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Liste des principales abréviations 
 

SBF : …………………………………………………Siciété de Bourse Française. 
COB : …………………………………….Commission des Opérations de Bourse. 
ART  : …………………………..Autorité de Régulation des Télécommunications. 
AMF  : …………………………………………..Autorité des Marchés Financiers. 
COSOB : Commission d’Organisation et de Surveillance des Opération de Boure. 
AJDA  : ……………………….Revue D’actualité Juridique et Droit Administratif. 
SEC : ……………………………………....Securities and exchanges commission. 
CMF  : ……………………………………………Conseil des Marchés Financiers. 
L.G.D.J : ………………………….Librairie générale de droit et de jurisprudence.    
JORF : ………………………………Journal Officiel de la République Française. 
CIF : …………………………………..Le conseil en investissement financier. 
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  :مقدمة
وجدت المبادالت التجارية بوجود المجتمعات البشرية، صاحبتها تنظيمات مختلفة باختالف 

أصبح فالمجموعات عن تحقيق اكتفائها الذاتي وإشباع حاجتها بنفسها،  تعجز .حجم هذه المبادالت
لتقاء لزاما عليها التنقل إلى جيرانها لسد حاجاتها، كانت تلك البوادر األولى لتخصيص أماكن ال

  .)1(كل منها فائضها وتبحث عن حاجتها فيه الجماعات، ثم صار التقائها في أوقات محددة، تعرض
 ،شهدت في بدايتها تعامالت بالمقايضةالتي سواق، ألأطلقت على هذه األماكن تسمية ا

 ووسائل دفع ، ثم وسائل ائتمان)2(شيئا فشيئا فاسحة المجال لظهور العقود ثم العمالت ىتالشلت
بلغ هذا التطور ذروته بظهور البورصات التي بدأت بالتعامل في البضائع، ثم . )3(غير نقدية

  .)4(المعادن، ثم العمالت لتصل إلى بورصات األوراق المالية
 ،فانتقلت من أسواق محلية إلى أسواق مالية عالميةتطورت هذه األسواق لتشغل حيزا أكبر، 

، وما صاحبه من ثورة صاد الرأسمالي وتوجهه نحو العولمةالتطور المطرد لالقت ،ساعد على ذلك
  .  )5(علمية وتكنولوجية أسهمت في تحرير األسواق متخطية الحدود الوطنية إلنشاء أسواق عالمية

رت أسواق متخصصة من حيث ساهم هذا التطور في إرساء مبدأ التخصص، بحيث ظه
 أفرز هذا .المتدخلين فيها والمؤطرين لهاومن حيث المهنيين  ،لسلع المتداولة فيهااونشاطها، 

                                                
ورية واآلجلة من الوجهة القانونية، رسالة مقدمة لنيل عمليات بورصة األوراق المالية الفسيد طه بدوي محمد،  -  1

  .12، ص 2000ة دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، جدر
 ، ص1998فياض عطية، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي، دار النشر للجامعات، القاهرة،  :كذلك 

  .19 – 18 ص
تجربة األردن، رسالة : في المعنى نفسه األستاذة عيسى نجاة، تقييم أداء األسواق  المالية العربية، دراسة حالةكتبت 

  .4، ص 2003ل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية، المدرسة العليا للتجارة، مقدمة لني
وذلك ما " LYDIEليدي "ملك " CRESUSكريسوس "يعود الفضل في ظهور العملة ألول مرة إلى الملك النمساوي  - 2

  .قبل الميالد 546و 560بين سنة 
 THIVAUD (T.M), « Le phénomène financier et les marchés financiers en perspective historique : 
des sociétés antiques à la création de la bourse de Paris en 1724 », Revue économique financière, 
n° 48, Juillet 1998, p 21.                                                              

  .140، ص 1999االستثمارات، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، محمد مطر، إدارة  - 3
4  - « Selon certains spécialistes, les toutes premières civilisations primitives offriraient des exemples 

d’une préfiguration des marchés financières. Plus classiquement, les historiens considèrent que les 
réunions de commerçants dans l’antiquité constituent les premières exquises des bourses modernes ».                                                                                    

 AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers, réflexions sur les sources. Edition Banque, Paris, 
2001, p 7.                                                                                                                            

، جامعة الكويت، قمجلة الحقو، " العولمة والتحديات االقتصادية وموقف الدول النامية" حلمي سعد زغلول خالد،  - 5
  .12، ص 2012العدد األول، السنة السادسة والعشرون، مارس 
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  .)1(ةملاككانت أحيانا متداخلة ومت نإومختلفة ومستقلة عن بعضها البعض  اًالتخصص أسواق
تعتبر السوق المالية أحد أهم هذه األسواق، وأهم نتائج النظام االقتصادي الليبرالي الذي 

تبحث كل مؤسسة عن رؤوس األموال أين  .يعتمد على حرية المبادرة ومبدأ المنافسة الحرة
يعتمد على االستدانة  خارجياً ، أو تمويالًذاتياً داخلياً سواء كان تمويالً .الالزمة لتمويل مشاريعها

  .)2(من السوق النقدية، أو يعتمد على االستثمار في السوق المالية
ودقة الفصل ع في طياتها نظرا لتداخلها يضألسواق وتشعبت حتى يكاد الباحث يتعددت ا

وعرض  ،عن تعريف مناسب للسوق المالية محل الدراسة حثيجب البلذا وكخطوة أولى  .بينها
  .  ها عن غيرها من األسواق التي تستبعد دراستها من هذا البحثتمييزهم خصائصها وأقسامها لأ

باختالف اإلطار العام الذي  عريف السوق المالية، فاختلفت التعاريفأسهب الفقه في ت
" اطوريص"اول األستاذ ح .ها لتعريفهاعليد مضعت فيه هذه السوق، وباختالف العناصر المعتو

بمكان  «بدأ بالسوق التمويلية التي يعرفها ف. للسوق المالية بين األسواق األخرى اًأن يجد موقع
 ، وتساعد على تحويل جزء من مدخرات)المستثمرين(بالطلب عليها)المدخرين(التقاء عرض األموال

ثم يقسم السوق التمويلية إلى  .»المجتمع إلى استثمارات مفيدة إلتمام عمليات التمويل الرأسمالي
بأنها نظام  « :فهاسوق نقدية أو سوق االقتراض، وسوق مالية أو سوق األوراق المالية التي يعر

. )3(» نيتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من األوراق أو ألصل مالي معي
يفترض فيها أن تكون  ،أنه يعتبر السوق المالية نظام، فإذا كانت كذلك ،ا التعريفذيعاب على ه

كما يؤخذ عليه اشتراطه  .دائما، إذ توجد فيها أسواق غير منظمةكذلك سوقا منظمة، وهي ليست 
   .والمشتري فيها إال عن طريق وسطاء معتمدين يمثلون أطراف العملية البائعأن ال يتم التعامل 

                                                
 . 19، ص 1983عبد المتعال زكي، االقتصاد السياسي، الجزء الثاني، مطبعة عبد اهللا إلياس وأوالده، مصر،   -  1

وق بجامعة كذلك صادق حنين، بحوث في أعمال البورصات، مجلة القانون واالقتصاد الصادرة عن كلية الحق
  .80القاهرة، العدد األول، السنة الثامنة، ص 

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير  –حالة الجزائر  –جمعون نوال، دور التمويل المصرفي في التنمية االقتصادية  -  2
  .12، ص 2005في علوم التسيير، تخصص مالية، جامعة الجزائر، 

Voir aussi: DERDER Nacéra, Le rôle du système bancaire Algérien dans le financement de 
l’économie, thèse présenté en vue d’obtention d’un magister en sciences commerciales et 
financières, option finance, Université d’Alger, 2000, p 5.                                       

كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية، مع دراسة حالة الجزائر، رسالة  صاطوري الجودي، أثر  -  3
  .5، ص 2006مقدمة لنيل درجة دكتوراه في علوم التسيير، فرع مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 

، مكتبة اإلشعاع الفنية عملياً ياًلألسواق األستاذ السيد جودة صالح، بورصة األوراق المالية، عمل نفسهقدم التقسيم 
 .20، ص 2000للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
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يسمي السوق األم . ألسواقمشابهاً ل من جهته تقسيماً" سيد طه بدوي محمد"قدم األستاذ 
مجموعة القنوات التي ينساب من خاللها الفائض المالي من في  ةمثلالمتبالسوق التمويلية 

 اختالف وسيلة التمويل هي التي  .الوحدات االقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز
فإذا كانت وسيلة التمويل صكوك مالية متوسطة أو طويلة األجل، فإننا  ،تميز بين هذه األسواق

بالسوق التي « السوق المالية  هذا األخيرف يعر  .بصدد سوق مالية أو سوق األوراق المالية
يتم التعامل فيها بأوراق مالية طويلة األجل كاألسهم والسندات، تكون العالقة بين طرفي  

لتعامل مباشرة، وذلك عندما تقوم الوحدات ذات العجز المالي بإصدار صكوك يكتتب فيها ا
  .» الجمهور مباشرة ثم تصبح العالقة غير مباشرة بمجرد حدوث تعامل ثاني عليها

السوق المالية مكان التقاء « " JAFFEUX Corynneكورين جافو "تعتبر األستاذة 
جل، تنقسم هذه السوق إلى سوق أولية تصدر فيها القيم العرض والطلب على أموال طويلة األ

يعاب على هذا التعريف  .)1(»تتداول فيها القيم المصدرة سابقا  المنقولة وسوق ثانوية تتبادل أو
األموال الطويلة "باستعمالها عبارة  ،لسلعة المتداولة داخل هذه السوقاعند تحديد  عدم دقته

ى القيم المنقولة، فالقروض الطويلة األجل في ذاتها أموال إذ ال تدل بالضرورة عل ."األجل
  .طويلة األجل، ومع ذلك فهي تنتمي إلى السوق النقدية وليس إلى السوق المالية

بين السوق النقدية والسوق المالية التي " PICON Olivierبيكون أوليفي "ميز األستاذ 
جمع بين كل المبادالت الواردة على رؤوس للسوق المالية معنى واسع، فهي ت« :يعرفها كما يلي

القيم المنقولة، عكس السوق إلى  األموال المستثمرة على المدى المتوسط والطويل التي تضاف
جاء هذا  .)2(»النقدية التي تهتم بتداول السيولة القصيرة األجل أو النقود اليومية أو لعدة أشهر

باالستعانة بهذا التمييز  .وق المالية والسوق النقديةالتعريف بالجديد، حينما حاول التمييز بين الس
" بالسوق التمويلية"سواق، فهي جزء من سوق كبرى تسمى األتحديد موقع السوق المالية بين  يمكن

تشمل كل  ،"Marché des capitauxبسوق رؤوس األموال "البعض اآلخر تسميتها التي يفضل 
                                                

1  - « Le marché financier, est le lieu de rencontre entre une offre et une demande de capitaux à long 
terme. Ce marché se divise lui-même en marché primaire sur lequel se produisent les émissions de 
valeurs mobilière, et le marché secondaire, le lieux d’échange des titres précédemment émis ».                                                                                                   
 JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, éditions Dalloz, Paris, 1994, p 9.                                                                                

2  - « Le marché financier à un sens un peu plus large, il recouvre tous les échanges de capitaux investis 
à moyen et long terme, ce qui s’ajoute au valeurs mobilières, qui concentre les  échanges à court 
terme, argent au jour le jour ou à quelques mois ».                                 
 PICON Olivier, La bourse, ses mécanismes, gérer son portefeuille, réussir ses placements, 14ème  
éditions, Dalloz, Paris, 2000, p 12.                                                     
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 Marché         ما بين البنوك وسوق Marché financierالمالية  من السوق
interbancaire  تحديد موقع السوق المالية إن  .وسوق الصرفالتي تحتوي على السوق النقدية

بين األسواق يساعد على استبعاد األسواق األخرى من مجال البحث، واالهتمام بالسوق المالية، 
  .)1(طويلة األجلالول فيها األصالتي تتاح سوق الالتي اتفق المختصون على اعتبارها 

، ومع ذلك حظيت بتنظيم قانوني محكم، تبح السوق المالية مفهوم اقتصاديتعتبر 
 ،وإن كانت التنظيمات تختلف باختالف األسواق ،صاحبها على مر العصور واألزمنة

يعود أول تدخل للسلطة العمومية في تنظيم السوق المالية  .وباختالف الظروف المحيطة بها
مت القيم ثم إلى روما القديمة التي عظّ،  La Grèce antiqueد النمساوي القديمإلى العه
قام  ،مع بداية القرون الوسطى .تحوذت الكنيسة على تنظيم األسواقإلى أن اس، )2(المنقولة

باسترجاع سيادته في تسيير وتنظيم األسواق المالية بقواعد عامة " بعافيليب الر"الملك الفرنسي 
لتليها ، "Lyonليون "الذي أنشأ بورصة  1540منها األمر الملكي لسنة ، )3(ونصوص ملكية

                                                
1   - Selon le Professeur SOUSI ROUBI (B), « Le marché financier est le marché des capitaux 

disponible à long terme ».  PICON Olivier, La bourse, ses mécanismes …op.cit, p 12.                                                       
    Selon le Professeur DIDIER(P), « Le marché financier est celui sur lequel se traitent les 
valeurs mobilières et les autres instruments financier à long terme ».                                                      
 TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers. Thèse en vue d’obtention d’un 
doctorat en droit, Université de Paris I, Panthéon - Sorbonne, 2008, p 15.                 

- Les professeurs BONNEAU et DRUMMOND se refusent, quant à eux, à ne retenir qu’une seule 
définition et préfèrent dénoncer trois conceptions possibles des marchés financiers. 
Ainsi, ces derniers peuvent être définis comme « les lieux où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs, ou 
comme l’ensemble des transactions portant sur des instruments financiers, ou comme une unité fonctionnant 
grâce à des règles et dont les limites sont définies par l’entité chargé du contrôle de ces règles » .                                                        
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND François, Droit des marchés. 2ème édition, Economica 
Paris, 2005, p 5. 

  .وإن كان هذا األخير حصر اهتمامه باألسواق اآلجلة، " تراي"في السياق نفسه جاء تعريف األستاذ      
 TERRAY (J), « Les aspects juridiques des opérations sur les marchés organisés ». Revue 
Banque et droit, Janvier – Février 1995, p 17.                                                

عرفت ألول مرة إصدار أسهم  أما روما القديمة .نظمت الدولة النمساوية سندات الدين التي تصدرها المقاطعات - 2
تدير من خاللها الناتج الضريبي  كانت هذه الشركة تصدر أسهماً .انت تختص بجمع الضرائبعمومية ك لشركة

ومنحتها الشخصية المعنوية واالستقاللية عن الخزينة  ،بهذه الشركة اًخاص اًقانوني اًنظام توتستثمره، فوضع
  .العمومية، أما عن القواعد المنظمة لها فكانت قواعد عامة من وضع السلطة العامة

 AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers. Réflexion sur les sources, op.cit, p 38.       
3  - « Le Roi Philippe IV aux XIème et XIIème siècle marque l’apparition des premiers marchés 

nationaux. Cette période révèle la consécration du processus d’un marché financier étatique 
manquant la première offensive d’un souverain territorial contre la puissance financière 
supranationale de l’église. Les mesure prise par l’état étaient un véritable cadre juridique étatique 
des marchés financiers ».                                                                                     
 THIVEAUD (J.M), Le phénomène financier et les marchés financiers en perspective 
historique….op.cit, 31.                                                                                            
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  . )1(وتولوز وباريس" Rouenروان "بورصات 
بدأ نشاط السوق المالية باالزدهار بعد ظهور هذه البورصات، فكثر المتعاملون والمتدخلون فيها 

فهم واحتكارهم، نظم لتدعيم احترا .صبحوا بعد ذلك مهنيين محترفينفأ ،ليختصوا كل بنشاطه ويحتكره
 Syndicat des agents deمنها نقابة السماسرة  ،ن أنفسهم في شكل جماعات ونقاباتوهؤالء المهني

change .إلى جانب  .بتحديد شروط وكيفية ممارستها ،ثم وضعوا قواعد خاصة تنظم مهنتهم
بدورها قواعد خاصة صدرت أ .السماسرة ظهرت شركات تتولى تسيير عمليات البورصة وتسويتها

  .)2(تحديد نظامها الداخلي وقواعد تسيير عمليات البورصة وتسويتهاكبها 
ساهمت هذه الظاهرة في بروز قواعد مهنية خاصة تنظم السوق المالية، إلى جانب القواعد 

 هيمنةمن ألمر الذي أدى إلى تحرر األسواق ا .الملكية والمراسيم الصادرة عن السلطة العمومية
 1720إلى أن حدث ما ال تحمد عقباه سنة  ،الخواص في تسييرهاوتحكم  السلطة العمومية لها

  . )3(، التي هزت السوق المالية الفرنسية"La faillite de lawالو "وهي أزمة 
بإعادة تنظيم السوق وتأطير العمليات المنجزة  ،زمةالسلطة الفرنسية إلى احتواء األ سارعت

وق والمناورات المضاربة المضرة بالس بمنع ،واعد صارمة على السماسرةق وكذا تطبيق. فيها
  .)4(1774و 1724صوص ملكية صدرت بين فترة بموجب نذلك و. والتالعب باألسعار

 عرفت األسواق المالية البريطانية خالل الفترة نفسها أزمة مالية مماثلة وهي أزمة
"South Sea Bubble")5(.  بمصادقة  ،العمومية إزاء هذه األزمةكانت ردة فعل السلطة

 لسوق المالية وقواعد الحذر والحيطة التيللعام اعلى قانون تضمن اإلطار  1720البرلمان سنة 

                                                
1  -  LEHMANN (J.P), Histoire de la bourse de Paris, collection que sais-je ? PUF, Paris, 1997, p 7.                                                                                                     

2  -  BORNET Jean-Pierre et DE VAUPLANE  Hubert, Droit des marchés financiers, Edition Litec, 
Paris, 1997, p 222 et suite.                                                                              

صدر سندات َأالذي أسس بنكا خاصا و ،John LAWسميت هذه األزمة كذلك نسبة إلى المتسبب فيها وهو  - 3
لقيت هذه األسهم رواجا ". Mississipi"تسيير محفظة  القيم المنقولة الصادرة عن شركة  بمناسبةمونة وأسهم مض

عجز البنك عن سداد قيمتها عند . كبيرا، فاحتدت المضاربة عليها مما رفع من قيمتها أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية
  .سلبيا في كل النظام المالي الفرنسي أدت هذه األزمة إلى إفالس البنك مما أثر. حلول أجلها

4 -  LEHMANN (J.P), Histoire de la bourse de Paris, op.cit, pp 8 – 9. 

فرغم عدم توفر المعلومات الالزمة عنها، إال  .لخص وقائع هذه األزمة في النمو السريع لشركة مجهولة األصلت -  5
شركة  لتظهر بعد ذلك أنهاارها واشتدت عليها المضاربة، فارتفعت أسع .ها استهوت الجمهور لالكتتاب فيهاأن

  :هذه األزمة بـ LOSS Luisوصف البروفسور  .في الواقع لها ال وجود وهمية
« La crise de poursuite d’une entreprise de grande importance que personne ne doit connaître ». 
 CONNAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 7.          
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إضافة إلى جزاءات صارمة تطبق في حالة خرق قواعد هذا  ،يجب على المهنيين احترامها
، 1792بنيويورك سنة ) NYSE(الواليات المتحدة األمريكية، فبعد تأسيس بورصة  أما .القانون

مما سمح للمهنيين ببسط سلطتهم في  .لم تشهد أزمة عنيفة كالتي شهدتها األسواق األوروبية
  .)1(يسنونها تنظيم وتسيير السوق المالية وفقا للقواعد التي
خاصة مع  .ألمريكيةاعرفتها األسواق  حرر التيتأثرت األسواق األوروبية بموجة الت

بنشرها لمفهوم اقتصادي جديد يشجع  ، الذي عززته الثورة الصناعيةلليبرالي الحرازدهار النظام ا
ستطع تلم  ."أتركه يعمل دعه يمر"المبادرة الفردية والمنافسة الحرة، وفقا لمقولة أدام سميث 

وال أن تحافظ على القبضة  ،السلطات العامة في الدول األوروبية أن تصمد أمام هذا النظام
لمتعاملين للحمايتها من التصرفات الالمشروعة  ،ها على األسواق الماليةضي كانت تفرالحديدية الت

ديد الذي ساعدهم على بسط سلطانهم على ن من هذا الفكر الجاستفاد المهنيومن جهة أخرى  .فيها
  .ةاألسواق المالية مجددا، فاندثرت القواعد التشريعية العامة لتطغى عليها القواعد التنظيمية المهني

المية على وقع أزمة أكتوبر إلى أن اهتزت األسواق المالية الع ،استمر الوضع كذلك
التي أدت إلى ارتفاع عام  ،تسببت فيها المضاربة الالعقالنية .1929التي عرفت بأزمة  األسود

فضلت فهذا االنتعاش السلطات العمومية بأعجب  .السوق الماليةلكل المبادالت داخل و ألسعارل
وصلت األسعار ذروتها لتنهار فجأة مخلفة فسادا . لتدخل، ليعم االزدهار في كل القطاعاتعدم ا
 لذا .زمة األسواق األمريكية فحسب، إنما أثرت في كل األسواقاأللم تشمل تداعيات  .)2(عظيما

                                                
1  - LONNAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 7.          

، فازدهر 1929واستمرت خالل سنة  ،1928اشتدت المضاربة داخل البورصات األمريكية مع نهاية سنة  - 2
وإنشاء عدد كبير ، لبنوك في منح القروض الستثمارها داخل البورصةتساهل امرد ذلك هو . االقتصاد بشكل عام

انطالقا من قروض بنكية مقابل ضمان يعرف بهامش األرباح التي تحققها  ،من شركات االستثمار داخل البورصة
ن تزام. ألن هامش الربح كان دائما فوق ما تتخيله ،أمر استهوى البنوك وشجعها على منح القروض .الشركاتهذه 

السلطات النقدية األمريكية مع المستثمرين كي ال تقف في وجه حركة النمو الالعادية التي شهدها  ذلك مع تسامح
 300ليصل إلى  1928نقطة في بداية  191ر دوجونز لمتوسط الصناعة من شانتقل بذلك مؤ .االقتصاد األمريكي

  .1929في سبتمبر  381نقطة في ديسمبر من السنة نفسها ثم إلى 
% 20نقطة استمر أسبوعاً كامالً، مما أفقد المؤشر  49بما يعادل  1929أكتوبر  02بدأ االنخفاض في قيمة المؤشر يوم 

استمرت قيمة المؤشر في االنخفاض إلى أن حدث الهلع . من قيمته، حدث ذلك حينما بدأت البنوك تطالب بمستحقاتها
بعض البنوك سندات مقابل مبالغ باهظة، لطرحها في السوق  بحيث أصدرت. أكتوبر 24األكبر يوم الخميس األسود 

  .لها، لنفاذ السيولة التي طرحها البنك الفدرالي ببغرض وقف االنخفاض في األسعار لكن السوق لم تستج
نهار االقتصاد األمريكي في رمشة عين بإفالس البنوك وإفالس شركات السمسرة واالستثمار في األوراق المالية، أ

 =حين أعلن البنك الفدرالي األمريكي 1930خاصة سنة  ،دمارا شامال في النظام المصرفي األمريكي مما خلف
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ة كية لمجابهالسلطة العمومية في الواليات المتحدة األمري تتدخل. العالمية عرفت باألزمة المالية
كان ذلك عن طريق السلطة التشريعية، حيث أصدر  .وإعادة دفع عجلة االقتصاد أثار األزمة

الذي أعاد تنظيم السوق المالية  Exchange Act 1934الكونجرس قانون البورصة سنة 
  .)1(رض الشفافية في تسييرهافاألمريكية ب

ية األمريكية، بحيث أسس النقلة النوعية في مجال تسيير األسواق المال 1934يعتبر قانون 
لتنفيذ . )SEC()2(وهي أمن البورصة  ،هيئة عليا تسهر على حماية السوق والمستثمرين فيها

الكونجرس بصالحيات تنظيم السوق عن طريق سن ما تراه  زودها ،وجه مهامها على أحسن
  .لتسيير نشاطها، ومراقبة المتعاملين في مدى امتثالهم للقوانين واللوائح اًمناسب

ظهرت فكرة إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم وتسيير األسواق المالية، حينما اقتنع صناع 
بأن السلطة التشريعية أصبحت عاجزة عن تأطير عمليات ضخمة بحجم عمليات  ،القرار في أمريكا

م فكانت بذلك البذرة األولى في تغيير النظا .)3(التي تستدعي التخصص نظرا لطابعها المعقد ،السوق
  .القانوني الذي يحكم األسواق المالية األمريكية ليمتد إلى كل األسواق المالية العالمية الحقا

تأخرت فرنسا في اللحاق بالركب األمريكي، إذ استمرت هيمنة السلطة العامة في تسيير 
 .فهي تدعمت وتعززت أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ،أكثر من ذلكبل  .األسواق المالية

                                                                                                                                                   
امتدت األزمة األمريكية لتشمل الدول األوروبية المتعاملة مع البنوك األمريكية،  .عجزه عن إعادة تمويل البنوك=

  .ةحيث أفلست بنوكها وأفلست الشركات المستثمرة في البورصات األمريكي
هر التجديد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ابن ثابت عالل، األسواق المالية والعولمة بين األزمات ومظ: 

  . 85 – 83، ص  ص 2003تخصص مالية، جامعة الجزائر، 
الحالية، عرضت على الكونغرس عدة مشاريع قوانين قوبلت  على هيئته 1934أن يصدر قانون  سنة قبل  - 1

أرادت فرض رقابة المالئمة على " ROUSEVELT FRANKLINفرانكالن روزفلت "ن إدارة الرئيس ألبالرفض، 
 HUSTONكما رفض الكونجرس مشروع القانون الذي قدمه المستشار . كل إصدار تقوم به الشركات

Thompson ى فكرة دافع الكونجرس عل .ألنه يفرض رقابة الدولة على شركة االستثمار وإدارة األوراق المالية
الشفافية في تسيير األسواق المالية بدال من الرقابة الحكومية، تتأتى هذه الشفافية من فرض التزام باإلعالم الدوري 

  .للجمهور ولسلطات السوق، وذلك تحت طائلة جزاءات صارمة
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers… op.cit, p 14.                             

2  - SEC : Securities exchange commission.                                                                             

3   - « Le choix s’explique  par la conviction des principaux théoriciens du New Deal et le Juge de la 
cour suprême LANDIS James, que le pouvoir législatif étatique étant incapable de gérer une 
économie moderne en raison de la trop grande complexité de cette tâche et de la nécessité d’une 
compétence Techniques dont il ne disposait pas ».                                                
LANDIS James fut avec CORCORAN Thomas et COHEN Benjamin, Les trois principaux 
rédacteurs du Securities Act de 1933 et Securities and exchange act de 1934.                      
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 15.                   
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تأسيس هيئات مهنية تتولى شؤون السوق، إال أنها تعمل تحت وصاية الدولة التي تحتفظ فرغم 
ذهنية صاحبت فترة التأميمات التي  .)1(القاعدة القانونية المنظمة للسوق المالية سن بصالحية

  .)2(1945عرفتها فرنسا ابتداء من سنة 
 .والحد من تدخل الدولة ،الماليةن في فرنسا استرجاع نفوذهم على السوق أراد المهنيو

 .تطبيق النموذج األمريكي في ضبط وتنظيم األسواق الماليةبفارتفعت األصوات المنادية 
ت اإلرادة السياسة للضغوطات التي مارستها هذه الفئة عليها، فاستجابت لطلباتها بتأسيس خضر

أسوة ) Commission des opérations de bourse )COBلجنة عمليات البورصة 
  .)3(67/883بنظيرتها األمريكية وذلك بموجب األمر رقم 

رفت هذه ع .على األسواق العالمية خاصة األمريكية اًشهدت الدول األوروبية تفتح
عولمة القانون، فوجدت الدول نفسها أمام ضرورة الحقاً الظاهرة بعولمة االقتصاد التي صاحبتها 
 كةألسواق العالمية، يصف البعض هذه الظاهرة بأمرتعديل قوانينها لتتماشى مع متطلبات ا

                                                
 La chambre syndicale desأول الهيئات المهنية التي عرفها القانون الفرنسي هي الغرفة النقابية للسماسرة  - 1

agents de change  تليها لجنة بورصات القيم 1816التي تأسست بموجب األمر الملكي لسنة ،Comité des 
bourses de valeurs )CBV (زودت هذه األخيرة بمهام أساسية في تنظيم . 1942فيفري  14ون التي تأسست بموجب قان

 Caisseالحقا تأسس الصندوق المركزي إليداع وتحويل السندات  .وصاية بنك فرنساتحت مل ا تعلكنه .رقابة السوقو

nationale centrale de dépôt et de virement des titres )CC DVT ( جوان  18بموجب القانون المؤرخ في
وعوض الصندوق المركزي لإليداع بالشركة ما بين  1949أوت  4الذي ألغي بموجب المرسوم المؤرخ في  1941

  .المهنيين لتسوية القيم المنقولة
La société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (SICOVAM). 

   AIDOM Pierreعلى المهنيين قواعدها القانونية، وهذا ما يؤكده األستاذ يمع ذلك بقيت الدولة الفرنسية دولة متدخلة تمل
« Le système Français est marqué par la vigueur de l’interventionnisme étatique, agissant en 
étroite collaboration avec les acteurs du marché. L’Etat Jacobin conserve la maîtrise du 
processus d’élaboration des normes financières ».                                                 
 AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers, réflexions sur les sources, op.cit, p 45.  

2 -  CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursier… op.cit, p 25. 

الصادر في  69/12، المعدل بموجب القانون رقم 28/12/1967الصادر في  67/833األمر رقم  -  3
الصادر  89/531، ثم القانون رقم 03/01/1986الصادر في  86/23بموجب المرسوم رقم  م، تم06/01/1969
  .1989أوت  2في 

 ROBERT Marie-Claude, « La commission des opérations de bourse », Répertoire commercial, 
tome 2,  Dalloz, Paris, 1994, p 2.                                                            

ساهمت هذه النصوص في تطوير اللجنة وتوسيع نشاطها وتحسين عالقتها بالسلطة التنفيذية، فانتقلت من هيئة عمومية 
  .1989ئة تتمتع باستقاللية ولو نسبية عن الجهاز التنفيذي في سنة إلى هي 1967تحت وصاية الحكومة في سنة 

 LEGAL Jean-Pierre, Droit commercial, les groupements commerciaux, sociétés commerciales et 
bourses des valeurs, 13ème  éditions, Editions Dalloz, Paris, 1992, p 233. 
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  .)1(القانون خاصة قانون الشركات وقانون البورصة
 .قل االقتصاديالحفي الدولة وتغيير أسلوب تدخلها  أدت عولمة القانون إلى تغيير دور

عن طريق نصوص تشريعية  السوقإذ تحولت من دولة متدخلة تنظم كل كبيرة وصغيرة في 
تنظيم األسواق مختصة بتنفيذية، إلى دولة ضابطة تكتفي بتأسيس أجهزة مستقلة  أو مراسيم

هور نوع جديد من القواعد ، ظتنظيم األسواق الماليةنتج عن انسحاب الدولة من  .المالية
إنما قواعد مهنية  .)2(، ال هي صادرة عن البرلمان وال عن الحكومةلهاالقانونية المنظمة 

   .الضبط االقتصاديبمصطلح  تدخل في إطار ما يعرف
، )3(بقيت القاعدة القانونية بمفهومها التشريعي محتفظة بمكانتها في تنظيم السوق المالية

رغم التطور الالمتناهي للقاعدة التنظيمية الصادرة عن سلطات الضبط بصفة خاصة وعن 
لسوق المالية لة ونية المنظمأحدثت االزدواجية في القاعدة القان .بقية المهنيين بصفة عامة

لدى دارسي القانون، وذلك راجع لتشعب مصادر قواعد السوق وعدم مطابقتها لهرم  اًرباكإ
  .)4(القاعدة القانونية الذي تعود عليه القانونيين

انتشر المنهج الجديد في تنظيم األسواق المالية، ولم يعد حكرا على الواليات المتحدة 
التي تملك أسواقا مالية  – قل كل الدولإن لم ن –رت به أغلب إنما تأث .والدول األوروبية فحسب

 السبب في ذلك هو رغبة الجميع في  .أو في طور النشأة وتسعى إلى تطويرهامزدهرة سواء
  .مواكبة التغيرات التي تفرضها العولمة االقتصادية والعولمة القانونية

قادرة على  ،ق مالية متينةتعد الجزائر من بين الدول التي سعت جاهدة إلى إنشاء سو
وم اقتصاد هش مصد .إحداث نقلة نوعية في االقتصاد الجزائري الذي لم يكن دائما على ما يرام

فطالما اعتقد صانعوا القرار المعتنقين  .ث به لعقود من الزمنبسوء التسيير االشتراكي الذي ع
 هو السبيل الوحيد لتحقيق األهداف أن الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج ،إليديولوجية االشتراكيةل

                                                
1   - « La mondialisation n’est pas un phénomène qui ne concerne que l’économie. En réalité, elle concerne 

tout autant le droit…L’analyse de cette mondialisation juridique, se traduit pour l’essentiel par une 
américanisation rampante du droit des sociétés et du droit boursier… ». 
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers… op.cit, p 1.                    

2  -  AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers. Réflexions sur les sources, op.cit, p 54. 

3  - « La loi garde une place  importante dans le droit des marchés financiers… ». 
 TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, p 34. 

4  - Ibid, p 29. 
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أثبتت  ةإيديولوجي .)1(قب مباشر من طرف الدولةار وترأن تسيعلى  ،االقتصادية واالجتماعية
الذي انتهى بأزمة  ،فشلها بإفالس المؤسسات االقتصادية العامة، وعجز الخزينة العمومية

  . )2(1994و 1989خانقة خاصة بين مديونية 
 لمواجهة األزمة االقتصادية، بدايةًمن اإلصالحات االقتصادية باشرت الدولة سلسلة 

ثم إعادة النظر في  .)3(باستقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية وإخضاعها للقانون التجاري
خاصة في أساليب حركة رؤوس األموال من وإلى الخارج بغرض تشجيع ، )4(النظام المصرفي

  .االستثمار الوطني واألجنبي
فكثرت ورشات  ،لساحة القانونية آنذاك مجموعة ورشات إصالح المتناهيةعرفت ا

حتى كاد الهدف من اإلصالحات  ،تعددت الهيئات المكلفة بهاكما اإلصالح وتعددت محاورها 
الدليل على ذلك أن كل ورشة  .لم نقل أنه قد ضاع فعاليندثر ويضيع بين هذه الورشات، إن 

   .عة الصلة بنظيرتها من الورشاتكانت تعمل بصورة انفرادية منقط
من النصوص القانونية غير المتناسقة أحيانا نتج عن خطة العمل االنفرادية هذه مجموعة 

السلطات في إصدار نصوص منظمة  عذكر على سبيل المثال تسري .المتناقضة أحيانا أخرىو
 ن التجاري الذي لم يكنقبل تعديل القانو )5(لبورصة القيم المنقولة وكيفية إصدار وتداول القيم

                                                
جامعة مجلة العلوم اإلنسانية،  ،» االقتصاد الجزائري، الماضي القريب واستشراق المستقبل« عماري عمار، :  -  1

  .192، ص 2000، ديسمبر 14 منتوري، قسنطينة، العدد
، جامعة مجلة العلوم اإلنسانية، » أزمة المديونية الخارجية للجزائر، أسبابها وآثارها «اشمي، بوجعيدار اله:  - 2

  .96، ص 1999، سنة 12منتوري، قسنطينة، عدد 
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988جانفي  12المؤرخ في  88/01تم ذلك بموجب القانون رقم  - 3

  :منه على ما يلي 5، حيث نصت المادة )ملغى( 1988جانفي  13في  الصادر، 2عدد سمية االقتصادية، الجريدة الر
المؤسسات العمومية االقتصادية هي شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تملك الدولة أو الجماعات « 

  » المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسهم والحصص
  : ما يليمنه  3فقرة  3تضيف المادة  

  .»... وتتمتع بالشخصية المعنوية وتسري عليها قواعد القانون التجاري... « 
  .يرى البعض أن إخضاع المؤسسات العمومية االقتصادية للقانون التجاري من شأنه أن يعطي لها مفهوما جديدا وغير مألوف

 BOUSSOUMAH Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit Algérien ». Revue Algérienne 
des sciences juridiques, économiques et publiques RASJEP N° 1 Mars 1989, p 74.                                                                                                                  

عدد الجريدة الرسمية المتعلق بالنقد والقرض،  1990أفريل  14لمؤرخ في ا 90/10كان ذلك بموجب القانون رقم  - 4
  . )ملغى( 1990 أفريل  18الصادرة في  16

  :تتمثل هذه النصوص في كل من - 5
الت الخاصة بالقيم ، المتضمن تنظيم المعام1991ماي  28المؤرخ في  91/169المرسوم التنفيذي في رقم  -

  =                                               .1991جوان  1في  الصادر ،26دد الرسمية عالمنقولة، الجريدة 
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  .)1(يسمح آنذاك بتداول القيم المنقولة
وإصدار نص جديد ينظم ، )2(تداركت السلطات هذا الوضع بتعديل القانون التجاري

 .على ورق مع ذلك بقيت هذه النصوص مجرد حبرٍ. )3(1993بورصة القيم المنقولة سنة 
إصالح جديد هو برنامج الخوصصة ابتداء أطلقت الدولة برنامج  ،مع هذه التعديالت بالموازاة

، العموميةمن بين أساليب خوصصة المؤسسات االقتصادية واتخذت  ،)4(1995من سنة 
  .أسلوب كان البادرة األولى النطالق السوق المالية الجزائرية .الخوصصة عبر السوق المالية

رضوخا  ،الدولةد لإلصالحات التي باشرتها كانت اإلرادة السياسية هي المحرك الوحي
، بغض النظر عن المعطيات االقتصادية )5(للضغوطات األجنبية الممارسة على الجزائر آنذاك

فرغم خلق هيئة  ،للسوق المالية الجزائرية عشوائياً نتج عن ذلك تأطيرا قانونياً .والقانونية
ل تتولى تنظيم السوق بكالتي  ،هي لجنة تنظم عمليات البورصة ومراقبتهاخاصة بها 

إال أن تدخل  .وتزويدها بالسلطات التي تضمن لها ذلك استقاللية بمعزل عن السلطة التنفيذية،
يعود ذلك لعدة أسباب  .الحكومة في تنظيم وتسيير السوق المالية كان مهيمنا على عمل اللجنة

 يديولوجي، فرغم خوض الدولة لغمار االقتصاد الليبرالي، إال أنها لم تتحرراإلسبب المنها 
ة أو مستعدة تمام ئمن الذهنية االشتراكية التي صاحبتها لعقود من الزمن، فلم تكن الدولة مهي

   .لالنسحاب من تسيير القطاعات االقتصادية الحساسة االستعداد
                                                                                                                                                   

يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط إصدار  1991ماي  28المؤرخ في  91/170المرسوم التنفيذي رقم  - =
  .1991جوان  1الصادر في  26شركات رؤوس األموال لها، الجريدة الرسمية عدد 

 26المتعلق بلجنة البورصة، الجريدة الرسمية عدد  1991ماي  28المؤرخ في  91/171م التنفيذي رقم المرسو -
  .1991جوان  1الصادر في 

عدد الجريدة الرسمية ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59كان القانون التجاري الصادر بموجب األمر رقم  - 1
يجب أن توضع إحالة األسهم تحت « : على ما يلي 700، ينص في مادته 1975ديسمبر  19الصادر في  101

  .» طائلة البطالن في شكل رسمي وأن يتم دفع الثمن بين يدي الموثق الذي يقوم بتحرير العقد
المتضمن  75/59المعدل، والمتمم لألمر رقم  1993أفريل  25المؤرخ في  93/08المرسوم التشريعي رقم  -  2

  .1993أفريل  27الصادر في  27ية عدد القانون التجاري، الجريدة الرسم
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد 1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التشريعي رقم  - 3

  .)معل ومتمم( 1993ماي  23الصادر في  34
 48جريدة الرسمية عدد المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ال 1995أوت  26المؤرخ في  95/22األمر رقم  -  4

  .)ملغى( 1995سبتمبر  3الصادر في 
تتمثل هذه الضغوطات في االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع الهيئات المالية الدولية إلعادة جدولة ديونها  - 5

  .1994، منها اتفاقية ستاند باي لسنة الخارجية مقابل شروط تفرضها هذه الهيئات
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بإدخال مفهوم الضبط  ،2000خلت اإلصالحات االقتصادية مرحلة ثانية مع بداية سنة د
مست هذه . )1(ة مستقلة كلفت كل منها بقطاع مستقلاالقتصادي، عن طريق خلق هيئات إداري

هذا أكد  .)2(03/04اإلصالحات السوق المالية، التي تم إعادة النظر فيها بموجب القانون رقم 
في سن ما تراه مناسباً من  ،مراقبتهاو على صالحية لجنة تنظيم عمليات البورصةالقانون 

بجانب القواعد  جديدة قواعد مهنيةمما أدى إلى خلق . نصوص في سبيل تنظيم قطاعها
مصادر قانون األسواق المالية وتشعبت بين المصادر  ، فتعددتالتشريعية والتنظيمية

خاصة وأنه ينظم قطاعا  ،ما جعله فرعا قانونيا مستقال بذاتهمالتشريعية التنظيمية واالتفاقية، 
   .جد حساس ومهم لالقتصاد الوطني

انسحاب  ة االقتصاد، خوصصة للقانون، أي أنكان من المفروض أن يصاحب خوصص
كان يجب أن من الحقل االقتصادي بصفة عامة ومن السوق المالية بصفة خاصة، الدولة 

تاركا المجال للقانون الخاص . القانون العاموسائل تدخلها المتمثلة في يترجم بانسحاب 
صادرة عن المهنيين بمصادره التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية والتنظيمية ال

  .المكلفين بإدارة وتسيير القطاع
يعود سبب اختيار هذا الموضوع لتقديمه كأطروحة دكتوراه، إلى التزايد الالمتناهي 
للنصوص القانونية المؤطرة للسوق المالية بمختلف مصادرها التشريعية والتنظيمية، حتى 

ذلك لم يحظ هذا الموضوع باهتمام مع . فرعاً قانونياً مستقالً يستحق الدراسة صارت تشكل
فقلّت الدراسات القانونية . القانونيين به معتقدين أن السوق المالية موضوع اقتصادي بحت

  .المهتمة بهذا الموضوع
يستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية السوق المالية في حد ذاتها، إذ صارت القلب 

لذا تسارعت هذه األخيرة إلى توفير . وجيتهاالنابض لالقتصاد في كل الدول مهما كانت إيديول
المناخ القانوني المناسب لها، الذي يضمن حماية السوق بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة، 

  .كما يضمن حماية المدخرين والمستثمرين في هذه السوق ويعزز ثقتهم فيها

                                                
المجلس األعلى لإلعالم الذي أسس بموجب  بإنشاءإلدارية المستقلة ظهرت قبل ذلك بكثير مع أن فكرة الهيئات ا - 1

 04في  الصادر 14عدد الجريدة الرسمية ، المتعلق باإلعالم، 1990أفريل  03المؤرخ في  90/07القانون رقم  
  .، الذي  سرعان ما تم حله1990أفريل 

المؤرخ في  93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  2003فيفري  17المؤرخ في  03/04القانون رقم   - 2
  .2003فيفري  19الصادر في  11عدد الجريدة الرسمية ، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23
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مالية تظهر أصالة هذا الموضوع في عدم األخذ بفكرة الضبط االقتصادي للسوق ال
الجزائرية كفكرة بديهية مسلم بها، إنما أطرحها للنقاش من زاوية قانونية أبحث فيها عن الوسائل 

. التي اتخذتها الدولة لضبط هذه السوق، سواء على مستوى أجهزتها، أو على مستوى نشاطها
    . ألن الدولة لم  تسلم بفكرة  أن الضبط ال يكون إال بقواعد قانونية خاصة ومتخصصة

حول النظام القانوني الذي يحكم السوق المالية  األطروحةيتمحور موضوع هذه 
هي طبيعة القواعد ما : إشكالية أساسية هي لىمن خالله ع ستتم اإلجابةالجزائرية، الذي 

خاصة أن الدولة أخضعت هذه السوق القانونية التي تحكم السوق المالية الجزائرية ؟ 
أي أنها تي تقتضي مرافقة القطاع بقواعد القانون الخاص، ال لفكرة الضبط االقتصادي

في إطار برنامج وطني أظهرت نية التحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، وذلك 
  . يرمي إلى خوصصة االقتصاد

بحث في خصوصية القواعد التي تنظم أجهزة السوق يجب ال لإلجابة على هذه اإلشكالية،
لبحث وهي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها باعتبارها سلطة المالية في الباب األول من ا

لقواعد المنظمة لكل من أجهزة إدارة اة صوصي، ثم في خ)الفصل األول(ضبط السوق المالية 
خصص الباب الثاني من هذه الدراسة للتغلغل ي ).الفصل الثاني(السوق وأجهزة االستثمار فيها 

، ثم كيفية )الفصل األول(كيفية تنظيم نشاط السوق األولية في نشاط السوق وعملياته بدراسة 
  ).الفصل الثاني(تنظيم نشاط السوق الثانوية 
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  الباب األول  
  جهزة السوق الماليةالقانوني ألتنظيم ال

نظرا  .)1(بأنها ليست بالضرورة الشخص المناسب لتنظيم السوق المالية الدولةتيقنت 
اإلدارة السلطة التشريعية وال ا موتخصص ال تملكه اتلدقة وتعقيد نشاطها وحاجتها لكفاء

ألسواق المالية، فأثبتت عجزها ا تسييرحينما حاولت واجهت أكبر تحدي  إدارة .التقليدية
ضت هذه المهمة إلى المهنيين الذين لطالما لذا فو. بتنظيمها لها بأساليبها التقليدية المألوفة
  .فرضوا وجودهم بقوة في الساحة المالية

المسماة بلجنة  اإلدارية المستقلة نظيم السوق المالية لصالح الهيئةسلطة ت فوضت
زودت . ضبط السوق المالية رصة ومراقبتها، التي عرفت الحقا بسلطةتنظيم عمليات البو

هذه األخيرة بسلطات غير اعتيادية تمكنها من تنظيم السوق عن طريق سن القواعد 
القانونية المنظمة لها، رقابة المتعاملين فيها قبل وبعد دخولهم في السوق، ورقابة المنتجات 

ية تطبقها على المخالفين للنصوص التشريعية بسلطة قمعية وردعكما تتمتع . المالية
  .والتنظيمية التي تحكم السوق

الثالثة من المرسوم مراقبتها بموجب المادة و أنشأت لجنة تنظيم عمليات البورصة
ي تنظيم سوق ، تتمثل مهمتها ف03/04المعدلة بموجب القانون رقم . )2(93/10التشريعي رقم 

  :ر خاصة علىمراقبتها بالسهو القيم المنقولة
تتم في  يجات المالية األخرى التوحماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنت -

 .إطار اللجوء العلني لالدخار
 .)3(شفافيتهاو السير الحسن لسوق القيم المنقولة -

                                                

1  - « … L’Etat a compris très tôt qu’il n’était pas nécessairement le meilleur agent pour réglementer 
les marchés financiers… ». 
 AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers. Réflexions sur les sources, op.cit, p 69. 

  :تشمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين اآلتيتين« : التي نصت على ما يلي - 2
  . »..."اللجنة"ة وتدعى في صلب النص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقول     

، المتعلق ببورصة القيم 03/04المعدلة بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  30المادة   -  3
  .المنقولة، السابق ذكره

 التنظيم القانوني ألجهزة السوق المالية                                                  
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مختلف بتنظيم قانوني و أحسن وجه زودت اللجنة بسلطات تسمح لها بأداء مهامها على
  .)الفصل األول( رة التقليديةعن تنظيم اإلدا

السوق عمليات  تسييرإدارة ومتخصصة في تعين سلطة الضبط هذه بأجهزة ست
، تتولى إحداها إدارة حصص البورصة سماها لجنةالتحت رقابة أجهزة تعمل . المالية

، تتولى األخرى تسوية العمليات المنجزةو المشرع بشركة تسيير بورصة القيم المنقولة،
أجهزة يكتنف تنظيمها القانوني الكثير من  .المؤتمن المركزي على السندات تعرف باسم

 .الغموض، فهي شركات خاصة لكنها خاضعة لقواعد غير مألوفة في القانون الخاص
تتعامل أجهزة إدارة السوق المالية مع المصدرين والمستثمرين في القيم المنقولة، 

 تسيير توظيفاتهم وسطاء في عمليات البورصة،األفراد الذين ينوب عنهم في و المؤسساتيين
  .)الفصل الثاني( لتوظيف الجماعي للقيم المنقولةاهيئات و
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  الفصل األول 
 مراقبتهاو لجنة تنظيم عمليات البورصة

  المالية  سلطة ضبط السوق 
، إال أنهم اتفقوا على أنه ضرورة حتمية )1(اختلف الفقهاء في تعريف مصطلح الضبط

 جوبارت"األستاذ  هفعر .لدول تبنيها لتنمية أسواقها وتفتحها على األسواق العالميةيجب على ا
JOBART "الضبط هو الشكل الجديد للقانون الذي يسعى بوسائل مرنة إلى حث«  :كما يلي، 

توجيه ومالئمة السلوك االجتماعي في مجال يجب فيه التوفيق بين مصالح متعارضة لضمان 
   .)3(وضمان السير الجيد، فالهدف من الضبط هو تحقيق االستقرار )2(» نوع من االستقرار

من جهته أن الضبط ما هو إال طريقة جديدة لتدخل الدولة، التي " زوايمية"يرى األستاذ 
فبعد أن كانت  .انتقلت من ميكانيزمات الرقابة إلى أشكال جديدة من التدخل والتي تسمى بالضبط

خالفاً لما يمكن فهمه من عبارة انسحاب الدولة من . )4(ةدولة حارسة، أصبحت دولة ضابط
االقتصادي، فإن االنتقال من اقتصاد تديره الدولة إلى اقتصاد يديره السوق، سيكون  الحقل

                                                
 ءوالكيميا ءأول ما ظهر مصطلح الضبط لم يكن في المجال االقتصادي، إنما كان في المواد العلمية الدقيقة، كالفيزيا - 1

  :عرف هذا الضبط كما يلي. والعلوم الطبيعية والبيولوجية الطبيعية
« La régulation désigne alors le font d’agir sur un système complexe et d’en coordonner les 
actions afin d’en maintenir l’équilibre, de l’adaptation aux circonstances et d’en obtenir un 
fonctionnement en égard aux finalités ». 

  :، ذكر في المرجع التالي"LAVOISIER"هو التعريف الذي قدمه األستاذ 
TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, p 20.         

2  - « La régulation est une nouvelle forme du droit visant, entre autre par des procédés souples de 
négociation, incitation et adaptation, à orienter les comportements sociaux dans un domaine où il 
faut concilier des intérêts contradictoires afin d’assurer une certaine stabilité ».       
 JOBART. J.CH, « Essai de définition du concept de régulation : de l’histoire des sciences aux 
usages du droit ». Revue de la recherche juridique, N° 1, 2004, p 33.          

3  -  CALANDRI Laurence,   Recherche sur la notion de régulation en droit administratif Français. 
Edition, L.G.D.J, Paris, 2008, p 54.                                                                            

4  -  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie. Edition Houma, Alger, 2005, p 5.  

 ZOUAIMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur, l’exemple Algerien », 
Revue critique de droit et de science politique, n° 1, 2008, p 7.                                                                           



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

22

يعود  .)1(بالضرورة بخلق أساليب جديدة للتدخل الدولة الذي يمكن تلخيصه في مصطلح الضبط
  :أسباب منها عدةقتصادها إلى اتغير دور الدولة في تنظيم 

عولمة االقتصاد وتفتح األسواق المالية على األسواق العالمية، مما  السبب األول هو -
 .)2(أضعف دور الدولة في تنظيم األسواق بوسائلها الفردية التقليدية

السبب الثاني هو أن الضبط قائم على فكرة تحقيق التوازن الذي ال يتحقق إال بوسائل  -
 .)3(تقليديةمغايرة عن الوسائل ال

أما عن السبب األخير هو أن تدخل اإلدارة بمفهومها التقليدي أصبح مرفوضا خاصة  -
 .  )4(مع المكانة التي احتلتها القواعد الخاصة في تنظيم األسواق المالية

القتصادي، بخلق هيئات ضبط تضبط كل منها قطاعاً اسايرت الجزائر ركب الضبط 
تقليد لما وصلت إليه الدول المتقدمة دون أدنى مراعاة كان ذلك على سبيل ال. خاصاً بها

األمر أدى ذلك الى اختالف التنظيم القانوني لهذه الهيئات، . قتصاد الجزائريلخصوصية اال
  .ظهر فشل الجزائر في تبني سياسة ضبطية موحدة في جميع القطاعاتأالذي 

ت ئمراقبتها، التي أنشو أوكلت مهمة ضبط السوق المالية للجنة تنظيم عمليات البورصة
تنظيم السوق، بإعادة تكييف  04-03القانون رقم  أعاد. 93/10المرسوم التشريعي رقم  ببموج

، لها صالحية سن )5(لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها واعتبارها سلطة ضبط مستقلة
ليدي للهيئات ن التصنيف التقعم السوق بقواعد مهنية، لتخرج بذلك يالقاعدة القانونية وتنظ

تجاه الجهاز  جد محدودةة استقالليتتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ب .اإلدارية
). المبحث األول( طبيعة القواعد المنظمة لهاو ، األمر الذي أثر على طبيعتها القانونيةالتنفيذي

  ).المبحث الثاني( كيفية ممارستها للسلطات المخولة لها قانوناًأثر في  كما
                                                

1   - « Contrairement à ce que laisse suggérer le mythe du retrait ou du désengagement de l’Etat de la sphère 
économique, le passage d’une économie de marché s’opère au moyen de la mise en œuvre de nouvelle 
formes de l’intervention de l’Etat, que l’on résume sous le pavillon de la notion de régulation. » 

 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie. Edition 
Belkeise, Alger, 2012, p 5.                                                                                

2 - « La globalisation de l’économie, rend moins pertinente une réflexion purement nationale 
affaiblissant l’Etat qu’en est le maître d’œuvre ».                 
 ARNAUD A.J, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation, quelques observations 
critiques ». Revue droit et société, N° 35, 1997, p 11.      
 aussi dans le même sens : FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de la régulation ». 
Recueil DALLOZ, Paris, 2004, p 126. 

3   - « La régulation est bâtis sur l’idée d’équilibre, la recherche de cet équilibre implique des modes 
d’actions différents de ceux habituellement en vigueur ».        
 TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, p 25. 

4  -  AIDAN Pierre, Droit des marchés financiers, réflexion sur les sources, op.cit, p 55. 
  .السابق ذكرهببورصة القيم المنقولة المتعلق  03/04من القانون رقم  20نصت على ذلك المادة  - 5
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  األول المبحث
 ستقاللية  اللجنة على القواعد المنظمة لهاامحدودية أثر 

عن السلطات التقليدية ، من حيث محدودية استقالليتها هيئات الضبط القطاعيةانتقدت 
فهي أجهزة إدارية يفترض أن تكون مختلفة عن اإلدارة . ، خاصة السلطة التنفيذيةللدولة

رة قطاعات حساسة وتقنية بطبيعتها، إال ص في تسيير وإدا، لما تتطلبه من تخصالكالسيكية
  .انها لم تحصل على تلك االستقاللية المنشودة

نصب المشرع الجزائري لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هرم السوق 
حماية المستثمرين والمدخرين فيها، و المالية، وأوكل لها مهمة السهر على حماية السوق

فيذ مهامها على أحسن ما يرام، خول لها المشرع عدة صالحية لتن. الجيد سيرهابضمان 
نظراً لما  .وسلطات تسمح لها بتنظيم السوق ومراقبتها، بكل استقاللية عن السلطة التنفيذية

   .لهذه االستقاللية من أثر بالغ األهمية على القواعد المنظمة للجنة والقواعد الصادرة عنها
  :كر منهايذجنة في مظاهر عدة تظهر استقاللية الل

 لجنة تنظيم عمليات البورصة  تتشكل: الطابع الجماعي والمختلط لتركيبة اللجنة
–ما عدا هيئة وسيط الجمهورية  - ومراقبتها مثلها مثل معظم السلطات اإلدارية المستقلة 

ازن حيث أن البحث عن التعددية في التركيبة والسعي إلى خلق تو .من تركيبة جماعية
تعتبر صفة الجماعية احد العوامل . مستمر يقود بالضرورة إلى الرفع من عدد األعضاء

من التوازن بين تأثير مصالح مختلف السلطات خلق نوع من شأنها ف ،لالستقاللية المدعمة
والجهات التي يعين من بينها أعضاء الطاقم، كما أنها تضمن إجراء مداوالت جماعية حول 

ن أن تنفرد جهة ما بالنفوذ وسلطة التأثير في قرارات اللجنة مما مواضيع حساسة دو
  .)1(يضمن الموضوعية والجدية

 يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي : التنويع في سلطة االقتراح
بعد اقتراحهم من طرف جهات مختلفة تتمثل في كل من وزير العدل، الوزير . والبورصي

 ، الوزير المكلف بالتعليم العالي، محافظ بنك الجزائر، المصفي الوطني للخبراء،المكلف بالمالية
                                                

زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير   - 1
  .15، ص 2004في القانون العام، فرع اإلدارة المالية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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التنويع من سلطة االقتراح يخفف . )1(المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
إال أن تركيز سلطة التعيين في يد رئيس  ،رغم هذا التنويع. من حدة التبعية لجهة واحدة

 .)2(ن يحد من هذه االستقالليةالحكومة، من شأنه أ

 وظيفة رئيس اللجنة، أو عضو من أعضائها مع ممارسة أية  ىتتناف: نظام التنافي
باإلضافة . وظيفة أخرى سواء كانت عمومية أو خاصة أو أي نشاط مهني أو إنابة انتخابية

 .)3(إلى عدم امتالك األعضاء لمصالح شخصية في البورصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة
 بي غير مطلق، إذرئيس اللجنة لنظام تنافي نس 10- 93من المرسوم رقم  24أخضعت المادة 

ممارسة أنشطة التعليم واإلبداع الفني، دون أن تشير المادة إلى اخضاع عضو بسمحت له 
  .)4(من أعضاء اللجنة للتنافي ال التام وال النسبي

 4اللجنة وأعضائها لمدة نيابية تدوم يعين رئيس : تحديد مدة نيابة الرئيس واألعضاء 
يعتبر تحديد مدة انتداب رئيس اللجنة وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة . )5(سنوات

تحديد المدة النيابية يساعد الرئيس واألعضاء على ممارسة ف ،والمعتمد عليها إلبراز االستقاللية
  .ة لهمنة المعيالخوف من عزل السلط دونمهامهم بكل موضوعية وحيادية، 

العضوية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إال أن  توحي هذه العناصر باالستقاللية
تبين التبعية  التي ا من النقاطذات عناصر االستقاللية وفي غيره مظاهر التبعية تكمن في
  .)المطلب الثاني( له ، والتبعية الوظيفية)المطلب األول(العضوية للجهاز التنفيذي 

                                                
المتعلق ببورصة القيم  04-03المعدلة بموجب القانون رقم  10-93رقم  من المرسوم التشريعي 22المادة  -  1

  .السابق ذكرهالمنقولة، 
مداخلة ملقاة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول ، "السلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية االستقاللية" حدري سمير،  -  2

رف كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من ط
  .48، ص 2007ماي  24و 23عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 

يمارس رئيس اللجنة مهمته « : السابق ذكره على ما يلي 10-99من المرسوم التشريعي رقم  24تنص المادة  - 3
مارسة وظيفة عمومية أو نشاط آخر كامل الوقت وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية أو م

  .» باستثناء أنشطة التعليم واإلبداع الفني
4 -   ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique », Revue IDARA, N° 28, 2004, p  125. 

المتعلق ببورصة  04- 03المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم  10-93وم التشريعي رقم من المرس 22المادة  - 5
  .القيم المنقولة، السابق ذكره
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  المطلب األول
  التبعية العضوية للجنة  للجهاز التنفيذي

مراقبتها باستقاللية عضوية وهمية تجاه السلطة و تتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة
إن اختيار عبارة وهمية االستقاللية العضوية اختيار مبرر، نظرا لوجود بعض مظاهر . التنفيذية

عناصر مظهرية  هالكن. لتشكيلة العضوية للجنةمن خالل عناصر ا تظهرالتي  ،االستقاللية
بحيث أنها سرعان ما تندثر وتستر وراء تبعية مؤكدة  .مغالطة لدارس الطبيعة القانونية للجنة

لتبقى مظاهر االستقاللية هذه كسائر قواعد القانون االقتصادي، مجرد قواعد  ،للسلطة التنفيذية
 تبعيةالتظهر  .جابة لمقتضيات سياسية ال غيرتزيينية توحي بوجود استقاللية اللجنة، است

عند خاصة  ،)الفرع األول(ها نفيذي عند تدخل الحكومة في تشكيلللجنة للجهاز الت العضوية
  ).الفرع الثاني(أعضائها مع باقي سلطات الضبط األخرى مقارنة كيفية تعيين رئيسها و

 الفرع األول
 اللجنة تدخل الحكومة في تشكيل

المتعلق  10-93المرسوم التشريعي رقم  من 21زائري في المادة نص المشرع الج
  :ببورصة القيم المنقولة، على التشكيلة التالية للجنة

  .)1(ة تدوم أربع سنواتنيابيرئيس معين لمدة  - 
  .قاضي يقترحه وزير العدل - 
  .الجزائرعضو يقترحه محافظ بنك  - 
 .ين للقيم المنقولةعضوان يختاران من بين مسؤولي األشخاص المعنويين المصدر - 

هما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو لما ل عضوان يختاران - 
  .)2(البورصي

  :وصارت كما يلي 04-03عدلت هذه التشكيلية بموجب القانون رقم 
  .)3(تدوم أربع سنوات نيابيةرئيس يعين لمدة  - 
  .قاضي يقترحه وزير العدل - 

                                                
  .السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة   - 1
  .السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة   - 2
  .السابق ذكره 10-93ي رقم من المرسوم التشريع 21المادة   - 3
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  .ليةعضو يقترحه الوزير المكلف بالما - 
  .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي - 
  .عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر - 
  .عضو مختار من بين المسيرين لألشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة - 
في الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات عضو يقترحه المص - 

  .)1(والمحاسبين المعتمدين
عند كيفية تعيين رئيسها  ، التوقفية العضوية للجنة للسلطة التنفيذيةدراسة التبع تستدعي

كما ). ثانياً( التطرق إلى الغموض الذي يكتنف تحديد المدة النيابية لهؤالءو، )أوالً( وأعضائها
  ).ثالثاً( هاتظهر هذه التبعية من حيث النظام القانوني المطبق على مستخدمي

  :ئهااوأعضاللجنة  تعيين رئيس –أوالً 
 وي رئيساًفكالهما تح ،من الناحية الكمية تشكيلة اللجنة في النصين القديم والجديدتتشابه 
تختلف التشكيلتان في أغلب . نوعية وصفة األعضاء حيثمن  ، لكنهما تختلفانوستة أعضاء

. عدا القاضي الذي يقترحه وزير العدل والعضو الذي يقترحه محافظ بنك الجزائرما األعضاء،
من عضوان في التشكيلة  تقلصت نسبة تمثيل األشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة كما

   .لى عضو واحد في التشكيلة الثانيةاألولى إ
سكت كال النصان عن طبيعة هذا التمثيل، أهو تمثيل ديمقراطي أي بانتخاب هذا العضو 

أم يكون باقتراح من وزير صدرة للقيم، المعنوية الم صلألشخامن طرف زمالئه من المسيرين 
 سكوت المشرع عن ذلك يجعل اقتراح هذا ألن، األغلب هو ترجيح الفرضية الثانية .المالية

الثاني لهذه األشخاص المعنوية في التشكيلة الممثل خصوصا وأن  .بوزير المالية العنصر منوط
  .بعضو يقترحه وزير المالية دون تحديد لصفته وضاألولى ع

ما لهما من خبرة لتان يخص العضوان اللذان يعينان لخر في التشكياختالف آيسجل 
اللذان نص عليهما المرسوم التشريعي رقم  ،اكتسباها في المجال المالي والبورصي أو المصرفي

 بحيث تحدد مجال خبرتهما، فاألول 04-03تم تحديدهما بوضوح في القانون رقم  .93-10
فهو عضو  حه الوزير المكلف بالتعليم العالي، أما الثانييتمثل في األستاذ الجامعي الذي يقتر

 أمر. الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين يفيقترحه المص
                                                

  .04- 03المعدلة بموجب القانون رقم  10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة  - 1
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تنفيذ وتسوية عمليات  ، نظرا لما للمحاسبة من دور هام وأساسي فيلقانون الجديديحتسب ل
  .ية بصفة عامةالبورصة بصفة خاصة وكل عمليات السوق المال

وإنهاء مهامه  هيعين الرئيس لمدة نيابية تدوم أربع سنوات، تحدد شروط تعيين
صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم . )1(ووضعه القانوني عن طريق التنظيم

الذي حدد الوضع القانوني لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  )2(94/175
  . )3(هاوشروط تعيين أعضاء

بناء على  ،يتخذ قرار تعيين رئيس اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة
باعتبار أعلى هرمها تابع وخاضع  ،استقاللية اللجنةمن  يحدأمر  ،بالماليةاقتراح الوزير المكلف 

من جهة، من جهة أخرى  هما لها من فضل في تعيينء والطاعة لللحكومة التي سيكن لها الوال
سياستها  عاٍل إن لم يكن من أتباعها ومساندي في منصب ااً من شخصال تعين الحكومة فإ

باالستقاللية  يتمتع أنيجب  ، الذيمع ما يرجى من رئيس هيئة ضبطذلك يتنافى  .تهاوإيديولوجي
وفقا للمعطيات  القراراتأو اتخاذ للقطاع العامة  ياسةسالسواء في تحديد  تجاه الحكومة

  . ضيه مصلحة السوق والمدخرين والمستثمرين فيه على حد سواءلما تقتو ،االقتصادية
على تعيين أعضاء اللجنة،  175-94نصت المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 

 وإن اختلفت الوسيلة التي تتخذها الحكومة في .وزير المالية رة عنبموجب قرارات فردية صاد
تعيين األعضاء و ،م تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومةتعيين الرئيس الذي يكون بموجب مرسو

هي خضوع و إال أن النتيجة نفسها ،)4(يتخذه وزير المالية انفراديبموجب قرار الذي يكون 
  .لحكومةلهيئة برئيسها وأعضائها ال

  :ائهانهغموض تحديد مدة االنتداب وإ – ثانياً
 لقياس مدى اًأساسي اًمعيارنيابتهم، وأعضائها وانتهاء  مدة انتداب رئيس اللجنة تحديد يعتبر

                                                
  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة   - 1
من المرسوم  29و 22، 21طبيق المواد ، المتضمن ت1994يونيو  13المؤرخ في  175-94المرسوم التنفيذي رقم  -  2

 ،41عدد  الجريدة الرسمية ،، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة1993مايو  23المؤرخ في  10-93التشريعي رقم 
  .26/06/1994في  صادرال

  .المذكور أعاله 175-94المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم   - 3
تنظيم عمليات البورصة عين أعضاء لجنة ي« : على ما يلي 175-94يذي رقم من المرسوم التنف 6إذ نصت المادة  -  4

من المرسوم التشريعي رقم  22ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بحسب التوزيع المحدد في المادة 
  .» المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993مايو  23المؤرخ في  93-11
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من خالل هذه الدراسة باستعراض الوضع في القانون  اسيتم تقييمه أمور. )1(استقاللية هذه الهيئة
  .  الجزائري والقوانين المقارنة

  :تحديد المدة النيابية –أ 
موجب بيعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابية تدوم أربع سنوات 

دليل على  ديد المدة النيابية لرئيس هيئة ماإذا كان تح .مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة
نظرا لتحديد عهدة ، مؤكدة مراقبتهاو تنظيم عمليات البورصةاستقاللية لجنة فإن استقالليتها، 

لتشريعي من المرسوم ا 21هذا هو االنطباع األول الذي تتركه المادة  .رئيسها بأربع سنوات
عدم  .)2(عند قراءتها للوهلة األولى 175-94من المرسوم التنفيذي رقم  2والمادة  03-10

التي عينته من جهة، ومن جهة  ةتحديد المدة النيابية للرئيس يجعله عرضة للتبعية المطلقة للسلط
كسب رضاها على وعليه سيعمل . نفسها أخرى فهو عرضة للعزل في أي وقت من قبل السلطة

  .السياسة التي تقتضيها مصلحة السوق المالية بدالً منسياستها ه لشتى الوسائل بما فيها تبنيب
اد يكون مكسبا حقيقيا يدعم استقالليتها، لو صرح كتحديد المدة النيابية لرئيس اللجنة 

أمر تعمد المشرع إغفاله والسكوت عنه وتركه لمحض السلطة  .القانون بعدم قابليتها للتجديد
أمام غياب نص صريح يمنع تجديد عهدة الرئيس، يجوز للحكومة . ديرية للجهاز التنفيذيالتق

إلى المبالغة في والئه للحكومة التي إذا رضيت عنه  يدفع بالرئيس مما. تجديدها إن شاءت ذلك
  .استقاللية اللجنة مما يضعفجددت عهدته، 

قابلة للتجديد كل  )3(نواتمدة نيابية تدوم أربع سخالل  مهامهماللجنة  يمارس أعضاء
ضوا بأعضاء يتم ذلك بإنهاء مهام نصف األعضاء بعد سنتين من الممارسة، ليعو .)4(سنتين

                                                
1 -   ZOUAIMIA  Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur  financier en 

Algérie, op.cit, p 104. 

يعين الرئيس  « :على ما يلي المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة  تنص - 2
  .لمدة نيابة تدوم أربع سنوات

  .» مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم إنهاءو تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة
يعين  « :منه على ما يلي 2السابق ذكره، فنصت المادة  175-94صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابية تدوم أربع سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس 
  .» اقتراح الوزير المكلف بالمالية الحكومة، بناءاً على

  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة   - 3
  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 10-93رقم  من المرسوم التشريعي 23المادة   - 4
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ما عاد  .ة السنة الرابعةاملة لغايآخرين، في حين يواصل النصف المتبقي المدة النيابية ك
  .سنوات ال غيرفإن هذه الطريقة تسمح لجميع األعضاء بالبقاء مدة أربع  ،اإلنهاء األولي
بحيث أن بقاء نصف  ،هذا األسلوب في التجديد نوعا ما على استقرار اللجنةيحفظ 

األعضاء سيساعد األعضاء الجدد على مواصلة  العمل مع الطقم القديم واالستفادة من خبرتهم 
كان هذا األسلوب يضمن االستقاللية ألعضاء  إذا .الجددألعضاء للينقلوا بدورهم هذه الخبرة 

  . للسلطة التنفيذية رئيسهاوهو أال اللجنة  رمه تبعية ماللجنة، فإنه يبقى دون جدوى، أما
تدوم المجمع عهدة رئيس الذي جعل الفرنسي،  ظيرهنل موقفاً مخالفاً الجزائريالمشرع اتخذ 

س سنوات غير قابلة للتجديد، في حين حدد عهدة األعضاء بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة خم
ممثل بنك فرنسا ورئيس  ااعدم )1(لى أن تجديد األعضاء يكون مرة كل ثالثين شهراواحدة ع

أما عن لجنة العقوبات فرئيسها ينتخب من بين القضاة األربعة . )2(للمحاسبة المجلس الوطني
ا التشريع المصري فهو أم .)3(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 5وأعضاءها يعينون لمدة نيابية تدوم 

أنها هيئة عامة كما تدل عليها  إذبه من جانب استقاللية الهيئة العامة لسوق المال،  ىال يحتذنموذج 
حسب ما نصت عليه المادة األولى من القرار رقم  ،تسميتها وتابعة تبعية مطلقة لوزير االقتصاد

لعهدة اإن المتعلق بالسوق المالية، وعليه ف 92- 95من القانون رقم  42والمادة  1989لسنة  520
تبعيتها شيئا، ومع ذلك نص المشرع على جعل لن تغير من أمر  الهيئة وألعضائهاالنيابية لرئيس 

  .)4(األعضاء لبقية سنتين قابلتين للتجديدو ه تدوم ثالث سنوات قابلة للتجديد،عهدة الرئيس ونائب
جعل عهدة كل من الرئيس بجاهدا لتحقيق هذه االستقاللية  مشرع األمريكيالسعى 

ة في الفاتح من شهر نعلى أن يستبدل واحد منهم كل س .سنوات) 5(واألعضاء تدوم خمس 
   .)5(جوان، وذلك لألسباب التي سبق شرحها

                                                
1 - Art L 621-2 -  9 du code monétaire et financier « La durée du mandat du président est de cinq 

ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable… Selon des modalités 
définies par décret en conseil d’état, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. 
La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de collège ». 

   .سنوات غير قابلة للتجديد) 6( ستة عهدة هذين العضوين هي - 2
  :لمزيد من التفاصيل 

BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers…, op.cit, p 246. 
3 -  Art L 621-2 - 4 du code monétaire et financier. 

  .المنظم لسوق المال المصري 92- 95من القانون رقم  45المادة  - 4
5 -   CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 17. 
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  :دة النيابيةعهإنهاء ال –ب 
بل انقضاء عهدتهم، مهام أعضاء اللجنة ق لم يشر المشرع الجزائري إلى إمكانية إنهاء

أن المشرع ال يرغب في إنهاء مهامهم يتضح  .آنفاإلى أسلوب التجديد المذكور  ذلكجع ير
نص عليه صراحة كما نص عليه بشأن لنه لو أراد ذلك أحيث  ،أثناء عهدتهم النيابية

رئيس  عزل تنص على إمكانية 10- 93م من المرسوم التشريعي رق 3فالمادة  .الرئيس
  :  اللجنة قبل نهاية عهدته وذلك في حالتين هما

  .مهني جسيم رئيس لخطأفي حالة ارتكاب  ال - 
  .)1(أو لظروف استثنائية تعرض رسميا على الحكومة - 

 من المرتكب تقرر مدى اعتبار الخطأالتي لتقدير السلطة التنفيذية،  تركت كلتا الحالتين
. ضي عزلهتقبل الرئيس جسيما يستدعي عزله، وهي التي تقدر الظروف االستثنائية التي تق

حكم الحكومة في زمام اللجنة عن طريق سيطرتها التامة على وما هذا إال دليال آخر على ت
للحكومة بقي في  والء وطاعتاًفإن أبدى الرئيس . رئيسها بداية من تعيينه إلى غاية عزله

منصبه وقد تجدد عهدته، وإن خرج عن طوعها أو عاد سياستها تعرض للعزل قبل انتهاء 
 .ثنائيةعهدته تحت لواء الخطأ الجسيم أو الظروف االست

  :النظام القانوني المطبق على مستخدمي اللجنة –اً لثثا
الستظهار طبيعة القواعد التي  يمكن االستعانة بالنظام القانوني الذي يخضع له مستخدمي اللجنة

تتأكد استقاللية اللجنة بإخضاع مستخدميها لقواعد القانون الخاص أي قانون العمل، . تحكم هذه األخيرة
  . تها بإخضاعهم لقواعد القانون العام أي قانون الوظيف العموميأو تتأكد تبعي

 :وظيفة عليا في الدولةوظيفة رئيس اللجنة   - أ

. )2(مراقبة عمليات البورصة وظيفة عليا في الدولةو تصنف وظيفة رئيس لجنة تنظيم
إال  .هذا التصنيف رئيس اللجنة خاضعاً لقواعد الوظيف العمومي، بالتالي للقانون العاميجعل 

                                                
التشريعي  من المرسوم 29و 22، 21المتضمن تطبيق المواد  175-94من المرسوم التنفيذي رقم  3تنص المادة  - 1

تنهى مهام الرئيس «  :والمتعلق ببورصة القيم المنقولة على ما يلي 1993ماي  23المؤرخ في  10-93رقم 
   .بنفس الطريقة

غير انه ال يمكن أن تنتهي مهامه أثناء ممارسته النيابية إال في حالة ارتكاب لخطأ مهني جسيم أو لظروف 
  .»استثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومة

  .المذكور أعاله 175-94من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص على ذلك المادة  - 2
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منحت صالحية تحديد مرتب الرئيس للجنة  94/175من المرسوم التنفيذي رقم  5 أن المادة
أمام هذا الوضع يمكن القول أن عالقة الرئيس باللجنة عالقة عقدية يحكمها قانون . )1(ذاتها
بشأن رئيس مجلس المنافسة، الذي اعتبر وظيفته وظيفة  مغايرةطبق المشرع قاعدة  .العمل

يمارس هو وسائر األعضاء مهامهم كامل الوقت لقاء أجور مماثلة ألجور  .الدولة عليا في
    .)2(الموظفين السامين في الدولة

  :لعالقة العقدية أي القانون الخاصإخضاع بقية األعضاء والمستخدمين ل –ب 
بالموظفين  مراقبتها،و المشرع بقية أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصةيكيف  لم

للعالقة مباشرة أخضعهم  ي الدولة كما فعل بشأن أعضاء مجلس المنافسة، إنماالسامين ف
، )3(للجنة صالحية تحديد الوضعية القانونية لمستخدميها تاركاً. العقدية في قانون العمل

 صالحيتها في تحديد مقياس أجور ىثم أكد عل. )4(اماً بشأن ذلكظفأصدرت اللجنة ن
 .)5(في نظامها الداخليمستخدميها 

                                                
يحدد مرتب رئيس لجنة تنظيم « : المذكور أعاله، على ما يلي 175-94من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  - 1

المؤرخ  93/10رقم من المرسوم التشريعي  29عمليات البورصة ومراقبتها  بالئحة تصدرها اللجنة وفقاً للمادة 
  .» والمتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23في 

، الذي يحدد تنظيم مجلس 2011جويلية  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  - 2
يصنف مديرو «  :، على ما يلي2011جويلية  13الصادر في  ،39 عدد الجريدة الرسميةالمنافسة وسيره، 
أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا  للدولة، كمدير في اإلدارة المركزية بالوزارة، ويصنف المجلس وتدفع 

  .» استناداً إلى المنصب العالي  لرئيس مكتب اإلدارة المركزية بالوزارة رؤساء المصالح وتدفع أجورهم
يحدد نظام أجور  لذيا 2012ماي  6المؤرخ في  12/204كما نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

ماي  6في  صادرال ،29عدد  الجريدة الرسميةأعضاء مجلس المنافسة واألمين العام والمقرر العام والمقررين، 
يعتبر رئيس وأعضاء مجلس المنافسة أعضاء دائمون يمارسون مهامهم كامل الوقت «  :يلي ، على ما2012

  .» لعام والمدير العام في اإلدارة المركزية للوزارةويتقاضون أجوراً كاألجور التي يتقاضاها  األمين ا
األعضاء  ةأما بقي، 15/07/2012في  صادرال ،41عدد  الجريدة الرسميةصدر استدراك بشأن هذا النص في 

من  4دج بالنسبة لبقية األعضاء  المادة  40000دج بالنسبة لنائبي الرئيس، و 50000فيتقاضون تعويضاً قدره 
  .، المذكور أعاله12/204ي رقم المرسوم التنفيذ

  . السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  29المادة   - 3
المتضمن تنظيم وسير المصالح  2000 سبتمبر 28المؤرخ في  03-2000من نظام اللجنة رقم  7المادة تنص  -  4

ديسمبر  31 في صادرال ،8عدد  الجريدة الرسميةاإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .» تحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة « :على ما يلي 2001

5 -   l’article 31 du règlement intérieur de la COSOB « Conformément à l’article 6 du décret n° 94-
175 du 13 juin 1994, les membres de la commission bénéficient d’un régime indemnitaire qui 
sera arrêté par la commission » 



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

32

  الفرع الثاني
  خرىاألمن سلطات الضبط بقريناتها لجنة ل االستقاللية العضويةمقارنة 

تقييم موقف المشرع الجزائري إزاء سلطات الضبط نة إلى تهدف هذه المقار  
، إذ لم يوحد المشرع كيفية تعيين رئيس واالستقرارموقف يتسم بعدم الثبات . القطاعية

 هذا الموقف بعد استعراض حال كل هيئة على حدى،سيتضح . )1(وأعضاء هيئات الضبط
  . البحث عن خلفيات هذا الموقفو

  :مقارنتها بهيئات الضبط القطاعية الوطنية - أوالً
  :مقارنتها بمجلس المنافسة -أ

تقتضي . يؤدي مجلس المنافسة وظيفة أساسية تتمثل في تنظيم وضبط المنافسة في السوق
م قانوني خاص ومتميز يسمح له بالتدخل الفعال كلما تعرضت وظيفة الضبط تزويد المجلس بنظا

من أجل تحقيق هذه الفعالية تم تشكيل المجلس وتنظيمه على نحو . )2(المنافسة للتقييد والعرقلة
كان . )3(المتعلق بالمنافسة 06-95بموجب األمر رقم  خاص، وتم تزويده بصالحيات واسعة

رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير عشر عضوا يعينهم  12المجلس يتكون من 
ويعين رئيس  )5(لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد )4(المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة

 المجلس من بين القضاة الذين مارسوا أو يمارسون وظائفهم إما في المحكمة العليا أو مجلس
                                                

مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، فرع تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  - 1
  .25، ص 2005 وزوقانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيري 

كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل   - 2
  .243، ص 2004درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

الصادر بتاريخ  9عدد  الجريدة الرسميةبالمنافسة، المتعلق  1995يناير سنة  25المؤرخ في  06- 95األمر رقم  - 3
  .)ملغى( .1995فبراير  22

  :المتعلق بالمنافسة وهي كما يلي 06-95 رقم من األمر 29جاءت هذه التشكيلة في نص المادة  - 4
  :عضوا من األصناف التالية) 12(يتكون مجلس المنافسة من اثنى عشر ... « 

عملون في المحكمة العليا أو في جهات قضائية أخرى او في مجلس أعضاء عملوا أو ي) 5(خمسة  – 1
  .المحاسبة بصفة قاضي أو عضو

أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في الميدان االقتصادي أو ميدان ) 3(ثالثة  – 2
  .المنافسة واالستهالك

أو يشتغلون في قطاعات اإلنتاج أو التوزيع أو أعضاء يختارون من بين المهنيين الذين اشتغلوا ) 4(أربعة  – 3
  .» في النشاطات الحرفية أو الخدمات أو المهن الحرة

  .المتعلق بالمنافسة 06-95من األمر رقم  30المادة   - 5
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   .)1(المحاسبة أو هيئة قضائية أخرى
 الذي جاء بتكييف جديد )2(03-03بموجب األمر رقم  06-95رقم األمر ألغيت أحكام 

 فعله األمر صفة الرئيس كما 03-03 رقم لم يحدد األمر .)4(وبتشكيلة جديدة )3(لمجلس المنافسة
موجب ب سنوات قابلة للتجديد 5لمدة  نه وتعيين بقية األعضاء فيكوني، أما عن تعي06-95 رقم

  .الجمهوريةيوقعه رئيس مرسوم رئاسي 
كيف المجلس ألول مرة ، الذي )5(12-08القانون رقم بموجب  03- 03رقم عدل األمر 

. )6(لكنها استقاللية مظهرية تخفي تبعية المجلس للوزير المكلف بالتجارة .بسلطة إدارية مستقلة
  :صارت كما يليالتي  عدل تشكيلة المجلسكما 

لخبراء الحائزين على األقل او أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات) 06(ستة   -1
سنوات ) 8( مدة ثمانيلعلى شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة، أو خبرة مهنية 

التي لها مؤهالت في مجاالت و ،أو االقتصادي/جال القانوني وفي المعلى األقل 
 .في مجال الملكية الفكريةو لتوزيع واالستهالكالمنافسة وا

                                                
  .المتعلق بالمنافسة 06-95رقم من األمر  31المادة   - 1
 20الصادر في  ،43عدد  الجريدة الرسميةافسة، المتعلق بالمن 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03األمر رقم  - 2

  .معدل ومتمم. 2003جويلية 
 03/03مر رقم من األ 23بغ المشرع على المجلس صفة االستقاللية وجعله يتمتع بالشخصية المعنوية، فتنص المادة سأ - 3

تتمتع بالشخصية تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، « : على ما يلي
من األمر رقم  16وإن كان االستقالل المالي قد سبق وأن منح للمجلس من خالل المادة »  القانونية واالستقالل المالي

ينشأ مجلس المنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها، يتمتع مجلس المنافسة  «: التي نصت على 95-06
ال غير، إذ هو منح الشخصية المعنوية للمجلس  03- 03جاء به األمر رقم  الجديد الذي .»باالستقالل المالي واإلداري 

  . يبقى المجلس بعيد عن االستقاللية المنشودة والدليل على ذلك أنه سلطة إدارية عادية تنشأ لدى رئيس الحكومة
  :صار المجلس يتكون من تسعة أعضاء ينتمون للفئات اآلتية - 4

  .ي مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاضي أو مستشاريعمالن أو عمال ف) 2(عضوان  – 1
القانونية أو االقتصادية أو في مجال  بكفاءتهاروفة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المع) 7(سبعة  – 2

 .داخليةالمنافسة والتوزيع واالستهالك، من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلف بال
  .المتعلق بالمنافسة 03- 03من األمر رقم  24المادة 

جويلية  19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم لألمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قم القانون ر - 5
  .  2008جويلية  2الصادر في  ،36عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بالمنافسة،  2003

تنشأ سلطة «  : على ما يلي 03-03من األمر رقم  23المعدلة للمادة  12-08رقم  من القانون 09تنص المادة  - 6
إدارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي، توضع لدى 

  .» الوزير المكلف بالتجارة
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لمهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات أعضاء يختارون ضمن ا أربعة -2
سنوات  )5( مهنية مدة خمسلهم خبرة و ذات مسؤولية والحائزين شهادات جامعية

 .المهن الحرةو الخدماتو الحرفو التوزيعو على األقل في مجال اإلنتاج
 .مؤهالن يمثالن جمعيات حماية المستهلكين )2( ضوانع  -3

مضيفاً فقرة رابعة يسمح فيها نفسها على تشكيلة المجلس  )1(10/05أبقى القانون رقم 
 هر جليا أن المجلس حظي بما لم تحظيظ .وظائفهم بصفة دائمةممارسة عضاء مجلس المنافسة أل

به لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فرئيس الجمهورية هو من يعين رئيسه وأعضائه عكس 
تركيز سلطة االقتراح والتعيين في يد رئيس  نإال أ .ةاللجنة التي يتولى ذلك رئيس الحكوم

أما عن العهدة النيابية، فهي قابلة  .)2(يضمن االستقاللية المرجوة أنليس من شأنه  ،الجمهورية
 .للتجديد بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس في حين هي غير قابلة للتجديد بالنسبة لرئيس اللجنة

  :ضمقارنتها بمجلس النقد والقر – ب
، الذي كلفه بإدارة بنك الجزائر )3(10-90النقد والقرض بموجب القانون رقم  أنشأ مجلس

  :أعضاء هم) 7(يتشكل المجلس من سبعة  .)4(وجعل منه السلطة النقدية للدولة
  .المحافظ رئيسا، يعينه رئيس الجمهورية - 
  .نواب المحافظ، يعينهم رئيس الجمهورية 3 - 
  .)5(الحكومةموظفون سامون يعينهم رئيس  3 - 

                                                
جويلية  19المؤرخ في  03-03لألمر رقم  ، المعدل والمتمم2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  - 1

  .  2010أوت   18الصادر في  ،46عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بالمنافسة،  2003
2 -  « La concentration du pouvoir de nomination entre les mains du président de la république n’est pas 

de nature à assurer une quelconque autonomie de cet organe à l’égard du pouvoir exécutif. A ce titre 
et afin que l’autorité administrative soit véritablement indépendante, il y a lieu de songer à 
l’éclatement du pouvoir de désignation dont doivent bénéficier, à côté du président de la république, 
l’assemblée nationale, le conseil de la nation  le conseil national économique et social (CNES). Ce à 
quoi il faut ajouter que le président du conseil devrait être élu par les membres de l’organe ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 77 

 ،16عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  - 3
  . 1990أفريل  18الصادر في 

  :لمزيد من التفاصيل.وذلك بعدما كانت السلطة النقدية مشتتة بين البنك المركزي، ووزير المالية والخزينة العمومية -  4
 AIT OUAZZOU Zaina, L’étendue de l’indépendance de la banque d’Algérie, Mémoire pour l’obtention 
du magister en Droit, option : Droit des affaires, Faculté de droit, université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, 2005, p 83. 

من  32م تنفيذي يصدره رئيس الحكومة، وذلك طبقا للمادة مستخلفين يعينون مسبقا بموجب مرسو 3يعوضهم  - 5
  .المتعلق بالنقد والقرض السابق ذكره 10-90القانون رقم 
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بمناسبة تعديل قانون النقد والقرض لسنة أعضاء آخرين  ةضيف إلى هذه التشكيلة ثالثُأ
ثم  ،يعينهم رئيس الجمهورية نظرا لخبرتهم وكفاءتهم في المجال المالي واالقتصادي ،)1(2001

. )2(11-03، وذلك بموجب األمر رقم 10أعضاء بدال من  9فصاروا انتقص منهم عضو 
في هذا األمر هو استحواذ رئيس الجمهورية على صالحية تعيين جميع أعضاء الجديد 
يغير شيئاً في لم ف ،)3(04-10صدر بموجب األمر رقم  الذي خيرأما عن التعديل األ. المجلس

  .تشكيلة المجلس
  

ليات يختلف أسلوب تعين أعضاء المجلس عن أسلوب تعيين أعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عم
هذه المهمة كل من  يتقاسمتعين رئيس وأعضاء اللجنة، في حين نفرد الحكومة بالبورصة، إذ ت

 لى غاية صدور األمرالمجلس إ رئيس وأعضاء تعيين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن
أمر يوحي باستقاللية  .أين عادت صالحية التعيين كلها لرئيس الجمهورية بمفرده 03/11رقم 

ين في يد ستاذ زوايمية أن تركيز سلطة التعيجنة، ومع ذلك يرى األاللبأكبر لدى المجلس مقارنة 
 .)4(اليسلطة الذي يتسم به الحكم الحرئيس الجمهورية ما هو إال مظهر من مظاهر تركيز ال

رئيس الجمهورية،  من يجب توزيع سلطة لالقتراح والتعيين على كل ،لضمان الفعلي لالستقالليةل
  .)5(المهنية للمصرفين الجزائريينلس األمة، والجمعية المجلس الشعبي الوطني، مج

  

  :مقارنتها باللجنة المصرفية – ـج
 جهاز رقابي للنشاط المشرع الجزائري إلى جانب مجلس النقد والقرض، استحدث

 ،اللجنة المصرفية 10- 90جعل قانون النقد والقرض رقم . المصرفي يتمثل في اللجنة المصرفية

                                                
المتعلق بالنقد والقرض،  10-90المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فيفري  7المؤرخ في  01-01األمر رقم  -  1

  . 2001لسنة  ،14عدد  الجريدة الرسمية
 ،52عدد  الجريدة الرسمية، المتعلق بالنقد والقرض، الصادر في 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03األمر رقم  - 2

  .، معدل ومتمم2003لسنة 
 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03يعدل ويتمم األمر رقم  2010أوت  16المؤرخ في  04-10األمر رقم  - 3

  .2010سبتمبر  01في  صادرال ،50عدد  الجريدة الرسميةوالمتعلق بالنقد والقرض، 
4  - « A la lumière de ces données, on remarque que le Président de la République dispose d’un véritable 

monopole dans  la nomination des membres du conseil. Il s’agit là à l’évidence d’une pratique ancrée 
dans un système marqué depuis le premier mandat du président Bouteflika, par une concentration du 
pouvoir de nomination des agents de l’Etat entre les mains du chef de l’Etat ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, pp 23 – 24. 

5  - Ibid, pp 24 – 25. 
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النشاط المصرفي لتحل بذلك محل اإلدارة التقليدية في مراقبة البنوك  الجهاز المحوري لضبط
بحث الفقه في طبيعة هذا  ،أمام غياب تكييف قانوني صريح للجنة المصرفية .)1(والمؤسسات المالية

لكونها  ،، ومنهم من انتهى إلى وصفها بهيئة إدارية)2(الجهاز، فمنهم من وصفه بهيئة شبه قضائية
  .)3(حكم المهنة المصرفيةتالتشريعية والتنظيمية التي  لى تطبيق النصوصتختص بالسهر ع

  :من 10-90تتشكل اللجنة المصرفية بموجب القانون 
  .المحافظ الرئيسي يعينه رئيس الجمهورية -
قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس األول لهذه المحكمة بعد استطالع  -

  .ضاةرأي المجلس األعلى للق
  .)4(عضوان يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية -

بغض النظر عن المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية، يتمتع رئيس الحكومة بسلطة 
، إذ ينفرد رئيس 11-03تعيين باقي األعضاء، األمر الذي اختلف تماما مع صدور األمر رقم 

الذي  11-03رقم س وباقي األعضاء، مع اإلشارة أن األمر الجمهورية بسلطة تعيين الرئي
إذا كانت إرادة  .)5(أضاف عضوا ثالثا بدال من عضوين ذوي الكفاءة في الشؤون المصرفية

سلطة التعيين منوطة برئيس الجمهورية هو ضمان الستقاللية اللجنة،  جعلالمشرع من وراء 
   :كالتالي وهي )6(04- 10دة التي أتى بها األمر رقم االستقاللية تندثر مع التشكيلة الجديفإن هذه 

 .المحافظ رئيسا - 

  .ثالثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي - 
قاضيان ينتدب األول من المحكمة العليا، ويختاره رئيسها األول، وينتدب الثاني من  - 

  .لمجلس األعلى للقضاءمجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس بعد استشارة ا
                                                

دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية   - 1
  .3، ص 2006الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

2  -  DIB Said, « La nature du contrôle Juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 
Revue du conseil d’Etat, N° 3, 2003, p 124. 

3  -  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
op.cit, p 61. 

  .ذكره المتعلق بالنقد والقرض السابق 10-90من القانون رقم  144المادة   - 4
  .المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من األمر رقم  106المادة   - 5
 11-03من األمر رقم  106التي تعدل المادة  2010أوت  26المؤرخ في  04-10من األمر رقم  08المادة   - 6

  .المتعلق بالنقد والقرض، السابق ذكره
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  .ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس المجلس من بين المستشارين األولين - 
  .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية - 

لكن  .رئيس الجمهوريةبل احتفظ بها ، اللجنة أعضاء صالحية تعيين النص الجديد يعدللم 
سحب إذا كان  .استقاللية اللجنة إقحام ممثل عن الحكومة في هذه التشكيلة من شأنه أن يحد من

التعيين من الحكومة لضمان استقاللية اللجنة تجاه هذه األخيرة، فإنها تعود بقوة وتدخل  اختصاص
ه أن يؤثر على هذه االستقاللية، داخل اللجنة من شأن للحكومةوجود ممثل . اللجنة من باب واسع

  .)1(قرارات اللجنة علىت أن هذا العضو كباقي األعضاء يتمتع بحق التصويوخاصة 
كال من اللجنتين المصرفية ولجنة تنظيم ومراقبة  أن استقالليةاألخير  يستخلص في
 ،هائوإن انفردت اللجنة المصرفية بإبعاد الحكومة من تعيين أعضا .محدودة عمليات البورصة

لجنة  أمر ال نجده في .إال أنها تتدخل بوجه جديد عن طريق وجود ممثل لها داخل اللجنة
  .البورصة لكن بالمقابل تسيطر الحكومة على صالحية تعيين كل من رئيس وأعضاء اللجنة

  :مقارنتها بلجنة ضبط الكهرباء والغاز – د
الذي اسند  )2(07-85القانون رقم كان قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر منظم بموجب 
 )3(01-02بصدور القانون رقم  .تسيير هذا القطاع لشركة سونلغاز ومنحها احتكارا تاما له

، إذ صار باستطاعة )4(حرر القطاع من احتكار شركة سونلغاز وفتح على المنافسة الحرة
المتعلقة  أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص ممارسة النشاطات

  .)5(اسطة القنواتنقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بووبإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها 
 قطاع الكهرباء والغاز، كلفت بضمان احترام التنظيملجنة ضبط  01-02القانون رقم  أشأن

                                                
تتخذ قرارات اللجنة « : ما يليعلى  04- 10من األمر رقم  10المعدلة والمتممة بموجب المادة  107تنص المادة  -  1

  .» وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المصرفية باألغلبية
والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها والتوزيع العمومي  1985أوت  06المؤرخ في  07-85القانون رقم  -  2

  .1985أوت  7، الصادر في 33ية عدد للغاز، الجريدة الرسم
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة 2002 فيفري 5المؤرخ في  01-02القانون رقم  - 3

  . 2002فيفري  05الصادر في  ،08الرسمية عدد 
، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكريم،  - 4

قلة في المجال االقتصادي والمالي الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة المست
  . 153، المطبوعة في أعمال الملتقى، ص 2007ماي  24 – 23ببجاية، أيام 

  .ذكره المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات السابق 01-02المادة األولى من القانون رقم   - 5
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ات وعدم التمييز بين إبرام الصفقالتقني واالقتصادي والبيئي، وحماية المستهلكين وشفافية 
تقوم بإدارة اللجنة ، )1(هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي كيفت .المتعاملين

تتشكل اللجنة المديرة . )2(تستعين بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على أكمل وجه، لجنة مديرة
  .)3(من رئيس وثالثة مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة

لجنة تنظيم ومراقبة خالفا لهذه الهيئة  وأعضاء يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس
عمليات البورصة، لكن هذه المرة تدخل الرئيس مظهر شكلي ال غير، وال دليل على االستقاللية 
العضوية للجنة الكهرباء والغاز نظرا لتدخل الحكومة في هذا التعيين والممثلة في وزير الطاقة 

  .ين لهالمكلف باقتراح األعضاء الذين سيبقون شاكرين لمعروفه، بالتالي تابع
  :مقارنتها بسلطة ضبط البريد والمواصالت – ـه

بموجب القانون رقم  ةالقواعد المتعلقة بالبريد والواصالت السلكية والالسلكيحددت 
الذي جعل هذا النشاط خاضعا لرقابة الدولة التي تسهر على إنشاء واستغالل  )4(2000-03

 معنتظام الخدمات المقدمة للجمهور لضمان استمرارية وا ،مختلف خدمات البريد والمواصالت
  .المرتفقين المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاهقواعد احترام 

وبغية تنظيم وتأطير ، )5(تتمثل خصوصية هذا القانون في تكريس احتكار الدولة للقطاع
ت لأوك )6(أنشأت سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،هذا القطاع

  .  ذاته القانونمن  13م دقيقة حددت في المادة لها مها
بط من مجلس ومدير عام، ويتشكل المجلس بدوره من سبعة ضتتشكل أجهزة سلطة ال

أعضاء من بينهم رئيس يعين من قبل رئيس الجمهورية، وإن كان هذا المدير ال يملك صوتا 
  .)7(شاريةانتخابيا في مداوالت المجلس بل يكتفي بإبداء آراء است

                                                
  .المذكور أعاله 01-02من القانون رقم  112المادة   - 1
  .المذكور أعاله 01-02من القانون رقم  116المادة   - 2
  . المذكور أعاله 01-02من القانون رقم  117المادة   - 3
السلكية  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت 2000أوت  5المؤرخ في  03- 2000القانون رقم  -  4

 24- 06المعدل بموجب القانون رقم  .2000أوت  6الصادر في  ،48والالسلكية، الجريدة الرسمية عدد 
 ،85عدد  الجريدة الرسمية، الصادر في 2007، المتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26المؤرخ في 
  .2006ديسمبر  27الصادر في 

  .المذكور أعاله 03-2000من القانون رقم  7، 6، 5المواد   - 5
  .المذكور أعاله 03-2000من القانون رقم  10المادة   - 6
  .المذكور أعاله 03- 2000من القانون رقم  19إلى  14المواد من   - 7
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ها من قبل عين أعضاءيم ومراقبة عمليات البورصة التي يالحظ أنه على خالف لجنة تنظي
فإن لجنة ضبط البريد والمواصالت كسابقتها من الهيئات يعين أعضائها من رئيس الحكومة، 

لكن شتان بين تدخل رئيس الجمهورية في تعيين األعضاء واالستقاللية . قبل رئيس الجمهورية
القانون  من 11المادة  إال أن. منه 10شودة للهيئة، وإن كان القانون صرح بها في المادة المن

  .ح عندما تخضع أعمال هذه الهيئة لرقابة الدولةالري تذهب بهذه االستقاللية في مهبنفسه 
   :بسلطة ضبط القطاع المنجميمقارنتها  – و

 )3(والبحث المنجمي )2(ولوجيةلتنظيم أنشطة المنشآت الجي )1(10- 01صدر القانون رقم 
تمارس صالحيات السلطة العمومية المتعلقة بأنشطة  .)4(الل المواد المعدنية المتحجرةواستغ

يرتكز  .من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم ،المنجمي االستغاللالمنشآت الجيولوجية والبحث و
  :نشاط الدولة على ما يلي

ولى إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالبحث واالستغالل اإلدارة المكلفة بالمناجم والتي تت -
المنجميين والسهر على تنفيذها، تقترح وتعد وتنفذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة 

كما تنسق  .ع  الدوائر الوزارية األخرىمبالنشاطات المنجمية بصفة انفرادية أو بالتعاون 
  .ة المتعلقة بالبحث واالستغالل المنجميوتراقب نشاطات الدولة واألجهزة العمومي

  :أنشأت وكالتين هماف ،ضمان السير الحسن لهذه النشاطاتتسهر الدولة على 
 المنجمية تلكاتمالوكالة الوطنية للم.  
  للجيولوجيا والمراقبة المنجميةالوطنية الوكالة.  

                                                
الصادر في  ،35عدد  الجريدة الرسميةالمتضمن قانون المناجم،  2000 جويلية 3المؤرخ في  10-01القانون رقم  - 1

  .2001 جويلية 4
غال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن األرض وعن باطنها، لمنشآت جيولوجية، االش تعتبر أشغاالً - 2

  .السيما عن طريق التخريط الجيولوجي، وباشتراك علوم البيولوجيا، الجيوديزيا، الجيوفزياء، الجيوكيمياء
  .المذكور أعاله 10-01من القانون رقم  10المادة  

  .المنجمي إلى مرحلتين هما التنقيب المنجمي واالكتشاف المنجمي ينقسم البحث - 3
الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجبوفزيائي، والتعرف على المواقع واألبحاث األخرى  يعتبر تنقيبا منجميا

  .األولية للمعادن المتواجدة على سطح األرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لألرض
نجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفزيائية المتعلقة بالبيئة الجيولوجية الباطنية واألشغال إمنجمياً،  تبر استكشافايع

والحفر وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى  بيوالتنق، والحفر السطحي التنقيبية
  .االقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز اإلنتاج

  . المذكور أعاله 10-01من القانون رقم  15و 14واد الم 
أو تركيز /يعتبر استغالال للمواد المعدنية كل نشاط يتمثل في األشغال التحضيرية لتهيئة عمليات االستخراج و -  4

  .المذكور أعاله 10- 01من القانون رقم  16المادة   .المواد المعدنية وتثمينها
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ا كما وحد مصفه، وحد و)1(وصف السلطة اإلداريةف المشرع هاتان الوكالتان صراحة بكي
ن خمسة يتكون المجلس في كلتا الوكالتين م .فزود كل منهما بمجلس إدارة وأمين عام، تشكيلتهما

 .رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم أعضاء منهم الرئيس الذي يعينه
ة مستقلة كي تكون لهيئتان بسلطة إدارياوصف هاتان  كفايةيتبادر إلى الذهن تساؤل حول مدى 

  م باستقالليتهما؟زجللبالحق كذلك، وهل يكفي تدخل رئيس الجمهورية لتعيين رئيسهما وأعضائهما 
ال بوصف سلطة إدارية مستقلة وال بشرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لم تحظَ 

بشيء خاصة وان ا استقالليتهيدان هذان المعياران ال يف إن كانو .تعيين رئيس الجمهورية ألعضائها
أن النص على الوكالة هو  ،على ذلك الدليل .المشرع أخضع هاتان الوكالتان صراحة لرقابة الدولة

والوكالة  من القانون، جاء في القسم األول من الفصل الثالثالذي ممتلكات المنجمية للالوطنية 
فسه المعنون باألجهزة األخرى جاء في الفصل الثالث نالذي للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الوطنية 

يجعلهما سلطات إدارية كالهيئات اإلدارية أجهزة من أجهزة الدولة، اعتبار هاتان الوكالتان . للدولة
 .)2(بعيدة كل البعد عن االستقاللية عن باقي أجهزة الدولة خاصة منها السلطة التنفيذية التقليدية

  :مقارنتها بلجنة اإلشراف على التأمينات – ز
أبقاه ف بالمقارنة مع النشاط المالي والبورصي،نشاط التأمينات  أخر المشرع في ضبطت

عرف القطاع تفتحا أين  07- 95األمر رقم لغاية صدور تحت سيطرة الوزير المكلف بالمالية، 
  .)3(ملحوظا على الخواص بعدما كان حكرا على الشركات العامة

إلنشاء سلطة تضبط القطاع وهي لجنة  )4(04-06 رقم قانونالكان يجب انتظار صدور 
 26لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب المادة  أسس هذا القانون .اإلشراف على التأمينات

  :، وجاء نصها كما يلي07-95من األمر رقم  209المادة  تالتي عدله، من
والمذكور أعاله،  25/01/1995المؤرخ في  07-95من األمر رقم  209تعدل المادة  «

  .تنشأ لجنة اإلشراف المكلفة بالتأمينات لدى وزارة التأمينات: حرر كما يليوت
                                                

  .المتعلق بالمناجم، السابق ذكره 10-01رقم من القانون  45و 44المواد   - 1
2  -  ZOUAIMIA  Rachid, « Les agences de régulations dans le secteur des hydrocarbures ou les 

mutation institutionnelles en matière de régulation économique »,  Revue Idara, n° 39, 2010, p45 
et suite. 

3 -   ZOUAIMIA  Rachid, droit de la régulation Economique, op.cit, p 97. 

جانفي  25المؤرخ في  07- 95المعدل والمتمم لألمر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في  04- 06القانون رقم  - 4
نشر استدراك هذا القانون ( 2006مارس  12الصادرة في  15عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بالتأمينات،  1995

  ).2006أفريل  26، الصادر في 27عدد  ريدة الرسميةالجفي 
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تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة اإلشراف على 
  .» ...التأمينات المذكورة أعاله

وال هذا النص أي وصف على هذه اللجنة ولم يعتبرها صراحة ال هيئة إدارية مستقلة  لم يضف
ت تكييفها لتنصب في األخير في محاوالهيئة ضبط كما فعله مع غيرها، لذا تضاربت اآلراء في 

  .)1(هو اعتبار هذه اللجنة سلطة إدارية مستقلة مع التحفظ بشأن استقالليتها ،صب واحدم
وال  تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم

يعين رئيسها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  .مجال التأمين والقانون والماليةسيما في 
  :، وهم)3(، يتم تعيين باقي األعضاء بالطريقة نفسها)2(من الوزير المكلف بالمالية

  .تقترحهما المحكمة العليا ينقاضي - 
  .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية - 
  .خبير في ميدان التأمينات - 

مهمة تعيين رئيس وأعضاء اللجنة لرئيس الجمهورية لضمان استقاللية هذه  ادال يكفي اسن
وجود  إال أن .األخيرة، وإن كان ذلك مكسبا بالمقارنة مع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  .لدليل على تبعيتها للسلطة التنفيذية تشكيلتها في ممثل عن الحكومة
  :من الفساد ومكافحته مقارنتها بالهيئة الوطنية للوقاية – ح

سواء كانت  ،يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع أوجه الحياة
                                                

مين، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول أإرزيل الكاهنة، دور لجنة اإلشراف على التأمينات في  ضبط سوق الت -  1
ن د الرحمابسلطات الضبط في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة ع

بغت الباحثة الطابع الشبه القضائي على اللجنة انطالقا من تغليب سأ. 113، ص 2007ماي  24 – 23ومي يميرة، 
ثم عادت ونفت صفة الشبه القضائية على اللجنة لجعلها ذات طابع . المشرع للقضاة في العنصر البشري المكون لها

نادية التي ترى أن اللجنة تتسم بطابع إداري كونها تتمتع  عوديرأي انتهت إليه الباحثة أ .إداري أكثر مما هو شبه قضائي
      .بمواصفات اإلدارة التقليدية التي تنتمي إلى السلطة التنفيذية خاصة منها صالحية اتخاذ قرارات إدارية

لتقى مداخلة ملقاة في الم) لجنة اإلشراف على التأمين(أوديع نادية، صالحيات سلطة الضبط في مجال التأمين : 
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم 

  .125، ص 2007ماي  24 – 23االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة، يومي 
  .والوصائية التقليدية وإن كان األستاذ زوايمية يرفض اعتبارها هيئة إدارية تقليدية نظرا إلفالتها من السلطة الرئاسية

 Droit de la régulation économique, op.cit, p 100 et 102. 
 ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des assurances », 
revue Idara, n° 31, 2006, pp 11-12. 

  .، السابق ذكره04- 06لمدرجة بموجب القانون رقم وا 07-95من القانون رقم  1مكرر  209المادة رقم   - 2
  .السابق ذكره 04-06المدرجة بموجب القانون رقم  07-95من القانون رقم  2مكرر  209المادة   - 3
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ظهرت  لذاتفشت هذه الظاهرة لتصبح عابرة للحدود الوطنية، . سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
عدة اتفاقيات  ترجمت هذه الجهود بإبرام. )1(ومكافحتها االجهود للتصدي له ثفكاتضرورة 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد  ةاتفاقي: وهيعلى بعضها الجزائر صادقت  ،دولية وإقليمية
ألزمت هذه االتفاقيات  .)3(، واتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد المعتمدة في مابوتو)2(بنيويورك

قابة الفساد ومكافحته، الدول األطراف فيها على اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للمساهمة في ر
ترمي إلى إنشاء هياكل وأجهزة ص قانونية وطنية تحدد إطار ذلك، ومنها ضرورة وضع نصو

  .)4(الدولية في مكافحة الفسادو تنفيذ السياسة الوطنية
ة من الفساد تعلق بالوقايالم 01-06القانون رقم  موجبكرست الجزائر هذا االلتزام ب

هذه الهيئة القانون  وصف. )5(الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالذي أنشأ الهيئة  ،ومكافحته
الهيئة سلطة إدارية مستقلة  «: يلي التي جاءت كما 18نص المادة ب ،إدارية مستقلة سلطةب

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية تحدد تشكيلة 
  .  )6(» طريق التنظيمالهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على المادة الخامسة من المرسوم  تتشكل
يعينون من بين الشخصيات الوطنية  .من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ،13-06الرئاسي رقم 

 وم رئاسي لمدةوذلك بمرس .المستقلة والممثلة للمجتمع المدني نظرا الختصاصاتهم وكفاءاتهم
                                                

، مداخلة ملقاة خالل الملتقى حول سلطات "المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"شيخ ناجية،   - 1
  .902، ص 2007ماي  24 – 23ستقلة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام الضبط الم

، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة 2004فريل أ 19المؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم  -  2
، 26عدد  الجريدة الرسمية ،2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

  .   2004افريل  25في  الصادر
، يتضمن التصديق على اتفاقية االتحاد اإلفريقي 2006أفريل  10مؤرخ في  137- 06مرسوم رئاسي رقم  -  3

 16في  ، الصادر24عدد  الجريدة الرسمية، 2003جويلية  11لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو بتاريخ 
  .2006أفريل 

تكفل كل دولة طرف وفقا « : تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها السادسة فقرة أولى على ما يلي -  4
  .»... للمبادئ األساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء تتولى منع الفساد

، 14ن الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد يتعلق بالوقاية م 2006 يفريف 20مؤرخ في  01-06قانون رقم  - 5
، الجريدة 2010أوت  26المؤرخ في  05-10، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 2006مارس  8الصادرة في 
  .2010سبتمبر  01، الصادر في 50الرسمية عدد 

 22المؤرخ في  413-06رقم  هو المرسوم الرئاسي 01-06من القانون رقم  18التنظيم الذي أحالتنا إليه المادة  - 6
 الجريدة الرسمية، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 2006نوفمبر 

  .  2006نوفمبر  22، الصادر في 74عدد 
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لمساعدة اللجنة على حسن تسيير شؤونها وأداء أفضل  .خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
منها مجلس اليقظة والتقييم، مديرية الوقاية  ،لمهامها، زودت بأمانة عامة وهياكل إدارية

  .)1(، ومديرية التحاليل والتحقيقاتسوالتحسي
من  19ضمانات خاصة وردت في المادة لها  ومنح المشرع على استقاللية هذه الهيئة ركز

. )3(أو الوظيفية سواء من الناحية العضوية ة وهمية،ستقالليا هاإال أن ،)2(01-06القانون رقم 
  .اموإن اختلفتا في أسلوب تعيين أعضائه ،ومراقبة عمليات البورصة مع لجنة تنظيم ساوى بذلكتت

الذي عوض الهيئة الوطنية  )4(05-10م بموجب األمر رق 01- 06دل القانون رقم ع
ثالث مكرر معنون  باببكما تمم القانون القديم  )5(لمكافحة الفساد بالديوان المركزي لقمع الفساد

  :مكرر منه على ما يلي 24نصت المادة  .بالديوان المركزي لقمع الفساد
  .الفسادمهمة البحث والتحري عن جرائم بينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد يكلف  «

  .» تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم
لكن يظهر من تسمية الديوان المركزي على أن إرادة المشرع  بعد،يصدر هذا التنظيم  مل

في  ،ذهبت إلى اعتبار هذا الجهاز الجديد هيئة إدارية مركزية كباقي الهيئات المركزية التقليدية
                                                

  .السابق الذكر 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  13إلى  10المواد من   - 1
  :على ما يلي 01-06ن القانون رقم م 19تنص المادة  - 2

  :تضمن استقاللية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير اآلتية« 
وما على أية معلومات مقيام األعضاء والموظفين التابعين للهيئة المؤهلين لالطالع على معلومات شخصية وع – 1

  .حدد صيغة اليمين عن طريق التنظيمذات طابع سري، بتأدية  اليمين الخاص بهم قبل استالم مهامهم، ت
  .تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية الالزمة لتأدية مهامها – 2
  .التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها – 3
موظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو التهريب أو اإلهانة أو الشتم أو االعتداء و ضمان أمن وحماية أعضاء - 4

  .» التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم نوعه مهما يكن
3 -   ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, pp 134 – 140. 

ويتعلّق  2006فيفري  20مؤرخ في  01-06يتمم القانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  05-10األمر رقم  - 4
  .2010سبتمبر  1الصادر في  50عدد  الجريدة الرسمية. ومكافحته بالوقاية من الفساد

  :ما يليعلى  05-10من األمر رقم  2تنص المادة  - 5
  :كما يلي نوتحررا 2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون رقم  9و 2تتمم المادتان « 
  :قصد بمفهوم هذا القانون بما يأتيي: 2المادة  -

  )دون تغيير.. (.الفقرات من أ إلى م 
  .» الديوان المركزي لقمع الفساد": الديوان" –) ن



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

44

  . التنظيمية التي تحدد تشكيلة ومهام المركز انتظار صدور النصوص
رغم أنها أول سلطة ضبط عرفها القانون  تها،دراستتم سلطة ضبط أخرى لم  بقيت

نظرا . )1(07-90القانون رقم المجلس األعلى لإلعالم المنشأ بموجب : الجزائري وهي
الوحيدة التي  الهيئة هذا المجلسكان . )2(13-93إللغائه بموجب المرسوم التشريعي رقم 

المشرع سحب باليد  بإلغائها فإن. تتمتع باالستقاللية العضوية الفعلية تجاه السلطة التنفيذية
  .   )3(اليسرى ما منحه باليد اليمنى

  :ق المالية في القوانين المقارنةاسومقارنتها بغيرها من سلطات ضبط األ - ثانياً
حجم معامالتها، إذ رداً من حيث نشاطها واألسواق المالية العالمية تطوراً مط بعض تعرف

ساعد هذا التطور تنظيمها القانوني المحكم، الذي شجع المستثمرين . تعدت حدودها الوطنية
  .الوطنيين واألجانب على التعامل معها

تهدف هذه المقارنة إلى دراسة بعض نماذج األسواق المالية من حيث التنظيم القانوني 
الستخالص . ية رئيسها وأعضائها عن طريق تبيان أسلوب تعيينهملسلطات ضبطها، واستقالل

  .ثر المشرع الجزائري بهذه النماذجمدى تأ

  : في القانون الفرنسي – أ
إدارة بورصة فرنسا سلطتان مختلفتان في التشكيلة والتكوين، متشابهتان في حول  تنازع

ولجنة  Conseil du marché financier (CMF) االختصاص وهما مجلس السوق المالية
حددت  Commission des opérations de bourse (COB)عمليات البورصة 

  .1988جانفي  22الصادر في  70-88اختصاصات كالهما بموجب القانون رقم 
  ):CMF(مجلس السوق المالية  - 1-أ

لك لسلطة العليا إلدارة السوق المالية، ألجل ذا القانون من مجلس السوق المالية ال هذعج
. صالحيات تنظيمية فهو مختص بوضع النظام العام للبورصة: خوله صالحيات واسعة، منها

لمختص بوضع كذا األنظمة واللوائح التي تحكم قواعد البورصة وكيفية سيرعملياتها، وهو ا
 منح وسحب البطاقات المهنية ألعضاء البورصة، كما منحت لهالنظام العام المختص ب

                                                
  .1990لسنة  ،14عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق باإلعالم، 1990أفريل  3المؤرخ في  07-90القانون رقم  - 1
ي المؤرخ ف 07-90بعض أحكام القانون رقم  يخص. 1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93المرسوم التشريعي رقم  - 2

  .1993لسنة  69، يتعلق باإلعالم، الجريدة الرسمية عدد 1990أفريل  3
3  -  ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, pp 132 – 133. 
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عيما للوظيفة التنظيمية، والمتمثلة في توقيع الجزاء على كل من يخالف صالحيات تأديبية تد
  .)1(لبورصةلأنظمته وكذا النصوص القانونية المنظمة 

أعلى سلطة اإلشراف على  ، باعتبارهيتمتع المجلس بالشخصية االعتبارية وباالستقاللية
 لكونه يسيرطابع عام، ذات  مهامهيخضع للقانون الخاص رغم أن  .حسن أداء األسواق المالية

  .)2(من أجهزة الدولة أو مؤسساتها ه القانونيعتبر مع ذلك لم ،قطاع أساسي في الدولة
سنوات، ممثل عن  4شركات البورصة لمدة  أعضاء تنتخبهم 10يتكون المجلس من 

الشركات المصدرة لألوراق المالية يعين بقرار من وزير االقتصاد، وممثل عن العاملين في 
اعتمد المشرع الفرنسي في تشكيل أغلب أعضاء هذا المجلس على طريقة  .)3(البورصة شركات

  .ضمن استقاللية أكبر للجهاز في ممارسته لمهامهالتي تاالنتخاب، 
أنشأت هذه اللجنة بموجب األمر الصادر في  ):COB(لجنة عمليات البورصة  - 2-أ

ثابة هيئة عمومية تستمد مواردها من كانت بم. وفقا للنموذج األمريكي )4(1967ديسمبر  28
مقابل  تاوىأبتقاضي لها سمح  ، الذي1985إلى غاية صدور قانون المالية لسنة  ،ميزانية الدولة

أدخلت  1988عقب اإلصالحات التي عرفتها السوق المالية الفرنسية سنة  .الخدمات التي تقدمها
  .ل مع المعطيات الجديدة للسوق الماليةتعديالت على تنظيم اللجنة، بشكل يسمح لها التعام عدة

فصارت  ،المتضمن تنظيم اللجنة 1989أوت  2المؤرخ في  531-89صدر القانون رقم 
تتشكل من رئيس يعين بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لعهدة تدوم ستة سنوات غير 

دة إنابية تدوم أربع ، لكن لمنفسها ددهم ثمانية يعينون بالطريقةعوأما األعضاء . للتجديدقابلة 
  .)5(سنوات قابلة للتجديد

                                                
1 -  DEFFOSSE  Gaston  et  BALLEY  Pierre, La bourse des valeurs, collection que sais-je ? Editions  

Bouchène, 16ème éditions, Paris, 1990, pp 11 – 12.  
ي للطباعة والنشر، القاهرة، جالمصرية والبورصات العالمية، مؤسسة الطوبمحمد حلمي عبد التواب، البورصة  - 2

  .130، ص 2004
3 -  JAFFEUX  Corynne, Bourse et financement des entreprises. Editions Dalloz, Paris, 1994, p 37. 

 مؤرخ، ال12-69، المعدل بموجب القانون رقم 1967ديسمبر  28في  مؤرخال 833-67ت بموجب األمر رقم ئأنش - 4
  .1986جانفي  03في  مؤرخال 23- 86، ثم بموجب المرسوم رقم 1969جانفي  06في 

 ROBERT Marie-Claude, Commission des opérations de bourse, répertoire commercial, Dalloz, 
Paris, 1994, p 2.  

5 -   LEGALL Jean-Pierre, Droit commercial, les regroupements commerciaux, société commerciales, et 
bourse des valeurs, Editions Dalloz, 13ème  édition, Paris, 1992, p 233. 

 5قبل رئيس الجمهورية تدوم  منينص على تشكل اللجنة من رئيس يعين  1967في حين كان األمر الصادر سنة 
  = .من وزير المالية لعهدة تدوم ثالث سنوات قابلة للتجديدعضاء الخمسة باقتراح يعين باقي األوسنوات قابلة للتجديد، 
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ألداء مهامها بهياكل وأجهزة تقنية حسب االختصاص، أما عن السلطات زودت اللجنة 
المخولة لها، فهي سلطة تنظيمية لسن أنظمة وقواعد تحكم عمليات البورصة، سلطة الرقابة 

حريك الدعوى أمام الغرفة ، إضافة إلى إمكانية تغير المشروعةوالتدقيق إليقاف األعمال 
يستخلص من خالل عرض الهيئتين، عدم تمتع  .التجارية بالمحكمة الستصدار أمر باالنصياع

  . )1(أي منهما باستقاللية حقيقة رغم وصفها بهذا الوصف
نشأت أ :Autorité du marché financier (AMF)سلطة السوق المالية  - 3-أ

 ،2003أوت  1الصادر في  706-203القانون رقم  سلطة السوق المالية في فرنسا بموجب
من لجنة  ت كلادمجبموجبهما . 2003نوفمبر  21في  الصادر 1109-2003والمرسوم رقم 

عمليات البورصة ومجلس السوق المالية في هيئة واحدة سميت بسلطة السوق المالية 
)AMF()2(،  الماليضم إليها مجلس التأديب والتسيير)3(.  

ت للسهر ئأنش. لسوق المالية هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنويةتعتبر سلطة ا
كما  .فة، والتي تطرح على االكتتاب العامظالموعلى حماية االدخار المستثمر واألدوات المالية 

تها تسهر على نشر المعلومات للمستثمرين وحسن سير الصفقات المتعلقة باألدوات المالية وتسوي
  .)4(وروبي والدوليعلى الصعيدين األ

 ولجنة العقوبات Le collègeق المالية مهامها عن طريق المجمع سولا سلطةتمارس 

                                                                                                                                                   
= Art : 2 de l’ordonnance 1967 « Les mandats du président et des membres ne sont immédiatement 

renouvelables qu’une fois ».  
 CONAC Pierre-Henri, La régulations des marchés boursiers par la commission des opérations de 
bourses , op.cit, p 28. 

1 -  « La COB était qualifiée d’autorité administrative indépendante, mais son indépendance ne se 
traduisait pas par la jouissance de la personnalité morale  juridique : elle ne pouvait pas agir en 
justice, et ne répondait pas elle-même à des conséquence dommageables de son activité. 
Le CMF était doté de la personnalité juridique, mais la qualification d’autorité professionnelle 
ambiguë, laissait persister une incertitude sur le caractère public ou privé de l’organisme ».   
 BONNEAU Thierry, DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 243. 

2 -   CONAC  Pierre-Henri, « La fusion de la COB et du CMF » mélange AEDBF France III, Banque 
Edition, du 01/17/2001, Paris, 2001, p 59 et suite. pp59-87 
 PELTIER  Frédéric, « Le risque hégémonique de la protection de l’épargne dans la fusion COB-
CMF », Revue de droit bancaire et financier,N° 3du 1 Mai 2003, p 184. 

3 -   Art 46 V de la loi 2003-706 « Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les 
références à la commission des opérations de bourse, au conseil des marchés financiers et au 
conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l’autorité des 
marchés financiers ». 

4 -   Art 621-L du code monétaire et financier modifié par L’Art 2 de loi 2003-706 sur la sécurité 
financière. 
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La commission des sanctions وعند الضرورة لجان مختصة ولجان استشارية 
Commission spécialisées et commissions consultatives  ما لم ينص القانون على

  .)1(ق المالية تمارس من قبل المجمعسوات المسندة لهيئة الخالف ذلك، فإن الصالحي
التي كانت  ،المزج بين تشكيلة لجنة عمليات البورصة الفرنسيالمشرع أراد : معالمج -

وتشكيلة مجلس  ،المجال الماليذوي االختصاص في تضم أعضاء من القضاء وشخصيات من 
  :فنتجت عن ذلك التشكيلة التالية للهيئة. )2(السوق المالية ياألسواق المالية الذي كان يضم مهني

  .رئيس يعين بموجب مرسوم - 
  .مستشار من مجلس الدولة، يعين بقرار من نائب رئيس مجلس الدولة - 
  .مستشار محكمة النقض، يعين بقرار من الرئيس ومحكمة النقض - 
  .مستشار من محكمة الحسابات، يعين بقرار من الرئيس األول لمحكمة الحسابات - 
  .من بنك فرنسا، يعين بقرار من محافظ البنكممثل  - 
 .رئيس المجلس الوطني للمحاسبة - 

ثالثة أعضاء منهم من يعين نظرا لخبرته المالية والقانونية، ومن يعين بخبرته في  - 
. االكتتاب العام، ومن يعين لخبرته في تقنيات استثمار المدخرات في األدوات المالية

رئيس البرلمان وأخيرا رئيس المجلس ، لس األمةوذلك على التوالي من قبل رئيس مج
  .االقتصادي واالجتماعي

ستة أعضاء يعينون لخبراتهم المالية والقانونية في االكتتاب العام واستثمار المدخرات  - 
عد استشارة ممثلي الشركات االقتصادية والتجارية، التي تم ب ،من قبل وزير المالية

م، شركات التوظيف الجماعي، مستثمرين آخرين، طرح أوراقها المالية لالكتتاب العا
شركات السوق، غرف المقاصة، مديري أنظمة التسليم مقابل  ،الخدمات الماليةمقدمي 

  . الدفع وأمناء الحفظ
  .)3(عين بقرار من وزير المالية بعد استشارة الهيئات النقابيةيممثل عن العمال أصحاب األسهم،  - 

                                                
1 -  « L’autorité des marchés financiers comprend un collège, une  commission des sanctions, et le 

cas échéant des commissions spécialisées et des  commissions consultatives. 
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l’autorité des marchés financiers sont 
exercées par le collège ». 
Art L 621-2 du code monétaire et financier modifiés par la loi 2003-706 sur la sécurité financière.  

2 -   RONTCHEVSKY  Nicolas, « L’installation de l’autorité des marchés financiers », Bulletin Joly 
Bourse et produits financiers, Edition Jolly, Paris, 2004, p 147.  

3 -   Art 3 de la loi 2003-706 portant la sécurité des marchés financiers.  



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

48

في حين  .سنوات غير قابلة للتجديد 5مدة نيابته تدوم  يمارس رئيس المجمع مهامه خالل
باستثناء كل من ممثل بنك  ،أن عهدة سائر األعضاء هي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

في حالة . فرنسا ورئيس المجلس الوطني للمحاسبة، يتم تجديد األعضاء نصفيا كل ثالثون شهرا
  .   )1(لمدة المتبقيةلتبداله بآخر يقرر الرئيس اس ،مقعد عضو من المجمع خلو

تجمع بين  ، كونهاانتقادات الالذعةواجهت لجنة عمليات البورصة  :لجنة العقوبات -
بهدف فصل  - ولو شكليا -أحدث المشرع الفرنسي تغييرا  لذا. السلطة التنظيمية والعقابية

لعقابية من اختصاص جمع والسلطة اعل السلطة التنظيمية من اختصاص المفج .هاتين السلطتين
  :لضمان هذا الغرض تتشكل هذه األخيرة من .)2(لجنة العقوبات

  .عضوين مستشارين من مجلس الدولة، يتم تعينهم بواسطة نائب رئيس مجلس الدولة -
  .عضوين مستشارين من محكمة النقض يتم تعينهم بواسطة الرئيس األول لمحكمة النقض - 
مالية والقانونية والممارسين لالكتتاب ستة أعضاء يعينون من ذوي المهارات ال - 

نهم بقرار من وزير االقتصاد بعد يتم تعيي. مار في األدوات الماليةالعام واالستث
ارية التي لها أوراقا مالية تم استشارة الجهات الممثلة للشركات الصناعية والتج

وشركات إدارة االستثمار الجماعي ومستثمرين آخرين  ،رحها في اكتتاب عامط
ومقدمي خدمات االستثمار لشركات السوق، غرف المقاصة، مديري أنظمة التسليم 

 .مقابل الدفع وأمناء الحفظ
عضوين من ممثلي العمال في الشركات والهيئات التي تقدم خدمات المستثمرين،  - 

شركات إدارة تنظيم االستثمار الجماعي، شركات السوق، غرفة المقاصة، مديري 
يتم تعينهم بقرار من وزير االقتصاد بعد  .الدفع وأمناء الحفظأنظمة التسليم مقابل 

بين من يترأس هذه اللجنة رئيسا يتم اختياره . )3(استشارة مجلس المنظمات النقابية
 .القضاة المذكورين أعاله وذلك عن طريق االنتخاب من قبل بقية األعضاء

                                                
1 -   Art 3 de la loi 2003-706 portant la sécurité des marchés financiers. 

2 -  « l’institution d’une commission des sanctions, totalement distincte du collège de l’autorité, 
constitue une innovation majeure. Elle vise à garantir juridiquement la procédure de sanction au 
regard des exigences grandissantes de la Jurisprudence. Cette structure binaire institutionnalise en 
effet la séparation des pouvoirs réglementaires et de sanction d’une part et la séparation des 
fonctions de poursuite et le jugement d’autre part. Conformément aux exigences de la conventions 
européenne des droits de l’homme ». 
 BONNEAU Thierry, DRUMMOND France, Droit des marchés financiers… op.cit, p 244. 

3 -   Art : L 621-2 du code monétaire et financier modifiés par l’article 3 de la loi 2003-707 portant la 
sécurité financière.  
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 الفرنسية لةالدوأرادت : Commissaire du gouvernementمحافظ الحكومة  -
االنسحاب من الحقل االقتصادي وتفويض سلطة تنظيم، تسيير ورعاية السوق المالية لهيئة ضبط 

هو محافظ و ذلك بوجود عضو من أعضائهاو .االنسحاب ليس كلياًهذا إال أن  ،مستقلة
  .706-2003 رقم لقانونعليه انص  الذي، )1(الحكومة
 لجنة عمليات البورصة  كيلةمن تش ألغاهبعد أن  ،العضو عاد المشرع الفرنسي هذاأ

 2لكن قانون  .، بغرض تدعيم وتأكيد استقاللية اللجنة1989أوت  2بموجب القانون المؤرخ في 
للحكومة يعين  اًللحكومة يعينه وزير المالية ومحافظ أدرج في تشكيلة اللجنة ممثالً 1996جويلية 

  .)2(إدراجه في سلطة ضبط السوق الماليةإعادة  أىوارت .)CMF(سواق المالية لدى مجلس األ
تمتعها باستقاللية   ،من خالل استعراض تشكيلة هيئة األسواق المالية الفرنسيةيستخلص 

خاصة بالنظر إلى التنوع البشري لهذه التشكيلة والتمثيل العريض  .أكبر من نظيرتها الجزائرية
خرى باختالف الجهات المعينة للمهنيين المتدخلين في السوق المالية من جهة، من جهة أ

، فإن الرئيس يتمتع بضمانة أكبر رىمن جهة أخ. فال تسيطر الحكومة على هذا التعين .لألعضاء
لكن المشرع الفرنسي أنقص من استقاللية . ةجمهوريمن االستقاللية كونه يعين من قبل رئيس ال

  .   هيئة ال تتمتع باستقاللية تامةمحافظ الحكومة داخلها، مما يدل على أن ال بإقحامههذه الهيئة، 
   :في القانون األمريكي -  ب

يؤكد العديد من الكتاب أن الواليات المتحدة األمريكية هي التي عرفت أوائل التنظيمات 
منها لجنة أمن األوراق  )3(المستقلة التي أطلق عليها الحقا تسمية السلطات اإلدارية المستقلة

إثر  1934سنة التي أنشأت  Securities and exchange commission (SEC)المالية 
، فقبل ذلك لم تكن التعامالت في الواليات المتحدة تخضع )4(1929لفات األزمة المالية لسنة مخ

 على ظهور ممارسات الغش والتالعب في األسعار واالحتيال في عجشلقوانين محددة، مما 
                                                

1 -  « La forte délégation du pouvoir de l’Etat à l’autorité à contrepartie la présence d’un commissaire 
du gouvernement ». Exposé des modifies du projet de la loi sur la sécurité financière. 
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financier, op.cit, p 246.   

2 -  Ibid, p 246. 

  .1889أنشأت عام   Inter States commerce commissionأول لجنة هي اللجنة التجارية ما بين الواليات - 3
، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد اهللا حنفي، السلطات اإلدارية المستقلة، دراسة ومقارنة: لمزيد من التفاصيل 

  .  ذكر المؤلف قائمة من بين أهم السلطات اإلدارية المستقلة في الواليات المتحدة األمريكية .180، ص 2000
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 6. 

4 - AVENEL Jean- David, l’essentiel des marchés financiers aux Etats –Unis, Editions Gualino, Paris, 
2011, P 80. 
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أزمة حادة في االقتصاد ك في حدوث سبب ذل .بطرق المضاربة الضارة ،األوراق المالية
 .والتي عرفت بأزمة الكساد العظيم ،األمريكي بصفة خاصة واالقتصاد العالمي بصفة عامة

وخيمة على االقتصاد والمجتمع األمريكي بأسره حيث أفلست العديد من  هات عواقبناكأزمة 
  . )1(الشركات والبنوك

لتدخل لوضع تنظيم يحكم المعامالت الواردة إلى ا منذ ذلك الحين،الواليات المتحدة  عمدت
اهتمت  ،)Blue Sky Lows«)2« عرفت هذه القوانين بقوانين السماء الزرقاء. على األوراق المالية

القيم  وتنظيم ،بوجه خاص بتنظيم عمليات تسجيل شركات السمسرة العاملة في مجال األوراق المالية
  .)3(شروعة في السوقالمنقولة، ووضع جزاءات للممارسات غير الم

                                                
مما . مليون دوالر 3أعلن خمسة آلف بنك إفالسهم في الواليات المتحدة األمريكية وخسر المودعون ما يقارب  - 1

،  ثم 1933اضطر رئيس الواليات المتحدة روزفلت إلى اإلعالن عن إغالق جميع البنوك اعتبارا من مارس 
  .مح بعد  أسبوع من هذا التاريخ لبعض المصارف  التي تتوفر على السيولة، فتح أبوابها للعمالءس

   :1929لمزيد من التفاصيل عن أزمة 
الرافعي محمد تنوير، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة، دراسة  -

  .404 – 403، ص 2006جامعة القاهرة، راه في الحقوق، ل درجة دكتوية لنمقارنة، رسالة مقدم
الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، مرجع سابق، : في الموضوع نفسه  - 

  .51ص 
  . 78، ص، مرجع سابق...عيسى نجاة، تقييم أداء األسواق المالية العربية  -

بعدما رفض الكونجرس المشروع  .Franklin Rooseveltاألمريكي قدمت هذه القوانين من طرف الرئيس  - 2
والذي كان يتسم بالتدخل الشديد للسلطات العامة  1932سنة  Houston Thompsonاألولي للقانون الذي قدمه 
  .في مجال األوراق المالية

 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 12.                                     
  :أما عن قوانين السماء الزرقاء فهي تظم القوانين التالية - 3

نسبة » Glasses Steagall act« والذي سمي أيضا بقانون Banking Act 1933قانون البنوك الصادر سنة  -
  ".هنري ستيجال"الذي قدمه  سناتورلل
  .Securities Act afow 1933قانون األوراق المالية لسنة  -
 SEC(Securities(تأنشأ هوالذي بموجب Securities Exchange Act of 1934قانون األوراق المالية والبورصة  -

and Exchange Commission.  
  .Investment Company Act of 1940قانون شركات االستثمار  -
  .Trust Indenture Act of 1939قانون اتفاق الوكالة  -
  .Investment Advisors Act of 1940االستشاري لالستثمار قانون ال -
  .Securities Investors Protection Act of 1970قانون حماية المستثمرين  -

  =.405 – 404، مرجع سابق، ص ...محمد تنوير محمد الرافعي، دور الهيئة العامة لسوق المال: أنظرلمزيد من التفاصيل 
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نشاطها تمخض عن جملة هذه القوانين إنشاء سلطة مستقلة تعتني بالسوق المالية وتراقب 
 SEC(Securities and( من البورصةأوهي لجنة يخل بقواعدها، وتوقع الجزاء على كل من 

Exchange Commission   كان ذلك باقتراح من مجموعة من رجال  1934المنشأة سنة
  .)1(الذين كانوا ينادون بعدم قدرة السلطة التشريعية العادية على تأطير هذه السوقالقانون 

أعضاء يعينون نظرا لخبرتهم في المجال المالي  ) 5(تتشكل هذه اللجنة من خمسة 
تدوم عهدة أعضاء  .)2(والبورصي من طرف رئيس الواليات المتحدة باقتراح من مجلس الشيوخ

كل سنة بتاريخ الفاتح من شهر جوان، ويعين الرئيس  ل عضو منهم، يستبدل كسنوات 5اللجنة 
اللجنة من شأنها أن تضمن استقاللية هذه طريقة تجديد أعضاء . من بين أعضاء هذه اللجنة

بحيث أن عهدة اللجنة أكبر من عهدة  ،األخيرة في مواجهة السلطة التنفيذية ورئيس الدولة معا
السلطة من تغيير  كل سنة يمنع أي رئيس يصل إلى رئيس الجمهورية، وأن تجديد خمسها

من جهة أخرى . سط نفوذه عليهمب أعضاء اللجنة بالكامل وهو أمر يمنعه من السيطرة عليهم أو
يجب لذي ااالنتماء السياسي لألعضاء فإن الرئيس بمناسبة تجديد أعضاء اللجنة مقيد بشرط 

، لمنع نفسه إلى الحزب السياسينفسه الوقت على أن ال ينتمي ثالثة أعضاء في  ته،عليه مراعا
عزل أحد  بمنع الرئيس منللجنة ااستقاللية  تتدعم .)3(فرض سياسة الحزب على اللجنة

  .)4(أعضائها قبل انتهاء عهدته
موظف، إضافة إلى مقرها الرئيسي  100مكتب و 18اللجنة بأربعة أقسام أساسية وزودت 

  .   )5(على كامل إقليم الوالياتموزعين  افرعي امقر 11بواشنطن، لها 
                                                                                                                                                   

= CONAC Pierre-Henri, La régulation des boursiers…, op.cit, pp 12 – 13. 
 AVENEL Jean- David, l’essentiel des marchés financiers aux Etats –Unis, op-cit, p 81. 

1 - « Le choix d’une telle institution s’explique par  la conviction des principaux théoriciens du New 
Deal, FRANKFURTER Félix, professeur à Havane et plus tard Juge à la cour suprême, et James 
LANDIS, que le pouvoir législatif était incapable de gérer une économie moderne en raison de 
la trop grande complexité de cette tache et de la nécessité d’une compétence technique dont il ne 
disposait pas ». 
James LANDIS fut avec CORCORAN Thomas et COHEN Benjamin, Les trois principaux 
rédacteurs de Securities Act of 1933 et du Securities and Exchange Act of 1934.  
 CONAC  Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 15.  

2 -   le site www.sec.gov 
3 -   CONAC Pierre-Henri, La régulation  des marchés boursiers, op.cit, p 17. 

  .اجتهاد المحكمة العليا في البالدوتدعم هذا الموقف ب ،القانون  صراحة على ذلك نص - 4
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers, op.cit, p 17. 

5 -  Les 4 divisions sont : 
- Corporation finance, chargée de superviser les publications des sociétés.                                      = 
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  :في القانون المصري – ج
نظامين من الرقابة هما رقابة داخلية المصرية تعرف بورصات األوراق المالية 

تمارسها لجنة إدارة البورصة، ومهمتها اإلشراف على حسن سير العمل داخل البورصة، 
اإلشراف على حسن سير العمل ورقابة خارجية تمارسها الهيئة العامة لسوق المال ومهمتها 

  .)1(داخل البورصة وخارجها
تعتبر الهيئة العامة لسوق المال بمثابة ضمانة هامة من ضمانات عمليات البيع والشراء 
في البورصة حيث يعتبر الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية المستثمرين ولها في سبيل ذلك 

  .)2(ةظمتوقيع جزاءات على المخالفين للقوانين واألنة سلط
لسنة  520الهيئة العامة لسوق المال في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم أنشأت 

الهيئة العامة والعليا للسوق المالية في  هاالذي نص في مادته األولى على اعتبار ،1979
األوراق المالية، وهو حلقة من هذا القرار اهتمام الدولة بإعادة إحياء سوق يعكس  .)3(مصر
 أناط. القتصاد الوطنيلدخال المزيد من الحيوية والنشاط إلاتخذتها الدولة  اإلجراءات التية سلس

مهمة تطبيق األحكام والقرارات  ،المتعلق بالسوق المالية بهذه الهيئة 1932-95القانون رقم 
  .)4(ومنح لها سلطة اتخاذ كامل اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا الغرض ها،الصادرة في مجال

  :كل الهيئة العامة لسوق المال منتتش
رئيس ونائب رئيس الهيئة يعينان بموجب قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثالث سنوات  - 

  .قابلة للتجديد
  .  نائب محافظ البنك المركزي يعين بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد -

                                                                                                                                                   
=- Market régulation, supervise l’activité des organismes de bourse. 

- Ivestement management, supervise toutes les industries et la gestion des actifs. 
- Enforcement : réalise des enquêtes sur des éventuelles violations de la loi. 

 le site web www.sec.gov 
ع األوراق المالية في البورصة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه طاهر شوقي محمد مؤمن، اإلطار القانوني لبي  -  1

  .323، ص 2006في الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .323، ص سابقمرجع  ،طاهر شوقي محمد مؤمن، اإلطار القانوني لبيع األوراق المالية في البورصة  - 2
تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية « : على ما يلي 1989لسنة  520تنص المادة األولى من قرار رئيس الجمهورية رقم  - 3

  .» تسمى الهيئة العامة لسوق المال ويكون مقرها مدينة القاهرة... وتتبع وزير االقتصاد. االعتبارية المستقلة
   : على ما يلي ، بنصهاهنفس المعنى علىمنه  42وأكدت المادة  ،المتعلق بالسوق المالية 92- 95صدر القانون رقم 

  .»... هيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية مقرها مدينة القاهرةال «
الرافعي محمد تنوير محمد، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة، دراسة   - 4

  . 21، ص 2006عة القاهرة، مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جام
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قرار من رئيس الوزراء بتعيينهم وتحديد مكافئتهم  يتمأربعة أعضاء من ذوي الخبرة  - 
  . )1(بناء على اقتراح من وزير االقتصاد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد

الهيئة العامة لسوق المال المصرية بعيدة عما تكون بهيئة  أنيظهر من خالل ما تقدم 
  :ضبط مستقلة لسببين أساسيين هما

لقواعد اإلدارية لاضعة وصف الهيئة بهيئة إدارية عامة، فهي تابعة للقانون العام وخ - 
يترتب على هذا الوصف أن الهيئة كونها هيئة عامة فهي أداة من . والسلم اإلداري

أدوات الدولة في رقابة وتوجيه السوق المالية، فهي بمثابة لجنة من الخبراء تختارهم 
  .السلطة العامة آخذة في االعتبار خبرتهم االقتصادية والمالية

فهي مجرد سلطة إدارية تخضع إلشراف  )2(ير االقتصادالهيئة صراحة لوزتبعية  - 
الوزير المختص، وتتضح هذه التبعية في الكثير من القرارات التي تصدرها الهيئة، 

من طرف الهيئة تصدر باسم هذه األخيرة، إال أنها  وإن كانت القرارات المتخذة
  .)3(متوقفة على موافقة وزير االقتصاد

الوزراء لدليل على السيطرة التامة للحكومة على تعين األعضاء من قبل مجلس  - 
أعضاء الهيئة، خاصة وأن مدة إنابته قابلة للتجديد، فيسعى كل عضو منه إلى 
الحصول على استحسان الهيئة الحاكمة بصفة عامة ووزير االقتصاد بصفة خاصة 

  .لضمان تأشيرة تجديد العهدة
ه بالتشريعين الفرنسي رغم تأثر همن دراسة النموذج المصري، أن خلصستي 

الدولة  فيها دخلتتالتي  ،إال أنه ال يزال تحت سيطرة اإليديولوجية االشتراكية ،يواألمريك
هيئة السوق المالية الدولة المصرية أبقت  .في جميع المجاالت بما فيها المجال االقتصادي

وازدهار  رفي قبضة الحكومة تسيرها وفقا لسياستها العامة، ليس وفقا لما يضمن تطو
    .ومصالح المستثمرين فيهاالسوق المالية 

                                                

  .المصريةالمتضمن قانون سوق رأس المال  92- 95من القانون رقم  45المادة  - 1
تنشأ هيئة عامة تتمتع « : التي تنص على ما يلي 1989لسنة  520المادة األولى من قرار رئيس الجمهورية رقم   - 2

   .»... بالشخصية االعتبارية وتتبع وزير االقتصاد
الهيئة العامة لسوق « : المتعلق بالسوق المالية التي تنص على ما يلي 92-95من القانون رقم  42ادة كذلك الم

  .»... المال هيئة عامة تتبع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
  .23مرجع سابق، ص  ،...الهيئة العامة لسوق المال دورالرافعي محمد تنوير محمد،   - 3
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  الثاني مطلبال
  للجنة تجاه السلطة التنفيذية محدودية االستقاللية الوظيفية

به من  نفردت سيدة قطاعها، نظرا لما بأنهالسلطات اإلدارية المستقلة ا توصف
 ،را محدودا، دومع ذلك يبقى دور بعض السلطات في ضبط قطاعها. في مجالها اتاختصاص

عن طريق وضع  ،السوق إلى في رقابة الدخولتمثل ت ،فمنها من تتمتع بمهام ضبط قبلية
في . منها الوكالة الوطنية للمناجم ومجلس النقد والقرض ،قواعد تحدد شروط ممارسة النشاط

تتمثل في مراقبة أعوان السوق في مدى  ،حين تتمتع سلطات أخرى بمهام ضبط بعدية
، من طرف الجهاز التنفيذي أو سلطة ضبط أخرى مسبقاً اعد السوق الموضوعةلقو هماحترام

  .نها مجلس المنافسة، واللجنة المصرفيةم
ن هذين الصنفين من سلطات الضبط بأنها ععمليات البورصة ومراقبتها تنظيم تتميز لجنة 

انون بالجمع بين فهي الوحيدة التي استفادت بموجب الق ،تجمع بين مهام الضبط القبلية والبعدية
عن سبب تفضيل المشرع يثور تساؤل  .)1(الضبط األخرى سلطاتخالف  ات علىالسلطهذه 

لم تكن محل تفضيل من حيث  ه السلطات، مع أنهاهذل هابجمعاإلدارية  للجنة عن بقية السلطات
 ،فرنسيالنقل الحرفي والتقليد األعمى للتشريع ال الجواب بسيط يتمثل في. استقالليتها العضوية

مما دفع بالفقه لوصفها بالمشرع كونها تتمتع بسلطة  .المشرع األمريكي له عنالذي بدوره نق
تنظيمية تسمح لها بالتشريع في مجال البورصة والقيم المنقولة، وبالشرطي كونها تراقب وتبحث 

ا قاضي نظرا لتمتعهوالتنظيمية المنظمة للسوق، وبال ن كل المخالفات للنصوص التشريعيةع
  .)2(بسلطة توقيع العقاب على المخالفين

التشريعي لضمان استقالليتها الوظيفية وعدم تبعيتها للجهاز  ،هذه السلطاتبزودت اللجنة 
دقيقة تتطلب دراية وإدارة خاصة وأنها مهام . في ممارسة مهامها وال التنفيذي وال القضائي

  .)3(وشفافيتهاللسوق ر الحسن وكذا السي ،حماية االدخار في القيم المنقولةلمتخصصة، 
                                                

1 -  « Quant à la COSOB, elle échappe à une telle classification en ce que le pouvoir de régulation 
qu’elle exerce relève des deux catégories précitées. A ce titre elle bénéficie d’un cumul de pouvoir 
qu’aucune autre autorité de régulation ne se voit attribuer par la loi ».  
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, pp 110 – 111. 

2 -  BELLETRANT  Bernard, La bourse, Edition Hatier, Paris, 1992, p 56. 

  .السابق ذكره ،04- 03المعدلة بموجب القانون رقم  10-93من المرسوم التشريعي رقم  30المادة   -3
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  الفرع األول
  ةينسب استقاللية وظيفيةبتمتع اللجنة 

سارع الفقه غداة ظهور السلطات اإلدارية المستقلة، إلى البحث عن مكانة هذه األخيرة بين 
محاوالً تقريبها من السلطات الثالث المكونة للدولة، السلطة التنفيذية، . النظام المؤسساتي للدولة

سلّم الفقه بعدم انتمائها إلى أي من  حينما. محاوالت باءت بالفشلريعية، القضائية، إال أنها التش
باعتبار السلطات اإلدارية المستقلة سلطة رابعة هذه السلطات، ظهرت أصوات جديدة تنادي 

  .)1(مستقلة عن السلطات الثالث الباقية، إال أنها محاولة لم تلق أي صدى
، ألنها ال تملك سلطة جبرية أو دارية المستقلة للسلطة القضائيةال تنتمي السلطات اإل

وإن كانت بعضها تستطيع توقيع بعض . عقابية كاملة كالتي تملكها السلطة القضائية
قرارات في شكل الجزاءات وال سيما التأديبية منها، وفرض غرامات مالية، إال أنها تصدر 

  .الشيء المقضي فيهال تحوز حجية و ال تسمو إلى درجة األحكام
لسلطة التشريعية، نظرا الستقاللها العضوي تلحق السلطات اإلدارية المستلقة باال 

رغم أن اللجنة تسن نصوصاً تنظيمية لتنظيم السوق المالية، إال أنها . والوظيفي عن البرلمان
ن أجهزتها كما ال تلحق بالسلطة التنفيذية، ألنها ليست جهازا م. إلى درجة القوانين ىال ترق

  .)2(المركزية، على خالف ما ذهب إليه البعض
. يستخلص من ذلك أن اللجنة تتمتع بنوع من االستقاللية تجاه السلطات الثالثة للدولة

من خالل البحث في  يظهران ،عنصرين أساسيينة بدراسة وظيفيالستقاللية االيمكن تقييم هذه 
تنظيم  في ، ثم البحث عن استقالليتها)أوالً( سلطة سلمية أو وصائيةلخضوع اللجنة مدى 

  .)ثانياً( شؤونها وتسيير
                                                

1 -  « En conséquence de l’analyse de ces auteurs, la conclusion qui s’induite est que les autorités 
administratives indépendantes ne peuvent pas revendiquer leur appartenance à l’un des trois 
pouvoirs existants dans le système  institutionnel français. Ces autorités constituaient de faits un 
nouveau pouvoir. Mais la reconnaissance d’un « quatrième pouvoir » n’aurait d’intérêt qu’autant 
qu’elle apporte une réponse convaincante et nouvelle au problème du positionnement des autorités 
administratives indépendantes dans le schéma institutionnel existant, ce qui n’est pas le cas ».  

 THOMASSET Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales. Edition L.G.D.J, Paris, 2003, p 37. 

  .13 – 12 ص ، ص2000السلطات اإلدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  عبد اهللا حنفي،  -  2
« Les actes qui ne sont ni législatifs, ni juridictionnels ne peuvent être que des actes administratifs, 
donc des actes d’autorités administratives. Celles-ci sont ainsi identifiées au moyen d’un 
raisonnement à contrarie démontrant que les institutions qui ne sont pas une émanation du 
parlement ni des juridictions sont nécessairement administratives ». 
 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes. Edition L.G.D.J, Paris, 1991, 
pp 56 – 57. 



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

56

  :وصائيةالأو  رئاسيةالسلطة للخضوع اللجنة  مدى - والًأ
تؤدي وظيفة إدارية وإن كانت  وصف سلطة إدارية ألنها، المستقلة السلطات اإلداريةبغ على سُأ

ها تتقلد على المستوى اإلداري وظائف لكن .ال تقوم باإلدارة المباشرة لمرفق من المرافق العمومية
فال يمكن تصنيف هذه الهيئات ضمن الهيئات  .وتسهر على تطبيق القانون في مجالها الخاص ،خاصة

وبالنظر إلى  ،اإلدارية التقليدية، ومع ذلك فهي تبقى إدارية بالنظر إلى طبيعة القرارات التي تصدرها
ض الفقه لذا وصفها بع. )1(اكون هذه الهيئات طرفا فيهاإلداري في النزاعات التي تاختصاص القضاء 

  .)2(وتارة تأتي بجنبه ،اإلداري الهرمتارة تنتمي إلى  ،أنها سلطة إدارية
البحث في مدى  أدى وصف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالسلطة اإلدارية، إلى

  .وصائيةالرئاسية أو السلطة لل  هاخضوع
  :سلطة رئاسيةلخضوع اللجنة لمدى  – أ

يباشرها كل رئيس في مواجهة  التي مجموعة االختصاصاتبالسلطة الرئاسية يعبر عن 
توجد هذه  .مرؤوسيه، تجعل هؤالء المرؤوسين يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع

  . )3(السلطة بقوة القانون دون الحاجة إلى نص يقررها
خاضعة وداري ما تكون مرؤوسة على هيئة توجد في هرم إالرئاسية تمارس السلطة 

هذا ليس حال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فهي ال تنتمي إلى سلم إداري . لرئيس ما
وال وجود لهيئة تعلوها تمارس عليها مثل هذه السلطة، فالقوانين المنشئة والمنظمة للجنة تستبعد 

  :04-03رقم  من القانون 20مثل هذا األمر، من ذلك ما نصت عليه المادة 
تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتمتع بالشخصية  «

 وع اللجنة لسلطة رئاسية، فال بأسوإن كان النص يجزم بعدم خض .» المعنوية واالستقالل المالي
   .ممارستها على اللجنة إمكانيةمن التأكد من ذلك بدراسة مظاهر السلطة الرئاسية، ومدى 

                                                
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال في ملقاة راشدي سعيدة، مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة، مداخلة  -  1

  .404، ص 2007ماي  24 – 23 يومياالقتصادي والمالي المنظم من طرف جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
حدري سمير، السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية والمالية، مذكرة لنيل درجة : كذلك 

  .29، ص 2005الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة تيزي وزو، 
2 -  «  Des autorités administratives d’un «autre» tipe différentes, placées à la fois dedans et à coté ». 

 HUBAC Sylvie et PISIER Eveline, « Les autorités face aux pouvoirs ». In : Les autorités 
administratives indépendantes sous la direction de COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard. 
Presses universitaires de France, 1988, p 120.   

  .75، ص 1983مبادئ القانون اإلداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  صالح فؤاد، - 3
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  :السلطة الرئاسية بمظهرين هما تمارس
هذه السلطة للرئيس حق تعيين تخول  :سلطة الرئيس على شخص المرؤوس -1-أ

هذا المظهر على ال ينطبق  .)1(المرؤوس ونقله وترقيته وعزله وتوقيع الجزاء التأديبي عليه
 وإن كان رئيس الحكومة يتمتع بصالحية تعين. لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

ع يو توقأأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مرسوم تنفيذي، إال أنه ال يمكنه ترقيتهم أو عزلهم 
ضي مهامهم بانتهاء العهدة بعد قنت .محددةية بيانالجزاء عليهم الن مهامهم تمارس خالل عهدة 

أما بالنسبة للرئيس فإن حق العزل الذي يستعمله رئيس الحكومة . تجديدها بالنسبة لألعضاء
وعليه . قد سبق شرحها مواجهة رئيس اللجنة هو حق استثنائي يمارس في حاالت استثنائية في

  .اللجنةفإن المظهر األول من مظاهر السلطة الرئاسية ال ينطبق على 
  :تمارس هذه السلطة عن طريق :هسلطة الرئيس على أعمال مرؤوس -2-أ

والتعليمات الداخلية سلطة التوجيه السابق للمرؤوس عن طريق إصدار األوامر  -
ال تتلقى . لضمان السير الجيد ألعمال المرؤوس ،والتوجيهات والمنشورات الدورية

اللجنة أوامر أو تعليمات أو غيرها ال من رئيس الحكومة وال من هيئة أخرى مما ينفي 
  .خضوعها مرة أخرى للسلطة الرئاسية

في قدرة الرئيس  وس، المتمثلةالتحقيق الالحق على أعمال المرؤ ةسلطبيتمتع الرئيس  -
الرئيس،  ةتنفذ إال بإجازعلى إجازة أعمال المرؤوس، إذا كانت من األعمال التي ال 

أن الحكومة ال تملك مثل هذه  بما .وإلغاء قرارات المرؤوس وقدرته على تعديل وسحب
  .الرئاسية تهاطلالسلطة في مواجهة اللجنة، فإن هذه األخيرة ال تخضع لس

  :خضوع اللجنة لسلطة وصائية مدى – ب
تتمثل السلطة الوصائية فيما تملكه الهيئة الوصية من سلطات تمارسها على الهيئة 

مبررات هذه السلطة هي، حماية المصلحة العامة، وفرض احترام  ،على أعمالهاوالخاضعة لها 
تمارس هذه . ائيةالمشروعية أي مطابقة أعمال الهيئة للقوانين، لذا يسميها الفقه بالرقابة الوص
الالمركزية العليا  السلطة من قبل الهيئات المركزية على الهيئات الالمركزية، ومن قبل الهيئة

  .)2(على هيئات ال مركزية دنيا
 تمارس السلطة الوصائية بوسائل تتمثل في الرقابة على الهيئة المشمولة بالوصاية،

                                                
  .76ص سابق، المرجع الصالح فؤاد، القانون اإلداري الجزائري،  - 1
  .101 – 100 ص ص، المرجع نفسه - 2
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  .)1(لتوقيف، اإللغاء وأخيرا الحلولوالرقابة على أعمالها بموجب التصريح، التصديق، ا
التي تمارس على المؤسسات  ،الرقابة اإلدارية الوصائية أو الرئاسية يصعب تطبيق

نها تتمتع بقدر كبير من كو ،على السلطات اإلدارية المستقلة ،العمومية والجماعات المحلية
دراسة ب .ر الالمركزيةوال تدخل في إطا ،جهة إدارية عليا أليةفهي غير تابعة  .االستقاللية

أية  توجدال  ،جميع النصوص القانونية المتعلقة بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
تلقي أعضاء هذه األخيرة لتعليمات من أية جهة أو سلطة سواء كانت تشريعية أو  ىإشارة ال
من امر أو أولتعليمات  قي اللجنة وأعضائهامع غياب أي نص صريح على عدم تل. تنفيذية

  :هي قرائنب يجب االستعانةالحكومة، 
على أن لجنة تنظيم ومراقبة  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  03المادة تنص 

من ذلك المرسوم  20المادة نصت  كما. عمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة
المالي، باعتبار  على أن اللجنة هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل

  .اوقراراتهاللجنة هي السلطة العليا في السوق فال معقب على أعمالها 
منها منح التأشيرات  ،طريق أعمال أو قرارات فردية تمارسها عنمهام أنيطت باللجنة 

كلها  .واعتماد الوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وقبول القيم المنقولة في البورصة
كما . ع ألي نوع من الرقابة اإلدارية الخارجيةوخضالدون  ،ات قابلة للتنفيذ الفوري والمباشرقرار

ال يمكن الطعن في صحتها إال عن طريق السلطة القضائية، أما عن مداوالت اللجنة فهي تعد 
  .)2(صحيحة بمجرد استكمالها إلجراءاتها وال تحتاج إلى مصادقة أية سلطة عليا

                                                
  :الرقابة على أعمال الهيئة الموصي عليها تتمثل في - 1

   .جهة الوصية أي قبل استئذانهاإلى القبل التصريح به  أي قرار اتخاذلجهة الالمركزية ال يمكن ل: التصريح –أ 
وهو اإلجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية أن تقرر بأن عمال معينا صادرا من جهة إدارية ال : التصديق –ب 

  .س بالمصلحة العامةألية قاعدة قانونية وغير ما تهمخالف ممركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ أي قابال للتنفيذ لعد
السلطات  بصدديتمثل في إرجاء تنفيذ قرار صادر عن الهيئة الالمركزية لمدة معينة وذلك في صدور: اإليقاف - جـ 

  .االستثنائية التي تملكها الجهة الوصية، يتم ذلك عادة تمهيدا إللغاء القرار
ثار القرار الصادر عن الجهة الالمركزية هو اإلجراء الذي بمقتضاه يمكن للجهة الوصية إنهاء آ: اإللغاء -د 

   .ية على أن يستند اإللغاء إلى نص قانونيونلمخالفته لقاعدة قان
محل الجهة الالمركزية  –بمقتضى سلطاتها االستثنائية المحددة قانونا  –وهو قيام السلطة الوصية : الحلول -هـ  

  .أو لعجز أو إلهمال منهالتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي لم تقم بها بقصد 
  . 116 – 106 ص صالح فؤاد، مبادئ القانون اإلداري الجزائري، مرجع سابق، ص: لمزيد من التفاصيل، 

 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op-cit, 
pp 54-59. 

  .30 – 29 ص ليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة مرجع سابق، صزوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عم  - 2



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

59

وصاية اإلدارية جنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ال تخضع لمفهوم الالقول أن ل يمكن
الهيئات الالمركزية، رغم ذلك، فإن الحكومة الممثلة في وزير  إلىحال ي أي لكونها ال تنتمي ف

  .الذين ينقصان من استقالليتها ،)2(والحلول )1(التصديق يتطبق على اللجنة إجرائ المالية
   :ي التنظيم اإلداري التقليديمكانة اللجنة ف -جـ 

مع ذلك  ،لسلطة الرئاسيةل ال تخضع صراحةاللجنة  يظهر أنانطالقا مما سبق دراسته، 
. ن الرئيس واألعضاء وصالحية عزل الرئيس في حاالت استثنائيةيتتمتع الحكومة بصالحية تعي

ديق على أنظمة كما أنها تفلت من السلطة الوصائية ومع ذلك تتمتع الحكومة بصالحية التص
  .ل اللجنة عن طريق وزير الماليةلية، كما تتمتع بصالحية الحلول محاللجنة قرارات وزير الما

 ،مدى انتماء اللجنة إلى التنظيم اإلداري المعروف وهو خرآتساؤل طرح يجب 
 تساؤل طرحه الفقه بشأن السلطات اإلدارية ؟اإلداري وخضوعها لقواعد القانون العام أي القانون

ها يفهي من جهة وبموجب النصوص المنشأة لها تتمتع باالستقاللية، استقاللية تقص .بصفة عامة
التي انسحبت من  ومن جهة أخرى فهي تمثل الدولة. من الهيكل اإلداري التقليدي للدولة

 وعليه فهذه العينات تسير. المجاالت االقتصادية لصالح هيئات الضبط القطاعية المتخصصة
 تخول .)3(مهام المرفق العام ةمارسم التي فوضت لها ت تعود الختصاصات الدولةقطاعات كان

 هاعدم قدرة اإلدارة التقليدية على تسييرحساسة وتقنية بطبيعتها، ل القطاعات سييرت مهمة لها
  . )4(لحاجتها التي تخصص ال تملكه اإلدارة التقليدية

، لذا المرافق العامةصفة إلى إصباغها ب ،محل الدولة اإلدارية المستقلة حلول الهيئاتأدى 
 فهي من جهة تؤدي مهام إدارية ويختص .وجب على الفقه إيجاد تبريرات لمثل هذه الهيئات

                                                
المؤرخ في  102- 93والتي صدر بشأنها المرسوم التنفيذي رقم  10-93من المرسوم التشريعي رقم  32المادة   -1

 1993ماي  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  32والمتضمن تطبيق المادة  1996مارس  11
  .1996مارس  20، الصادر في 18عدد  الجريدة الرسميةبورصة القيم المنقولة، والمتعلق ب

  .السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  50المادة   - 2
، مداخلة مقدمة "سلطات الضبط المستقلة، آلية لالنتقال من الدولة المستقلة إلى الدولة الضابطة"نزليوي صليحة،   - 3

وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، من تنظيم جامعة بجاية، في أشغال الملتقى ال
  .19، ص 2007ماي  24 – 23أيام 

4 -   ZOUAIMIA  Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur », communication présentée 
dans les travaux du colloque national sur les Autorités administratives indépendantes en matière 
économique et financière, op.cit, p 16. 
ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 17. 
THOMASSET Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales, op.cit, pp 55 – 56. 
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بالنزاعات التي تكون طرفا فيها القضاء اإلداري ومن جهة أخرى فهي ليست بهيئات إدارية 
كزية للدولة، بالتالي ال يمكن تصنيفها ضمن الهيئات المركزية والالمر تقليدية وعليه ال يمكن

ومع ذلك تتمتع الحكومة بصالحية التعيين  .)1(إخضاعها لسلطة رئاسية وال لسلطة وصائية
  .الوصائيةولرئاسية ا السلطةوالعزل التي هي من مظاهر 

وهي أن تحول الدولة من دولة  ،يلمن خالل هذا التحلتم التوصل إلى نتيجة أساسية 
أدى إلى خلق نظام جديد موازي للنظام اإلداري ال يحكمه القانون  لى دولة ضابطةمتدخلة إ
النصوص و ،سلطات الضبط المستقلةن خاصة بقواني تساهم في تنظيمهإنما بمفرده اإلداري 

  .التنظيمية الصادرة عنها
  :استقاللية التنظيم والتسيير – ثانياً

يط عمل مالئم وخاص مح بتوفير ،ضمان استقاللية اللجنة في ممارسة وظائفهايمكن 
ها المشرع بحرية تنظيم أجهزتها للتحقيق ذلك اعترف  .لمتطلباتها وفقا تساهم في خلقهبها، 

كما اعترف . اختيار تنظيمها اإلداري الخاص بهاوبنفسها عن طريق وضع نظامها الداخلي، 
  .معنويةالشخصية المالي والستقالل اللها بسلطة تسيير شؤونها بمنحها ا

  :اللية التنظيماستق – أ
تتجلى استقاللية اللجنة من حيث التنظيم في صالحيتها في وضع نظامها الداخلي 

  .وتحديد هيكلتها اإلدارية و المصالح التي تتكون منها
تتمتع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  :استقاللية اللجنة في وضع نظامها الداخلي -1-أ

جهة أخرى وذلك  أيةالمصادقة عليه دون تدخل البورصة بسلطة وضع نظامها الداخلي بنفسها و
 تدخل تتجلى هذه االستقاللية في عدم )2(10-93من المرسوم التشريعي رقم  26بموجب المادة 

                                                
1 -   GUEDON  Marie José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 80. 
يرى البعض أن النظام المؤسساتي للدولة بات يتميز بنوع من المرونة يسمح بوجود مستويات متفاوتة داخل إدارة 

إلى قبول وصل تطورها  كما أنات عامة مكلفة بمهام متميزة، الدولة نفسها، إذ توجد إدارات مركزية ومؤسس
فاإلدارة  .إنشاء تنظيمات تمارس اختصاصات تقتصر عليها وال تخضع لسلطة الوزير الرئاسية وال الوصائية

التنفيذية في العصر الحالي وتناسقها البديع واختزالها في مستويين، هما السلطة الرئاسية والوصائية، أصبح أمرا 
التنظيمات اإلدارية الحديثة ال يمكن وصفها بسلطات المركزية وال تخضع للسلطة الرئاسية ألن . عرضا للتغييرم

  .إنما هي سلطات متميزة تمارس اختصاصات متميزة. أو الوصائية
من  سلطة تنظيم األسواق المالية، اإلطار الدستوري والتنظيم التشريعي، بحث مقارن في كل"محمد عبد اللطيف،   -

  . 11، ص 2009، 2، تصدر عن جامعة الكويت، عدد مجلة الحقوق، "فرنسا ومصر والكويت
  :ما يلي 10-93من المرسوم التشريعي رقم  26تنص المادة  - 2

  .» تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خالل اجتماعها األول« 



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

61

  .السلطة التنفيذية ال في وضع هذا النظام وال في المصادقة عليه وال نشره
داولتها، كيفية عملها، شروط صحة مسيرها وكيفية المتضمن صادقت اللجنة على نظامها 

التنظيم اإلداري للجنة  ،عقد اجتماعاتها، النصاب القانوني المفروض لصحة هذه المداوالت
مهام المتمثلة في تضمن هذا النظام ستة فصول، خصص الفصل األول لألحكام العامة  .هاوهياكل

  .قواعد مداوالتهاو هااللجنة، والفصل الثاني لسلطات
األقل في الشهر، يتم ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو  تجتمع اللجنة مرة واحدة على

تسليمه لكل  ب، الذي يجأعمال الجلسةجدول ب اًيودعه ثالثة من أعضائها على األقل مرفقطلب ب
قبل التاريخ المحدد النعقادها بخمسة أيام على األقل، إال في حالة االستعجال أو عضو 

عدم وفي حالة  ،بحضور األغلبية المطلقة ألعضائهاا تتداول اللجنة في قرارته .)1(الضرورة
   .)2(توفر النصاب يؤجل الرئيس الجلسة لمدة أسبوع كامل

وكذا لجنة التأديب  ،لرئيس واللجان االستشاريةل اللجنة نظام منخصص الفصل الثالث 
ق لفصل الخامس حقوأما الفصل الرابع فقد تناول أعمال اللجنة، في حين تضمن ا. والتحكيم

فقد اكتفت  ،ا األحكام الختامية التي جاءت في الفصل السادس واألخيرأم .والتزامات أعضائها
اتخذ به النظام  نظام يجب أن يكون وفقا للشكل الذيبالنص على أن أي تعديل في أحكام هذا ال

  .األول، دون اإلشارة إلى كيفية نشر هذا النظام
خلق قواعد قانونية ل عامال أساسياًلداخلي، استقاللية اللجنة في وضع نظامها ا تعتبر

من القواعد  دون أن تكون هذه القواعد .خاصة، تحكم اللجنة وتحكم السوق الذي تسيره
 .عليها البرلمان وال القواعد التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية التشريعية التي يصادق

هذه  تبقىمع ذلك  .ل مهني السوقصوص التي توضع من قبقواعد خاصة من جملة الن هيإنما 
على اللجنة بمناسبة وضعها لنظامها الداخلي احترام النصوص التشريعية محدودة، إذ  االستقاللية

مثلما حدث في فرنسا  .والتنظيمية، وإال كان نظامها عرضة لإللغاء من قبل القضاء اإلداري
 الداخلي الذي وضعته وصادقتحينما تدخل مجلس الدولة الفرنسي إللغاء بعض أحكام النظام 

                                                
1  - « La commission se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par mois. » 

« La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’au moins trois de 
ses membres. 
Les convocations doivent parvenir, accompagnées du projet d’ordre du jour de la séance à chacun 
des membres de la commission, au moins cinq jour avant la date de la séance sauf urgence ou 
nécessité ne permettant pas d’observer ces conditions ». 
Articles 7et 8 du règlement intérieure de la COSOB.  

2  - Article 9 du règlement intérieure de la COSOB.  
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  .)1(راء الفرنسيةصبر اآلليه لجنة ع
استقاللية اللجنة في تنظيمها اإلداري، تعتبر  :استقاللية اللجنة في تنظيمها اإلداري – 2–أ

بالنص المنشئ لها  ةمقيدأن حريتها في تحديد أعضائها ومصالحها  إذ .استقاللية محدودة
تم تعيينهم بموجب مرسوم ياللجنة هم رئيسها وأعضائها  أول هياكل. وبالنصوص التنظيمية

في تحديد  محصورةحرية اللجنة  .تنفيذي صادر عن الحكومة وليس بموجب االنتخاب
  :المتمثلة فيما يليو .اختصاصات ومهام الرئيس التي سكت عن تحديدها النص المنشئ لها

  .متابعة تنسيق وتنشيط أعمال اللجنة - 
  .ندات الضرورية التي تطلبها اللجنةتحضير الوثائق والمست - 
  .السهر على تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة - 
  .السهر على ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للجنة - 
  .يتولى إقامة وتنظيم عالقات اللجنة مع الهيئات الوطنية والدولية - 
  .يمثل اللجنة في األعمال والتظاهرات الرسمية - 
  .صرف ميزانية اللجنةمر الرئيسي بآليعتبر ا - 
  .يمثل اللجنة في جميع أعمال الحياة المدنية - 
  .يحدد طرق تنظيم وتسيير المصالح اإلدارية والتقنية للجنة - 
  .)2(مارس السلطة الرئاسية على جميع مستخدمي اللجنةي - 

  :غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها منب اللجنة زودت
  .اللجنة طوال مدة انتدابهمان منتخبين من بين أعضاء يعضو - 
  .ر العدل ويختاران لكفاءتهما في المجالين االقتصادي والماليقاضيان يعينهما وزي -

                                                
قواعد اآلراء الفرنسية لنظامها الداخلي حددت ال عند وضع لجنة صبر: ضية فيما يليتتلخص حيثيات هذه الق -  1

فحسب هذا النظام في حالة عدم اكتمال . هاوالتصويت على قراراتاللجنة  تلمداوالالمتعلقة بالنصاب القانوني 
مع العلم أن عدد  ئهاضاقرارات اللجنة إذا صوت عليه على األقل ثالثة أع تصحالنصاب الذي هو أغلبية األعضاء، 

  .أعضاء هذه اللجنة هو تسعة
، أقر مجلس الدولة أنه على اللجنة احترام القواعد العامة التشريعية والتنظيمية في تحديد 1985جويلية  5في قرار الصادر في 

جنة، المنشئ لل 1977جويلية  9نصاب المداوالت وأنه لو رغبت الحكومة في وضع نصاب خاص ألدرجته في مرسوم 
  .محل الحكومة في إقرار شيء لم تقره هذه األخيرةما حلت نحيوعليه فإن اللجنة بذلك خرقت القانون وتعدت صالحياتها 

« Le conseil d’Etat considère qu’il n’appartenait pas à la commission de se substituer au gouvernement, 
en décidant dans son règlement intérieur une restriction du quorum, même en cas d’urgence ». 
 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 83. 

  .النظام الداخلي للجنةمن  16المادة  حددت هذه المهام بموجب - 2
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    من المرسوم التشريعي رقم 51بموجب المادة  الغرفة،هذه يتولى رئيس اللجنة رئاسة 
أديبية في تعيين أعضاء من الغرفة الت ،تدخل الحكومة الممثلة في وزير العدلإن  .93-10

  .مظهر آخر من مظاهر محدودية االستقاللية الوظيفية التحكيمية، ما هو إال
من أجل أداء المهام والوظائف المسندة للجنة على أحسن وجه،  :الهياكل الداخلية للجنة

  .)1(زودت هذه األخيرة بهياكل داخلية ومصالح إدارية تضمن ذلك
  :، تتمثل هذه المصالح في)2(03-2000حددت هذه المصالح بموجب نظام اللجنة رقم 

  .مةااألمين العام الذي تلحق به خلية االتصال والعالقات الع - 
  .مستشارين لدى رئيس اللجنة - 
  . مديرية تطوير ومراقبة السوق -
  .ة الشؤون القانونية واإلداريةيمدير - 

كل ديد مهام وصالحيات تح النظام على تولي رئيس اللجنةهذا من  3نصت المادة 
من شأنه أن ينقص من النص على هذه الهياكل بموجب مرسوم تشريعي، إال أن  ة،مصلح

  .استقاللية اللجنة
رقمتشريعي ال في المرسوم ال ،على هذه اللجان أي نص ال يوجد: اللجان االستشارية 

إنما تم . اللجنة أنظمةأو  ةم التنفيذييساوال في المر ،04-03 رقم وال في القانون 93-10
 .من نظامها الداخلي 20، 19، 18المواد  تطبيقاً لما نصت عليهقرار من اللجنة، استحداثها ب

 .القول أن هذه اللجان هي الوحيدة التي تملك اللجنة سلطة تعيينها دون تدخل الحكومة يمكن
  .هاتزل في حرية اللجنة في تعيينكأن االستقاللية اإلدارية كلها تخو

أو كل شخص آخر /عضو أو أعضاء من اللجنة ومن اللجان االستشارية  تتشكل 
بغرض تحقيق هذه األخيرة تؤسس . مؤهل في الميدان الذي تختص به اللجنة االستشارية
بين التنظيم تناسق خلق بغية خاصة  ،استغالل أحسن للخبرات المتوفرة، وانتفاع اللجنة بها

   .اقواعد قانونية متعلقة بهينها واقتراح حيوت ،وواقع تجارة القيم
 ها بقرار منمستخدميفي توليها تحديد رواتب أيضا ية للجنة ظهر االستقاللية اإلدارت

                                                
  .السابق ذكره 10-93من المرسوم التشريعي رقم  29المادة   - 1
تضمن تنظيم وسير ي، 2000سبتمبر  28مؤرخ في  03-2000ظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم ن - 2

 31الصادر في  ،8عدد  الجريدة الرسميةالمصالح اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .2001ديسمبر 
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من النظام الداخلي للجنة على استقاللية أعضاء اللجنة عن الجهات  30تنص المادة  .)1(هارئيس
تحدد اللجنة ، كما يةالتي ينتمون إليها في ممارسة مهامهم وفي مداوالتهم والتصويت بكل حر

  .صرفهابرواتب أعضائها بموجب قرار وتتكفل 

  : استقاللية التسيير المالي –ب 
عن  ،ريتها في تحصيل مواردهاحتظهر استقاللية اللجنة في التسيير المالي من حيث 

لكن ونظرا لعدم . للمهنيين المتعاملين معها ةقدمالمطريق األتاوى التي تقبضها لقاء الخدمات 
لها مصدر آخر  وتمويل نشاطاتها، أضيفية هذه األتاوى في تمويل اللجنة ولسد حاجتها كفا

 مزدوجة للجنةاد ارموكون تبذلك . للتمويل هو اإلعانات التي تحصل عليها من طرف الدولة
  .أموال خاصةو من أموال عامةمصدر ال

في قبض  حقها نةتستمد اللج: األتاوى عن األعمال والخدمات التي تقدمها اللجنة -1-ب
من  27هو المادة  ،من نص تشريعي للمتعاملين معها عن األعمال والخدمات التي تقدمها أتاوى

تؤخذ أتاوى عن األعمال والخدمات التي «  :التي تنص ما يلي 10-93المرسوم التشريعي رقم 
  .» متؤديها اللجنة، وتحدد قواعد أساس هذه األتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظي

يفهم من هذه المادة أن اللجنة ال تتولى بنفسها تحديد مقدار هذه األتاوى إنما أناط القانون 
صدر هذا النص التنظيمي والمتمثل في  .هذه المهمة بالحكومة وذلك عن طريق نص تنظيمي

 اكتفى بتحديد الخدمات واألعمال التي تكون محال لدفع، الذي )2(170-58المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي حددها بموجب )3(لوزير المالية هاأتاوى دون تحديد مقدارها، ليترك مهمة تحديد مقدار

  :التالي نحوعلى ال )4(1995أوت  2القرار المؤرخ في 
                                                

من المرسوم التنفيذي رقم  6تي جاءت تطبيقاً لنص المادة ال .السابق ذكره 03-2000من النظام رقم  7المادة   -1
نص  .» التعويضي المتعلق بأعضاء اللجنة متوضح اللجنة بالئحة النظا« : على ما يليالتي تنص  94-175

  .خيرة هي التي تحدد النظام التعويضي ألعضائهاالنظام الداخلي للجنة على أن هذه األ
Art 31 du règlement intérieur de la COSOB :  «  conformément à l’article 6 du décret n° 94-175 
du 13 Juin 1994, les membres de la commission bénéficient d’un régime indemnitaire qui sera 
arrêté par la commission ». 

ها لجنة تنظيم عمليات تعلق باألتاوى التي تحصلي 1998 ماي 20مؤرخ في  170-98يذي رقم مرسوم تنف -  2
  .1998ماي  24في  صادرال ،34عدد  الجريدة الرسميةالبورصة ومراقبتها، 

  : على ما يلي170-98من المرسوم التنفيذي رقم  3تنص المادة  - 3
  .» يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نسب األتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة« 

 20المؤرخ في  170-98من المرسوم التنفيذي رقم  3المتضمن تطبيق المادة  1998ت أو 2القرار المؤرخ في  - 4
 ،70عدد  الجريدة الرسميةوالمتعلق باألتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  1998ماي 

  .1998سبتمبر  20الصادر في 
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من مبلغ %  0,075أتاوى على تأشيرة مذكرة اإلعالم عند إصدار قيم منقولة بنسبة  - 
  .اإلصدار تدفعه الهيئة المصدرة للقيم المنقولة

من مبلغ %  0,075اوى على العرض العمومي لبيع أو شراء القيم المنقولة بنسبة أت - 
  .القيم المعروضة تدفعها الهيئة العارضة أي المبادرة بالعرض

  .دج )5.000,000,00(ماليين دينار جزائري  مسال يفوق مبلغ األتاوى خ أن على
لف دينار جزائري أتاوى على طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة بقيمة مائة أ - 

 .دج يسددها الوسيط المعتمد) 100.000,00(

أتاوى على طلب تسجيل مفاوض في البورصة تحدد بخمس آلف دينار جزائري  - 
 .دج يسددها الوسيط في عمليات البورصة) 50.000,00(

أتاوى على اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، تحدد بمائة آلف دينار جزائري  -
متغير أو مسير الرأس مال ذات التسددها شركة االستثمارات  دج )100.000,00(

 .)1(وهي أتاوى سنوية تحصلها اللجنة من هذه الهيئات. الصندوق المشترك للتوظيف

أتاوى عن كل تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة، يحدد بمبلغ ألفان وخمسمائة  -
 .يوم تحقيق وعن كل محققدج يسددها الوسيط عن كل ) 2500,00(دينار جزائري 

أتاوى عن دراسة أي نزاع ذي صيغة تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي  - 
دج، عن  )10.000,00(تحدد سير البورصة، تحدد بمبلغ عشرة آالف دينار جزائري 

 .مقدم الطلبكل ملف معالج يسدده 

%) 15(بالمائة سبة خمسة عشر أتاوى محصلة من شركة تسيير بورصة القيم تحدد بن - 
  .من مبلغ العموالت التي تحصلها هذه الشركة عن عمليات البورصة

سلطة في تحديدها، إنما أية عدم تمتع اللجنة ب ،طريقة تحديد هذه األتاوى يستنتج من
وزير المالية في  تدخلنستغرب ل .ي وزير الماليةفهذه السلطة راجحة للحكومة الممثلة 

حسابها ولم يترك األمر في ذلك للجنة ذاتها، مع العلم أن هذه  تحديد مقدار األتاوى وكيفية
 غيرمن فاألخيرة تتمتع بصالحية تحديد األتاوى التي تقبضها شركة تسيير البورصة، 

 اللجنة بتحديد األتاوى التي يقبضها غيرها وتعجز عن فعل ذلك المعقول أن تختص
                                                

المؤرخ في  06- 96من األمر رقم  52دة المتضمن تطبيق الما 1998ماي  5حددها القرار المؤرخ في  -  1
، )ت.م.ص) (م.م.ر.أ.ش) (م.ق.ج.ت.هـ(المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  10/01/1996

  .1998سبتمبر  20الصادر في  ،70الجريدة الرسمية عدد 
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وبذلك تندثر  ،مة في خلق تبعية اللجنة لهاهو أمر ال يمكن تفسيره إال برغبة الحكو ،)1(لنفسها
 هاالمرجوة من وراء حصول اللجنة على تمويل خاص بها وعدم اعتماد االستقاللية المالية

  .على إعانات الدولة
من المرسوم التشريعي  28نصت المادة  :إعانة التسيير تقبضها اللجنة من الدولة -2-ب

سكت هذا النص عن كيفية . » يزانية الدولةتخصص للجنة إعانة تسيير من م«  10-93رقم 
فصل في م وجود نص آخر تشريعي أو تنظيمي يها، ونظرا لعدفرصاإلعانة و كيفية  مبلغتحديد 
لجنة تنظيم عمليات البورصة يؤدي ذلك إلى اعتبار  .أنها تحدد بموجب قانون الماليةفذلك، 

  .ويا جزء من ميزانية الدولةي إدارات الدولة التي يخصص لها سنكباقومراقبتها إدارة 
معطيات تجعلها تابعة للحكومة، سواء تعلق الكل ف ،ماليةالستقاللية االب اللجنةمتع ستبعد تي
 علىفإن الحكومة هي التي تحددها وكأنها بذلك تمارس رقابة فعلية  .باألتاوى أو اإلعاناتاألمر 

آخر من الرقابة على أموال اللجنة  أموال اللجنة، بل وأكثر من ذلك فإن الحكومة تمارس نوعا
 .)2(تقرير سنوي للحكومة تبين فيه نشاط السوق إذ أن اللجنة ملزمة بعرض ،وهو الرقابة البعدية

كان نشاط  ة لمداخيل اللجنة وكيفية صرفها، وإذاالغرض من هذا التقرير هو مراقبة الحكوم
مثل هذه الرقابة القبلية  .هاتسيير السوق بالفعل يحتاج إلى تلك الموارد، وإذا أحسنت اللجنة

  .والبعدية تسقط تماما استقاللية اللجنة في تسييرها المالي
المشرع الفرنسي الرقابة التي يمارسها وزير االقتصاد والمالية على ميزانية ألغى 

 لحكومة وتدعيم استقالليتهال المسبقة رقابةاللتحرير اللجنة من ، )3(عمليات البورصة لجنة
                                                

عموالت عن العمليات التي  تتلقى الشركة« : التي تنص على ما يلي 10-93من المرسوم التشريعي رقم  19المادة   -  1
  .» في البورصة وتحدد قواعد حسابها في الئحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاتجري 

الذي يحدد قواعد حساب  1998 أكتوبر 15المؤرخ في  01-98صدرت هذه الالئحة والمتمثلة في النظام رقم 
الجريدة قولة عن العمليات التي تجري في البورصة، العموالت التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المن

، المؤرخ في 09/03، المعدل بموجب النظام رقم 1998ديسمبر  13الصادر في  ،93عدد  الرسمية
  .2010أوت  08في  صادرال ،45، الجريدة الرسمية عدد 18/11/2009

والتي جاء السابق الذكر،  04-03القانون رقم  المعدلة بموجب 10- 93من المرسوم رقم  30المادة الفقرة الرابعة من   -  2
وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق  ... «: نصها كما يلي

   .» القيم المنقولة إلى الحكومة
  .م استقاللية اللجنة، الذي يفترض فيه أنه جاء ليدع03/04ستحدثت بموجب القانون رقم االفقرة هذه لإلشارة فإن 

  .1989أوت  2الصادر في  531-89من القانون رقم  12تم ذلك بموجب المادة  - 3
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers par la commission des opérations de 
bourse…, op.cit, p 30. 
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منح صالحية تحديد ميزانية سلطة السوق المالية الذي  2003بصدور قانون  ، وذلك)1(ةالمالي
  .)2(من التقنين النقدي والمالي 621-10لمجمع دون غيره في المادة ل

  

  :بالشخصية المعنوية تمتع اللجنة – ج
ظهور بالشخصية المعنوية حكرا على القانون اإلداري، إذ موضوع لم تعد دراسة 

إلدارية المستقلة التي الزالت تبحث عن موقع لها بين باقي أجهزة الدولة، عاد الحديث السلطات ا
 تحظ لم. لكن هذه المرة في مجال آخر هو القانون االقتصادي لواجهةلعن الشخصية المعنوية 

 اًفقهي أثار جدالً مما، )3(كل السلطات اإلدارية المستقلة باعتراف القانون لها بالشخصية المعنوية
  .مثل هذه السلطات بالشخصية المعنوية ومدى تأثيرها على استقالليتهالحول أهمية االعتراف 

فحين ، )4(في استقالليتها ال يأثر يرى البعض أن منح الشخصية المعنوية لهذه الهيئات
، خاصة تهايحاول البعض اآلخر إبراز أهمية االعتراف بالشخصية المعنوية في تكريس استقاللي

  .)5(هما االستقالل المالي وقدرة الهيئة على تحمل المسؤولية عن أفعالها من جانبين
                                                

أي أنها تعتمد اعتمادا كليا على ميزانية  ،اية من صالحيات الدولةفي البد) COB(عدما كان تمويل اللجنة الفرنسية ب - 1
أتاوى مقابل  يبتلق) COB(الذي سمح للجنة  ،1984ديسمبر  29إلى غاية صدور المرسوم المؤرخ في  .الدولة

  .بها على أن تحدد هذه األتاوى بموجب مرسوم مالخدمات واألعمال التي تقو
من رفع األتاوى ) COB(يمنع  31/07/1985في صدر مرسوم دد في قانون المالية، إضافة إلى إعانات الدولة التي تح

بحيث  ،من تدخل وزير االقتصاد 1990فيفري  2 الصادر فيمرسوم خفض ال .المحددة من قبل وزير االقتصاد والمالية
يدخل حيز ألنه  ، غيرعلى سبيل اإلعالم الأمام وزير االقتصاد  هعرضوتلجنة هي التي تعد مقترح بميزاتها صارت ال
  .531- 89بموجب القانون رقم  هذا اإلجراء ألغي  .يوم من عرضه على الوزير 15التنفيذ بعد 

 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 84 – 85. 
2 -  Art 621-10 du code monétaire et financier. 

 « Le collège de l’autorité des marchés financier délibère sur : 
- Le budget annuel et ses modification en cours d’année… ». 

توجد سلطتان ال تتمتعان . في الجزائر من مجموع السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المالي واالقتصادي - 3
  .المصرفيةمجلس النقد والقرض واللجنة : بالشخصية المعنوية وهما

 ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 
Revue IDARA, N° 26, 2003, p12. 

  .72تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق ص  - 4
LAMBARD Martine, « brèves remarque, sur la personnalité morale des institutions de 
régulation »  in : DEGOFFE Michel, Les autorités publique indépendantes, Revue d’actualité 
juridique et droit administratif AJDA, n° 12, 2008, p 204.  

5  - « Lorsque le législateur franchit le pas en reconnaissant à l’organe la personnalité morale, la 
doctrine semble accueillir favorablement une telle entreprise qui comporte aux moins deux 
avantages. Au point de vue fonctionnement, l’autorité administrative dispose d’une centaine 
latitude tout dans le cadre du recrutement du personnel que de l’affectation de ses ressources.  
Par ailleurs, l’octroi de la personnalité juridique rend l’autorité administrative responsable de ses actes ».= 
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لتقدير أهمية االعتراف بالشخصية المعنوية للسلطات اإلدارية المستقلة عامة وللجنة تنظيم 
يقصد . البحث في ماهية الشخصية المعنوية يجبعمليات البورصة ومراقبتها خاصة، 

ون، القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، فالشخص بالشخصية المعنوية في نظر القان
المعنوي عبارة عن جماعة أو هيئة يعاملها القانون معاملة الشخص الحقيقي اآلدمي ويعترف لها 

  :يترتب عن ذلك نتائج قانونية هامة هي .لتمتع بالحقوق وتحمل االلتزاماتاأهليته ب
 المعنوي بذمة مالية مستقلة يتمتع الشخص.  
 يتمتع الشخص المعنوي بأهلية التعاقد والتصرف.  
 يتمتع الشخص المعنوي بأهلية التقاضي.  
 1(يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية أفعاله(.  

الشخصية بسلطات اإلدارية المستقلة ال الناشئة عن تمتعحول النتائج  الفقهاء اختلف
  .مما يستدعي دراستهاموجودة وملموسة في الواقع، مع ذلك فهي ، )2(المعنوية
عمليات البورصة لجنة تنظيم لحينما اعترف  )3(المشرع الجزائري نظيره الفرنسي قلد

يكن عبثا إنما لتحقيق أغراض هي ذلك لم  .بالشخصية المعنوية بنص صريح تهاومراقب
ما عن أ .، أهلية التقاضي والقدرة تحمل المسؤوليةعاقداالعتراف للجنة بأهلية التصرف والت

إنما أراده أن  ،كنتيجة لتمتع اللجنة بالشخصية المعنوية المشرع اعتباره، لم يشأ الستقالل الماليا
 جاء نص. اللجنة ايكون مكسبا آخرا أو خاصية أخرى مستقلة عن الشخصية المعنوية تتمتع به

                                                                                                                                                   
= ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 26. 
 TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, Thèse de doctorat en droit, université de 
Paris I, Panthéon Sorbonne, 2008, p 56. 

  .56و 47 ص صالح فؤاد، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  - 1
الذي دافع  Marini Philippeع قانون األمن المالي الفرنسي أمام مجلس الشيوخ من قبل السيد بمناسبة تقديم مشرو - 2

 : على فكرة الشخصية المعنوية لسلطة السوق المالية الفرنسية على النحو التالي
« La personnalité morale permet de renforcer la souplesse de fonctionnement de l’AMF tout à 
l’égard de ses ressources puisqu’elle peut disposer de recettes, que de son patrimoine ou de son 
personnel.  Elle permet également à l’AMF d’être pleinement responsable de ses actes, ce qui 
devrait renforcer son autorité, elle peut agir en Justice et être représenter devant les tribunaux et ce 
n’est désormais plus la responsabilité de l’Etat qu’elle engage par ses actes dommageables, mais 
sa responsabilité propre. Elle permet de renforcer la visibilité internationale de l’autorité ». 
 DEGOFFE  Michel, « Les autorités publiques indépendantes », Revue d’actualité juridique et 
droit administratif AJDA , édition Dalloz n° 12/2008, p 623.  

- 2003من القانون رقم  2اعترف المشرع الفرنسي لسلطة السوق المالية صراحة بالشخصية المعنوية في المادة  - 3
  .لقانون المالي النقديمن ا 621- 1المعدلة للمادة  706

Art 2 de la loi n° 2003-706 « L’autorité des marchés financiers autorité publique indépendante 
dotée de la personnalité morale… ». 
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 : كما يلي 04-03المعدلة بموجب القانون رقم  10-39من المرسوم التشريعي رقم  20المادة 
تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية « 

  :وهي هامة بالشخصية المعنوية نتائجينبثق عن التمتع . » واالستقالل المالي
تصدر عن اللجنة تصرفات عدة بمناسبة  :تمتع اللجنة بأهلية التصرف والتعاقد -1-ج

خولة لها قانونا، صالحيات تتمحور أساسا في حماية السوق مهام والصالحيات الملممارستها ل
وحماية المدخرين فيها، ألجل ذلك، دعمها المشرع بسلطات تسهل عليها مهمة ضبط السوق 

تمارس اللجنة هذه  .بيةأديوحمايته يمكن تلخيصها في السلطة التنظيمية، الرقابية والعقابية، والت
نظمة، القرارات، اللوائح، التوصيات، اآلراء، التعليمات السلطات بأدوات قانونية تتمثل في األ

  :هينوعان من العقود  تسمح لها بإبرام أهلية تعاقدب جنةلتتمتع ال .)1(وغيرها
العقود التي تبرمها اللجنة مع موظفيها من المصالح اإلدارية وأعضاء اللجان  - 

 .االستشارية، كما سبق اإلشارة إليهم في النظام الداخلي للجنة

يذكر في هذا . العقود التي تبرمها اللجنة في شكل اتفاقيات تعاون مع هيئات دولية - 
اإلطار انضمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إلى المنظمة العالمية للجان 

 Organisation Internationale des Commission de Valeursالقيم
)OICV ( عضوا، الهدف من  190ن ظم أكثر مت، 1983التي أنشأت بمدريد عام

كما أبرمت اللجنة  .انضمام اللجنة إليها هو تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات
  .)2(2001جانفي  25بتاريخ  COBاتفاقية تعاون واحدة كانت مع نظيرتها الفرنسية 

الهيئات اإلدارية المستقلة المجردة من  تستطيعال  :تمتع اللجنة بأهلية التقاضي -2-ج
ة المعنوية التقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها إال باسم الدولة، الممثلة في شخص الشخصي

تلك ل اًخالف .تبعيتها للجهاز التنفيذيواستقالليتها يدل ذلك على محدودية  .الوزير المكلف بالقطاع
أهلية وصفة  التي تملكن شخصية الدولة، عالهيئات التي منحها القانون شخصية معنوية مستقلة 

  .في التقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها
 10-93لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في ظل المرسوم التشريعي رقم لم تكن 

 في وزير المالية ة، وعليه كان مثولها أمام القضاء باسم الدولة الممثل)3(تتمتع بالشخصية المعنوية
                                                

1 -   le chapitre 4 du règlement intérieur de la COSOB « Les actes de la commission ». 

  .75المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص  تواتي نصيرة،  - 2
،  بوجملين وليد، سلطات الضبط االقتصادي في 2000شأنها شأن الهيئات اإلدارية المستقلة المنشأة قبل سنة  -  3

  .55، ص2012التوزيع، الجزائر سنة و القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر
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سمح يحالة وحيدة  10-93م التشريعي رقم ذكر المرسو. ال باسمها الشخصي الممثلة في رئيسها
حالة وقوع جرائم  هي ،باسم اللجنة بصفته طرفا مدنياالقضاء أمام  المثولفيها لرئيس اللجنة 

دت هي األخرى من الشخصية ، التي جرCOBِجاء هذا نقال عن نظيرتها الفرنسية . )1(جزائية
  .)2(المعنوية، بالتالي من أهلية التقاضي

- 03من القانون رقم  20بموجب المادة للجنة بالشخصية المعنوية  اعترف المشرع
صفة وأهلية التقاضي باسمها ولحسابها دون استعمال اسم الوزير اللجنة اكتسبت بذلك ، 04

كان ذلك أيضا نقال عن النموذج الفرنسي الذي منح لسلطة السوق المالية  .الممثل للدولة
تتقاضى ) AMF(فصارت سلطة السوق المالية شخصية معنوية بالتالي أهلية التقاضي 

  .)3(باسم رئيسها أو أمينها العام
تمتع الهيئة اإلدارية ينتج عن  :قدرة اللجنة على تحمل المسؤولية عن أعمالها -3-ج

حقوقا،  فهي تكتسب.أعمالها المستقلة بالشخصية المعنوية، قدرتها على تحمل مسؤولية
الذي يتحقق  في حسن أدائها لمهامها على الوجه األساسييتمثل التزامها  .تتحمل التزاماتو

تجاه  مسؤوليتهاوعليه فإن أي خطأ في أدائها لمهامها ينشأ  ا،به ضبط السوق وحمايته
  .الغير المتضرر من هذا الخطأ

من  ،ألن تجريد السلطات اإلدارية المستقلة من الشخصية المعنوية ،رحب الفقه بهذه الفكرة
 دعاوي المسؤوليةكما أن . هاالتي تتحمل مسؤولية أعمال ،للسلطة التنفيذية تهايشأنه أن يقوي تبع

                                                
  .ذكره السابق 10-93من المرسوم التشريعي رقم  40المادة   - 1
  .1993أكتوبر  26بتاريخ  الصادر هذا الصدد بقرار محكمة النقض الفرنسية في غرفتها التجاريةيمكن االستدالل في  -  2

« La commission des opérations de bourses n’a pas de personnalité juridique, aucun texte ne 
l’autorise au pourvoi en cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en application de 
l’art 12 L 621-30, étant elle-même dépourvue de capacité, son pourvoi est donc nul ». 
 note de  DECOOPMAN Nicolas in Bulletin civil, Volume IV, 1994, p 352. 

3 -  Art L 621-13 du code monétaire et financier modifiés par l’art 12 de la loi n° 2003-706 « Le 
président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du 
secrétaire général de l’autorité des marchés financiers prononcer la mise sous séquestre en 
quels mains qu’ils se trouvent des fonds, ou valeurs appartenant aux personnes mises en cause 
par elle… 
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire 
général de l’autorité des marchés financiers peut ordonner sous la forme des référés, qu’une 
personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d’argent… ». 
En ce sujet  l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2004, note sous 
l’observation de RONTCHEVSKY Nicolas Revue trimestrielle de droit commercial. RTD com, 
N° 1 janvier, mars 2005, p 144. 
DEVAUPLANE Hubert et DAIGRE Jean-Jacques,  « Observation sur l’ordonnance du tribunal de 
Bordeaux du 17/01/2001, et la décision de la cour européenne de droit de l’homme du 31 mai 
2000 », Revue Banque et Droit, Mars – Avril 2003, p 30. 
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في الوزير المكلف بالقطاع، وأن التعويضات الناجمة عن هذه  الممثلةسترفع باسم الدولة 
كان هذا حال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  .)1(المسؤولية ستصرف من خزينة الدولة

  .04- 03 رقم من القانون 20ة المعنوية بموجب المادة البورصة قبل تمتعها بالشخصي
مسؤولية التعويض عن األضرار الناجمة عن أعمال الهيئات الدولة ال تتحمل  

عدة أحكام قضائية على هذا الشرط أكدت  .إال في حالة الخطأ الجسيم ،اإلدارية المستقلة
تؤكد  ،زائريةئية جستدل بها في غياب أي اجتهاد قضائي أو أحكام قضاي، )2(فرنسية

س هذه وأسا ،أفعال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تحمل الدولة مسؤولية
بعد االعتراف  ،تحمل اللجنة مسؤولية أعمالها وكذلك غياب أحكام تدل على ،المسؤولية

 ها، وانعدمتى قلة نشاط اللجنة، فانعدمت أخطاؤإل ذلك يرجع. ها بالشخصية المعنويةل
  .حكام التي أثيرت فيها مسؤوليتهاالقضايا واأل

                                                
1  -  « Le deuxième argument principal permettant le rattachement des autorités administratives 

indépendantes au pouvoir exécutif, tient à l’absence de personnalité juridique, contrairement aux 
établissements publics, ces autorités n’ont pas de personnalité distincte de celle de l’Etat. La 
conséquence majeure tient au fait qu’en cas de faute dans l’exercice de leur mission, c’est l’Etat qui 
sera directement responsable du dommage causé, c’est donc ce dernier qui sera mis en cause et son 
patrimoine supportera la réparation pécuniaire qui pourrait résulter d’une condamnation. Il faut donc en 
induire que ces autorités administratives indépendantes représentent juridiquement l’Etat ». 
 SABOURIN. P, « Les autorités administratives indépendantes une catégorie nouvelle », Revue 
d’actualité juridique et droit administratif AJDA, 1983, p 275 
 THOMASSET-Pierre  Sylvie, l’Autorité de régulation boursière…, op.cit, p 54. 
 TRAORE Seydou, « Les autorité administratives indépendantes dotée de la personnalité moral, 
vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique », revue de droit administratif, N°8 
du 1-8-2004, pp16-21 

  .1984جوان  22ذكر منها ما صدر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ي -2
« La responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement de la commission des opérations de 
bourse ne saurait être engagée qu’en cas de faute lourde de celle-ci ». 

  :وفي هذا السياق صدرت أحكام أخرى نذكر منها
  .1990مارس  5حكم صادر عن محكمة باريس في  -
 .1993جانفي  15حكم صادر عن محكمة باريس في  -

  .دانفر بشأن قضية شركة ديامونتير 1994أفريل  6حكم صادر عن محكمة االستئناف بباريس في  -
A propos de  l’affaire de la compagnie des diamantaires d’Anvers consultez. 
 DECOOPMAN Nicolas, l’affaire de la compagnie diamantaires d’Anvers une faute lourde de la 
COB, note sous l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 1 du 06-04-1994, Recueil Dalloz Sirey 
N° 36 du 20/10/1994, pp 511-515. 
Sur la même affaire  KOVAR Jean Philippe, « La responsabilité des autorité de régulation face au 
dualisme juridictionnel », revue de droit bancaire et financier, n°2 du 01-03-2009, pp 16-18 
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  ثانيال المبحث
  انفراد اللجنة بسلطات ضبط السوق المالية عدم

أن تظهر السلطات اإلدارية المستقلة في مركز االستقاللية  حديثةأرادت التشريعات ال
التنفيذية، التشريعية والقضائية، وذلك عن طريق : في مواجهات السلطات الثالث للدولة

 البعضوسياسة جديدة يسميها  )1(هو مظهر جديد تظهر به الدولة .شبيهةسلطات بتدعيمها 
  .)2("بسياسة اكتساب المشروعية أو منح المشروعية"

عدم توحيده في النظام القانوني المطبق على مختلف الجزائري يعاب على المشرع 
 ةاألخير إلى اختالف هذهتطرق الفقد سبق  .الهيئات اإلدارية التي اعتبرها هيئات إدارية مستقلة

ممارسة مهامها على أحسن الوظيفي الذي خصها بها المشرع لو من حيث إطارها العضوي
صالحيات الجمع بين السلطات التنظيمية والرقابية بكل الهيئات اإلدارية المستقلة ال تتمتع ف .وجه

مهام ضبطية قبلية ب هاضعبتتمتع  .والعقابية التي تتمتع بها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
mission de régulation ex ante إذ تتدخل بنفسها في وضع القواعد التي تحكم قطاعها ،
ذكر منها لجنة ضبط البريد والمواصالت، لجنة ضبط ي .ولها صالحية اتخاذ قرارات إستراتيجية

في حين تكتفي  .لقرضالكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وكذا مجلس النقد وا
، تسهر بموجبها على mission de régulation ex postباقي السلطات بسلطة ضبط بعدية 

حسن تطبيق القواعد المنظمة للقطاع دون المشاركة في وضعها، نذكر منها مجلس المنافسة، 
  .)3(اللجنة المصرفية وكذا الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

ة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة النموذج األمثل لسلطات الضبط االقتصادية تمثل لجن
ال  جنةلال أن يظهرفي هذه السلطات  التمعنبلكن . في الجزائر من حيث جمعها للسلطات الثالث

، )األول مطلبال(تتقاسم السلطة التنظيمية مع السلطة التنفيذية  ماتنفرد بممارستها جميعا إن
 تتقاسم ، في حين)الثاني مطلبال(مع هيئات ضبط أخرى الرقابية  السلطة ممارسةتتقاسم و

   ).الثالث مطلبال(السلطة العقابية مع السلطة القضائية 
                                                

  . 58، ص2002لسنة  ،2عدد  ،مجلة إدارة، "السلطات اإلدارية المستقلة مظهر جديد للدولة" لطرش منى،  بن - 1
2 -  « Un titre de légitimité se dispute et ne s’acquiert qu’au cours d’une constante politique de 

légitimation ».  HUBAC Sylvie et PISIER Evelyne, Les autorités face aux pouvoirs. In Les 
autorités administratives indépendantes sous la direction de COLLIARD Claude Albert et TIMSIT 
Gérard, édition P.U.F, Paris, 1988, p 124. 

3 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 110 – 111. 
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  األول مطلبال
  ازدواجية تنظيم السوق المالية من طرف اللجنة والسلطة التنفيذية

طة السوق المالية، ة مستقلة وضابلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سلطة إداري تعتبر
تنظمه وفقا للمتطلبات االقتصادية الوطنية والدولية، خاصة  ،أن تكون سيدة السوقفيها  يفترض

  . حتاجه السوقها ما تبوأن المشرع عزز مركزها بمنحها سلطة قانونية تنظيمية تشرع 
السلطة  القانون ، فرغم تفويضبتدخل الحكومة حرية اللجنة في تنظيم السوققيدت 

دخل في ممارسة السلطة التنظيمية تتعود وت الحكومةإال أن  ،)الفرع األول(تنظيمية للجنة ال
  .)الفرع الثاني( لتالزم اللجنة في ذلك سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

  الفرع األول
  تفويض سلطة تنظيم السوق المالية للجنة

أسند . بتحديد نطاق كل سلطةمبدأ الفصل بين السلطات  )1(كرس الدستور الجزائري
. )2(السلطة التنفيذية إلى الجهاز التنفيذي المتمثل في شخص رئيس الجمهورية، والوزير األول

  .)4(، أما السلطة القضائية فقد انفرد بها القضاء)3(أسند السلطة التشريعية إلى البرلمان بغرفتيه
لجنة تنظيم عمليات البورصة إصدار أنظمة تنظم السوق المالية، ل صالحية منح القانون

لتشرع اللجنة عن طريق األنظمة ما  ،ومراقبتها بصفتها السلطة الضابطة في هذا المجال
يتم التطرق من خالل هذا . تراه مناسباً، لضمان حماية السوق والمستثمرين والمدخرين فيها

لتنظيمية التي دستورية السلطة ا، )أوال( الفرع إلى أساس تفويض السلطة التنظيمية للجنة
أدوات ممارسة السلطة  ثم ،)ثالثاً( مجال السلطة التنظيمية للجنة ،)ثانياً( تتمتع بها اللجنة

  ).رابعاً( التنظيمية من قبل اللجنة
  : أساس تفويض السلطة التنظيمية للجنة – أوالً

القانوني  ة التي تتمتع بها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أساسهايظيمتجد السلطة التن
                                                

، 1996 ديسمبر 7المؤرخ في  438-96رئاسي رقم المرسوم ال ، الصادر بموجب1996الدستور الجزائري لسنة  -  1
  1996 ديسمبر 8في ، الصادر 76 عددلرسمية الجريدة ا، 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 

  .1996من الدستور الجزائري لسنة  97إلى  70المواد من  - 2
  .1996من الدستور الجزائري لسنة  137إلى  98المواد من  - 3
  .1996من الدستور الجزائري لسنة  158إلى  138المواد من  - 4
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تقوم لجنة « : التي تنص على ما يلي 39/10من المرسوم التشريعي رقم  31في المادة 
عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة وبسن تقنيات متعلقة على 

تفويض لم يستحدثه المشرع الجزائري إنما نقله من نظيره  .»... وجه الخصوص بما يأتي
ثم لخلفيتها  COBسبقه في منح سلطة تنظيمية للجنة عمليات البورصة الفرنسي الذي 

  .)AMF)1سلطة السوق المالية 
  :دستورية السلطة التنظيمية التي تتمتع بها اللجنة – ثانياً

خول المشرع الجزائري للجنة البورصة، قصد تنظيم السوق المالية، سلطة إصدار 
ستوريا للسلطة التنفيذية مجسدة في رئيس سلطة تعود د .ر بها هذه السوقأنظمة تسي

، استثناء تعود بعض )2(السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات الحكومة الذي يتولى
ما مدى لهذا السبب توجب البحث في  .)3(االختصاصات التنظيمية لرئيس الجمهورية

نظيمية في التي تمنح السلطة الت 93/10من المرسوم التشريعي رقم  31دستورية المادة 
  مجال السوق المالية للجنة البورصة؟

، )4(سؤال ال المجلس الدستوري وال الفقه وال القضاء الجزائريلم يهتم باإلجابة عن هذا ال
 في في فرنسا نظر المجلس الدستوري .)5(دول أخرىفي  اًكبيرجدالً  هذا الموضوع أثار في حين

                                                
1  - Art L. 621-6 du code monétaire et financier « pour l’exécution de la mission, la commission peut 

prendre des règlements concernent le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou 
prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s’imposent aux personnes faisant 
publiquement appel à l’épargne, ainsi qu’aux personnes qui, a raison leur activités professionnelles 
interviennent dans les opérations sur des titres placés par appel public à l’épargne ou assurent la 
gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titre placés par appel public à l’épargne ou 
assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres ». 
Cet article a abrogé l’ancien article 4-1 alinéa 1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967. 
Article modifié par l’art 8-II de la loi n° 2003/706 du 1er Août 2008 rédigé comme suite « pour 
l’exécution de ses missions l’autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est 
publié au journal officiel de la république Française… ».      

  .1996من الدستور الجزائري لسنة  85المادة   - 2
  .1996تور الجزائري لسنة من الدس 125المادة   - 3
  .81ص  ،تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق - 4
المتضمن إنشاء السلطة العليا  1988نوفمبر  27لمجلس الدستوري الفرنسي كان عقب صدور قانون لإن أول تدخل  - 5

، حيث قرر عدم La haute autorité de la communication audiovisuelleلالتصاالت السمعية البصرية 
  .مطابقة بعض أحكام هذا القانون للدستور الفرنسي

 CHEVALLIER. J. « Le nouveau statut de la communication audiovisuelle », Revue AJDA, 1987, 
p 59. 
DERIEUX EMMANUEL, « Adoption des projet de lois de réforme du statut de la communication 
audiovisuelle », revue droit de l’immatériel, N°46 du 01-02-2009, pp 30-31.        =  
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من  21ت اإلدارية المستقلة، في حين أن المادة مدى دستورية السلطة التنظيمية المخولة للسلطا
الدستور الفرنسي تخول هذه السلطة أصالة لرئيس الحكومة واستثناء لرئيس الجمهورية، إذ قرر 
المجلس أنه ال مانع من تفويض هذه السلطة من رئيس الحكومة إلى السلطات اإلدارية المستقلة 

  .)2(لس أن يكون مجال هذا التفويض محددا مسبقاواشترط المج )1(على أن يتم ذلك بموجب قانون
المؤرخ في  89/260في مجال السوق المالية، في قراره رقم أجاب المجلس الدستوري 

 CBV(Conseil(بشأن المهام التنظيمية التي يتمتع بها مجلس بورصة القيم  ،1989جويلية  28

des bourses de valeurs، دستورية هذا بالمقايضة  في مجال العرض العلني للشراء أو
  .)3(التفويض شأنه شأن القرارات السابقة للمجلس

حيث يعتبر مجال  )COB(على لجنة عمليات البورصة الفرنسية نفسها األحكام طبقت 
                                                                                                                                                   

 Laدستورية السلطة التنظيمية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لإلعالم والحرياتكما فصل المجلس الدستوري في =
commission nationale de la communication et des libertés (CNCL). 

  . 1986سبتمبر  18المؤرخ في  86/217وذلك في القرار رقم 
« Seule une délégation prévue par la constitution elle-même permet au législateur de 
modifier l’ordre de compétence. Or, lorsque le législateur accorde un pouvoir décisionnel 
aux autorités administratives indépendantes, il ne se départit par de sa compétence 
législative. Le législateur ne fait qu’habiliter ces autorités pour fixer dans un domaine 
déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre 
en œuvre une loi ». Commentaire sur l’arrêté de conseil constitutionnel, Revue d’actualité 
juridique et droit administratif AJDA, 1987, p 107.  

1   - « Le conseil constitutionnel appelle que les dispositions de l’article 21 ne font pas obstacle à ce 
que le législateur confie à une autorité publique autre que le premier ministre le soin de fixer des 
normes permettant de mettre en œuvre une loi ». 
 B. GENEVOIS, « Le conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du CSA ». Revue 
Française du droit administratif, 1989, p 217.  Pour  le même auteur, « Le conseil constitutionnel 
et l’extension des pouvoirs de la commission des opérateurs de bourse ». Revue Française du droit 
administratif n° 1989, p 684 – 685. 

2  -  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 116. 
 TEITGEN Colly, « Les instances de régulation et la constitution », Revue du droit public 1990, p 
172. 

ت اإلدارية المستقلة سلطة لمزيد من التفاصيل حول شروط اعتبار السلطة التنظيمية التي تمارسها الهيئا
  :مشروعة دستوريا

TEYSSIER David, « La régulation des marchés financiers », op.cit, p 62 et suite. 
مرجع ، "سلطة تنظيم األسواق المالية، اإلطار الدستوري والتنظيم التشريعي"محمد عبد اللطيف، : كذلك 

  .88 – 79، ص ص سابق
3  - « Cette décision est certes intervenue à propos des pouvoirs accordés à un organisme 

professionnel, mais il s’agit de l’application de sa Jurisprudence antérieur relative à l’octroi du 
pouvoir réglementaire aux autorités administratives indépendantes… ». 

 THOMASSET Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties…, op.cit, p 27.  
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تدخلها إلصدار أنظمة محددة بحماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية 
لقيم المنقولة اللجوء العلني لالدخار مع ضمان السير الحسن لسوق األخرى التي تتم في إطار ا

وشفافيتها، باإلضافة إلى مصادقة وزير االقتصاد والمالية على هذه األنظمة، فالسلطة التنظيمية 
)COB ( ليست مستقلة وال مباشرة كلية –في الحقيقة)1(.  

من  125بموجب المادة  لرئيس الحكومة في الجزائرصالحيات السلطة التنظيمية  تمنح
فهل تدخل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  .في مجال تطبيق القانونفقط يستعملها  ،الدستور

خالف الدستور؟ حصلت اللجنة تطبيق القوانين الخاضعة لقطاعها مباستعمالها للسلطة التنظيمية في 
نشئ لها وليس بموجب تفويض بموجب تفويض من القانون وهو القانون المعلى السلطة التنظيمية 

  .مشروعو األمر الذي يجعل ممارستها للسلطة التنظيمية دستوري .)2(من السلطة التنفيذية
  :مجال السلطة التنظيمية للجنة - ثالثاً

ألنها تستمد مشروعيتها من  ،اعتبرت السلطة التنظيمية التي تتمتع بها اللجنة دستورية
ا بإصدار أنظمة يكون الغرض منها تنظيم السوق والسهر الذي يسمح له ،القانون المنشئ لها

على أن ال تتعدى هذه السلطة  .بتطبيق النصوص القانونية أحسن تطبيق هاعلى حسن سير
  .اًلها قانون التنظيمية المجال المحدد

من المرسوم التشريعي رقم  31حددت مجاالت السلطة التنظيمية للجنة بموجب المادة 
تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير « : حو التاليوهي على الن 93/10

  :متعلقة على وجه الخصوص بما يأتيالتقنيات البين تسوق القيم المنقولة، و
  .رؤوس األموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة - 
  .اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم -

                                                
1  - « Les règlements de la SBF comme ceux de la COB sont soumis à l’homologation du ministre 

chargé de l’économie par arrêté, si bien que leur pouvoir normatif n’est ni directe ni réellement 
autonome, il en est de même pour le pouvoir normatif de l’ART »   
  : BERGER Jean-Louis, « Pou réglementaire et délégation de compétence normative », Revue de droit 
prospectif, Presses universitaires d’Aix Marseille n° 16 spécial, 2001, p 2378. 

2   - « Lorsque l’autorité de régulation se voit reconnaître des compétences réglementaires à caractère 
technique, la question de la constitutionalité d’une telle habilitation ne se pose pas dans les mêmes 
termes que lorsqu’il s’agit d’une véritable compétence normative comme dans le cas de la COSOB. 
Dans pareille situations une grande partie des règles d’application de la loi relèvent du pouvoir 
réglementaire de l’organe, un tel pouvoir ne relève point d’une quelconque délégation accordée par 
le pouvoir exécutif et qui placerait l’autorité de régulation dans la position de « sous-traitant » de ce 
dernier. C’est en effet la loi elle-même qui attribue le pouvoir réglementaire à la commission ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 117.    
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  .مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب اإليفاء بها تجاه زبائنهمنطاق  -
الشروط والقواعد التي تحكم العالقات بين المؤتمن المركزي على السندات  -

  .أعاله 2مكرر  19من خدماته المذكورة في المادة  نوالمستفيدي
  .القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات -
  .يل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السنداتشروط التأه -
  .الشروط الخاصة بأهلية األعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة -

  .اإلصدار في أوساط الجمهور -
  .قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها -
  .تنظيم عمليات المقاصة -
  .لمنقولة في البورصة ويتم تسليمهاالشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم ا -
  .تسيير حافظات القيم المنقولة وسنداتها المنقولة في البورصة -
محتوى الشروط اإللزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في  -

  .عمليات البورصة وزبونهم
  .العروض العمومية لشراء القيم المنقولة -
  . )1(» تخص الشركات المحددة أسعار قيمها القيام دوريا بنشر المعلومات التي - 

  :لسلطة التنظيميةالجنة لأدوات ممارسة  – رابعاً
تختلف باختالف موضوع  ،لممارسة سلطتها في تنظيم السوقتتخذ اللجنة عدة وسائل 

 :)2(التنظيم وباختالف األشخاص المخاطبين به، تتمثل هذه الوسائل فيما يلي

   :Les règlementsاألنظمة  – أ
 .سوق القيم المنقولةتستعين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أساسا باألنظمة لتنظيم 

 وهي بمثابة مجموعة القواعد التي تأتي لتطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة، لذا يسميها
  .)3(البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقية

                                                
  .2003ماي  07الصادر في  ،32عدد  الجريدة الرسميةالفقرات التسع األخيرة بموجب االستدراك المنشور في  تأضيف -  1
نصت حددت اللجنة بنفسها الوسائل التي ستستعين بها لممارسة سلطتها التنظيمية وذلك في نظامها الداخلي، ف - 2

  :من النظام ذاته على ما يلي 24المادة 
Article 24 : « Pour mettre en œuvre les missions d’ont elle a la charge, la commission prend des 
règlements, des décisions, des instructions fait des recommandations et émet des avis.  
La commission fixera les différentes catégories de textes ainsi que les modalités et les conditions 
de leur mise en œuvre ». 

  .116تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص   - 3
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ال يجوز للجنة سن أنظمة خارج  93/10من المرسوم التشريعي رقم  31تطبيقا ألحكام المادة 
المجاالت التي حددتها هذه المادة، وإن احترمت اللجنة هذه المجاالت فإن أنظمتها ال تتمتع بأي مركز 

  .)1(الجريدة الرسميةفي قانوني وال قوة إلزامية إال بعد مصادقة وزير المالية عليها وإصدارها 
ل في كل المتعاملين بهذه السوق، الهياكل، تخاطب اللجنة بأنظمتها جمهورا عريضا يتمث

المصدرين، المستثمرين حتى الراغبين في الدخول لهذه السوق، فهي تنطق بالعمومية، لذا يصف 
  .)2(البعض سلطة اللجنة في إصدار األنظمة بسلطة تنظيمية عامة

دون  ،ترك المشرع الجزائري الحرية المطلقة للجنة في كيفية اتخاذ أنظمتها وصياغتها
أن يلزمها باتخاذ إجراءات محددة مسبقا في سبيل ذلك، عكس المشرع الفرنسي الذي يلزم 

بمجموعة من اإلجراءات واستشارة بعض الهيئات قبل اتخاذ ) AMF(سلطة السوق المالية 
  .)3(أنظمتها
  :Les instructionsالتعليمات  – ب

من  25ذلك بموجب المادة  عرفت اللجنة بنفسها المقصود من التعليمات التي تتخذها
نظامها الداخلي، فحسب هذه المادة فالتعليمات هي تصرفات تبين مجموع القواعد الموضوعية 

بحسب هذا المفهوم، فإن التعليمات ما هي إال . )4(واإلجرائية وكذا شروط  تطبيق قرارات اللجنة
  .هذه القراراتنصوص تطبيقية تساعد على اتخاذ قرارات فردية، بوضع اإلطار العام ل

تنظيم السوق المالية قبل أن لكانت لجنة عمليات البورصة الفرنسية تستعين بالتعليمات 
، فوجد الفقه الفرنسي موضوعا يبحث فيه أال )5(يعترف لها القانون بصالحية إصدار األنظمة

 ؟زامية كاألنظمةفهل تتمتع بنفس القوة اإلل .وهو الطبيعة القانونية لهذه التعليمات ومدى إلزاميتها
                                                

اللوائح التي تسنها اللجنة عن  يوافق على« : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  32تنص المادة  -  1
  .» طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة

  .80–79حفيظة زوار، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مرجع سابق، ص ص   - 2
3 -  « Le législateur impose à L’AMF un certain processus d’élaboration  de la règle, bien que les 

auteurs du marché  participent déjà  fortement  au collège  de L’AMF, l’autorité  devra procéder à  
de large consultation avant de prendre les textes… ». 
 BONNEAU Thierry, DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 255.   

4 -  Art 25 du règlement intérieur de la COSOB. 
« Les instructions sont des actes qui précisent, par des règles de fond et de procédures, les 
conditions dans lesquelles les décisions de la commission sont appliquées ». 

5 -   BONNEAU Thierry, DRUMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 260. 
 ROBERT Marie-Claude et LABBOZ Béatrice, La commission des opérations de bourse. 
Répertoire commercial, Tome édition Dalloz, Paris, 1994, p 19. 
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هل يمكن للمتقاضين االستعانة بها في طعونهم  ؟هل يمكن للقاضي االستعانة بها
لكن المشرع الفرنسي بصياغته للمادة  .)1(وغيرها من األسئلة التي أثارها الفقه ؟القضائية

L 621-6 يمنح التعليمات وال التوصيات نفس القيمة  ممن التقنين النقدي والمالي، ل
ية التي منحها لألنظمة وجعلها مجرد قرارات تفسيرية وتطبيقية لألنظمة، مجردة القانون

     .)2(بذلك من أية قوة إلزامية
لطبيعة القانونية للتعليمات التي تصدر عن لجنة تنظيم ومراقبة يمكن التساؤل حول ا

 جميع األعمال الصادرة عن اللجنة تكتسي يجب القول أن .عمليات البورصة الجزائرية
ال  التعليمات الصادرة عنهافالداخلي،  هامن نظام 25المادة بموجب نفسها القيمة القانونية 

تختلف من حيث القيمة القانونية عن التعليمات الصادرة عن أية هيئة إدارية أخرى، فهي 
  .بمثابة لوائح تنظيمية داخلية تلزم األفراد المخاطبين بها

من التعليمات تشرح فيه القواعد الموضوعية  تنصيبها عددا هاما دأصدرت اللجنة عن
     .واإلجرائية التي يجب على المتدخلين في السوق إتباعها واحترامها

  :Les recommandations التوصيات –ـ ج
لنصوص التشريعية والتنظيمية في المجاالت التي ال ل وتفسيرٍ تعتبر التوصيات أداة شرحٍ
فهي ال تنطوي على أية قوة إلزامية، وعليه يمكن تشبيهها  ،)3(تتمتع فيها اللجنة بسلطة القرار

، من جانبه مجلس الدولة الفرنسي يعتبر )4(بالتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية
  .)5(هذه التوصيات مجرد منشورات إدارية تفسيرية

                                                
1 -   BONNEAU Thierry, DRUMMOND France, droit des marchés financiers, op.cit, p 260. 

2 -  Art L 621-6 alinéa 2 : « L’autorités des marchés financiers peut pour l’application de son 
règlement général et l’exercice de ses autres compétence, prendre des décisions de porté 
individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de 
préciser l’interprétation du règlement général ».  

  .85زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مرجع سابق، ص   -3
4 -   DE VAUPLANE Hubert et BORNET Jean-Pierre, Droit de la bourse. Editions Litec, Paris, 1994, 

p 137. 

5  -  « Des circulaires administratives interprétatives privées de valeur Juridique, elle ne peuvent être 
ni attaquées devant les Juridictions administratives ni invoquées à l’appui d’un de ». 
Décision du conseil d’état Français du 29 Janvier 1954. 
 BONNEAU Thierry et DRUMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 261. 
 dans le même sens : SCHMIDT Dominique, Commentaire sur la recommandation n° 2003-01 de 
la COB relative aux procédures dites « Data Room », Juris-Classeur périodique, semaine 
juridique, édition entreprise N°15 du 08/04/2004 Edition, Dalloz, Paris, 2004, p 604. 
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ضوع من النظام الداخلي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مو 26حددت المادة 
  :  التوصيات التي تصدرها اللجنة وهو على النحو التالي

  .إعالم جيد عن كل األعوان الفاعلين في سوق القيم المنقولة - 
  .احترام المساواة بين المستثمرين - 
  .)1(التطبيق األمثل للنصوص التشريعية والتنظيمية - 

ر العام للجنة، رغم تحديدها لمجال تدخلها بالتوصيات، إال أنها وحسب تصريحات السكرتي
  .)2(لم يسبق لهذه األخيرة أن أصدرت توصيات منذ نشأتها

  :Les avisاآلراء  – د
من النظام الداخلي للجنة على أن اآلراء الصادرة عن اللجنة تهدف إلى تفسير  27تنص المادة 

طلب منها ذلك تبعض النصوص التشريعية والتنظيمية، كما يمكن للجنة إصدار آراء حينما 
لجنة بعرض موافقتها حول المسائل هذه اآلراء لتسمح  .)3(سسات أو الهيئات الخاصة أو العامةالمؤ

، رغم عدم تمتع اآلراء بأية )4(التي تطرح عليها مثلها مثل الوزير الذي يجيب على أسئلة البرلمانيين
  .  )5(سوقبالنظر إلى مركز اللجنة في ال يلتزمون بهاقوة إلزامية إال أن األفراد المخاطبين 

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة صالحية إبداء آراء  03/04خول القانون رقم 
بمناسبة األحكام المطبقة على شركة تسيير بورصة القيم المنقولة والمؤتمن  ،لوزير المالية

  .)6(تهاالمركزي على السندات باعتبارهما هيئتان خاضعتان لرقاب
                                                

1 -  Art 26 du règlement intérieur de la COSOB « Les recommandations ont pour objet : 
* Une meilleure information de tous les acteurs du marché des valeurs mobilières. 
* Le respect de l’égalité entre les investisseurs. 
* Une application conforme aux dispositions l’égale et réglementaires ». 

  .125مرجع سابق، ص  تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  - 2
3 -  Art 27 du règlement intérieur de la COSOB. 

« Les avis rendus par la commission ont pour objet l’interprétation de certain dispositions 
législatives et réglementaires. Elle formule également des avis lorsque elle est saisie par toutes 
institutions ou organisme publics ou privés ».  

4 -   M . GUILLAUME Hoffman, « Les actes Juridiques de la commission des opérations de bourse », 
Revue d’actualité juridique et droit administratif AJDA, 1982, pp 683 – 688. 

5 -   BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 261. 

ذي الحجة عام  2المؤرخ في  93/10يتمم المرسوم التشريعي رقم « : على ما يلي 03/04من القانون رقم  9ص المادة تن -  6
يجب أن  «  :مكرر، تحرر كما يأتي 19، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، بمادة 1993مايو سنة  23الموافق لـ  1413

لشركة تسيير البورصة للقيم  نيخضع وضع القانون األساسي وتعديالته وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيي
  =             .» ...المنقولة على موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
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  :Les Communiquésالمنشورات  –ـ ه
بالمعلومات إلعالم الجمهور المتعاملين في السوق  تلجأ اللجنة إلى إصدار المنشورات

، وقد سمح المشرع الفرنسي لسلطة السوق المالية باللجوء إليهم هاالتي ترغب اللجنة إيصال
ه هذإلى هذه الوسيلة إلبداء موقفها من شركات متعاملة في السوق أو من عمليات ترغب 

  .)1(ا في السوقنجازهإالشركات 
أو  )2(أن تعلم الجمهور بنتائج التحقيقات التي تجريها مصالحها ضد أحد الشركات للجنة يمكن 

 يمكن .)3(عن طريق المنشورات إظهار موقفها من طلب تقدمه شركة لطرح قيمها في السوق
  .)4(موقعها االلكتروني هذه المنشورات في اإلطالع على 

  الفرع الثاني
  لجنة في ممارسة السلطة التنظيميةة التنفيذية لمالزمة السلط

اعتبر المشرع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بسلطة ضابطة في مجال السوق 
المالية، لذا منحها سلطة التشريع بأدوات مختلفة قصد تنظيم السوق وحماية المدخرين 

بهذا التفويض، لسلطة التنفيذية لم تسلم ا. كون بذلك سيدة السوق بال منازعوالمستثمرين فيها لت
  . صارت تالزمها فيهوفي تنظيم السوق  هاصالحياتفما فتئت تزاحم اللجنة في  

عن طريق يم السوق المالية بوجهين مختلفين، تدخل مباشر تتدخل السلطة التنفيذية في تنظ
  .)ثانياً( للجنةغير مباشر عن طريق المصادقة على أنظمة اتدخل ، و)أوالً( إصدار مراسيم تنفيذية

  :التدخل المباشر للسلطة التنفيذية عن طريق المراسيم التنفيذية - أوالً
، بجملة من المراسيم التنفيذية 93/10المرسوم التشريعي رقم أتبعت السلطة التنفيذية 

                                                                                                                                                   
يخضع وضع القانون األساسي وتعديالته . ..« : ن نص المرسوم على ما يليم 2/2مكرر  19كما نصت المادة =

وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات إلى موافقة الوزير المكلف 
  .» ...بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

1 -  Art L 621-18 Alinéa 4 au code monétaire et financier « … L’autorité des marchés financiers peut 
porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée a faire à un émetteur 
ou les informations qu’elle estime nécessaires ». 

2 -  Par exemple le communiqué relatif au suites donnés à l’enquête sur le marché du titre. 
 le bulletin de la COB n° 300 du mois de Mars 1996, à consulter sur : www.cob.fr.  

3 -  Le communiqué de L’AMF du 1er Juin 2004, mise en garde de L’AMF contre les activités de la 
société NET spéculation, à consulter sur le site : www.amf.fr.  

4 - http://www.cosob.org/arch-comuniques.htm.  
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 بإصدارالمختصة  من اللجنةهذا الحق الحكومة  تسلبلم  .هكيفية تطبيق أحكام ةتضمنالم
 ، إذ93/10ووجوده من المرسوم التشريعي رقم  هيستمد مشروعيتبل ، صمثل هذه النصو

كلمة التنظيم التي وردت خالل هذا  أن إال .يحيل في أغلب مواده إلى تنظيم يصدر الحقا
 ، وعلى األرجح أن تكون اللجنة، تطبيقا ألحكامهالمرسوم ال تحدد الجهة المختصة بإصدار

لكن تأخر تنصيب اللجنة هو الذي فسح . 93/10م من المرسوم التشريعي رق 32المادة 
لجنة رغم تنصيب  .لتنظيم السوق المالية عن طريق المراسيم التنفيذية المجال أمام الحكومة

، لم تنسحب السلطة التنفيذية من هذا الحقل 1996تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في سنة 
  .إنما بقيت مالزمة للجنة في ممارسة هذا االختصاص

   :منهايذكر مراسيم تنفيذية  در عن الحكومة عدةص
، يتضمن تطبيق المواد 1994يونيو سنة  13المؤرخ في  94/175المرسوم التنفيذي رقم  *

 .)1(93/10من المرسوم التشريعي رقم  29و 22، 21

 61يتضمن تطبيق المادة  ،1994يونيو  13المؤرخ في  94/176المرسوم التنفيذي رقم  *
 . )2(93/10ريعي رقم من المرسوم التش

يتضمن تطبيق أحكام  ،1995ديسمبر  23المؤرخ في  95/438المرسوم التنفيذي رقم  *
 .)3(القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات

يتضمن تطبيق المادة  ،1996مارس  11المؤرخ في  96/102المرسوم التنفيذي رقم  *
 .)4(93/10من المرسوم التشريعي رقم  32

المتعلق بتطبيق المادتين  1996ديسمبر  28المؤرخ في  96/474لمرسوم التنفيذي رقم ا *
المتعلق بهيئات التوظيف  1996يناير  10المؤرخ في  96/08من األمر رقم  32و 8

 .)5(الجماعي للقيم المنقولة
يتعلق بالشكاوي التي تحصلها لجنة  1998مايو  20المؤرخ في  98/170المرسوم رقم  *

 .)6(مليات البورصة ومراقبتهاتنظيم ع
                                                

  . 1994جوان  26 الصادر في  ،14عدد  الجريدة الرسمية - 1
  .1994جوان  26الصادر في  ،4عدد  الجريدة الرسمية - 2
  .1995 ديسمبر 24الصادر في  ،80عدد  الجريدة الرسمية - 3
  .1996 ديسمبر 20في  ، الصادر18عدد  الجريدة الرسمية - 4
  .1996 ديسمبر 19الصادر في  ،84عدد  الجريدة الرسمية - 5
  .1998ماي  24الصادر في  ،34عدد  الجريدة الرسمية - 6



 سلطة ضبط السوق المالية : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   :  الفصل األول –الباب األول 
 

 
 

83

من المرسوم التنفيذي  3يتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2قرار وزير المالية المؤرخ في  *
 .   )1(، المتعلق باألتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها98/170رقم 

ن األمر رقم م 52المتضمن تطبيق المادة  1998أوت  5قرار وزير المالية المؤرخ في  *
 .)2(والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 1996يناير  10المؤرخ في  96/08

من األمر رقم  96يتضمن تطبيق المادة  1998أوت  13قرار وزير المالية المؤرخ في  *
  .)3(والمتعلق  بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 1996يناير  10المؤرخ في  96/08
   :التدخل غير المباشر للسلطة التنفيذية عن طريق المصادقة على أنظمة اللجنة -  ثانياً

مصادقة ل أنظمتهاأكد المشرع على تبعية اللجنة للسلطة التنفيذية من خالل إخضاع 
 عملاست .)4(93/10من المرسوم التشريعي رقم  32نصت عليه المادة لما  طبقاًوزير المالية، 

بدالً من مصطلح المصادقة ) approbation(ادة مصطلح الموافقة المشرع من خالل هذه الم
)homologation (ولذلك مغزى بالغ األهمية.  

ا السلطة العامة على القرارات ذات ميز الفقه في فرنسا بين أنواع الرقابة التي تمارسه 
جد في قاعدة ن الهيئات اإلدارية المستقلة، منها المصادقة التي تتواالطابع التنظيمي الصادرة ع

موافق عليه، ال نصن الموافقة التي تضفي الطابع الرسمي على الختلف عهرم الرقابة والتي ت
رض على طالبه التزاما بالقيام بعمل وأخيرا عن الترخيص الذي يجب أن وعن االعتماد الذي يف

لح زوايمية أن المشرع حينما استعمل مصط ذيرى األستا .)5(يكون سابقا على العمل ذاته
الموافقة ال يقصد منه أن النظام ال يملك قوة قانونية في حد ذاته إال بعد صدور قرار الموافقة، 

 الهالونشر النظام في الجريدة الرسمية وإدخاله حيز التنفيذ، لبل أن موافقة وزير المالية شرط 
                                                

  .1998سبتمبر 01الصادر في  70عدد  الجريدة الرسمية - 1
  .1998سبتمبر  20الصادر في  70عدد  الجريدة الرسمية - 2
  .1998سبتمبر  20في  الصادر 70عدد  الجريدة الرسمية - 3
يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن « : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  32تنص المادة  -  4

  .» ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنفس الموافقةطريق التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية للجمه
5 -  « … Dans le cas des décisions de la COSOB on peut penser que ce n’est pas l’arrêt du ministre 

des finances qui les élève au rang de règlement. Bénéficiant en elles-mêmes de la qualification 
d’octroi administratif à caractère réglementaire, l’approbation est simplement considérée comme 
une condition de leur entrée en vigueur dans la mesure où elle se traduit leur publication au journal 
officiel. A ce titre, l’approbation peut être considérée comme un acte perfectif.  
Toutefois, dans la mesure où le texte non approuvé reste à l’état de projet, on saisit l’importance 

réelle de l’acte d’approbation qui conditionne en définitive l’existence même de tels règlements ». 
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 57. 
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 على خالف المشرع الجزائري،استعمل المشرع الفرنسي  .)1(لبقي النظام مجرد مشروع
وجعله من صالحيات  )2(في التقنين النقدي والمالي L621-6مصطلح المصادقة في المادة 

ال تخضع لمصادقة السلطة ) SEC(وزير االقتصاد، في حين أن أنظمة لجنة بورصة أمريكا 
  .)3(التنفيذية إنما لمصادقة الكونجرس

قد وضع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بوضع مجلس الن يمكن مقارنة
يظهر  .المشرع لم يخضع األنظمة الصادرة عن المجلس لمصادقة وزير الماليةفوالقرض، 

ية أكبر من اللجنة في مجال السلطة أن المجلس يتمتع باستقاللية وظيفلوهلة األولى في ا
في أحكام  تمعنباللكن عن تدخل السلطة التنفيذية في أعماله،  أىالتنظيمية، إذ هو في من

المشرع أنظمة أخضع إذ  ،مخالفاً ن رأياًكوِنس 03/11من األمر رقم  65 ،64، 63المواد 
 .)4(ما يعرف بالقراءة الثانية أو المداوالت الثانية ىلإ المجلس

مشاريع األنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة بنك الجزائر محافظ يبلغ 
ليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها، ويجب على أيام لطلب تعديلها قبل إصدارها خالل ا) 10(

أيام ويعرض عليه التعديل ) 5(المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس لالجتماع في أجل خمسة 
رأي الوزير  ال يعتبر .المقترح، ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذًا مهما يكن مضمونه

جدوى تعديل المشروع المرفوع للوزير فله أن يصدره في فإذا رأى المجلس عدم  ،للمجلس اًملزم
 .ليصبح نافذًا ويحتج به في مواجهة الغير بمجرد نشره ،الحالة التي هو عليه في الجريدة الرسمية

مع احتفاظ الوزير بحقه في الطعن باإلبطال أمام مجلس الدولة ضد النظام الذي يصدره المجلس 
  .)5(هذا الطعن ليس له أثرا موقفًا لنفاذ النظام محل الطعنرغم طلب الوزير تعديله، إالّ أن 

 من خالل هذه المقارنة أن السلطة التنفيذية تتدخل في أعمال الهيئتين، لكن خلصستي
                                                

1 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 29. 

2 -  Art L 621-6 « pour l’exécution de ses missions l’autorité des marchés financiers prend un 
règlement général qui est publié au journal officiel de république Française après 
homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie ». 

3 -  « L’exercice de ce large pou réglementaire reconnu à la SEC et à la COB n’est cependant pas 
véritablement autonome. En effet, il est soumis aux Etats-Unis à un contrôle parlementaire a 
priori, et en France à un contrôle ministériel a posteriori ». 
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 57. 

4 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 29. 

  .السابق ذكره ،المتعلق بالنقد والقرض 03/11من األمر رقم  65المادة   - 5
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لمصادقة قبل إصدارها في لن مختلفان، ففي الوقت الذي تخضع أنظمة اللجنة يبوجه
افقة الوزير عليها، لكن الوزير دون مو تهالجريدة الرسمية، يمكن للمجلس إصدار أنظم

  .يحتفظ بحق طلب إبطال هذه األنظمة
  الثاني مطلبال

 اوالمتعاملين فيه اضبط السوق عن طريق رقابة نشاطه

تراقب لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، كل األعوان االقتصاديين المتدخلين في 
، إال أن )الفرع األول( المالية بصفتها سلطة ضبط السوقالسوق وكل العمليات المنجزة فيها، 

اللجنة ال تنفرد بهذه الصالحيات، فقد تتدخل سلطات ضبط أخرى في أداء هذه المهمة بصفة 
  .)الفرع الثاني( موازية للجنة لكن مغايرة للرقابة التي تمارسها هذه األخيرة

  الفرع األول
  صالحيات اللجنة في مراقبة السوق

صة ومراقبتها السوق المالية عن طرق آلية ثانية ال تضبط لجنة تنظيم عمليات البور
على سير الحسن للسوق وال تسهر اللجنة على. تقل أهمية عن آلية التنظيم وهي آلية الرقابة

كل من المتدخلين الرقابة التي تمارسها على من خالل ، احماية المدخرين والمستثمرين فيه
رقابة ال: خذ هذه الرقابة مظهران أساسيان هما تت .في السوق والمنتوجات المالية المقيدة فيه

   .الالحقةرقابة السابقة وال
  :الرقابة السابقة – أوالً

الرقابة السابقة أو الرقابة القبلية، تلك الرقابة التي تمارسها لجنة تنظيم عمليات بيقصد 
ق اجراء البورصة ومراقبتها على األعوان االقتصادين قبل دخولهم في السوق المالية عن طري

كما تمارس رقابة سابقة على المنتوجات المالية قبل دخولها في السوق، أي . االعتماد المسبق
قبل طرحها في السوق األولية عن طريق اجراء التأشير على المذكرة االعالمية التي تلتزم 

  . بإعدادها الشركة المصدرة
  :رقابة األعوان المتدخلين في السوق – أ

نتقاء هذه الفئة بفرض شروط االلتحاق بمهنة الوسيط في عمليات البورصة تسهر اللجنة على ا
وكذا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فحماية السوق تتحقق بنوعية المهنيين المنخرطين 
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شروط االلتحاق بهذه المهن صالحية تحديد  للجنة )2(93/10خول المرسوم التشريعي رقم  .)1(فيها
ب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على اعتماد اللجنة، ، شروط يج)3(أنظمتها عن طريق

  .الذي بدونه ال يتسنى له الدخول في السوق المالية وال االستثمار فيها
للشروط المعدة مسبقا،  هيودع طالب االعتماد ملفا أمام اللجنة التي تنظر في مدى استفاء

غير  محددة أوتماد لممارسة نشاط الوساطة بصفة عاالر اللجنة بشأنه قرارا بدإن كان كذلك تص
بل الل قت داعيا لذلك، وهذا بموجب قرار معقد ترفض اللجنة منح االعتماد إذا رأ. محددة
ما يخص موا ضمانات كافية السيما فييجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقد .)4(للطعن

والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من  تكوين رأسمالهم ومبلغه وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية
تمنح اللجنة كما  .ضمانات وكفاءات وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم وأمن عمليات زبائنهم

لشركة  يعلى القانون األساس وافقتهامعد اعتمادا لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، ب
  .ترك للتوظيفاالستثمار ذات الرأسمال المتغير ونظام الصندوق المش

                                                
1 -  « La protection des marchés financiers est assurée par la qualité des professionnels appelés à 

investir sur ces marchés ». 
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 264. 

ال يجوز إجراء أية مفاوضات تتناول قيما « : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  5تنص المادة  - 2
  ...ت البورصةمنقولة مقبولة في البورصة إال داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليا

  .» تحدد الئحة اللجنة شروط تحقيق عمليات التداول هذه وكذلك صفة المتدخلين
تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في « : 93/10من المرسوم التشريعي رقم  9كما نصت المادة 

  .»... 93/10وم التشريعي رقم من المرس 31عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها المذكورة في المادة 
أما بشأن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فإن النصوص القانونية التي خولت للجنة تحديد شروط االلتحاق 

تعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الم 1996جانفي  10المؤرخ في  96/08األمر رقم  :بهذه المهنة هي
  .1996يناير  14في  صادرال 03عدد  الجريدة الرسمية ،)ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(و) م.ق.ج.ت.هـ(

ال يمكن تشكيل  « :نص في المادة السادسة منه بشأن شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير على ما يليالذي 
توظيف، أما بشأن الصندوق المشترك لل. » مسبقا قوانينها األساسية) ب.ع.م.ن.ل(إال إذا اعتمدت ) م.م.ر.إ.ش(

) ب.ع.م.ت.ل(إال إذا اعتمدت ) ت.م.ص(ال يمكن تأسيس أي « : على همن األمر نفس 18فقد نصت المادة 
  .» مسبقا مشروع نظامه

  :تتمثل هذه األنظمة في كل من - 3
، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة 1996 جويلية 3المؤرخ في  96/03النظام رقم * 

  .1997جوان 01في  الصادر ،36عدد  قبتهم، الجريدة الرسميةاتهم ومراوواجب
، المتعلق بهيئات 1997نوفمبر  25المؤرخ قي  97/04نظام لجنة تنظيم عمليات لبورصة ومراقبتها رقم * 

  .1997 ديسمبر 29 لصادر فيا ،87 عدد، الجريدة الرسمية )م.ق.ج.ت.هـ(التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
  .، السابق ذكره93/10من المرسوم التشريعي رقم  7المادة  - 4
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المدخرين،  ةما من شأنه أن يضمن أمن السوق وحماي شروطها على كلاللجنة  تركز
رتهم وشرفهم، باإلضافة إلى يوحسن س ة،ماليالتهم المهنية للمتدخلين، مالءكفاءة خاصة ال

وإن كان  )1(جملة من الضمانات التي يجب توفيرها وتقديمها درء لبعض المخاطر
  .ق المالية استثمار قائد على المخاطرة والمجازفةاالستثمار في السو

  : رقابة المنتوجات المالية – ب
اسطة وذلك بو ،سوق الماليةالتراقب اللجنة كل منتوج مالي أو قيم منقولة تدخل 

في طرح قيمها المنقولة على  ةغبارالاللجنة للشركة  اي تمنحهإجراء التأشيرة المسبقة، الت
تأكد من استفاء الشركة التأشيرتها بعد اللجنة تصدر  .فيهاالجمهور بغرض االكتتاب 

  .المعنية لجملة من الشروط واحترامها إلجراءات اإلصدار
يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراق مالية أو أي منتوج مالي آخر 

 مؤشر عليها من قبل أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى الجمهور ،دخارالباللجوء العلني ل
  . )2(، وتطور نشاطهاضعيتها المالية، وتنظيم الشركةالمذكرة تتضمن  .اللجنة

ن بشكل يمكِّ ،لى ضمان إعالم الجمهورهذه المذكرة إتهدف اللجنة من اشتراط نشر 
عالوة على العناصر اإلجبارية التي نص عليها  .المستثمرين من اتخاذ قراراتهم عن دراية

ول مصدر القيم نات حالمذكرة اإلعالمية جملة من بيضمن ايجب أن تت ،)3(القانون التجاري
موضوع العملية المزمع إنجازها  ،تطور نشاطه ،، وضعيته الماليةهالمنقولة وتنظيمي

بيانات المذكورة كما يمكن اليمكن للجنة أن تطلب إضافة أو تعديل بعض  .)4(وخصائصها
  .)5(رأت نقصاً فيها إذا أن ترفض التأشير عليها

                                                

  .، السابق ذكرهما03/04المعدلة بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  41المادة   - 1
  .وأكثر تفاصيل ودقة، ستدرس هذه العناصر في الفصل الثاني من هذا الباب - 2
المؤرخ في  95/438ذا البيانات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم وهي النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية، وك - 3

 الجريدة الرسمية، المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات، 23/12/1995
  .من هذا المرسوم 9، وردت هذه البيانات في المادة 1995ديسمبر  24الصادر في  ،80عدد 

 جوان 22المؤرخ في  96/02من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  03المادة نصت على ذلك  - 4
، يتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند إصدارها 1996

 04/01م بالنظام رقم ، والمعدل والمتم1997جوان  01، الصادر في 36عدد  الجريدة الرسميةقيما منقولة، 
  .، السابق ذكرهما2004 جويلية 8المؤرخ في 

  .، السابق ذكره93/10من المرسوم التشريعي رقم  42المادة   - 5
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  : الرقابة الالحقة - ثانياً
السوق بمدى  المتدخلين فيقصد بالرقابة الالحقة، تلك التي تمارسها اللجنة على ي
وكذا احترامهم لحدود  ،هم للنصوص القانونية والقواعد التنظيمية التي تحكم نشاطهمعانصيا

العمليات  اعتمادهم واللتزاماتهم تجاه اللجنة وتجاه الزبائن لتحقيق ذلك تراقب اللجنة جميع
  . ة تحت تصرف الجمهورنوعية ودورية المعلومات الموضوع راقبتالمنجزة في السوق، كما 

  :مراقبة اإلعالم الموجه للجمهور – أ
رة اإلعالمية إلصدار القيم المنقولة، بل تتبع ور اللجنة عند التأشير على المذكال يتوقف د

من حيث مدى نزاهتها وشفافيتها من  ،عليها والعمليات الواردة مسار القيم المصدرة داخل السوق
جهة، ومن جهة أخرى تراقب مدى احترام وتطبيق اإلجراءات القانونية من قبل الشركات 

يتأتى ذلك كله للجنة من اشتراطها على هذه  .المصدرة وجميع الفاعلين والمتدخلين داخل السوق
  .ور على حد سواءيوجه للجنة وللجمهصحيحاً ودقيقاً الشركات إعالما دوريا 

إعالم الجمهور بمصدر القيم المنقولة ، )1(2000/02بموجب النظام رقمألزمت اللجنة 
ير أو واقعة مهمة، قد تؤثر بصفة ملموسة في سعر القيم المنقولة، غيعلى الفور بكل ت

فكل معلومة يتضح  .دقيقة وصادقة ،شريطة أن تكون المعلومة الموجهة للجمهور صحيحة
يمكن للجنة إذا اقتضت  .)2(ةعقوبل اتعرض صاحبه ،رضةغم أو غير محددة أو أنها خاطئة

مطالبة المصدر بنشر بعض المعلومات حسب  ،حماية المستثمرين أو حسن سير السوق ذلك
الشكل واألجل الذين تحددهما، وفي حالة عدم التزام المصدر بواجباته يمكن للجنة القيام 

  .)3(مصدربنشر هذه المعلومات على نفقة ال
إضافة على رقابة المعلومات الخاصة بالقيم تراقب اللجنة نشاط الشركة المصدرة ذاتها، 

عن طريق نشر تقارير دورية سنوية تحتوي على الجداول المالية السنوية، وتقرير ، المنقولة
 30وذلك خالل  ،ندوبي الحسابات والمعلومات األخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنةممندوب أو 

                                                
، يتعلق بالمعلومات 2000جانفي  20مؤرخ  02- 2000نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 1

 ،50عدد  الجريدة الرسميةا مسعرة في البورصة، الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمه
  .2000أوت  16الصادر في 

المعدلة بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  60نصت على هذه العقوبات المادة  - 2
  .، السابق ذكرهما03/04

  .المذكور أعاله 02-2000من النظام رقم  6المادة   - 3
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تحتوي هذه الجداول على  .يوما على األكثر قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين
ص النتائج، المذكرات الملحقة بالجداول يميزانية الشركة، جدول حسابات النتائج، مشروع تخص

وتقريرا يقارن نتائج السنة المالية  ،كما تتضمن تقريرا عن السنة المالية األخيرة .)1(المالية
تودع هذه التقارير لدى اللجنة ولدى شركة إدارة بورصة القيم، كما  .الحالية بالسنة الفارطة

وثيقة  عاللجنة الشركة المصدرة بإيداتلزم . دة أو عدة جرائد ذات توزيع وطنيتنشر في جري
  . )2(موجهة للمساهمين وشركة إدارة بورصة القيم قبل تاريخ إرسالها كأقصى أجل

مصدر لدى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة تقريرا سداسيا يجب أن يودع ال
يحتوي هذا التقرير على جداول المحاسبة  .إلى جانب التقرير السنوي عن تسيير الشركة

. ومذكرات ملحقة بجداول الحسابات السداسية ،المتمثلة في جدول حسابات النتائج ،السداسية
إلى غاية نهاية  منذ اختتام السنة المالية المنصرمةة الشرككل أعمال  هذه المذكرات تشمل

تخضع جداول . السداسي األول، مع إجراء مقارنة بين نتائج السداسي الحالي والسداسي السابق
قواعد لالمحاسبة السداسية إلى تدقيق مندوبي الحسابات الذي يحرر شهادة بمدى مطابقتها 

ن الذين ال يحترمون قواعد هذا النظام إلى يتعرض المصدرو .المحاسبة أو بالتحفظ عليها
 أو ،عقوبات صارمة، سواء تأخروا في إيداع مثل هذه التقارير والجداول السنوية أو السداسية

  .  )3(2000/02أودعوها لكنها أنجزت على نحو يخالف ما أقرته اللجنة من خالل النظام رقم 
  :التحقيقات الميدانية -  ب

ي مجال المراقبة والرقابة، تجري اللجنة تحقيقات ميدانية لدى قصد ضمان تنفيذ مهمتها ف
الشركات التي تلتجئ لالدخار العلني وكذا البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات 

نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة  بورصة ولدى األشخاص الذين يقدمونال

                                                
  .السابق ذكره 02-2000نظام رقم من ال 9، 8، 7المواد   - 1
  .السابق ذكره 02-2000من النظام رقم  14المادة   - 2
  .السابق ذكره 02-2000من النظام رقم  21المادة   - 3

من هذا النظام فهي تلك التي نصت عليها المادة  21أما عن العقوبات التي يتعرض لها المصدر طبقا ألحكام المادة 
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من « : التي نصت على ما يلي من التقنين التجاري 831

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس الشركة والقائمون بإدارتها ومديروها  500.000إلى  20.000
العامون أو كل شخص في خدمة الشرطة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات، 

يمتنع عن تقديم كل الوثائق الالزمة لالطالع عليها في عين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق أو 
  .» باالتفاقات والدفاتر السندية وسجالت المحاضر
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  .)1(ت المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات ماليةبالقيم المنقولة أو في المنتوجا
ها المؤهلين، عوانتباشر اللجنة هذا النوع من التحقيقات عن طريق محققين تعينهم من بين أ

ال ذات االستعمال المهني، وطلب أية وثيقة مهما كانت لذين يمكنهم التنقل إلى جميع المحا
، )Enquêtes non coercitives(بالتحقيقات غير القسرية تسمى هذه التحقيقات  .)2(دعامتها

  .)3(للقواعد واإلجراءات المتبعة بصدد التحقيقات القضائيةألنها ال تخضع 
إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  تمارس هذا النوع من التحقيقات

، سلطة ضبط البريد )5(، لجنة ضبط الكهرباء والغاز)4(كل من الوكالة الوطنية للمناجم
أما بشأن اللجنة المصرفية فيمارس باسمها ولحسابها هذه التحقيقات  .)6(والمواصالت

   .)7(موظفون من بنك الجزائر
إنما  ،بمعاينة المخالفة Enquêtes coercitivesالتحقيقات القسرية في  المحققكتفي ي ال

كما يمكنه الولوج إلى المحالت  يتولى البحث عنها وحجز كل ما من شأنه أن يفيد التحقيقات
ذكر بهذا ي .)8(هذه التحقيقات لترخيص مسبقذلك تخضع لالمهنية والسكنية على حد سواء، 

تستوجب ترخيصا من القاضي الذي يتابع التي مجلس المنافسة، ي يجريها التحقيقات التالصدد 
راف على هذه التحقيقات إلى عين المكان قصد اإلش القاضي قد ينتقلكما  .جميع مراحل التحقيق

ضمان حماية الحقوق األساسية لألفراد المعنيين بالتحقيقات، وله كذلك سلطة إيقاف التحقيق في ل
   .)9(حظ أي خرق للقواعد الموضوعية واإلجرائية للتحقيقالحال ما إذا 

                                                
  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10 من المرسوم التشريعي رقم 37المادة   - 1
  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10وم التشريعي رقم من المرس 38المادة   - 2

3  -   ZOUAIMAI Rachid, Les autorités administratives indépendante et la régulation économique en Algérie, 
op.cit, p 91. 
MAZZEI Emilie, « principe de loyauté dans l’administration de la preuve et pouvoirs d’investigation de 
l’AMF », Revue Lexbase Hebdo, Edition affaires N° 259 du 14/07/2011, pp 10-18. 

  .المتعلق بالمناجم، السابق ذكره 2001/10من القانون رقم  55المادة   - 4
  .ز بواسطة القنوات السابق ذكرهالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغا 2002/01من القانون رقم  144إلى  141المواد   - 5
  .الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية 03- 2000من القانون رقم  57المادة   -  6
  المتعلق بالنقد والقرض السابق ذكره  03/11من األمر رقم  109و 108المواد   -  7

8  -   ZOUAIMAI Rachid, Les autorités administratives indépendante et la régulation économique en Algérie, 
op.cit, p 91. 

9  -  Ibid, p 92 – 93. 

 =تعود وقائع هذه القضية إلى الطعن المرفوع أمام الغرفة التجارية لمحكمة النقض بباريس الذي قدمه شخص يطعن
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يلتزم المحققون وأعوانهم بالسر المهني فيما يخص الوقائع واألعمال والمعلومات التي 
تتم هذه التحقيقات عن طريق  .)1(لعوا عليها بحكم وظيفتهم وذلك تحت طائلة العقوباتاط

بين جميع مراحل إجراء التحقيق يفي محضر  وكل مداولة تدون ،)2(مداوالت خاصة
  .)3(واالستجواب وكذا الوثائق التي تم االطالع عليها

، محضر التحقيقحق المحقق معه في االطالع على ينص المشرع الجزائري على  لم 
منح حق للمحقق معه الحصول على نسخة من المحضر الذي الذي المشرع الفرنسي  عكس

يحرره المحقق مرفقا بتقرير يدون فيه الخاضع للتحقيق جميع مالحظاته ويودعه لدى األمين 
على ضوء هذا التقرير تصدر . أيام 10وذلك في ظرف ال يتعدى  ،العام لسلطة السوق المالية

للنصوص القانونية والتنظيمية أو  عة قرارا إما بأمر المخالف بإزالة المخالفة واالنصيااللجن
  . )4(إحالة المخالف إلى لجنة العقوبات إذا اقتضى األمر ذلك

يلتزم الشخص المحقق معه بدفع أتاوى وأتعاب التحقيقات للجنة حسب ما حدده 
الحماية ألعوانها بفرض عقوبة ، كما تسهر اللجنة على ضمان )5(98/170رقم  المرسوم

                                                                                                                                                   
 ء التحقيق وعدم علمه وإطالعه على الملف خاصةضد اإلجراءات المتخذة من طرف اللجنة العقوبات أثناء إجرا=
  . انتهى بإصدار عقوبة في حقهالتحقيق أن و

  DE VAUPLANE Hubert et DAIGRE Jean jacques note sue la décision de la cour de cassation, 
chambre commerciale du 1er mars 2011, pourvoi N° 09-71 -252 , Revue Banque et droit, N° 139 
du 01-10-2011, p 22. 

  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  39المادة   - 1
  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 39/10من المرسوم التشريعي رقم  37المادة   - 2

3 -   DEVAUPLANE Hubert et DAIGRE Jean-Jacques, Commentaire sur l’arrêté de la cour de Paris 
du 27 Avril 2004, in revue Banque et Droit, n° 05 Mai – Juin 2004, pp 32-33 

4  -   BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, pp 275 – 276. 
« Au mois de décembre 2010 l’AMF a inséré dans son règlement générale un article 144-2-1, 
offrant désormais au personnes susceptible d’être mises en cause à l’issu d’une enquête, la 
possibilité de présenter des observations écrites en réponse à une lettre circonstanciée relatant les 
éléments de fait et de droit recueillis au cours des investigations, parallèlement une charte 
d’enquête à été publiée qui fait écho à la charte de conduite d’une mission, de contrôle sur place, 
en vigueur depuis 2007 ». 
 DE TOCQUEVILLE Jean-Guillaume et PONS-HENRY Jean Philippe, « L’AMF annonce le 
rapprochement des services de l’inspection de la COB et du CMF », bulletin Joly bourse et 
produits financiers N° 6 du 01/06/2011, p 352. 

 تحقيق، طبقا ري عن كل محقق وعن كل يوميلتزم الوسيط بدفع للجنة األتاوى تقدر بألفين وخمسمائة دينار جزائ -  5
 170- 98من المرسوم التنفيذي رقم  3المتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2لقرار المؤرخ في من ا 2للمادة 

الجريدة والمتعلق باألتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  1998ماي  20المؤرخ في 
  .1998سبتمبر  20الصادر في  ،70عدد  الرسمية
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يوما إلى  30يعترض سبيلهم أو يمنحهم من أداء مهامهم، وذلك بالحبس من  على كل من
  .)1(دج أو بإحدى العقوبتين فقط 30.000ثالث سنوات وبغرامة مالية قدرها 

  الفرع الثاني
  ى في رقابة السوق الماليةتدخل هيئات أخر

في رقابة السوق المالية، هيئات ادارية ومراقبها تساعد لجنة تنظيم عمليات البورصة 
لكن يحدث أن تتداخل هذه . مستقلة أخرى يدخل نشاط السوق المالية في مجاالت اختصاصها

الصالحيات، فتجد هيئات الضبط المختلفة نفسها في تنازع حول اختصاصها برقابة السوق 
فقي بين صالحيات هيئات الضبط، يعرف هذا التداخل بالتداخل األ. واألعوان المتدخلين فيها

  . إذ ال تملك أية هيئة أية سلطة على نظيرتها من هيئات الضبط
تتداخل صالحية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في رقابة السوق المالية 
وخاصة المتدخلين فيها، مع كل من اللجنة المصرفية، حينما يكون المتدخلون بنوكاً أو 

كما يتدخل مجلس المنافسة في رقابة ). أوالً(ع لرقابة هذه األخيرة مؤسسات مالية تخض
  .)ثانياً(السوق المالية بصفته حامي السوق من الممارسات المنافية للمنافسة 

  :دور اللجنة المصرفية في رقابة السوق المالية – أوالً
امها لألحكام تتولى اللجنة المصرفية مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية في مدى احتر

التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، فهي تفحص شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية 
  .)2(وتسهر على نوعية وضعيتها المالية، وعلى احترام قواعد حسن سير المهنة

يمكن أن يكون  93/10من المرسوم التشريعي رقم  06نزوال عند مقتضيات المادة 
معتمدة من قبل مجلس النقد  )3(لبورصة، بنوكاً أو مؤسسات ماليةالوسطاء في عمليات ا

والقرض، فتمارس النشاط المصرفي كنشاط أصلي وتمارس الوساطة في سوق القيم المنقولة 
علما أن اللجنة  ،كنشاط تبعي، بعد الحصول على اعتماد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

                                                
  .السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  59ة الماد  - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض السابق ذكره 03/11من األمر رقم  105المادة   - 2
يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، « : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  06تنص المادة  - 3

ومراقبتها، من طرف الشركاء التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا  بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة
  .» الغرض، والبنوك والمؤسسات المالية
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   .)1(خالل مرحلة انتقالية ،الية كوسطاءالبنوك والمؤسسات الم بعضاعتمدت 
 فهما مكمالن لبعضهما ،ال يتعارض النشاط المصرفي مع نشاط السوق المالية بل بالعكس

يمكن « : التي تنص على ما يلي 03/11من األمر رقم  72هذا ما يفهم من المادة  .البعض
:... شاطها كالعمليات اآلتيةللبنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العالقة بن

، »...توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشرائها وتسيرها وحفظها وبيعها
، هو النظام المذكورة أعاله 72اصدر مجلس النقد والقرض تنظيما يحدد كيفيات تطبيق المادة 

ات التابعة التي تمارسها تعتبر النشاط« : على ما يلي همن 3المادة ، الذي تنص )2(95/06رقم 
بالنسبة لمجمل  مكملة كما يجب أن تكون أهميتها محدودة البنوك والمؤسسات المالية نشاطات

  ، » ...نشاطاتها
سوق المالية بصفتها نشاطا الحينما تمارس عمليات البنوك والمؤسسات المالية يجب على 

والتنظيمية وقواعد الحذر المنظمة  تابعا ومكمالً للنشاط المصرفي، احترام القواعد التشريعية
، األمر الذي يجعلها خاضعة لرقابة اللجنة المصرفية، التي خول لها القانون )3(للنشاط المصرفي

مهمة رقابة السوق المصرفية والمتدخلين فيها، فهي تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات 
خالالت التي تتم اقب على كل اإلالمالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وتع

وتسهر على نوعية وضعيتها معاينتها، كما تخصص شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية 
  .)4(المالية وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة

                                                
يمكن انتقاالً ولمدة ال تتجاوز خمس « : على ما يليالتي تنص  93/10التشريعي رقم  من المرسوم 61لمادة ل طبقاً - 1

وسطاء في عمليات البورصة، األشخاص سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا النص، أن تعتمد اللجنة ك
  .» المعنويين التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي

من المرسوم  61يتضمن تطبيق المادة  1994 جويلية 13المؤرخ في  94/176ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 ،4عدد  الرسمية الجريدةوالمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993ماي  23المؤرخ في  93/10التشريعي رقم 

  .1994جوان  26الصادر في 
يمكن أن تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفة انتقالية « : ما يليعلى فقد نصت المادة الثانية منه 

كوسطاء في عمليات البورصة، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين المستقرة قانونا في الجزائر وكذا 
  .» مةصناديق المساه

يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات  1995 نوفمبر 19المؤرخ في  95/06نظام مجلس النقد والقرض رقم  - 2
  .1995ديسمبر  27الصادر في  ،81عدد  الجريدة الرسميةالمالية، 

سسات المالية، المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤ 95/06من نظام مجلس النقد والقرض رقم  5المادة   - 3
  .السابق ذكره

  .المتعلق بالنقد والقرض 03/11من األمر رقم  105المادة   - 4
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يكلف بنك الجزائر بعض أعوانه بمهمة التحقيق والمراقبة لحسابات اللجنة المصرفية، كما 
تدخل الرقابة التي تمارسها  .جهتها أن تكلف أي شخص يقع عليه اختيارهايمكن للجنة من 

، إذ تتحدد )1(اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية في خانة الرقابة غير القسرية
  .)2(صالحياتها بحق االطالع على الوثائق وتفتيش المجال ذات االستعمال المهني فحسب

ع البنك أو المؤسسة المالية من ممارسة عمليات السوق يجوز للجنة المصرفية أن تمن
ختصاص اال هذا .)3(كعقوبة على اإلخالل بالقواعد التشريعية والتنظيمية لها ،المالية كنشاط تبعي

مزدوج لكال من اللجنة المصرفية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فهل تتنازع 
وتؤدي دورها المناط  ىكل لجنة على حد هأم تمارس ؟اللجنتان هذا االختصاص ليعود إلحداهما

بها قانونا، وفي هذه الحالة يخضع المعني باألمر للرقابة من جهتين، وفي حالة ثبوت المخالفة 
قا لقاعدة وحدة العقاب، أي هذا األمر غير معقول وغير مقبول قانونا، وف. تصدر ضده عقوبتين

  .مرتين عن فعل واحد ريم الفعل مرتين، فال يعاقب الشخصعدم تج
للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إذا كان بالرقابة االختصاص األصلي يعود أرى أن 

اإلخالل واقعا في النشاط التبعي المتمثل في الوساطة في السوق المالية، ويعود للجنة المصرفية 
 تمثل في النشاطإذا كان اإلخالل واقعا في النشاط األصلي للبنك أو المؤسسة المالية الم

                                                
1 -  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 91. 

  .القرض السابق ذكرهالمتعلق بالنقد و 03/11من األمر رقم  108المادة   - 2
إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية « : المتعلق بالنقد والقرض على ما يلي 03/11من األمر رقم  114تنص المادة  -  3

يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن للجنة أن تقضي  بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية أوال يذعن ألمر أو لم
  : بإحدى العقوبات اآلتية

  .ذارناال - 1
  .التوبيخ – 2
  .المنع عن ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط – 3
  .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتًا أو عدم تعينه – 4
  .هإنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤالء األشخاص أنفسهم مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيين – 5
  .سحب االعتماد – 6

ما بدالً عن هذه العقوبات المذكورة أعاله وإما إضافة إليها بعقوبة مالية إوزيادة على ذلك يمكن للجنة أن تقضي 
تكون مساوية على األكثر للرأسمال األدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل 

  . » المبالغ الموافقة
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من المرسوم التشريعي رقم  63هذا الصدد بنص المادة في  مكن االستداللي .المصرفي
التي تحث اللجنتين ومجلس النقد والقرض على التعاون في السهر على ضمان  93/10

يرخص للجنة « : لنصوص التشريعية والتنظيمية، إذ تنص على ما يليلالتطبيق الحسن 
مجلس النقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات الالزمة ألداء كل لجنة واللجنة المصرفية و

يقتصر دور  .» من اللجنتين أو المجلس مهمته وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر المهني
على مساعدة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ،في مثل هذه الحالةاللجنة المصرفية 

  .هيل عمل لجنة البورصةفي التحقيق وتبادل المعلومات لتس
من رقابة السوق لتفسح المجال للجنة المصرفية وذلك  اللجنةحاالت أخرى تنسحب  توجد

من المرسوم  30إذا تعلق األمر بمنتوجات مالية خاضعة لسلطة بنك الجزائر، طبقا لنص المادة 
لجنة، المنتوجات ال تخضع لرقابة ال« : التي جاءت فقرتها الثالثة بما يلي 93/10التشريعي رقم 

المنتوجات المالية التي  .» المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر
، سندات الخزينة Valeurs de trésorتخضع لسلطة بنك الجزائر فهي كل من قيم الخزينة 

Titres de trésorحقة ، قسيمات الخزينة التي تمثل سندات شراء الخزينة لديون البنوك المست
  .)1(حلةنالملها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  :دور مجلس المنافسة في رقابة السوق المالية - ثانياً
مستقلة تختص كل منها قطاعية سلطات ضبط  قتج عن التنظيم القطاعي للسوق، خلن

تصادي صار من غير الممكن إيجاد لكن ومع تطور وتشعب النشاط االق. بتنظيم قطاعها
األمر الذي أدى على خلق نوع من التداخل  .)2(قطاع منظم من طرف سلطة ضبط واحدة

بين صالحيات واختصاصات هذه الهيئات، أضف إلى ذلك رغبة المشرع في فتح حدود 
  .)3(مهام السلطة القطاعيةمشتركة بين 

                                                
  .خالل الباب الثاني لهذا البحثمحل دراسة هذه القيم والنصوص المنظمة لها بشيء  كونست - 1

2  -  ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de la régulation sectorielles en droit Algérien », Revue Idara, 2007, pp 31-54.  

3 -  « A mesure que les champs de la régulation se multiplient, on s’aperçoit que peu de secteurs soumis 
à la régulation relèvent d’une seule autorité dans la mesure où les compétences en matière de 
régulation sont de plus en plus enchevêtrées. Il devient en effet de plus en plus rares qu’une activité 
relève d’une seule autorité de régulation. Outre la tendance du législateur à définir des missions 
communes à divers autorités de régulation, on assiste à l’interprétation des marchés de plus en plus 
perméables ».  
 ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de la régulation sectorielles en droit Algérien », Communication présentée l’ors du 
colloque national sur les autorités de régulation indépendante en matière économique et financière,= 
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ت واسعة تشمل كل القطاعات المنظمة بصالحيا ،يتمتع مجلس المنافسة بصفته حامي السوق
يفترض منه أن يلعب دورا فعاالً لضمان شفافية ونزاهة  .وغير المنظمة، العامة منها والخاصة

تتنوع صالحيات . )1(وتوفير منافسة حرة بين المتعاملين االقتصاديين ،العمليات المنجزة في السوق
ء حول النصوص التنظيمية التي لها صلة تتمثل في إبداء اآلرا ،المجلس بين صالحيات وقائية

  .)3(بين صالحيات عالجية بعد وقوع ما من شأنه المساس بحرية المنافسةو ،)2(بالمنافسة
لكونه  .نشاط السوق المالية، لقواعد المنافسة الحرة وقواعد العرض والطلبيخضع 

ى تنظيمه إل هذه األخيرة نشاط اقتصادي حساس يمس اقتصاد الدولة ككل، سعت الدولة
وحمايته عن طريق تفويض صالحيات واسعة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 لرقابة مدى احترام ،ال يمنع مجلس المنافسة من التدخل هذا .لقطاعلبصفتها الضابطة 
تتجلى مظاهر تدخل مجلس  .قواعد المنافسة الحرة في السوق الماليةل األعوان االقتصاديين

  :منهاابة السوق المالية في عدة حاالت المنافسة في رق
  :مراقبة مدى مساواة المتعاملين في السوق أمام المعلومات - أ

، بحيث تتحدد المتداولة فيهاو كل االعتماد على المعلومات المنشورةالسوق المالية تعتمد 
 .انوعية وسرعة القرارات التي يتخذها المستثمر بوفرة ونوعية المعلومات التي حصل عليه

بفرض إعالم دوري ونشر  ،ألجل ذلك تسهر اللجنة على مساواة المستثمرين أمام المعلومة
   .هاوحول الشركات المصدرة للقيم المتداولة في ،المعلومات حول كل العمليات المنجزة في السوق

دوري ونشر المعلومات حول العمليات المنجزة في السوق وحول العالم تراقب اللجنة اإل
 معلوماتالغالل حظر است كما تراقب احترام مبدأ .)4(المصدرة للقيم المنقولةالشركات 

                                                                                                                                                   
=organisé par la faculté de droit et des sciences économiques, Université Abderrahmane Mira, 
Bejaia, le 23-24 Mai 2007, p 90. 

قدمة في أشغال الملتقى ، مداخلة م"العالقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط األخرى"دفاس عدنان،  - 1
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم 

  .388، ص 2007ماي  24 – 23االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 
        :ابقة ذكره، وقد جاء نصها كما يليالمتعلق بالمنافسة الس 03/03من األمر رقم  36نصت على ذلك المادة  - 2

  .»... يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظيمي له صلة بالمنافسة« 
يمكن أن يقوم مجلس المنافسة بتحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة،  - 3

  .  تترتب عليه قيود على المنافسة وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص
المتعلق باإلعالم الواجب بنشره من طرف  1996 جوان 22المؤرخ في  93/02ذلك أصدرت اللجنة نظامها رقم ل - 4

=    الجريدة الرسميةالشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند إصدارها قيما منقولة، الصادرة في 
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تتدخل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بإخطار الجهات  ،تهفي حال مخالف ،متيازيةاإل
ة كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسه مهنته أو وظيفته، لمعاقب، )1(ةالقضائية بهذه الجنح

ظور مصدر سندات أو وضعية، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، معلومات امتيازية عن من
فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن 

  . )2(طريق شخص مسخر لذلك قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات
اقي المستثمرين بتدخل تفادي احتكار جهة ما لمعلومات ال تتوفر لدى بإلى ذلك يهدف 

تنجر عنه التي مجلس المنافسة في حالة اإلخالل بمبدأ المساواة أمام المعلومات، نظرا لآلثار 
التي تنص على ما  03/03 رقم من األمر 6تقييد المنافسة الذي يندرج ضمن أحكام المادة  هامن

ات الصريحة أو الضمنية تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاق«     : يلي
عندما تهدف أو يمك أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في 

شروط غير  تطبيق...  :أو في جزء جوهري منه، السيما عندما ترمي إلىنفسه السوق 
  .»... متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة

أو  هاعرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع - ب
  :اانخفاضه

دخل في دائرة الممارسات المقيدة لكونها ت ذه الحالةه بشأنيتدخل مجلس المنافسة 
للمنافسة، من جهة أخرى تتدخل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة برقابة مدى صحة 

  .)3(يا للتأثير في األسعار داخل السوقالمعلومات المنشورة تفاد
                                                                                                                                                   

، 2004 جوان 08المؤرخ في  04/01، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1997جوان  01في  صادرال ،36عدد =
  2005مارس  27في  صادرال ،22عدد  الجريدة الرسمية

المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من  2000 جانفي 20المؤرخ في  2000/02كما أصدرت اللجنة نظام رقم 
  .2000أوت  16في  صادرال ،50عدد  لجريدة الرسميةا ،طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة

  .السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  40يكون ذلك تطبيقا ألحكام المادة  - 1
  .السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  2فقرة  60المادة   - 2
كل شخص يكون قد ... «: ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  3فقرة  60طبقاً لما نصت عليه المادة  -  3

تعمد بنشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى عن منظور أو وضعية مصدر 
تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه 

  . التأثير على األسعار
أن يمارس، مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير  كل شخص يكون قد مارس أو حاول -

  .» المنتظم لسوق القيم المنقولة من خالل تضليل الغير
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   : التعسف الناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها -ج
الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات يقصد من وراء هذا التعسف 

بيعي يمكن أن تنشأ وضعية الهيمنة حينما يكتسب شخص ط ،في السوق المالية )1(التجارية
أو معنوي نسبة من أسهم شركة ما مسعرة في البورصة عن طريق العرض العام للشراء، 

ألزم المشرع كل شخص يمتلك حقوقا أو أسهما تتجاوز الحد المساهمة في لذلك  تفاديا
، وذلك منعا للتعسف الذي قد )2(رأسمال الشركة، أن يصرح بالحقوق واألسهم التي يمتلكها

ت الحقوق التي امتلكها دون التصريح بها من حق ة، وإال جردهذه الوضعيينشأ عن 
التي يمكن أن تعقد خالل األعوام الثالثة الموالية  ،التصويت في كل جمعيات المساهمين

إذا كان هذا هو الجزاء الذي يترتب عن عدم التصريح بهذه الحقوق في  .لتاريخ التسوية
ذا اقترن بتعسف يعد تصرفًا منافيا للمنافسة التشريع المنظم للسوق المالية، فإن التصرف إ

  . يستدعي تدخل مجلس المنافسة لوضع حد لهذه المخالفة
  :الحد من الدخول في السوق  -  د

من قانون المنافسة ويدخل في مجاالت  2فقرة  6هو تصرف محظور بموجب المادة 
ومراقبة يدخل في مجال اختصاص لجنة تنظيم نفسه اختصاص هذا األخير، لكن في الوقت 

متالك أكبر قدر ممكن من حقوق التصويت في الفالشخص الذي يسعى  .عمليات البورصة
للتحكم في مركز القرار ومنع  ،، يقصد من وراء ذلك الحد من عدد المساهمين األساسيينالشركة

                                                
  .المتعلق بالمنافسة السابق ذكره 03/03من األمر رقم  07المادة   - 1
       :على ما يلي 03/04رقم  المتحدثة بموجب القانون 93/10مكرر من المرسوم التشريعي رقم  65تنص المادة  - 2

على كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرف بمفرده أو مع غيره، وامتلك عددا من األسهم أو حقوق  يتعين «
التصويت، يمثل أكثر من الجزء العشرين أو العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من رأسمال 

في البورصة، أن يصرح بالعدد اإلجمالي لألسهم وحقوق الشركة أو حقوق التصويت، تكون أسهمها متداولة 
التصويت، تكون أسهمها متداولة في البورصة، أن يصرح بالعدد اإلجمالي لألسهم وحقوق التصويت التي 
يمتلكها، للشركة وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ولشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، في أجل 

  .يوما ابتداء من تاريخ تجاوز الحد األدنى للمساهمة )15(أقصاه خمسة عشر 
كما يتم القيام بنفس التصريح في نفس األجل وإلى نفس الهيئات عندما تصبح المساهمة في رأسمال الشركة أو 

  .»... عدد حقوق التصويت دون مستوى الحدود المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله
المؤرخ في  03/03عن طريق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم اتخذت كيفيات تطبيق هذه المادة 

يتعلق بالتصريح يتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة،  2003مارس  18
  .2003نوفمبر  30في  صادرال ،73عدد  الجريدة الرسمية
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ال تظهر أهمية هذا االتفاق كثيرا في بورصة الجزائر  .)1(الغير من الدخول في هذه الشركة
م العمليات فيها، لكن بورصة باريس عرفت نماذجا من هذا االتفاق والذي أصدرت بشأنه النعدا

 GEHE A6في قضية الشركة األلمانية  1993أكتوبر  27محكمة االستئناف بباريس بتاريخ 
  .  )2(الفرنسية OCPوشركة 

تتداخل فيها اختصاصات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفتها سلطة ضبط 
هذه في  سوق المالية واختصاصات مجلس المنافسة بصفته سلطة ضبط السوق بصفة عامةال

ون مجلس المنافسة مع المعالجة هذا التداخل نص المشرع على ضرورة تع. الحاالت وغيرها
 21المعدلة بموجب المادة   03/03من األمر رقم  39باقي سلطات الضبط وذلك بموجب المادة 

عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة  « : التي تنص على ما يلي ،12-08رقم  القانونمن 
سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل  يدخل ضمن اختصاصحول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط 

  الضبط المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاها ثالثين يوماً سلطة نسخة من الملف إلى
لتعاون والتشاور وتبادل يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه، بتوطيد عالقات ا

  .» المعلومات مع سلطات الضبط
                                                

 ،03/04المستحدثة بموجب القانون رقم  93/10م التشريعي رقم من المرسو 2مكرر  65تنص على ذلك المادة  - 1
التصرف بمعية الغير هو اتفاق مبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين قصد « : والتي جاء نصها كما يلي

  .»... امتالك حقوق التصويت أو بيعها من أجل تنفيذ سياسة مشتركة تجاه الشركة
قدمت عرضا عاما بالشراء لشراء أسهم  GEHE AGي أن الشركة األلمانية يمكن أن نلخص وقائع هذه القضية ف - 2

الشركة الفرنسية، استحواذ الشركة األلمانية على كل األسهم ومنع بقية المستثمرين الذي قدموا أوامر الشراء 
بقبول العرض العام  CMFبامتالك أي حصص في الشركة، صدر مقرر من مجلس السوق المالية الفرنسي 

اء وتسجيله، لكن أحد المساهمين الذين يمثلون القلية رفع دعوى إلغاء مقرر مجلس السوق المالية أمام محكمة للشر
استئناف بباريس مثبتا وجود اتفاق مسبق بين الشركتين الفرنسية واأللمانية على أنه اتفاق صناعي للمنافسة، جاء 

  : منطوق قرار المحكمة كما يلي
« Les accords entre GEHE AG et les dirigeants d’OPCP ont pour effet d’interdire le libre jeu des 
offres et des surenchères. 
La cour précise que le dispositif mis en place viole la réglementation boursière, dans la mesure où 
il donne aux dirigeants de la société ciblé la faculté discrétionnaire de concéder à tel compétiteur 
de leur choix, un avantage déterminant par avance le succès de son offre publique en faisant le jeu 
des offres et ses surenchères. Tel qu’il a été présenté, en l’état des conventions signées par la 
société initiatrice avec le projet d’OPA, ne permet pas l’exercice d’une libre compétition sur les 
actions de la société OCP par le libre jeu des offres et de larges surenchères. 
L’autorité du marché n’aurait donc pas du admettre en projet d’offre publique assortie de 
conventions empêchant le libre jeu des offres et des surenchères ». 
 TOMASI Martin, La concurrence sur les marchés financiers, aspects Juridiques, Edition Librairie 
générale de droit et de jurisprudence L.G.D.J, Paris, 2002, p 287.  
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اكتفى المشرع بحث مجلس المنافسة على ضرورة التعاون مع باقي سلطات الضبط دون أن 
األستاذ  يرى .يجيب على إشكالية تنازع االختصاصات بين سلطات الضبط األفقي والعمودي

، أخرى تصاص سلطة ضبط قطاعيةزوايمية أن مجلس المنافسة إذا أخطر بقضية تدخل في اخ
، أما إذا أخطرت )1(في مجالها خبيرةالفعلى المجلس طلب العون والمشورة من هذه األخيرة بصفتها 

لجنة ضبط قطاعية بقضية خاصة بقطاعها ولكنها متعلقة بتطبيق قواعد وأحكام قانون المنافسة، 
  . )2(فسة ليباشر اختصاصاتهعليها التصريح بعدم اختصاصها لفسح المجال أمام مجلس المنا

يمكن لمجلس المنافسة بعد إخطاره من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن 
يرفض التدخل، إذا رأى أن القضية محل النظر ال تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة 

ود ، في هذه الحالة يع)3(على أن يعلل قرار رفضه التدخل .بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
 االختصاص المطلق للجنة في النظر في هذه القضية، إذا كانت تدخل ضمن اختصاصاتها

                                                
من القانون رقم  18المعدلة بموجب المادة المتعلق بالمنافسة، 03/03من األمر رقم  34 نصت على ذلك المادة - 1

بطلب يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار واالقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو « : ما يليعلى  08/12
لسوق بأية وسيلة مالئمة من الوزير المكلف بالتجارة أو أي طرف معني، بهدف تشجيع و ضمان الضبط الفعال ل

ضمان السير الحسن للمنافسة وتشجيعها في المناطق الجغرافية  عمل أو تدبير من شأنهفي أي ،أو اتخاذ القرار 
في هذا اإلطار يمكن  .أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة فيها بما فيه الكفاية

أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة  ي شكل نظام أو تعليمةلمجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير ف
يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي . من هذا األمر 49المنصوص عليها في المادة 

كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات االقتصادية إجراء أي  .شخص بإمكانه تقديم معلومات
  .» بة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصهمراق

2 -  « En somme, lorsqu’un secteur d’activité est placé sous la supervision d’une autorité de 
régulation , le conseil de la concurrence recueillis l’avis de cette dernière, qui constitue une 
expertise spécifique notamment sur des questions de caractère technique ce qui peut guider le 
conseil dans le règlement de l’affaire qui lui est soumise. 
Lorsqu’une autorité sectorielle est saisie d’un litige dont la solution requiert l’application 
exclusive des termes de l’ordonnance relative à la concurrence, elle est tenue de se déclarer 
incompétente de sorte que le conseil de la concurrence puisse exercer sa compétence exclusive ». 
 ZOUAIMIA Rachid, De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de régulation sectorielles en droit Algérien, op.cit, p 99.   

ينظر ... « : كما يلي المتعلق بالمنافسة وجاء نصها 03/03من األمر رقم  3و 2فقرة  44ادة نص على ذلك الم -  3
 12و 11، 10، 7، 6يه تدخل ضمن تطبيق المواد مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات واألعمال المرفوعة إل

  .أعاله 9أعاله، أو تستند على المادة 
يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول األخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة ال تدخل ضمن 

  . » اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
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من المرسوم  40التحكيمية أو التأديبية ماعدا ذلك فهي ستحيلها على القضاء طبقا للمادة 
  .)1(93/10التشريعي رقم 

  المطلب الثالث
  التأديبية للجنةو السلطة التحكيميةضبط السوق عن طريق 

لجنة على المتعاملين في السوق احترام وحسن تطبيق النصوص التشريعية تفرض ال
 .والتنظيمية التي تحكم السوق المالية وكذا قواعد وأخالقيات المهنة التي اعتمدوا لممارستها

من المرسوم التشريعي رقم  49وأنظمتها طبقا للمادة  اقواعد حددتها اللجنة مسبقا في لوائحه
حامية للسوق والمتدخلين فيها، أوكلت للجنة مهمة حل النزاعات الناشئة ، فبصفتها ال)2(93/10

  .بين المتعاملين في السوق عن طريق السلطة التأديبية أو القمعية
تتمثل إحدى خصوصيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بالمقارنة مع باقي 

ة والرقابة وبين هيئات الضبط األخرى في الفصل النسبي بين االختصاصات التنظيمي
كلت لغرفة أسست خصيصا لهذا الغرض وهي أوالتي  )3(االختصاصات التحكيمية والتأديبية

  :تتألف هذه الغرفة من .والتحكيمية الغرفة التأديبية
                                                

يمكن لرئيس اللجنة في حالة وقوع عمل « : على ما يلي 93/10سوم التشريعي رقم من المر 40تنص المادة  - 1
يخالف األحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه األضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، أن يطلب من 

ويحيل نسخة من المتثال لهذه األحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال أثرها، لالمحكمة إصدار أمر للمسؤولين 
  .» طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي يقتضيه القانون

تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة « : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  49تنص المادة  - 2
  .على المتعاملين في السوق تفرضهاقواعد أخالقيات المهنة التي 

ب مراعاتها في الئحة تصدرها اللجنة، إن المبادئ العامة التي يجب أن تحدد تحدد قواعد أخالقيات المهنة الواج
  :هذه القواعد هي اآلتية

  .وجوب معاملة جميع الزبائن على قدر المساواة -
  .األولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون -
  .تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبون بأحسن شروط السوق -
  .» سرية في غير محلهاعدم تسريب معلومات  -

3 -  « L’une des particularités de la COSOB par rapport à d’autres autorités de régulation réside sans 
doute dans la séparation toute relative des fonctions réglementaire et de  surveillance d’une part, 
répressives et arbitrales d’autre part ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 129. 
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  .امعضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابه - 
  .القتصادي والماليقاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفاءتهما في المجالين ا - 

تمارس هذه الغرفة مهمتين مستقلتين عن بعضهما  .)1(يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة
  ).ثانيالفرع ال(والسلطة التأديبية أو القمعية ) الفرع األول(البعض وهما السلطة التحكيمية 

  الفرع األول
  للجنة السلطة التحكيمية

هو وفقا للقواعد العامة للتحكيم إجراء ف ،اتالتحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعيعتبر 
تحكم  ، لكن وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية التي)2(اختياري يتفق عليه األطراف

نطاق السلطة التحكيمية حددت هذه القواعد . ال غنى عنه اإجباري إجراء يعدالبورصة، 
  .)ثانيا(، وكيفية تطبيقها )أوال( للجنة

  : التحكيمية للجنة نطاق السلطة – أوالً
ع عن طريق التحكيم من حيث النزايتحدد نطاق ومجال اختصاص اللجنة بالفصل في 

 تقنينمن  1006، على خالف ما نصت عليه المادة هموضوع النزاع ومن حيث أطراف
المجال للتحكيم في جميع الحقوق التي يكون  تالتي فتح ،اإلجراءات المدنية واإلدارية

  .)3(لتصرف فيهال ةمطلقحرية للشخص 
  : موضوع النزاع –أ 

مرسوم من ال 52حدد نطاق السلطة التحكيمية من حيث موضوع النزاع بموجب المادة 
تكون الغرفة المذكورة أعاله مختصة في المجال  «: بنصها على ما يلي 93/10التشريعي رقم 

 رية على سيرالتحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السا
                                                

  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  51المادة   - 1
شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم  «: على ما يلي واإلدارية من تقنين اإلجراءات المدنية 1007المادة تنص  -  2

أعاله، لعرض النزاعات التي قد تنار بشأن  1006بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
  .» هذا العقد على التحكيم

لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في يمكن « : من تقنين اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي 1006تنص المادة  -3
  . له مطلق التصرف فيها التي  الحقوق

ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم وال يجوز لألشخاص المعنوية 
  .» العامة أن تطلب التحكيم ماعدا في عالقاتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية
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في النزاع التقني الناتج  هذه المادة مجال اختصاص الغرفة التحكيمية رتحص .» ...البورصة
عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، فال يمكن عرض مثل هذه النزاعات 

  .ص في مجال البورصةمن تخص على القضاء نظرا لما تتطلبه
يالمتعلق بالعمليات المنجزة داخل السوق أو  النزاع بذلك ،النزاع التقني فعر

سواء  .والواردة على منتوجات مالية خاضعة لسلطة لجنة بورصة القيم المنقولة ،خارجها
في إصدار القيم وتسجيلها أو إدخالها في البورصة أو تداولها فيها، أو تسليمها وتصفية 

  .حساباتها وغيرها من الحاالت التي ال يمكن حصرها
المذكورة أعاله الختصاص الغرفة التحكيمية بالنظر في النزاع،  52ترطت المادة اش

كان على  .أن يكون هذا األخير ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على البورصة
التي ال  ،المشرع أن يستعمل عبارة النصوص التشريعية والتنظيمية بدال من كلمة قوانين

التنفيذية والقرارات الوزارية، أما عن اللوائح فيدخل في دائرتها  تدخل في طياتها المراسيم
لجنة، القرارات الصادرة عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، وكذا الكل من أنظمة 

  .سنداتعلى الالصادرة عن المؤتمن المركزي 
يدعو  وهو أمر استعمل المشرع كلمة تفسير بدال من تطبيق القوانين واللوائح،

اؤل، هل يعتبر النزاع التقني المعروض على الغرفة التحكيمية في مجال التحكيم بمثابة للتس
أم تتعدى التفسير  ؟في قانون اإلجراءات المدنيةعلى المحاكم دعوى التفسير المعروضة 

علما أن أي خلل في تفسير النص سيؤدي بالضرورة  ؟لتختص بتطبيق القوانين واللوائح
ى أن مجال اختصاص الغرفة يجب أن يشمل كل النزاعات المتعلقة أر .إلى خلل في تطبيقه

  .النصوص التشريعية والتنظيميةبتفسير و تطبيق 
  : أطراف النزاع –ب 

ال تنظر الغرفة التحكيمية في أي نزاع إذا لم يكن أحد أطرافه وسيط في عمليات 
التي تنص  93/10من المرسوم التشريعي رقم  52البورصة، هذا ما يستنتج من نص المادة 

  : وتتدخل فيما يأتي... «  :على ما يلي
  .بين الوسطاء في عمليات البورصة -
  .بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة -
  .بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة لألسهم -
  .» صةبين الوسطاء في عمليات البورصة واآلمرين بالسحب في البور - 
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التي أوقعته في دائرة مغلقة ال  ،يعاب على المشرع تحديده ألطراف النزاع بطريقة السرد
تلك التي تنشأ بين  ،من النزاعاتالمغفلة في الفئة  تدخل. يمكن إضافة أطراف أخرى قد أغفلها
بين الوسيط وشركة االستثمار ذات رأس المال المتغير،  ،الوسيط والمؤتمن المركزي للسندات

هذا إذا كانت رغبة المشرع متوجهة إلى  .بين الوسيط والصندوق المشترك للتوظيفكذلك و
  .حصر اختصاص الغرفة في النزاعات التي يكون فيها الوسيط في عمليات البورصة طرفا فيها

للنظر في كل النزاعات التي قد تنشا بين  ،التوسيع في مجال اختصاص الغرفة يمكن
بين شركة تسيير البورصة، أو بين هذه األطراف والمؤتمن األطراف السابق ذكرها و

خاصة وأن الغرض من تأسيس الغرفة هو  ،المركزي للسندات، أو كل األطراف فيما بينها
التي تحتاج إلى دراية خاصة وخبرة في مجال  ،النظر في النزاعات ذات الطابع التقني

  .البورصة، خبرة قد تنعدم لدى القاضي العادي
لخطأ الذي وقع فيه المشرع عند تحديد أطراف وموضوع النزاع الذي ا حيجب تصحي

من المرسوم  52ح تعديل صياغة المادة اقتريمكن ا وعليه. تختص به الغرفة التحكيمية
  : على النحو التالي 93/10التشريعي رقم 

 تكون الغرفة المذكورة أعاله مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ينشأ« 
فكلمة المتعاملين تفي بالغرض لكونها تجمع كل الفئات . » بين المتعاملين في السوق المالية

خاصة وأن المشرع قد سبق له أن استعمل ذات الصياغة بمناسبة  ،المعينة بهذا التحكيم
  .)1(النص على غرفة التحكيم لدى لجنة ضبط الغاز والكهرباء

  : ةكيفية ممارسة السلطة التحكيمي – ثانياً
إجراء مقارنة بسيطة بين كيفية ممارسة إجراء التحكيم من قبل الغرفة التحكيمية للجنة  يجب

  . وبين كيفية ممارسته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في تقنين اإلجراءات المدنية واإلدارية
  : من حيث طلب التدخل –أ 

ة الجديد، إجراء اختياري يتفق عليه التحكيم وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلداري يعتبر
اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل األطراف « : همن 1011المادة  طبقاً لنصاألطراف، 

 كتابيا، ويجب أن يتضمن االتفاق عليه كوني .» بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم
                                                

  .المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز السابق ذكره 2002فيفري  05المؤرخ في  01- 02القانون رقم  نم 133المادة  - 1
تؤسس مصلحة تدعى غرفة التحكيم تتولى الفصل في الخالفات التي يمكن أن تنشب « : جاء نص المادة كما يلي

  .» فات المتعلقة بالحقوق والواجبات  التعاقديةبين المتعاملين بناء على طلب أحد األطراف باستثناء الخال
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ينهم، إذا رفض المحكم تحت طائلة البطالن موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعي
  . )1(المعين القيام بالمهنة المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة

 ،من يخطرها بوجود نزاعوأغفل المشرع ذكر كيف تباشر الغرفة التحكيمية عملها 
في المقابل على نص لكنه  ،أو بعبارة أخرى من يعرض النزاع على الغرفة التحكيمية

حينما تتدخل الغرفة في المجال  ،93/10من المرسوم التشريعي رقم  54لك في المادة ذ
بمعنى إتباع  ،نفسهمن المرسوم  52على المادة  54هل يمكن إسقاط المادة ف .التأديبي

اإلجراءات التي جاءت بشأن السلطة التأديبية على السلطة التحكيمية؟ ال يمكن القياس 
لحق ل يكون الوسيط في عمليات البورصة هو الوحيد الذي له اعلى السلطة التأديبية، ب

رفع النزاع أمامها، خاصة وأن هذه األخيرة أنشأت في إخطار الغرفة التحكيمية و
خصيصا للفصل في النزاعات التقنية التي تعترض عمل الوسيط، خاصة وأنه وكل من 

  .)2(يتعامل معه يعلم ذلك مسبقا
  :من حيث الحكم التحكيمي –ب 

طبيعة الحكم الصادر عن  لىأي نص ع 93/10لم يتضمن المرسوم التشريعي رقم 
في تقنين اإلجراءات  تالغرفة التحكيمية، وعليه فإنها تطبق القواعد العامة للتحكيم التي جاء

بمقتضاه يجب أن يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية األصوات ويتضمن عرضا الذي  .المدنية
يشترط في  .وأوجه دفاعهم، وكذا جملة من البيانات اإللزاميةموجزا الدعاءات األطراف 

  .)3(الحكم التحكيمي أن يكون معلال ليحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره
أن  93/10من المرسوم التشريعي رقم  52تطبيقا للمادة ينتظر من الغرفة التحكيمية 
يرا للنص الذي اختلف أطراف بإصدار حكم يتضمن تفس ،تفصل في النزاع المعروض أمامها

نظرا  ،ن هذه الغرفةعمي الصادر يلذا ال يمكن الطعن ضد الحكم التحك .النزاع حول تفسيره
 التي ة، وذلك خالفا للقواعد العاملديهالخصوصية النزاع الذي يحتاج إلى خبرة ال تتوفر إال 

                                                
  .من تقنين اإلجراءات المدنية واإلدارية 1012المادة   - 1
من المتعارف عليه في األسواق المالية التي تبنت نظام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات أن تتضمن جميع الوثائق  - 2

بائنه صياغة تدل على أن أي نزاع يثار بشأن تلك المعاملة التي تتداول في السوق المالية والتي يسلمها الوسيط لز
  .يحال إجباريا على التحكيم

عاشور عبد الجواد عبد الحميد، بعض جوانب النظام القانوني ألسواق رأس المال، دار النهضة العربية، القاهرة، : 
  .198، ص 1995

  .داريةمن تقنين اإلجراءات المدنية واإل 1031إلى  1025المواد من   - 3
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   .)1(تجيز الطعن باالستئناف في أحكام المحكمين
 ،ن هذه الغرفةعالطعن ضد الحكم التحكيمي الصادر  جواز بعدم يدعم موقف المشرع

من القانون رقم  18المعدلة بموجب المادة  ،93/10من المرسوم التشريعي رقم  57بالمادة 
تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة « : التي تنص على  ما يلي 03/04

واحد من تاريخ تبليغ القرار ) 1(آجل شهر للطعت باإللغاء أمام مجلس الدولة خالل 
قرارات الغرفة في المجال التأديبي دون التحكيمي  ص هذا النصخ .» موضوع االحتجاج

بإمكانية الطعن، بمفهوم المخالفة ال يمكن الطعن ضد الحكم التحكيمي بعد أن كانت إمكانية 
  .)2(بل تعديلهاق 57رادة في النص القديم للمادة االتحكيمي و كمالطعن ضد الح

  الفرع الثاني
  سلطة التأديبية للجنةال

من أهم الخصوصيات التي  ،تعتبر السلطة القمعية التي تمارسها السلطات اإلدارية المستقلة
مثل هذه الهيئات الحديثة، خاصة وأنها تستحوذ على اختصاصات هي أصال من  تاز بهاتم

 Le transfert desالصالحيات يدل هذا التحول في  .)3(ائيجنصالحيات القاضي ال
compétences ألن سلطة القضاء  ،على رفض التدخل القضائي في القطاعات االقتصادية

 الموكلة للقاضي أظهرت محدوديتها نظرا لمحدودية العدالة الجنائية وتأخرها في مواكبة
                                                

  .أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة« : من تقنين اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي 1032تنص المادة  - 1
يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع 

  .» على التحكيم
يرفع االستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ « : تنص على همن التقنين نفس 1033المادة 

النطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتناول األطراف عن حق 
  .» االستئناف في اتفاقية التحكيم

تفصل الغرفة بحكم ال معقب « : ا يليينص على م 93/10من المرسوم التشريعي رقم  57كان النص القديم للمادة  -  2
  .عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة

  .» ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية
3 -  « Le pouvoir répressif reconnu aux autorités administratives indépendantes constitue sans doute 

l’originalité la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structures. Dans la mesure où elles 
empiètent sur les compétences « naturelles » du Juge pénal… ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, op.cit, p 77. 
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التطورات االقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تسيير هذه القطاعات بطابع جد تقني 
  .)1(صعب على القاضي انسحابهي

التي  )La dépénalisation)2سميت هذه الظاهرة الحديثة، بظاهرة إزالة التجريم 
بمقتضاها تنتقل سلطة العقاب من القاضي إلى اإلدارة، إدارة أطلق عليها البعض تسمية 

، إدارة فرضت نفسها شيئا فشيئا وسلب عدة )Justice sans Juge»)3» "قضاء بال قاضي"
صالحيات من القاضي الجنائي، على مراحل مختلفة، باختالف األنظمة المنهجية في كل 

   . )4(دولة، لكن األكيد أن هذه الظاهرة توغلت في كل األنظمة القانونية
  :ةبييتأددستورية السلطة ال –أوالً 

عديدة، ارت السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات اإلدارية المستقلة إشكاالت قانونية أث
بعد أخذ ورد توصلت لالجتهادات القضائية الدستورية للعديد من  .خاصة من حيث دستوريتها

 رفض. )5(الدول إلى التصريح بعدم مخالفة السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة للدستور
                                                

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، مذكرة لنيل  - 1
شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .11، ص 2005 – 2004
2 -  LAVASSEUR (G), « Le problème de la dépénalisation », Archive de la politique criminelle, n° 

06, 1983, pp 53 – 69. 
3 -  GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, Librairie générale de droit et 

de Jurisprudence, Paris, 1991, p 118. 
ة  ظاهرة إزالة التجريم كما يلييف األستاذ زوايميعر:  

« On assiste ainsi à un phénomène de dépénalisation des infractions dans le domaine économique 
qui se traduit par le transfert de compétences traditionnellement reconnus au juge au profit 
d’origines administratifs ». 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, op.cit, p 83. 

عيساوي عز الدين، السلطة : طور ظاهرة إزالة التجريم عبر التاريخ والدول، راجعتلتفاصيل أكثر حول ظهور و -  4
  .19 – 12ية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص ص القمعية للهيئات اإلدار

  :نذكر بعض النماذج منها - 5
 Independenteللجان المستقلةاالمحكمة العليا للواليات المتحدة األمريكية، أقرت بأن القانون هو الذي فوض  -

agencies سلطة تحديد المخالفات وتوقيع العقاب.  
ي األلماني ميز بين المخالفات الجزائية التي تبقى من اختصاص القاضي والمخالفات التنظيمية المجلس الدستور -

  .الخاصة بالقطاع االقتصادي التي تخضع للقمع اإلداري
القاضي الدستوري اإليطالي، صرح بدستورية القوانين التي تسمح بتحويل العقاب الجنائي إلى عقاب إداري في  -

  =                                                                                           .مجال إزالة التجريم
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مبدأ  االعتراف بالسلطة القمعية لهذه الهيئات بحجة ،في بادئ األمرالفرنسي  المجلس الدستوري
 1989جانفي  17قرار المؤرخ في البموجب  عدل المجلس عن موقفه .)1(الفصل بين السلطات

أكد المجلس الدستوري على موقفه هذا بصدور القرار  .)2(بخصوص المجلس األعلى لإلعالم
في الطعن المرفوع أمامه بشأن دستورية  النظر، وذلك بمناسبة 1989جويلية  28المؤرخ في 

التي تمنح وألول مرة سلطة قمعية للجنة  1989أوت  2من القانون الصادر في  9/2المادة 
صدر قرار المجلس الدستوري برفض الطعن والقضاء بدستورية . )3(عمليات البورصة الفرنسية

انتهى المجلس الدستوري  .)4(المادة المطعون ضدها لعدم مساسها بمبدأ الفصل بين السلطات
لقمعية التي تتمتع بها لجنة البورصة، إذا كانت هذه السلطة مرفقة بالحكم بدستورية السلطة ا

بتأطير قانوني يضمن حماية الحقوق األساسية الدستورية، وكذا تجاوز اللجنة في استعمال مثل 
  .)5(هذه السلطة للحدود الضرورية كممارسة مهامها، على  أن ال تصدر عقوبات سالبة للحرية

التي تمارسها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وضعية السلطة القمعية  تقاس
تسهر على حماية  إذ في غياب اجتهاد من المجلس الدستوري الجزائري،بمثيلتها الفرنسية، 

الحقوق األساسية من بينها حق الدفاع، ومبدأ تناسب الجرم بالعقاب من جهة، من جهة 
حرية وذلك بتحديد نطاق أخرى، فإن المشرع جردها من حق إصدار عقوبات سالبة لل

  .وكيفية تدخلها السلطةممارسة هذه 
                                                                                                                                                   

= ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie… op.cit, p 86 – 87. 

1 -  « La répression ne saurait être confiée à une autorité administrative », Ibid, p 87. 

  :جاء القرار كاآلتي - 2
« La loi peut sans qu’il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, doter l’autorité 
indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de 
pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission ». 
 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 119. 
 Note de FAVOREU (M), « La décision n° 88 – 248 du 17 Janvier 1989 », Revue du droit public, 
1989, p 399. 

3 -  TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, p 323. 

4 -  Le conseil constitutionnel confirme que « Le principe de séparation des pouvoirs, non plus 
qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité 
administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique puisse exercer un 
pouvoir de sanction ».   
 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 120. 

5 -  « Le conseil constitutionnel exige cependant que ce pouvoir soit précisément encadré par le 
législateur en ajoutant que ce pouvoir peut être accordé à une AAI que dans la limite nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission, qu’il doit être assorti de mesure destinées à sauvegarder les 
droits et libertés constitutionnellement garanties ». 
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 278. 
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  :نطاق السلطة التأديبية – اًثاني
من المرسوم  53حصر المشرع الجزائري مجال تدخل الغرفة التأديبية في المادة 

تكون الغرفة المذكورة أعاله مختصة في « : التي نصت على ما يلي 93/10التشريعي رقم 
سة أي إخالل بالواجبات المهنية وأخالقيات المهنة من جانب الوسطاء المجال التأديبي لدرا

، من خالل » في عمليات البورصة وكل مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم
  .هذه المادة يظهر جليا أن الوسطاء في عمليات البورصة هم محور عمل الغرفة التأديبية

الذي سمح للجنة  ،يرا للذي سلكه المشرع الفرنسيسلك المشرع الجزائري منهجا مغا
لدى سلطة األسواق المالية بفرض عقوبات  La commission des sanctionsالعقوبات 

فكل مساس بقواعد السوق  .)1(على المهنيين وعلى كل المتدخلين في السوق من غير المهنيين
كل الجزائري لمشرع اخضع أ .التشريعية والتنظيمية هو من اختصاص لجنة العقوبات

أدى إلى خلق نوعين مختلفين من في السوق إلى سلطة لجنة العقوبات، األمر الذي المتدخلين 
، األول جزاء تأديبي يمارس ضد المهنيين المعتمدين من طرف نفسها مارسه اللجنةتالجزاء 

حالة  سلطة السوق المالية وغيرهم من أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية، في
أما الثاني فهو جزاء إداري يمارس ضد كل شخص يخل . إخاللهم بقواعد وأخالقيات المهنة

يرى الفقه أن الجزاء اإلداري يعتبر من النظام  .بأي نص تشريعي أو تنظيمي منظم للسوق
الجزاء  في حين أنالعام، يهدف إلى ضمان سالمة السوق المالية وحماية المستثمرين، 

  .)2(لنظام الخاص، يهدف إلى تنظيم سلوك فئة من المهنيينا منالتأديبي 
دارية على ال تتمتع الغرفة التأديبية في القانون الجزائري بسلطة إصدار جزاءات إ

في حالة ارتكابها ألي فعل مخل بسالمة السوق  ،خضع لسلطة القضاءالمهنيين، فهذه الفئة ت
   يالباب الرابع من المرسوم التشريعالمشرع لهم خصص  .ومهدد لمصالح المستثمرين فيها

                                                
من التقنين النقدي والمالي  L 621-9التي أحالتنا إلى المادة  2فقرة  L 621-15بالنسبة للمهنيين نصت عليهم المادة  - 1

 26المؤرخ في  2005/842من القانون رقم  2فقرة  30رنسي، أما بالنسبة بغير المهنيين نصت عليهم المادة الف
  .لمزيد من التفاصيل عن هذه الفئات .من التقنين النقدي والمالي L 621-15المعدلة للمادة  2005جويلية 

 BOURETZ Emmanuelle et EMERY Jean-Louis, Autorité des marchés financiers et 
commission bancaire, pouvoirs de sanction et recours, Editions Revue Banque, Paris, 2008,  
pp 21 – 22. 

2  -  « Les sanctions administratives relèvent d’un ordre public général et ont pour objet 
d’assurer l’intégrité du marché financier et la protection des investisseurs, les sanctions 
disciplinaires relèvent d’un ordre juridique particulier. Il s’agit d’assurer la discipline dans 
une catégorie professionnelle… ». 
 TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, p 324. 
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  .)1("أحكام جزائية"تحت عنوان  93/10رقم 
حصرها لمجال تدخل الغرفة  ،93/10من المرسوم التشريعي رقم  53يعاب على المادة 

مقصية بذلك بقية المهنيين من المستثمرين  ،التأديبية في الوسطاء في عمليات البورصة فحسب
رى بالمشرع استعمال فكان ح. صة ومراقبتهانظيم عمليات البورالمعتمدين من طرف لجنة ت

وشمولية، إذ عبارة المهنيين بدال من عبارة الوسطاء في عمليات البورصة، فهي أكثر اتساعا 
كل من شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف، يمكن إدخال 

المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كل من النص  علماً أن وغيرهم من المهنيين،
شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير والصندوق المشترك للتوظيف، إلى اختصاص الغرفة 

قترح أوعليه . )2(التأديبية والتحكيمية في حالة اإلخالل بااللتزامات المهنية وأخالقيات المهنة
  .إليها سابقا المشار التي 52شأن المادة ب المذكورعلى النحو  53عديل المادة ت

  :كيفية تدخل الغرفة التأديبية – اًلثثا
تتدخل الغرفة التأديبية لوضع حد للممارسات المنافية لقواعد السوق وأخالقيات المهنة 
بناء على طلب يودع لديها ضد أي وسيط من الوسطاء المعتمدين، يمكن أن يودع طلب 

  : التدخل من طرف كل من
  .نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالج - 
الذي تفوضه اللجنة للتدخل في  46بطلب من المراقب المذكور في المادة  - 

لتسوية أحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها  ،اجتماعات البورصة
  .أن تعوق سير اجتماعات البورصة

لقيم المنقولة، أو طلب من الوسطاء في عمليات البورصة، أو شركة تسيير بورصة اب - 
  .الشركات المصدرة لألسهم، أو اآلمرين بالسحب في البورصة

  .)3(بناء على تظلم أي طرف له مصلحة - 
                                                

  .السابق ذكره 03/04المعدلة بموجب القانون رقم  همن 60والمادة  93/10من المرسوم التشريعي رقم و 58المواد   -  1
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  1996 جانفي 10المؤرخ في  96/08من األمر رقم  53وهي المادة  - 2

  .1996 جانفي 14في  صادرال ،03عدد  الجريدة الرسمية، )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(و) م.ق.ج.ت.هـ(المنقولة 
تعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة لاللتزامات  المهنية وأخالقيات المهنة التي « : جاء نصها كما يلي
وكذلك كل مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة ) ت.م.ص(أو مسيرو ) م.م.ز.إ.ش(يرتكبها مسيرو 

  .»... 93/10من المرسوم التشريعي رقم  56و 55، 53عليها في المواد عليها وفقا لألحكام المنصوص 
  .93/10من المرسوم التشريعي رقم  54المادة   - 3
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  .)1(على خالف التشريع الفرنسي الذي منح حق إخطار لجنة العقوبات لمجمع السوق دون غيره
  :العقوبات الصادرة عن الغرفة التأديبية - اًرابع

على العقوبات التي يمكن  93/10رسوم التشريعي رقم من الم 55نصت المادة 
  :كاآلتي صنفهاتيمكن والتي  )2(للغرفة التأديبية والتحكيمية إصدارها

  :عقوبات معنوية – أ
ف الغرفة من وراء النطق بها الى تهد .هذه العقوبات في كل من اإلنذار والتوبيخ تتمثل

أما في حالة عدم جدواها تضطر  ،ديهح وإصالح سلوك الوسيط، وبعث نوع من الحذر ليتصح
ذكر أنه من الناحية العملية، ومنذ نشأة لجنة البورصة اليجدر . نة إلى تقرير عقوبات أهم وأخطراللج

  .)3(م إصدار إنذار واحد فقط في مواجهة أحد الوسطاء المعتمدين على مستواهاتالجزائرية 
  :عقوبات مقيدة وسالبة للحقوق – ب

تنطق في  ،ه بصفة مؤقتةللحقوق في حظر النشاط كله أو جزء من لمقيدةتتمثل العقوبات ا
خاص الطبيعية وهم األعوان المؤهلين لممارسة المفاوضات داخل البورصة لحساب األش حق

 تترجم هذه العقوبة بسحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة من العون المخالف اللتزاماته .الوسطاء
                                                

  .من التقنين النقدي والمالي الفرنسي  L 621-39و L 621-38المواد   - 1
  :لمزيد من التفاصيل، 

BOURETZ Emmanuelle et EMERY Jean-Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire, op.cit, p 54. 
TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit, pp 335 – 337. 

  :على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  55تنص المادة  - 2
  :العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخالقيات المهنة والتأديب هي« 
  .اإلنذار -
  .التوبيخ -
  .حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا -
  .سحب االعتماد -
أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ماليين دينار أو بمبلغ يساوي المعتم المحتمل تدقيقه بفعل الخطأ /و -

  .المرتكب
  .أدناه 64تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 

 60أو  9ألحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ترفع المخالفات 
  .» أدناه أمام الجهات القضائية العادية المختصة

  .142ص  ،عمليات البورصة، مرجع سابق تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم ومراقبة:  - 3
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على كل من ميسري شركات االستثمار نفسها كذلك العقوبة  تفرض. وقواعد أخالقيات المهنة
ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك إذا كانت ميسرة من طرف أشخاص 

على األشخاص المعنوية المعتمدة لممارسة نشاط الوسيط في نفسها تفرض العقوبات  .طبيعية
مال المتغير وصناديق التوظيف عمليات البورصة، كذا مسير شركات االستثمار ذات الرأس

   .)1(المشترك إذا كانت مسيرة من قبل شخص معنوي
على خالف  ،لم يسبق للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن أصدرت مثل هذه العقوبة

عقوبة المنع من ممارسة بعض عمليات المصرفية، والتوقيف  تصدرأاللجنة المصرفية التي 
  .)2(اصة، وتوقيف عمليات تحويل األموال إلى الخارجالمؤقت لعدة مسيرين لبنوك خ

تصدر  .العقوبات السالبة للحقوق في حظر النشاط كله أو جزئه بصفة نهائيةتتمثل  
في حق مسيري شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير والصناديق المشتركة هذه العقوبة 

أشهر تحت طائلة الحل بقوة ) 3(للتوظيف، في هذه الحالة يجب استخالفه في ظرف ثالثة 
تفرض ذات العقوبة على الوسطاء في عمليات البورصة كما  .)3(القانون للشركة أو الصندوق

  .وأعوانهم المؤهلين لممارسة المفاوضات داخل البورصة
، وهي عقوبة سحب ذلكأخطر من  اتيمكن للغرفة التأديبية والتحكيمية أن تصدر عقوب

مسبقا، فطلب  محددةوفقا لشروط  هاحبة االختصاص في منحصهي اللجنة  كون ،االعتماد
شروطها والقواعد الهو دليل على قبوله ب ،الوسيط العتماد اللجنة لممارسة نشاط الوساطة

لذا فإن أي خرق  .وإن لم يشارك في وضعها ،المنظمة للمهنة التي هو مقبل على ممارستها
، وهو حق تمارسه عن طريق الغرفة الحق في سحب االعتمادللجنة منح يلتلك القواعد 

سبق لها أن سحبت االعتماد وقد  ،بالحق نفسهتتمتع اللجنة المصرفية  .التأديبية والتحكيمية
  .)4(بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري :من بنكين خاصين هما

 عييمارس نشاط الوساطة بشكل تب الذيوسيط اليثور التساؤل حول سحب االعتماد من 
                                                

1 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit, p 133. 

2 -  ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes », 
op.cit, p 132. 

  .السابق ذكرهوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المتعلق بهيئات الت 96/08من األمر رقم  30تنص على ذلك المادة  - 3
4 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 94. 
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ومراقبة عمليات البورصة في حالة سواء من قبل لجنة تنظيم  ،للنشاط المصرفي األصلي
اللجنة  قبلأو من  ،لنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للنشاط البورصيارق خ

في حالة األولى من البديهي أن نجيب  .المصرفية في حالة خرقه لقواعد النشاط المصرفي
اطه وساطة دون أن يؤثر عليه سحب االعتماد من ممارسة نشبتوقف الوسيط عن نشاط ال

نية إذ سحب منه االعتماد بصفته بنكا أو مؤسسة مالية زال المصرفي، لكن في الحالة الثا
  .النشاط األصلي، فيزول معه حتما النشاط التبعي المتمثل في الوساطة في عمليات البورصة

  :عقوبات مالية –ـ ج
والتحكيمية إصدار عقوبات مالية، إما كعقوبة أصلية دون أن يمكن للغرفة التأديبية 

ترفق أخرى أو كعقوبة تبعية لعقوبة سالبة أو مقيدة للحقوق، والدليل على ذلك هو استعمال 
تتمتع  .93/10من المرسوم التشريعي رقم  55في المادة نفسه أو في الوقت /المشرع للفظ و

ودة لتقرير الغرامات المالية التي تحكم بها، إذ أن الغرفة التأديبية والتحكيمية بسلطة محد
لغرفة على ا يبقى. قدر هذه األخيرةتالمشرع هو من تولى تحديد السلم الذي على أساسه 

أو بمبلغ يساوي  ،غرامة تقدر بعشرة ماليين دينارب إماحسب ظروف كل قضية  النطق بها
الغرامات المالية لدى صندوق تودع هذه  .الربح المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب

  .)1(93/10من المرسوم التشريعي رقم  64الضمان المنصوص عليه في المادة 
المشرع الجزائري في تقديره لهذه الغرامات بالسلم الذي تبناه المشرع استعان 

أن المشرع  بينهما لكن الفرق .الفرنسي، أي وجود طريقتين مختلفتين لتقدير التعويض
ل كل طريقة كعقوبة مستقلة عن نظيرتها، بمعنى أنه قدر الغرامة بضعف الفرنسي استعم

مالين فرنك  10أو ثالث مرات مقدار األرباح المحققة في حال العقوبة التأديبية، وقدرها 
يمتاز المشرع الفرنسي بتبنيه . )2(مليون أورو كعقوبة إدارية 1,5فرنسي أي ما يقابل 

امات المالية التي تنطق بها سلطات الضبط التي تتمتع سياسة التحديد المسبق لمبلغ الغر
الغاية من ذلك هو منع . بهذه الصالحية، أو على األقل تحديد الحدود الدنيا والقصوى لها

 العقوبات المالية، خاصة وأن هذه الغراماتتعسف سلطات الضبط وإفراطها في فرض 
  .تدفع لحساب السلطة التي تنطق بها

                                                
  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  55المادة   - 1
مليون أورو كعقوبة تأديبية تسلط على األشخاص الطبيعية  1,5مكن للجنة العقوبات الفرنسية تقدير العقوبة بـ ي - 2

  .الخاضعة لسلطة األسواق المالية
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 288. 
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فاللجنة  .ري في كيفية تحديد الغرامات من سلطة ضبط إلى أخرىفرق المشرع الجزائ
إذ أن  .المصرفية تتمتع بسلطة تقديرية أكثر مرونة من تلك التي منحت للجنة البورصة

فالمشرع حدد لها الحد األدنى الذي ال يمكن تجاوزه وهو الرأسمال التأسيسي للبنك أو 
أما بالنسبة . لحكم بغرامات تفوق ذلك الحدلجنة المصرفية سلطة الالمالية، لكن  المؤسسة

) 5(وخمسة ) 3(للجنة ضبط الكهرباء والغاز، فالمشرع حدد سلم الغرامات ما بين ثالثة 
، في حين مجلس المنافسة ينطق بالعقوبات المالية التي )1(بالمائة من رقم األعمال السنوية

  .)2(حددها المشرع سلفا حسب نوع المخالفة
  :ت ممارسة السلطة التأديبيةضمانا - خامساً
أن دستورية السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات اإلدارية المستقلة، متوقفة  القولسبق 

 .على شرط ضمان حماية الحقوق األساسية، التي ثار بشأنها جدل كبير في التشريعات المقارنة
لشخص المعاقب مجموعة لتضمن  ،اختصاصاتها القمعيةتمارس حينما السلطة القضائية إذ أن 

التي يكرسها القانون األساسي أو قانون العقوبات وقانون اإلجراءات  ةمن الضمانات األساسي
الجزائية، وعليه فإن تحويل االختصاص القمعي من القاضي الجنائي إلى الهيئات اإلدارية 

  :تتمثل هذه الضمانات فيما يلي .)3(المستقلة يجب أن يرافقه نقل لتلك الضمانات
  :ضمان مبدأ الحياد – أ

عدم االنحياز لطرف ما، فهو يختلف عن مبدأ االستقاللية الذي يقضي بعدم بالحياد يعرف 
يترجم مبدأ الحياد في أرض الواقع بواسطة إجراءين هما إجراء التنافي  .)4(الخضوع لسلطة ما

  .االمتناعالتنحي أو وأجراء 
يخضع رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة : l’incompatibilitéلتنافي إجراء ا -1- أ

التي تنص على  ،93/10من المرسوم التشريعي رقم  24ومراقبتها إلجراء التنافي طبقا للمادة 
 يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت، وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو« : ما يلي

                                                
  .، السابق ذكرهلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنواتالمتع 02/01من القانون رقم  148المادة   - 1
تحت عنوان العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة  03/03الفصل الرابع من قانون المنافسة رقم   - 2

  .52إلى  56عات، المواد من موالتج
  .74لمجال االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في ا:  -  3

4 -  « L’impartialité se définit comme une absence de partis pris, une neutralité, cette qualité se 
distingue donc de l’indépendance caractérisant par l’absence de  sujétion à une entité ». 
 THOMASSET Pierre, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales, op.cit, p 211. 
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ة عمومية أو أي نشاط آخر باستثناء أنشطة التعليم واإلبداع وظيفة حكومية، أو ممارسة وظيف
إن إخضاع الرئيس بمفرد إلجراء التنافي دون بقية األعضاء ودون بقية . » الفني أو الفكري

  .)1(أعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية ليس من شأنه أن يضمن الحياد المرجو
رية المستقلة حتى بعد انتهاء عهدة يطبق المشرع نظام التنافي في بعض الهيئات اإلدا

الرئيس  عفي المقابل من ،األعضاء، األمر الذي لم ينص عليه بشأن لجنة البورصة
واألعضاء من امتالك مصالح أو القيام بمعامالت تجارية حول أسهم مقبولة في 

هنتهم لكنه تجاهل أعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية، وإذا كان القضاة بحكم م .)2(البورصة
األصلية يخضعان لمبدأ التنافي، فإن العضوان الباقيان ال يجوز أي نص يمنعهما من 
مزاولة أي نشاط آخر أو امتالك مصالح لدى الشركات التي تدخل تحت سلطة لجنة تنظيم 

  . )3(عمليات البورصة ومراقبتها
الشركات  إذا كان نظام التنافي يمنع العضو من ممارسة لدى: إجراء التنحي - 2 - أ

الخاضعة لسلطة اللجنة، فإن إجراء التنحي يقضي بإقصاء العضو من مداوالت اللجنة بصفة 
  .)4(عامة والغرفة التأديبية والتحكيمية بصفة خاصة بسبب موقفه الشخصي تجاه الشركة المتابعة

                                                
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات التي طبقت  02/01من القانون رقم  121خالفا لما يورد المادة  - 1

فى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط تتنا« : إجراء التنافي على جميع أعضاء اللجنة بنصها على ما يلي
مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفة عمومية أو كل امتالك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في 

  .» مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسستها صفة الزبون المؤهل
  .، السابق ذكره93/10من المرسوم التشريعي رقم  25المادة   - 2
ن المشرع الجزائري يقلد المشرع الفرنسي تقليدا أعمى حتى في أخطاءه وهفواته، فقد كان رئيس لجنة البورصة كأ - 3

لكن المشرع الفرنسي تدارك هذا الخطأ ورغبة منه في تكريس . هو الوحيد الذي يخضع للتنافي دون بقية األعضاء
من التقنين  L 621-4نافي وذلك بموجب المادة استقاللية حقيقة للجنة أخضع الرئيس وجميع أعضائها لنظام الت

، ومع ذلك لم يستفد المشرع 02/07/1996المؤرخ في  96/597النقدي والمالي المعدل بموجب القانون رقم 
وكأنه  03/04بمناسبة صدور القانون رقم  93/10الجزائري من هذا التعديل أثناء تعديله للمشروع التشريعي رقم 

  .حينما يخطأ وال يقلده حينما يصيبيقلد المشرع الفرنسي 
4 -   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives  indépendantes économique en Algérie, op.cit, 

p 102. 
 .110 – 109، مرجع سابق، ...في السياق نفسه عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة 

منه على  39ومراقبة عمليات البورصة تصدت لهذا الفراغ في نظامها الداخلي، إذ نصت المادة إال أن لجنة تنظيم 
يوم من تاريخ إيداع المذكرة اإلعالمية لدى  51منع أعضاء اللجنة من القيام بعمليات على القيم المنقولة في آجل 

  .جنة قبل نشرها للجمهوراللجنة، وكذا القيام ببيع أو شراء قيم منقولة أو دعمت وثائقها لدى الل
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بما أن المشرع لم يخضع أعضاء اللجنة لمبدأ التنافي، كنا نتوقع أن يخضعهم لمبدأ 
حي، أي أنه لم يمنعهم من ممارسة نشاطات أخرى، أو امتالك مصالح معينة، لكن كان التن

عليه أن يضع العضو الذي يملك مصالح في الشركات محل المتابعة من حضور المداوالت 
المفاجأة . وذلك ضمانا لحياد اللجنة بصفة عامة، والغرفة التحكيمية والتأديبية بصفة خاصة

على خالف قانون المنافسة  )1( يخضعون ال لهذا المبدأ وال لذاكهي أن هؤالء األعضاء ال
ال « : التي تنص على ما يلي 03/03من األمر رقم  29ي في المادة افالذي أقر نظام التن

يمكن أي عضو مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو 
رجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد يكون بينه وبين أحد طرفها صلة قرابة إلى الد

  .» تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة على أي نشاط مهني آخر... لألطراف المعنية
  :البراءة ةضمان قرين – ب

التي بمقتضاه  1996من دستور  45كرس المشرع المؤسس قرينة البراءة في المادة 
 93/10رسوم التشريعي رقم لم يتضمن الم .يعتبر كل شخص بريء حتى تثبت إدانته

إشارة إلى هذا المبدأ، لكن هذا ال يعني أن لجنة تنظيم عمليات  03/04والقانون رقم 
البورصة ومراقبتها غير ملزمة به بل بالعكس فهو مبدأ دستوري يجب على اللجنة 

ي في هذا الصدد، قرار محكمة االستئناف ف ذكري. مراعاته أثناء ممارستها للسلطة التأديبية
 التي ألغيت قرار العقوبة الصادرة من طرف لجنة 1993جانفي  15باريس المؤرخ في 

  .)2(البورصة بصحة خرقها لقرينة البراءة
                                                

1 -  Article 39 du règlement intérieur de la COSOB. 
« Tout membre de la commission ne peut : 
1 – faire des opérations sur les valeurs mobilières durant les 15 jours qui suivent l’octroi du visa 
de la notice par la commission. 
2 – Acheter, souscrire ou vendre des titres si un document y afférent a été déposé à la 
commission et a quelle que soit la nature du document et/ou de son traitement par la 
commission jusqu'à publication de la décision par la commission. 
 3 – Acheter, souscrire ou vendre des titres qui font l’objet d’une offre publique, à partir du 
moment où ce fait est connu de la commission jusqu’au moment où il est rendu public par 
l’initiateur ». 

ربعة أيام فقط منذ يتضمن إدانة شخص بعد أ) COB( تتلخص وقائع هذه القضية في أن لجنة البورصة الفرنسية - 2
اعتبرت محكمة االستئناف ذلك خرقا . إبالغ المعني باألمر باألفعال المنسوبة إليه وقيل انتهاء اإلجراءات العقابية

  .لقاعدة المتهم برئ متى تثبت إدانته، فألغيت القرار المتضمن العقوبة
 la note de VIADIER Alain, Bulletin Jolly bourse, 1993, p 148. 
Note de DUCOULOUX FAVARD Claude, Juris classeur périodique, 1993, p 273.  
SALOMON (R), « Le pouvoir de sanction des AAI en matière économique et financier et les 
garanties fondamentales », Revue en droit bancaire et financier, n° 1, 2001, p 46. 
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  : ضمان حق الدفاع – ج
من  56، وأكدت عليه المادة 1996من دستور  115كرسته المادة  ادستوري مبدًأيعد 

ال تصدر أي عقوبة ما لم يستمع «  :التي تنص على ما يلي 93/10المرسوم التشريعي رقم 
إالّ أن هذا النص  .» قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتّهم أو ما لم يدع قانوننًا االستماع إليه

باألمر في االطالع على الملف أو الحصول على نسخة  يلم يتضمن أية إشارة إلى حق المعن
، في حين ال يتضمن )1(نافسةالمتعلق بالم 03/03من األمر رقم  30منه، كما نصت المادة 

قانون النقد والقرض نصا على حق المعني بالمخالفة في الحصول أو االطالع على الحلف، 
. )2(بل اكتفى بإلزام اللجنة المصرفية بإخطار المعني باألمر بالمخالفة المرفوعة ضده

  .)3(القضاء الفرنسيين في هذا الموضوعو بالمقابل أسهب الفقه
   :Le principe non bis in idemبين العقوبات  الجمع عدم – د

من االتفاقية األوروبية  07من البرتوكول رقم  4/1هو مبدأ منصوص عليه في المادة 
من الميثاق  14/7والتي طبقت ما حاء في المادة  )4(1984لحقوق اإلنسان المبرمة سنة 

  .)5(1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لألمم المتحدة لسنة 
كرست هذا المبدأ اغلب التشريعات الداخلية في قوانينها الجنائية لتضع المجتمع بين 
 الجزاءات الجنائية، لكن ليست هناك ما يمنع من الجمع بين الجزاء الجنائي الذي يحمي النظام

                                                
يستمع مجلس المنافس حضوريا إلى األطراف المعنية في « : على ما يلي 03/03من األمر رقم  30ة تنص الماد - 1

القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك، ويمكن أن تعين هذه األطراف ممثال عنها أو تحضر 
  .» مع محاميها أو مع أي شخص تختاره

   .المتعلق بالنقد والقرض 03/11من األمر رقم  111المادة   - 2
3  -  GARRIGUES Brigitte, « L’autorité de régulation boursière face à l’article 6 de la convention 

européenne de droit de l’homme », Revue de droit bancaire et financier N°3 du 01-05-2010, pp 83-85. 
RONTCHEVSKY Nicolas « l’application du principe des droits de la défense aux enquêtes de 
l’autorité des marchés financiers » bulletinJolly  bourse et produits financiers, N° 11 de 
01/11/2011, p583.  
 ARSOUZE CHARLES, « La cour de cassation se prononce sur le respect des droits de la défence par 
l’autorité des marchés financiers », revue des sociétés N° 10 du 01/10/2011, pp 575-580. 

4 -  Article 4/1 du protocole n° 7 de la CEDH 1984. 
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définit conformément à la loi et à la procédure pénale 
de chaque page ».  

5 -  Article 14/7 du pacte de 1966 des Nations Unies. 
« Nul ne peut être poursuivi ou punie pénalement par les Juridictions du même état en raison 
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet état ».  
 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers…, op.cit, p 119. 
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العام والمصالح العامة للمجتمع، وبين الجزاء التأديبي الذي يحمي النظام الخاص ومصالح مهنية 
  .علما أن الفئة المعينة بالجزاء التأديبي تربطها عالقة مباشرة على مصدر الجزاء. صةخا

تعتبر الجزاءات التي تصدرها الغرفة التأديبية والتحكيمية جزاءات تأديبية في 
مواجهة المهنيين دون الجزاءات اإلدارية، وعليه ال يثور أي إشكال حول تطبيق هذا المبدأ 

ما هو عليه الحال بالنسبة للجنة . مراقبة عمليات البورصةمن طرف لجنة تنظيم و
البورصة الفرنسية وسلطة السواق المالية في فرنسا، إذ أن اختصاصها بإصدار جزاءات 
إدارية هو الذي أدى إلى تنظيم طعن ضدها أمام المجلس الدستوري باعتبار اللجنة 

قضائيا، لكن الفعل المرتكب  بإصدارها مثل هذه الجزاءات على األفراد الذي سيتابعون
  .معاقب عليه جنائيا أيضا

 28المؤرخ في  89/260أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراره الشهير رقم 
، الذي قضى بدستورية الجمع بين الجزاءين الجنائي واإلداري بشرط عدم 1989جويلية 

  .)1(تجاوز الحد األقصى ألحد الجزاءين
ي صدرت عدة أحكام وقرارات في المهام القضائية الفرنسية تطبيقا لقرار المجلس الدستور

  .  )2(تقضي بإمكانية الجمع بين الجزاء اإلداري والجزاء الجنائي الذي ينطق به القاضي
  :حدود السلطة التأديبية – ساًساد

لممارسة اللجنة للسلطة التأديبية وذلك عن طريق تدخل ل اًوضع المشرع الجزائري حدود
سلطة  بممارسةدخل فيه القاضي بناء على طلب اللجنة تيأخذ شكلين مختلفين، أولهما يالقضاء الذي 

  .قرارات الغرفة التأديبية ضدون المرفوعة أمامه عاألمر، ثانيهما يتدخل فيه القاضي لدراسة الط
                                                

  :يثيات مهمة هيأشار المجلس الدستوري في قراره هذا ثالث ح - 1
  .أنه من غير الجدوى البحث عن القيمة الدستورية لمبدأ عدم الجمع بين العقوبات – 1
  .إن هذا المبدأ ال يمكن إعماله في حالة الجمع بين العقوبات الجزائية واإلدارية إال إذا نص القانون على خالف ذلك – 2
فقة لعقوبات القاضي شرط أن ال يتعدى المبلغ امر الحظ المجلس بأن هذه اللجنة يمكن أن تنطق بعقوبات – 3

  .اإلجمالي للعقوبتين معا الحد األقصى لكالهما
القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي،  سلطةعيساوي عز الدين، ال: لمزيد من التفاصيل 

  .88 – 86 ص مرجع سابق، ص
بصحة الجمع بين الجزاء الموقع من قبل إدارة الضرائب  1996جوان  20خ قضت محكمة النقض الفرنسية بتاري - 2

  .عن الغش الضريبي والجزاء الجنائي السالب للحرية والمرفق بغرامات جنائية
 THOMASSET Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales, op.cit, p 321. 
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  :Pouvoirs d’injonction ممارسة اللجنة لسلطة األمر عندتدخل القاضي  – أ
ألوامر التي تصدرها اللجنة في مواجهة كل من يرتكب عمال تتمثل هذه السلطة في ا

مخالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية، فتأمره بالكف عن تلك األعمال وإزالة آثارها، تتخذ سلطة 
  :األمر مظهرين مختلفين هما

ال : Pouvoirs d’injonction indirecteسلطة األمر غير المباشر  – 1 – أ
تخاطبه عن طريق ا مستعمل هذه السلطة، إنبالمخالفة مباشرة حينما تتخاطب اللجنة المعني 

لمخالفين بضرورة االمتثال للنصوص لاللجنة من القاضي إصدار أمر تطلب  .القضاء
  .التشريعية والتنظيمية والكف عن األعمال المخالفة لها

 )COB()1(اعترف المشرع الفرنسي بهذه السلطة لكل من لجنة عمليات البورصة 
، تظهر أهمية هذه السلطة حينما يكون الفعل المخالف )CMF()2(سواق المالية ومجلس األ

القواعد  إنما يمس COBال يمس بالقواعد التنظيمية التي تصدرها لجنة البورصة 
  .التشريعية والتنظيمية ذو الطابع العام

ة  للجنة حذى المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي اعترف سلطة األمر غير المباشر
 93/10من المرسوم التشريعي رقم  40تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وذلك بموجب المادة 

يمكن رئيس اللجنة في حالة وقوع عمل مخالف لألحكام التشريعية « : التي تنص على ما يلي
أو التنظيمية ومن شأنه اإلضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، أن يطلب من المحكمة 

ثارها، ويحيل آلمخالفة أو إبطال الألحكام ووضع حد ل ذهإصدار أمر المسؤولين باالمتثال له
  .نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرفة الذي يقتضيه القانون

ودون اإلخالل بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في األمر استعجاليا، 
إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها بل ويمكنها أن تتخذ تلقائيا أي 

  .إلى الخزينة العمومية
  .» ويمكن لرئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في مجال وقوع جرائم جزائية

يستنتج من تحليل المادة المذكورة أعاله أن ممارسة اللجنة لسلطة األمر غير المباشر 
                                                

  .1985ديسمبر  14المؤرخ في  85/1325بموجب القانون رقم  - 1
من التقنين النقدي والمالي، لكن السلطة  L 622-10-1المعدل للمادة  2001ماي  15بموجب القانون المؤرخ في  - 2

  .التي منحت لمجلس األسواق المالية آنذاك كانت منحصرة في عمليات العرض العام للشراء دون غيرها
 TEYSSIER David, La régulation des autorités des marchés financiers, op.cit, p 301. 
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  :متوقف على توافر شرطين هما
ينطوي الفعل على مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية رغم أن النص لم يحدد  أن -

طبيعة النصوص التنظيمية المقصودة، أهي النصوص التنظيمية العامة الصادرة عن 
لإلجابة على  ؟كن إدراج النصوص التنظيمية التي تصدرها اللجنةمأم ي .السلطة التنفيذية
بأن للقول  ،التطور التاريخي لموقف المشرع الفرنسيب لستدالااليمكنها هذا التساؤل 

من المرسوم  40النصوص التنظيمية الصادرة عن اللجنة ال تدخل في إطار المادة 
، حيث أن هذه األخيرة تتمتع بسلطة أخرى لرفع المخالفات 93/10التشريعي رقم 

ى محدودة ألنها الماسة بأنظمتها وقراراتها وهي السلطة التأديبية مع أن ممارستها تبق
  .تتعلق  بالمهنيين دون غيرهم

الشرط الثاني هو إلحاق ضرر بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، هذا الضرر قد  -
و يكون ضررا متوقعا، كما يفهم ذلك من استعمال المشرع أيكون محقق أي وقع فعالً 

  .)1(» من شأنه األضرار بحقوق المستثمرين« لعبارة 
  :المذكورة أعاله عدة إشكاالت قانونية، منها 40ير المادة ثت
أن القسم  40من المادة يفهم عدم تحديد المحكمة المختصة بالنظر في طلب للجنة،  - 

المختص بدراسة الطلب هو القسم االستعجالي دون معرفة المحكمة التي  يتبع لها 
دائرة  القسم، أهي محكمة مقر المجلس بالجزائر العاصمة، لوقوع مقر اللجنة في

اختصاصها من جهة ومن جهة أخرى أن األمر سيصدر من القاضي في مواجهة 
المتدخلين في السوق من غير المهنيين، ألن هؤالء يخضعون مباشرة للسلطة التأديبية 
للجنة، أم يختص بها مجلس الدولة باعتباره هو المختص بالنظر في الطعون 

، األمر الذي يكسب )2(اإلدارية المستقلة بالمشروعية ضد قرارات اللجنة وأغلب الهيئات
 .)3(قضاء هذه الهيئة نوع من الخبرة والمعرفة بالقواعد المنظمة للسوق المالية

                                                
أن مجرد خرق  تقريرهى هذا الجدل بأنار تحديد الضرر جدالً وسط الفقه الفرنسي، لكن االجتهاد القضائي ثلقد أ -  1

  .لقواعد التشريعية والتنظيمية هو قرينة على سوء اإلعالم المتوفر في السوقا
« …En considérant que le non respect des dispositions réglementaires et légales entraînant une 
présomption du marché. Dés lors, l’atteinte aux droits des épargnants était constitué par le fait que 
l’information des épargnants n’était pas assurée dans des conditions conformes au bon 
fonctionnement des marchés ».TEYSSIER David, La régulation des marchés financiers, op.cit,p 115  

2 -   ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien ». Revue IDARA, n° 1/2005, p 8.  

  .معتمدا على خبرة هؤالء القضاة في مجال السوق المالية هنفسانتهج المشرع الفرنسي النهج  - 3
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 ...« : حينما نص على ما يلي 40وقع المشرع في خطأ في تحرير النص العربي للمادة  - 
  .»... ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي يقتضيه القانون

يحيل الملف على النيابة العامة وليس المجلس القضائي،  –وهو األصح–والنص الفرنسي 
  .وذلك في حالة ما إذا كان الفعل المرتكب يقتضي متابعة جزائية

اإلبطال كجزاء مدني لألفعال المخالفة للقواعد التشريعية  40جعل المشرع في المادة  -
للقاضي النطق به أو االكتفاء بالنطق بوضع حد  والتنظيمية وأن هذا األثر اختياري يمكن

، في » ثارهاآوضع حد للمخالفة أو إبطال « المخالفة، ذلك أن المشرع استعمل عبارة 
حين أن القواعد العامة للقانون المدني تقضي أن أية مخالفة للقواعد القانونية اآلمرة 

مشروعيتها وليس اإلبطال تشريعية كانت أو تنظيمية يكون جزاء البطالن المطلق لعدم 
  .)2(مع اإلشارة إلى أن النص الفرنسي مخالف تماما للنص العربي )1(الذي هو بطالن نسبي

ال تتمتع لجنة  : Pouvoirs d’injonction directeةسلطة األمر المباشر – 2 – أ
ذه ح لها هيمن صنطة األمر المباشر، فال وجود ألي تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بسل

ا من قيمة اللجنة بالمقارنة على نظيرتها الفرنسية السلطة، هذا ليس انتقاص)AMF ( التي تتمتع
بهذا الحق، وذلك راجع حسب رأينا إلى عدم امتالك اللجنة أية سلطة مباشرة على باقي 
المتدخلين في السوق من غير المهنيين، فكيف لها أن تأمرهم باالمتثال ألنظمتها، وعليه فإن 

  :خل اللجنة يكون كاآلتيتد
فة تمس النصوص التشريعية أو التنظيمية العامة منها أي الصادرة من لإذا كانت المخا - 

وكان مرتكبها وسيط في عمليات  –السلطة التنفيذية والخاصة أي الصادرة عن اللجنة 
  .البورصة أو أحد المهنيين، فإن اللجنة تتدخل بممارسة السلطة التأديبية

مخالفة صادرة من غير المهنيين وتمس بالنصوص التشريعية إذا كانت ال - 
والتنظيمية العامة، فإن اللجنة تستعمل سلطة األمر غير المباشر التي سبق 

أما إذا كانت المخالفة صادرة من المهنيين وال تمس ال بالنصوص  .شرحها
نا رقا للنصوص التنظيمية للجنة فهلعامة، إنما تشكل خالتشريعية والتنظيمية ا

 ممارسة ال السلطة التأديبية وال سلطةكون أمام فراغ قانوني، إذ ال يمكن للجنة ن
  .األمر غير المباشر لألسباب السابق شرحها

                                                
  .من التقنين المدني 93المادة   - 1

2 -  « … mettre fin à l’irrégularité ou d’en supporter les effets… ». 
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على المشرع أن يعترف للجنة بممارسة سلطة األمر المباشر ضد المتدخلين في  يجب
تتبع سلطة األمر على أن نجاز عملياتهم، إير المهنيين تحت طائلة منعهم من غالسوق من 

مر اللجنة  واوا ألاقسلى غير المهنيين، الذين سوف لن ينالمباشر بحق توقيع جزاء إداري ع
  . إذا بقيت هذه األخيرة محرومة من سلطة توقيع الجزاء عليهم

، فتصدى له باالعتراف للجنة البورصة نفسه الحظ المشرع الفرنسي الفراغ القانوني
التي عرفت توسيعا في نطاقها يما  )1(89/531القانون رقم  بسلطة األمر المباشر بموجب

اعتراضا وحيدا ومحتشما من المشرع بإمكانية ممارسة اللجنة لسلطة األمر سجل ي .)2(بعد
تأمر للجنة الشركات المقيدة في  93/10من المرسوم التشريعي رقم  35المباشر في المادة  

حظت نقصا أو سهوا في الوثائق التي البورصة بنشر استدراكات، في حالة ما إذا ال
  .     )3(تضمنها اإلعالم الموجه للجمهور

  :تدخل القاضي للنظر في الطعن ضد قرارات الغرفة التأديبية – ب
يحمي الدستور حقوق األفراد عبر السلطة القضائية، إال أن سرعة تطور وتعقيد 

السلطة إلى الهيئات اإلدارية النشاطات االقتصادية الحديثة أدت إلى تفويض جزء من هذه 
المستقلة للفصل في النزاعات الناشئة عن نشاطاتها كونها نزاعات تحتاج إلى سرعة وخبرة 

  .في المجاالت النقدية التي يعجز القاضي ذات التكوين القانوني البحث عن مواكبته
تبقى مع ذلك السلطة القضائية محتفظة بحقها في النظر في الطعون ضد قرارات 

لهيئات اإلدارية المستقلة، بهذا سيستفيد المتقاضي من حق التقاضي على درجتين الذي ا
يكرسه القانون من جهة، من جهة ثانية إخضاع هذه الهيئات للرقابة القضائية، أمر يمنعها 

  .)4(استعمال سلطاتها من التعسف في
                                                

1 - La loi n° 89/531 du 2 Août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. 
J.O.R.F du 4 Août 1989, Art 5-II. 

المتعلق باألمن المالي وكذا قانون التحديث االقتصادي  2003أوت  1سلطة تم توسيعها بموجب القانون المؤرخ في  - 2
loi de la modernisation de l’économie  2005جويلية  26المؤرخ في.  

تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداولها « : على ما يلي 93/10ص المادة كل من المرسوم التشريعي رقم تن - 3
قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة، تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها وال سيما في 

  .اإلدارة والرقابة وعمليات النشر القانونيةمجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة وتشكيلة أجهزة 
  .»وتأمر هذه الشركات عند االقتضاء، بنشر استدراكات فيما إذا لوحظت حاالت سهو الوثائق المنشورة أو المقدمة 

مجلس  أقر إذ RETAILأثير النقاش حول إمكانية خضوع الهيئات اإلدارية المستقلة للرقابة ألول مرة في فرنسا بمناسبة قضية  -  4
:  .منع تعسف الهيئات اإلدارية في استعمال سلطاتهالالدولة برقابة القاضي اإلداري على أعمال وسيط الجمهورية، وذلك 

  .116عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص 
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دارية المستقلة اإل تذه النقطة عدة إشكاالت قانونية تثيرها الطعون ضد الهيئاه تطرح
بصفة عامة وضد القرارات التأديبية للجنة بتنظيم ومراقبة عمليات البورصة من جهة ثانية وهي 

  .الجهة القضائية المختصة، مواعيد الطعن والتنظيم اإلداري المسبق وفي تنفيذ القرار
  :الجهة القضائية المختصة - 1 – ب
عن باإللغاء ضد القرارات الصادرة الط وهذا الصدد نوع واحد من الطعون ه درس فيت

عن الغرفة التأديبية والتحكيمية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة دون الطعن بالتعويض 
  .أي قضاء المسؤولية الذي تم التطرق إليه سابقا

على اختصاص الغرفة  93/10من المرسوم التشريعي رقم  57نص المشرع في المادة 
، عدلت هذه المادة بصدور القانون رقم )1(ضائي بالنظر في هذه الطعوناإلدارية لدى المجلس الق

تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن باإللغاء  «: وصارت كما يلي 63/04
  . » واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع االحتجاج) 1(جل شهر أأمام مجلس الدولة خالل 

مادة االختصاص بالنظر في الطعون باإللغاء المرفوعة ضد جعل المشرع بموجب هذه ال
وذلك تطبيقا ألحكام القانون العضوي  ،قرارات الغرفة التأديبية والتحكيمية منعقد لمجلس الدولة

المستقلة أثار الكثير  ةإسناد مهمة النظر في الطعون ضد قرارات الهيئات اإلداري. )2(98/01رقم 
ار الفقه تصنيفها ضمن أحكام ،فاختصريح يكيف هذه الهيئاتمن الجدل، خاصة مع غياب نص 

  .من قانون اإلجراءات المدنية 7المادة 
 institutionsهيئات عامة وطنية  الهيئاتإلى اعتبار هذه  )3(زوايمية ذتوصل األستا 

publique nationales. االختصاص لمجلس الدولة، يعني أنه  من جهة أخرى منح
أن عقد االختصاص للغرفة اإلدارية  ، في حينونهائية في الطعن سيفصل بصفة ابتدائية

لدى المجلس القاضي يعني أنه ينظر في الطعن ابتدائيا ليتدخل مجلس الدولة كدرجة ثانية 
  .ضد حكم المحكمة اإلداريةللنظر في الطعن 

                                                
  :ما يلي 93/10ي رقم من المرسوم التشريع 57تنص المادة  - 1

  .تفصل الغرفة بحكم ال معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة« 
  .» ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية

الجريدة ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه، المتعلق با 1998المؤرخ في ماي  98/01القانون العضوي رقم  -  2
  .1998الصادر  ،37عدد  الرسمية

3 -  ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes », 
op.cit, p p 16 – 17. 
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  :على خالف المشرع الجزائري، بين نوعين من الطعون هماميز المشرع الفرنسي، 
ام القضاء العادي، إذا كان األمر يتعلق بقرار لجنة العقوبات الصادر في طعن أم - 

  .مواجهة األشخاص العاديين من غير المهنيين تختص به محكمة االستئناف بباريس
طعن أمام القضاء اإلداري يختص به مجلس الدولة إذا كان القرار محل طعن صادر  - 

من التقنين النقدي  L 621-9في مواجهة أحد المهنيين المذكورين في المادة 
معيار جديد يختلف عن المعيار القديم الذي اتخذه المشرع للتمييز بين . )1(والمالي

  .اختصاص القضاء العادي والقضاء اإلداري والمتمثل في معيار طبيعة العقوبة
من المرسوم  57حددت المادة  :مواعيد الطعن والتظلم اإلداري المسبق – 2 – ب

ابتداء ) 1(مواعيد الطعن بشهر واحد  03/04المعدلة بموجب القانون رقم  93/10التشريعي رقم 
وجدناه لدى لجنة ضبط االتصاالت السلكية  هنفسمن تاريخ تبليغ المعني باألمر بالقرار، الميعاد 

، أما بشأن لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز فحدد )3(، كذلك لدى مجلس المنافسة)2(والالسلكية
إذا كان الحساب بالنسبة للهيئات المذكورة أعاله كان باألشهر، فإن المشرع اتخذ . )4(هرينألجل بش

طريقة أخرى للحساب وهي باأليام وذلك بالنسبة لكل من اللجنة المصرفية التي جعل المواعيد 
لوكالة من تاريخ تبليغ القرار، كذلك بالنسبة للوكالة الوطنية للمناجم ا) 60(الخاصة بها بستين يوما 

 مع العلم أن ،)5(يوما من تاريخ تبليغ القرار 30الوطنية للجيولوجيا التي اعتمد بشأنها بميعاد 

                                                
1 -   BOURETZ Emmanuelle et EMERY Jean-Louis, Autorité des marchés financiers et commission 

bancaire, op.cit, pp 100 – 101. 
BOUNNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit,        p 283. 
 DAIGRE Jean-Jacques, « Recours contre les décisions de la future autorité des marchés 
financiers, compétence administrative ou judiciaire », Revue de droit bancaire et financier, 2003,  
p 197. 
 ROBERT Marie-Claude, « La procédure de sanction de l’autorité des marchés financiers ». Revue 
LAMY de droit pénal des affaires, Paris, 2000, pp 737 – 738. 

  :راجع. 2003األمن المالي لسنة  تفرقة القديم المتخذ قبل صدور قانونلمزيد من الشرح حول معيار ال
 THOMASSET Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales, op.cit, pp 362 – 392. 

ذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد ال 2000أوت  5المؤرخ في  2000/03من القانون رقم  17المادة  - 2
  .والمواصالت السابق ذكره

   .المتعلق بالمنافسة 03/03من القانون رقم  63المعدلة للمادة  08/12من القانون رقم  31 المادة - 3
قنوات، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر ال 2002فيفري  5الصادر في  2002/01من القانون رقم  139المادة  -  4

  .السابق ذكره
  .المتعلق بالمناجم 2001جويلية  3المؤرخ في  2001/10من القانون رقم  48المادة  - 5
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  .   )1(الحساب باأليام ال يساوي بالضرورة الحساب باألشهر
لى ضرورة التظلم اإلداري المسبق إشارة إمن المرسوم التشريعي  57المادة  ضمنتت مل

م مجلس الدولة، فهل تخضع القرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية الطعن باإللغاء أما قبل رفع
للجنة البورصة إلجراءات التظلم المسبق، أجاب المجلس الدستوري على هذا التساؤل بشأن 

في  Algerian international Bankقرار اللجنة المصرفية في قضية البنك الدولي الجزائري 
غياب نص صريح في قانون النقد والقرض يلزم  أنه في 01/04/2003قراره المؤرخ في 

ن هذا األخير فإ، واإلدارية المعني بإجراء التظلم المسبق المعروف في قانون اإلجراءات المدنية
معفي منه، يمكن أن نطبق هذا القرار على جميع الهيئات اإلدارية المستقلة، فكلما كان النص 

مخالفة للقواعد العامة في  اطعون ضد قراراتهالمؤسس لهذه الهيئات يتضمن مواعيد خاصة بال
  .)2(ي تلك الهيئات من تطبيق التظلم المسبقإ، المشرع يستثن.م.إقانون 

تعتبر المنازعات الناشئة في المجال االقتصادي بصفة عامة،  :وقف التنفيذ – 3 -  ب
بالتعقيد وتلك التي تثور بين سلطات الضبط والمتعاملين معها بصفة خاصة، منازعات تتسم 

والدقة كونها تتعلق بمصالح كبيرة ومهمة لألطراف، فالقرار التأديبي الصادر من سلطة 
الضبط في مواجهة أحد المستثمرين، خاصة إذا تضمن هذا القرار منعا للنشاط أو سحبا 
لالعتماد، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد مصالح المستثمر في انتظار النظر في 

  .يرفعه لألخير إلى الجهات القضائية المختصة الطعن الذي
ظهرت فكرة وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئات اإلدارية المستقلة كضمانة أساسية 
يجب تكريسها لحماية مصالح المتعاملين معها ضمانة كرسها المجلس الدستوري الفرنسي 

المتعلق  1986ديسمبر  01من األمر الصادر في  15بمناسبة النظر في دستورية المادة 
 أن الطعن ضد قرارات مجلس الدولة ال« : بالمنافسة وحرية األسعار الفرنسي التي تنص على

                                                
يوما، أما إذا اجتمع  62جل شهرين يساوي أ) يوما 31(وشهر جانفي ) يوما 31(فإذا اجتمع كل من شهر ديسمبر  - 1

  .يوما 59اوي ، ألجل شهرين يس)يوما 28(بشهر فيفري ) يوما 31(شهر جانفي 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, op.cit, p 114 – 115. 

2 -  « On peut soutenir que toutes les fois qu’un texte institutif d’une autorité administrative 
indépendante prévoit un délais de recours spécifique contre la décision de l’organe en cause il 
pose des règles dérogatoires au droit commun : le législateur soustrait ainsi la matière aux 
dispositions du code de procédure civile ayant trait au recours administratif obligatoire ».  
 ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit, p 25.  
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يوقف التنفيذ، قضى المجلس الدستوري بأن هذه المادة تجرد المتقاضي من إحدى الضمانات 
وقف تنفيذ األساسية للدفاع كون أن العقوبات التي يوقعها المجلس صارمة، فطلب المتقاضي ل

  .)1(» القرار المطعون ضده تعتبر ضمانة أساسية لحق الدفاع
كرس المشرع الفرنسي هذا المبدأ الدستوري في مجال األسواق المالية، فالشخص الذي 
درت في حقه عقوبة من لجنة العقوبات له أن يطلب وقف تنفيذ العقوبة في انتظار الفصل في 

لمختصة لكن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في النطق طلب اإللغاء المقدم أمام الهيئات ا
 )2(االعتبار خطورة القرار المطعون ضده وجسامة الضرار الناجمة عنه فيبوقف التنفيذ آخذا 

  .)3(ووجود شك معقول في عدم مشروعية القرار محل الطعن
اإلدارية  موقف المشرع الجزائري إزاء فكرة وقف تنفيذ قرارات الهيئات عن يجب البحث

ال توقف « : على ما يلي واإلداريةمن تقنين اإلجراءات المدنية  833تنص المادة  .المستقلة
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية تنفيذ القرار المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على 

بإيقاف  ،الطرف المعنيبناء على طلب  غير أنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر .خالف ذلك
 يفهم من خالل هذه المادة أن الطعن ضد القرارات اإلدارية ال يوقف. » اإلداريتنفيذ القرار 

                                                
1 -  Décision du conseil constitutionnel n° 87/224 du 27 Janvier 1987 « Considérant que, compte tenu 

de la nature ou Juridictionnelle du conseil de la concurrence, de l’étendue des injonctions et de la 
gravité des sanctions pécuniaires qu’il peut prononcer, le droit pour la justiciable formant un 
recours contre une décision de cet organisme de demander et d’obtenir, les cas échéant un sursis 
à l’exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droit de la défense ». 

ذكر نص القرار األستاذ عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي 
  .148ص  ،والمالي، مرجع سابق

ال قرار محكمة االستئناف بباريس التي رفضت طلب وقف تنفيذ قرار سلطة األسواق المالية نذكر على سبيل المث - 2
  .ألنه ال ينجز عنه ضرر جسيم للمعني باألمر

من بين القرارات التي تتسم بالخطورة نذكر مثال قرار سحب االعتماد من بنك أو مؤسسة مالية سيؤدي حتما إلى 
في انتظار فصل القضاء في الطعن بإلغاء القرار، فما النفع إذا حكم القاضي حل هذا البنك أو المؤسسة المالية، 

  .بإلغاء قرار سحب االعتماد، بعد سنوات من حل البنك
 ZOUAIMIA Rachid, « Le contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit, p 29. 
« La décision de l’AMF n’était pas susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement 
excessives ». 
 ROBERT Marie-Claude, « La procédure de sanction de l’autorité des marchés financiers », op.cit, 
p 739. 

3 -  « L’existence d’un doute sérieux quand à la légalité de la décision de l’AMF ». 
 SIMON François Luc, «Recours contre les décisions de l’autorité des marchés financiers 
(AMF) », Jolly bourse n° 2 du 30 Juin 2006, p 2. 
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تنفيذها كقاعدة عامة أو أصلية، نظرا لتمتع القرارات اإلدارية بقرينة المشروعية وامتياز 
ي للقاعدة ثنائتإنما يعتبر وقف التنفيذ إجراء اس .)1(األولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ الفوري لها

التالزم الزمني بين طلب وقف التنفيذ : العامة، وال يطبق هذا االستثناء إال بتوفير شروط هي
ر حاالت التعدي التي تؤدي إلى مع إلزامية توف، أو التظلم المرفوع ضد القرار والطعن باإللغاء

  .)2(عدم مشروعية القرار اإلداري وغيرها من الشروط 
الجزائري بشأن إخضاع القرارات الصادرة عن الهيئات اإلدارية تباين موقف المشرع 

للمبدأ العام أال وهو التنفيذي الفوري للقرار اإلداري أو االستثناء وهو أن الطعن باإللغاء يوقف 
اخضع فئة منها إلى المبدأ العام بنص صريح، فقانون النقد والقرض مجل فتنفيذ القرار، 

قرارات اللجنة المصرفية من اختصاص مجلس الدولة دون  االختصاص بالنظر في الطعن ضد
بشأن قرارات مجلس إدارة الوكالتين المختصين في المجال نفسه اتخذ الموقف  .)3(وقف التنفيذ

  .)5(وكذا قرارات لجنة ضبط البريد والمواصالت )4(المنجمي
على ألي نص  وجوداكتفى المشرع بالسكوت بشأن باقي السلطات اإلدارية المستقلة، فال 

 ، وفي غياب نص خاص يجب)6(منها قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز ا،وقف تنفيذ قراراته
                                                

ى ، مداخلة مقدمة خالل أشغال الملتق"وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة"فتحي وردية،  - 1
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم 

   .332، ص 2007ماي  24 – 23االقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 
  .من تقنين اإلجراءات المدنية و اإلدارية  834المادة   - 2

، "سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة"هديلي أحمد، : ألكثر تفاصيل حول هذه الشروط  
مداخلة مقدمة خالل أشغال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المذكور 

  302و 297أعاله، ص ص 
  .بق ذكره، الساالمتعلق بالنقد والقرض 03/01من األمر رقم  107المادة  - 3

المعدل لألمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  10/04من القانون رقم  10رغم تعديل هذه المادة بموجب المادة 
تكون الطعون من اختصاص « : تنص على ما يلي 107ألخيرة من المادة االسابق ذكره، بقيت الفقرة  03/11

  .» مجلس الدولة وهي غير موقفة للتنفيذ
 ،المتضمن قانون المناجم ،01/01من القانون رقم  48ه ال يوقف تنفيذها كما نصت عليه المادة فالطعن ضد قرارات - 4

  .السابق ذكره
المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية،  ،2000/03من القانون رقم  17المادة  -  5

  .السابق ذكره
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  2002فيفري  05ي المؤرخ ف 02/01من القانون رقم  139المادة  -  6

  .السابق ذكره ،القنوات
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  .من قانون اإلجراءات المدنية السابق شرحها 238/2الرجوع إلى القواعد العامة وهي المادة 
الخصوصية التي يتمتع بها مجلس المنافسة كون الطعون ضد أن إلى يجب اإلشارة 

من األمر رقم  63ترفع أمام القضاء العادي وهو مجلس قضاء الجزائر، فطبقا للمادة  هقرارات
المتعلق بالمنافسة، الطعن في حد ذاته ال يوقف التنفيذ لكن يجوز للمعني باألمر تقديم  03/03

طلب بوقف التنفيذ بصفة استعجالية لدى رئيس مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل فيه في 
  .ا بكامل سلطته التقديريةيوما محتفظً 15جل أ

وقع المشرع الجزائري في حيرة من أمره بشأن وقف تنفيذ قرارات لجنة تنظيم عمليات 
البورصة ومراقبتها، إذ أنه نص صراحة على وقف تنفيذ قراراتها المتعلقة بممارستها للسلطة 

اضحة الشدة التنظيمية إذا كانت أحكام الالئحة المطعون ضدها يمكن أن تنجر عنه نتائج و
، أما قراراتها المتعلقة بممارسة )1(واإلفراط أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها

السلطة التأديبية عن طريق الغرفة التأديبية والتحكيمية فلم يفصل بشأنها المشرع ال بخضوعها 
لتشريعي رقم من المرسوم ا 57لوقف التنفيذ وال بعدمه، لكن باستقراء النص القديم للمادة 

أمام الغرفة  ويمكن الطعن في قرارات الغرفة... « : قبل تعديله التي تنص على ما يلي 93/10
إخضاع هذه الطعون ، فإن » اإلدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية

  . ، يعني أن الطعن ضد قراراتها غير موقف للتنفيذللقواعد العامة
إالّ أنها لم ترفع هذا اللبس بل اكتفت  03/04بموجب القانون رقم  57مادة رغم تعديل ال

أشهر من ) 6(جل لمجلس الدولة للفصل في الطعن باإللغاء المرفوع أمامه وهو ستة أبتحديد 
تاريخ تسجيل الطعن، األمر الذي أدى بالبعض إلى القول بعدم تمتع الطعن باإللغاء ضد قرارات 

لتحكيمية بوقف التنفيذ نظرا لآلجال القصيرة التي حددها المشرع للنظر في الغرفة التأديبية وا
  .)2(الطعن فعدم تماطل الهيئة في الفصل في الطعن يؤدي إلى انتفاء المصلحة من وقف التنفيذ

                                                
  .السابق ذكره ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  33المادة   - 1
  .339، مرجع سابق، ص "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة"فتحي وردية،   - 2
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 الفصل الثاني

  السوق المالية واالستثمار في دارة اإلتنظيم أجهزة  
تدار األسواق المالية العالمية من قبل شركات خاصة خاضعة للقانون الخاص، علماً أنها 

 القوميةصادات تقاالنها تتعلق بأهم دعائم وركائز كو ،نفسه حساسة في الوقتو مهمة دقيقة
 هذا الخيار لما تتوفر عليه هذه الشركات الخاصة من خبرة تبنت أغلب التشريعات. العالميةو
ساهم . ال تتوفر عليهما اإلدارة التقليديةيتها، كفاءة تسوو كفاءة في مجال إدارة عمليات السوقو

  .االقتصادتدعيم ظاهرة خوصصة القانون المصاحبة لخوصصة هذا الخيار في 
أسواقها المالية، فازدهار األسوق  القوية في العالم قوتها من قوة االقتصاداتتستمد 

 إلى نفوذها هذا دىأ. المالية صاحبه ازدهار الشركات العاملة فيها، التي اكتسبت نفوذاً قوياً
مزايا ال تتمتع بها باقي الشركات الخاضعة و افتكاك صالحياتو تطوير مركزها القانوني

   .للقانون الخاص
همة إدارة السوق المالية إلى شركة تبنى المشرع الجزائري هذا النهج بتوكيله م

 ،93/10تشريعي رقم هي شركة إدارة بورصة القيم المنشأة بموجب المرسوم الو خاصة
مهمة تسوية العمليات إلى شركة خاصة أخرى هي المؤتمن المركزي على السندات و

  . 03/04المنشأة بموجب القانون رقم 
واالستثمار فيها والتعامل مع  حصر المشرع الجزائري الحق في الدخول إلى السوق

هيئات . شركتي السوق السابق ذكرهما، على فئة محدودة هي هيئات االستثمار في السوق المالية
  .لمباشرة عمليات السوق لحساب زبائنها مراقبتهاو تعتمد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة

التوظيف الجماعي للقيم هيئات و تتمثل هيئات االستثمار المالية في الوسطاء الماليين
كما  ،حاجة المؤسسات والشركات إلى السيولة الالزمة لتمويل مشاريعها التي تلبي .المنقولة

تلبي حاجة المدخر إلى توظيف مدخراته في استثمارات قد تحقق له أرباحاً طائلة، إذا 
  . إدارة مخاطرهاو محفظة كل زبون اختيار تأحسن

وهي ز القانونية للشركات المتدخلة في السوق المالية، المراكلدراسة هذا الفصل  يخصص
 .)المبحث الثاني( وأجهزة االستثمار فيها ،)المبحث األول(أجهزة إدارة السوق المالية 
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  المبحث األول
  أجهزة إدارة السوق المالية

التي سماها المشرع بشركة إدارة بورصة  ،ير بورصة القيم المنقولةيشركة تس تعتبر
فهي  ،، المحرك األساسي لعمليات البورصة)1(93/10نقولة في المرسوم التشريعي القيم الم

لجهاز ا الشركة كانت .بدايتها إلى تنفيذها وتسويتها نهائيا ها منتسهر على حسن سير
، الذي أناط بالشركة مهمة 2003ون منازع قبل تعديل سنة الوحيد الذي يدير البورصة د

الذي أسس المؤتمن المركزي للسندات و ،ا داخل المقصورةالبورصة وتنفيذه تسيير عمليات
تسليم األوراق و السهر على إتمام عمليات الدفعوله مهام تسوية العمليات بعد تنفيذها، ل خو

  .)2(المالية على أحسن وجه وتنظيم عمليات المقاصة كلما اقتضى األمر ذلك
الذي من جهة، خفف  كانت تلك خطوة حميدة ومبادرة حسنة من المشرع الجزائري،

وإذا كان واقع وقلة العمليات داخل البورصة ال يسمح  –العبء على شركة تسيير البورصة 
ومن جهة أخرى أوكل هذه المهام ذات الطابع التقني إلى  –لنا باستعمال كلمة عبء 

مجابهة كل لوذلك  ،نظرا لتدخل البنوك في تشكيلته الذي يفترض فيه التخصص ،المؤتمن
  .التي تستدعيها عمليات التسوية، الظروف

 جهازين أساسيين في إدارة السوق هماللدراسة خصوصية المركز القانوني هذا المبحث  يخصص
 .      )المطلب الثاني( المؤتمن المركزي للسندات، و)المطلب األول( شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

  المطلب األول
  شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

من تفرغ و من جهة تخصصال تقتضي فهي بالتعقيد، إدارة معامالت البورصة تازتم
لذا فضلت بعض التشريعات إناطة . جهة ثانية لتنفيذ كل العمليات الحاصلة داخل المقصورة

هو  .تمارس مهامها تحت رقابة السلطة العليا للسوق المالية ،هذه المهمة بهيئة متخصصة
، )3(أسس شركة تسيير بورصة القيم المنقولة نمالجزائري حيانتهجه المشرع االنهج الذي 

                                                

  .، السابق ذكرهالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  15المادة    - 1
  .التي استحدثت المؤتمن المركزي للسندات 03/04على التوالي من القانون رقم  11و 10المواد    -  2
في حين  ،93/10إدارة بورصة القيم في الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم  كانت هذه الشركة تسمى شركة - 3

 =والصحيح هي التسمية  société de gestion de la bourse des valeursأن النص الفرنسي لذات المرسوم يسميها
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لكن  (COSOB)مهام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  لتمارس مهام مختلفة عن
  .تحت سلطة ورقابة هذه األخيرة

من المرسوم التشريعي  15بموجب المادة تسيير بورصة القيم المنقولة  تأسست شركة 
تنظيمها من بتتعلق  .مواد منه لهذه الشركة) 05(م خمسة خصص هذا المرسو. 93/10رقم 

دعمت هذه المواد بأنظمة وتعليمات صادرة عن اللجنة، ثم . حيث رأسمالها، أعضائها، ومهامها
تمتاز شركة تسيير بورصة القيم بخصوصيات تظهر في . بقرارات صادرة عن الشركة نفسها

  ).الفرع الثاني(ية ، وفي طبيعتها القانون)الفرع األول(تشكيلتها 

  الفرع األول
  شكيلة شركة تسيير بورصة القيم المنقولةت

 15كيف المشرع الجزائري شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بشركة أسهم في المادة 
الوسطاء في عمليات البورصة  مجعل المساهمين فيها ه .93/10من المرسوم التشريعي 
التي نصت على ما  ،)1(97/01من النظام رقم  2المادة وذلك حسب  ،المعتمدين من قبل اللجنة

والمنصوص " شركة"إن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في صلب النص «: يلي
المتعلق ببورصة القيم  1993ماي  23المؤرخ في  93/10عليها في المرسوم التشريعي 

عمليات البورصة المعتمدين  المنقولة، هي عبارة عن شركة أسهم متأسسة من الوسطاء في
  .» ...من طرف لجنة تنظيم ومراقبة

البحث في هوية المساهمين المشكلين لشركة تسيير بورصة القيم، إلى دراسة نقطتان  أدى
  .)ثانيا( تشكيلة الشركة بعد المرحلة االنتقاليةو، )أوالً( تشكيلة الشركة خالل المرحلة االنتقالية: هما

  :خالل المرحلة االنتقالية تشكيلة الشركة -أوال 
 ماي 23أي منذ  93/10 رقم بدأت المرحلة االنتقالية من تاريخ صدور المرسوم التشريعي

                                                                                                                                                   
هذا التصحيح في التعديل  أدخل المشرع .تقابلها بالعربية كلمة تسيير gestionن كلمة ألالفرنسية بدال من العربية =

يتمم الباب الثاني « : التي تنص على ما يلي 03/04من القانون رقم  8وذلك بموجب المادة ، 2003الحاصل سنة 
، المعدل 1993مايو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2المؤرخ في  93/10من المرسوم التشريعي رقم 

 .» "شركة تسيير بورصة القيم المنقولة": ا يأتين كممعنووالمتمم والمذكور أعاله بفصل أول 

المتعلق بمساهمة  1997نوفمبر  18المؤرخ في  01- 97نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  - 1
، الصادر 87عدد الجريدة الرسمية وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة، 

الجريدة ، 18/11/2003المؤرخ في  03/04معدل والمتمم بموجب النظام رقم ال. 1997ديسمبر  29في 
  .2003نوفمبر  30، الصادر في 87عدد الرسمية 
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يمكن انتقاالً ولمدة « : التي نصت على ما يلينفسه من المرسوم  61وذلك بموجب المادة  1993
نة كوسطاء في ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا النص، أن تعتمد اللج

وبهذه  .» عمليات البورصة األشخاص المعنويين التابعيين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي
  .هؤالء األشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة إدارة بورصة القيم المنقولةلالصفة يمكن 

هيئة المناخ الجواب ببساطة هو رغبة المشرع في االنتهاء من ت لماذا هذه المرحلة االنتقالية؟
على أمل مباشرتها لنشاطها  ة،لسوق المالية الجزائريلالمرافق اإلطار العضوي وتجسيد القانوني 

في أقرب اآلجال، وعدم انتظار تأسيس وسطاء، ثم اعتمادهم لكي يكتتبوا في رأسمال شركة تسيير 
بهذا النشاط خصوصا وأنه أمر قد يطول ألمد، في انتظار اهتمام المستثمرين  .بورصة القيم

علما  .وتقريرهم إنشاء شركات لممارسة الوساطة المالية، أو حتى اهتمام األشخاص الطبيعية بذلك
  .)1(ألشخاص الطبيعية بممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصةلآنذاك يسمح كان أن القانون 

يات فئات األشخاص المعنوية التي يمكن أن تعتمدها لجنة تنظيم ومراقبة عمل حددت
 بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،البورصة بصفة انتقالية كوسطاء في عمليات البورصة

يمكن أن تعتمد لجنة تنظيم عمليات « : ي نصت مادته الثانية على ما يليالذ) 2(94/176
البورصة ومراقبتها بصفة انتقالية كوسطاء عمليات البورصة، البنوك والمؤسسات المالية 

  .» ستقرة قانونا في الجزائر وكذا صناديق المساهمةوشركات التأمين الم
لم تبين هذه المادة هوية األشخاص المعنوية المرشحة لممارسة الوساطة في عمليات 
البورصة بصفة انتقالية، إنما اكتفت بتحديد صفتهم والمتمثلة في البنوك والمؤسسات المالية 

ه األخيرة بطلب اعتماد لدى اللجنة، على أن تتقدم هذ. وشركات التأمين وصناديق المساهمة
  .كي تتمكن من مباشرة هذا النشاط

 ، بعد انعقاد جمعيتها1997ماي  25أنشأت شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بتاريخ 
                                                

تسمح لألشخاص الطبيعية بممارسة نشاط الوساطة في  93/10من المرسوم التشريعي رقم  6كانت المادة   - 1
 03/04ن تعدل هذه المادة بموجب القانون رقم عمليات البورصة بعد اعتمادهم من طرف اللجنة، وذلك قبل أ

يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد اعتماد من طرف لجنة « : التي صارت تنص على ما يلي
من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض والبنوك تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

لم يعد يسمح لألشخاص الطبيعية ممارسة الوساطة داخل البورصة فحسب هذه المادة  » والمؤسسات المالية،
  .  شرح سبب هذا التعديل الحقايتم وسوف 

من المرسوم التشريعي رقم  61يتضمن تطبيق المادة  1994جوان  13مؤرخ في 94/176مرسوم تنفيذي رقم  -  2
، الصادر في 41عدد الرسمية  الجريدةوالمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993ماي  23المؤرخ في  93/10
   .1994جوان  26
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  :)1(، وتأسست من األعضاء اآلتية أسماؤهم1997ماي  21التأسيسية بتاريخ 
1- C.N.M.A الصندوق الوطني الجزائري. 
2- B.N.A لوطني الجزائريالبنك ا. 
3- C.P.A  القرض الشعبي الجزائري . 
4- B.A.B.R  بنك الفالحة والتنمية الريفية. 
5- B.D.L  بنك التنمية المحلية. 
6- C.N.E.P  الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. 
7- C.A.A.R  الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين . 
8- C.A.A.T  الشركة الجزائرية للتأمين الشامل. 
9- C.C.R  الشركة المركزية إلعادة التأمين 

10- UNION BANK يونيون بنك. 
11- B.E.A البنك الخارجي الجزائري. 
12- SAA الشركة الجزائرية للتأمينات.  

األعضاء العشرة األوائل السالف  من تسير هذه الشركة من قبل مجلس إدارة متكون
ون دينار ، فقد تأسست برأسمال قدره أربعة وعشرون مليهاأما عن رأسمال .)2(ذكرهم

نزوال عند مقتضيات . بحصص متساوية بين الوسطاء االثنى عشر) دج24.000.000,00(
التي حددت الحد األدنى لمساهمات الوسطاء في رأسمال  ،97/01من النظام رقم  03المادة 

  ).دج2.000.000,00(الشركة بمليونين دينار جزائري 
هذه النقطة دون  وال إنهاءة فحسب، في هذا الصدد بسرد تشكيلة الشرك ال يمكن االكتفاء

ف هذه نالتوقف بالتحليل عند تناقض النصوص القانونية المنظمة لها، والغموض الذي يكت
  .التشكيلة في حد ذاتها وتأخرها عن الميعاد المقرر لتأسيسها

  :تناقص النصوص القانونية المنظمة لتشكيلة الشركة –أ 
رض مختلف النصوص المنظمة عبوليال سليما، تحليله تح خالل نمموضع التناقض  يفهم

   :للتشكيلة كل على حدى
                                                

1   - ISMAIL Norreddine , DG de la bourse d’Alger. «  La bourse d’Alger opérationnelle », Revue 
Convergence, éditée par la Banque Extérieur D’Algérie, N° 4, décembre 1999.  p5.  

مرجع المال على االستثمار في األوراق المالية مع دراسة حالة الجزائر،  صاطوري الجودي، أثر كفاءة سوق رأس   - 2
  . 305 – 304 ص ، صسابق
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الشركة مال يمثل رأس « : على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي  16ص المادة تن - 
  .» أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة

إن شركة إدارة « : على ما يلي 97/01من النظام رقم  2السياق نفسه نصت المادة في  -
ن شركة أسهم متأسسة من الوسطاء في عمليات عهي عبارة ... ورصة القيم المنقولةب

  .»... البورصة المعتمدين من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
بالرجوع  .النصان أن الشركة تتأسس باكتتابات الوسطاء الذين هم مؤسسيها نيفهم من هذا

خاصة التأسيس دون اللجوء العلني  ،شركات المساهمة إلى أحكام القانون التجاري المنظم لتأسس
في كامل رأس مال  همكتتاباتاداع يإبن يلزم المؤسسوفإنه  - كما هو حال هذه الشركة - لالدخار

  . )2(لدى الموثق أو أية هيئة مالية أخرى ،)1(الشركة أو على األقل ربعه
التي دفعوها ويثبت ذلك في  ترفق األموال المودعة بقائمة المكتتبين، مع ذكر المبالغ

ن إلى جمعية عامة المؤسسون المكتتبو يستدعي .تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق
ن باإلدارة وأعضاء مجلس تعيين القائميو ،على القانون األساسي للشركة للتوقيعتأسيسية 

لمؤسسون ر أن الوسطاء هم المكتتبون اااعتببإذا  ذلك كوني .)3(المراقبة ومندوبو الحسابات
فمن المفروض أن يتم . لنصين اآلنف ذكرهماطبقاً ل ،لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة

   .الشركة تنشأثم  ،اعتماد الوسطاء أوال
فهم منها أن شركة تسيير بورصة القيم هي ي ،تناقض هذان النصان مع نصوص أخرىي

بما أن االكتتاب  .رأسمالهاالتي يجب أن تسبق إلى الوجود كي يستطيع الوسطاء االكتتاب في 
  :شرط جوهري إلتمام عمليات االعتماد كما نصت عليه المواد التالية

ال يصبح اعتماد « : على ما يلي 93/10 رقم من المرسوم التشريعي 17المادة نصت 
 فعليا إال بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال الوسيط في عمليات البورصة اعتماداً

  .» تبين شروط تطبيق هذه المادة في الئحة تصدرها اللجنة. ارة بورصة القيم المنقولةشركة إد
                                                

على أن يتم الوفاء بالباقي مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة،  -  1
  .من التقنين التجاري 596المادة   . لسجل التجاريسنوات من تاريخ تسجيل الشركة في ا 5في أجل ال يتجاوز 

هذه الهيئة المالية هي الخزينة العمومية، فقد يودع األطراف االكتتابات بنفسهم في حساب الموثق المخصص للزبائن أو  - 2
وفقا لما يتم إيداع األموال لدى الموثق الذي يودعها الحقا في حسابه المخصص للزبائن لدى الخزينة العمومية وذلك 

والمتضمن تنظيم  1988يوليو  12المؤرخ في  88/27تفرضه عليه قواعد مهنة التوثيق المنظمة بموجب القانون رقم 
 20المؤرخ في  06/02والملغى بموجب القانون رقم  .1988جويلية 13، الصادر في 28الجريدة الرسمية عدد  التوثيق

  .2006مارس  8، الصادر في 14لجريدة الرسمية عدد ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ا2006فيفري سنة 
  .  من التقنين التجاري 609، 608، 607، 606، 605، 600، 599، 598على التوالي المواد    - 3
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التي تنص ) 1(96/03من النظام رقم  13المادة  تم توضيح هذه المادة من خالل كل من
ب حصة من رأسمال .ع.وال يصبح االعتماد فعليا إال إذا اكتسب أو اشترى ال« : على ما يلي

  . المحددة من طرف اللجنةق حسب الشروط .ب.ت.ش
اللجنة التي تجعل ب بذلك .ع.ق يعلم الو.ب.ت.وبعد االكتتاب في حصته من رأسمال ش

، هو نفسه الصادرة عن اللجنة 97/01من التعليمة رقم  8المادة كذلك و »االعتماد نهائياً
 .)2(المذكورة أعاله 13مضمون المادة 

 هتتم دراستسما ك -الوسطاء يتم على مراحل أن اعتماد  المذكورة، يفهم من جملة المواد
على اكتتاب الوسيط في رأسمال الشركة  ةوقفتوأن آخر مرحلة في االعتماد النهائي م -  الحقا

  .االكتتاب شرط من شروط االعتماد ألن ،ق.ب.ت.ش
 المنظمة لشركة تسيير بورصة القيم،موضع التناقض بين النصوص  بهذا العرض توضحي

لكي يقتني  تنشأالتي يجب أن  ،للوجود؟ شركة تسيير بورصة القيم المنقولةمن هو األسبق ف
أم أن   ؟يصبح اعتمادهم نهائيالالوسطاء الذين يرغبون اعتمادهم من طرف اللجنة أسهما فيها، 

بقيت هذه التناقضات ببقاء الوسطاء المعتمدين الذين سيؤسسون الشركة باكتتاباتهم؟ األسبق هم 
  .    المشرع ال يكترث لها قطهذه النصوص وكأن 

  :الغموض الذي يكتنف التشكيلة –ب 
للجنة أن تعتمد وبصفة مؤقتة  ،93/10 رقم من المرسوم التشريعي 61نص المادة يسمح  

وهم  ،94/176 رقم من الفئات التي حددها المرسوم التنفيذي ،وانتقالية وسطاء في عمليات البورصة
يفهم من هذا النص أن هذه الفئة ستمارس نشاط  .ساهمةبنوك ومؤسسات مالية وصناديق الم

من  6لكن بالرجوع إلى نص المادة  .وهو شرط معقول ،الوساطة بشرط اعتمادها من طرف اللجنة
التي جاءت تحت فرع ثاني عنوانه شروط اعتماد الوسطاء في عمليات  ،)3(96/03النظام رقم 
 من 94/176ة من طرف المرسوم التنفيذي رقم تستثني األشخاص المعنوية المحدد هيالبورصة، ف

 غيريجب على شركات المساهمة، « : نصها على النحو التالي فجاء ،هاتجملة الشروط التي تضمن
                                                

متعلق بشروط اعتماد  1996جويلية  3مؤرخ في  96/03تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ةنظام لجن  - 1
  .1997جوان  1الصادر في  ،36عدد الجريدة الرسمية  ،جباتهم ومراقبتهمالوسطاء في عمليات البورصة ووا

2  - Article 8 de l’instruction COSOB N° 97/01 du 30 Novembre 1997 fixant les modalités d’agrément 
des intermédiaires en opérations de bourse «l’agrément ne devient définitif que lorsque 
l’intermédiaire en opération de bourse aura justifié auprès de la commission de la détention 
d’une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières conformément 
aux règles fixées par la commission » . 

  .وط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم، سابق الذكرالمتعلق بشر 96/03النظام رقم  - 3
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الراغبين في ممارسة  ...94/176األشخاص المعنويين المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 
أن تقدم طلب ... «: هو هاآخر ،)1(تسرد هذه المادة مجموعة من الشروط »...  :ب.ع.نشاط الو

يفسر هذا النص على أن هذه الفئة من األشخاص المعنوية مستثناة من تقديم  .»اعتماد لدى اللجنة 
المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء،  96/03النظام رقم جعل في المقابل  .طلب االعتماد لدى اللجنة

تدعيما لهذا . )2(ال يتم من دونها الذي عتمادفي ملف االطلب االعتماد الوثيقة األولى واألساسية 
المتعلقة بكيفية اعتماد الوسطاء، والتي ترتكز هي  )3(97/01أصدرت اللجنة التعليمية رقم  ،النظام

فمن  .األخرى على طلب االعتماد كوثيقة أساسية على أساسها يدرس ملف االعتماد من قبل اللجنة
   .من االعتماد 94/176اردة في المرسوم التنفيذي غير المعقول أن تستثنى هذه الفئات الو

  :تأخير ميعاد التشكيلة – ـج
الذي يعين ، 93/10من المرسوم التشريعي رقم  61أن الغرض من نص المادة  يفترض

 ةولفترة مؤقتة وانتقالية وسطاء يحددهم مرسوم تنفيذي الحق، هو ربح الوقت لضمان انطالق
دون انتظار اعتماد وسطاء عمليات البورصة وفقا للتشريع  ،أولية للسوق المالية الجزائرية

ألنها عملية قد يطول أمدها لعدة أسباب، أولها طول اإلجراءات، ثانيها . الساري المفعول
ضرورة اقتناع المستثمرين باالستثمار في مجال األوراق المالية، لتأسيس شركات خاصة 

زم وقتا لنشر هذه الثقافة في أوساط المستثمرين كان األمر يستل. البورصة اتبالوساطة في عملي
  .مالمح هذا القطاع في أرض الواقع ظهريتريثون لت ما الذين عادة

انتظار سنة كاملة  كان يجبإذ  ،هذا الغرضن على السوق عن تحقيق وعجز القائم 
 14إلى غاية يوم  ،1993ماي  23في  93/10وأكثر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 

الذي يحدد الفئات التي تمارس  ،94/176تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم  1994جوان 
  .نشاط الوساطة بصفة مؤقتة وانتقالية

لم ينته األمر عند هذا الحد، فمن المفروض أنه بعد صدور هذا النص لم يبق أي مانع من 
 –نا إليه في الفقرات السابقة وفقا لما انتهي –خصوصا وأن هذه الفئة  ،تشكيل شركة تسيير البورصة

مع ذلك تأخر تأسيس الشركة  .ال تخضع االعتماد حسب ما توحي إليه النصوص المنظمة لذلك
بحضور األعضاء  1997ماي  21حيث انعقدت الجمعية التأسيسية لها بتاريخ  ،1997إلى سنة 

                                                
  .سنتطرق لكل هذه الشروط الحقا عند دراسة شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة - 1
  .المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء وبواجباتهم ومراقبتهم 36/03من النظام رقم  14إلى  9المواد من    - 2

3  - l’instruction COSOB N° 97/01 du 30 Novembre 1997 fixant les modalités d’agrément des 
intermédiaire en opérations de bourse.   
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ضي أربع سنوات ، أي بعد م1997ماي  25أخيرا بتاريخ  أسس الشركةتلت .المشار إليهم آنفا
  .من صدور النص األساسي لها

أن الغرض من المرحلة االنتقالية والنصوص االنتقالية إن صح التعبير لم  يستخلص
يتحقق، إنما صارت تحسب على السوق المالية الجزائرية في سلسلة عيوبها ونقائصها، وعدم 

  . )1(فعالية هذه النصوص لعجزها عن تحقيق الغرض المرجو منها
 :تشكيلة الشركة بعد المرحلة االنتقالية -اً ثاني

  :تتشكل شركة تسيير بورصة القيم حالياً من ستة بنوك عمومية وهي
1- B.N.A البنك الوطني الجزائري.  
2- C.P.A  القرض الشعبي الجزائري .  
3- B.A.B.R  بنك الفالحة والتنمية الريفية.  
4- B.D.L  بنك التنمية المحلية.  
5- C.N.E.P  توفير واالحتياطالصندوق الوطني لل.  
6- B.E.A  البنك الخارجي الجزائري. 

 هي عدد مساهمي الشركة،و هاشرح نفس اإلشكاالت السابقتثير التشكيلة الجديدة 
فمن حيث عددهم تم تقليصه من إثنى عشر مساهم إلى ستة  .طبيعة هؤالء المساهمينو

أما من . الخاصةعدد ال يستجيب للنصاب القانوني لعدد شركاء شركة األسهم  ،مساهمين
بغ سمما ي. أن كل المساهمين الجدد بنوك عمومية لالنتباهحيث طبيعة الشركاء، فالالفت 
                                     .صفة العموميةعلى شركة تسيير بورصة القيم 

  الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة

 طبقاًة القيم المنقولة شركة تجارية تأخذ شكل شركة أسهم تسيير بورصشركة  تعتبر
  :لنصوص التاليةل

تتولى شركة « : التي تنص على 93/10 رقم من المرسوم التشريعي 15نص المادة  - 
                                                

بعدم الفعلية األصلية المؤكدة والمؤيدة التي يقصد بها انعدام الشروط « وهذا ما يسميه األستاذ كايس شريف،  - 1
  .» سيد القانون من جهة ومن جهة أخرى غياب الوسائل المادية والمعنوية الضروريةوالظروف المناسبة والمالئمة لتج

ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه كايس شريف،  
  . 110 –103ص ص ، 2006الدولة في القانون، جامعة تيزي وزو، 
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إدارة بورصة القيم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسيير المعامالت التي تجري حول 
 .» أدناه 18م المادة القيم المنقولة في البورصة بمفهو

من نظامها رقم  2أكدت على ذلك لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المادة  - 
إن شركة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في « ، بنصها على ما يلي )1( 97/01

 10-93المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم و "شركة"صلب النص 
لمتعلق ببورصة القيم المنقولة، هي عبارة عن وا 1993مايو سنة  23المؤرخ في 

شركة أسهم مؤسسة بين الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين قانوناً من طرف 
  .» مراقبتهاو لجنة تنظيم عمليات البورصة

هي شركة أسهم ف .تسيير بورصة القيم غموضاً كبيراً ف الطبيعة القانونية لشركةنيكت
جعلها ال تتفق ي ما خصوصياتالسمات واللها من  أنهاالذكر، إال  إلى النصوص السالفة استناداً

   .مع األحكام العامة لشركة األسهم المنصوص عليها في التقنين التجاري ،في الكثير من أحكامها
، هاجوانب منها من حيث تأسيسشركة تسيير بورصة القيم في عدة تتجلى خصوصية 

من جهة أخرى  .)أوالً(خارجية هيئات رقابيةمن حيث خضوعها ل وأخيراً ،من حيث نشاطها
 ،)ثانياً(تمارس مهام مرفق عاملكنها شركة خاصة  ،شركة تسيير بورصة القيم المنقولة فإن

ا لنظام هعومما أفرز خض .)ثالثاً(وتخضع نزاعاتها للقضاء اإلداري ،تصدر قرارات إدارية
  )رابعاً(قانوني جديد هو النظام العام المهني

  :في القانون التجاريالمنصوص عليها مع أحكام شركات المساهمة  تالف أحكامهااخ – أوالً
شركات المساهمة بموجب القانون التجاري، الذي نص على كيفية تأسيسها سواء نظمت 

كما نص على عدد شركائها، . باللجوء العلني لالدخار، أو بدونه أي عن طريق االكتتاب الخاص
  .ابتهاأجهزة إدارتها وتسييرها ورق

تختلف شركة تسيير بورصة القيم المنقولة مع أحكام شركات األسهم التي نص عليها 
  :القانون التجاري من حيث النقاط التالية

  : عدد الشركاءمن حيث   – أ
 .)2(سبعة أشخاصبالحد األدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة حدد المشرع الجزائري 
                                                

والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال  1997نوفمبر  18خ في المؤر 97/01النظام رقم  -  1
  .سابق الذكرالمعدل والمتمم،  شركة إدارة البورصة للقيم المنقولة

شركة المساهمة هي الشركة التي « : من التقنين التجاري، وجاء النص كما يلي 592ما نصت عليه المادة  هذا - 2
وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدر حصتهم، وال يمكن أي يقل عدد ينقسم رأسمالها إلى أسهم 

  .»... )07(الشركاء عن سبعة 
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فقد  .في عدد الشركاء المكونين لها اًيم المنقولة عرفت تذبذبن شركة تسيير بورصة القفإ مع ذلك
، لكن بعد وسيطا الذين سبقت اإلشارة إليهم )12(تأسست في مرحلتها االنتقالية من االثنين عشر 

انتهاء هذه المرحلة، تنازل هؤالء الوسطاء بحصصهم لوسطاء جدد تم اعتمادهم من طرف اللجنة 
من التقنين  592لنص المادة  اًذلك خرق يعد .)1(1999جويلية  15يخ وذلك بتار ،)4(عددهم أربعة 

  . )2(هذه المادة قاعدة آمرة، فجزاء مخالفتها هو البطالن، بالتالي حل الشركة ، وباعتبارالتجاري
ليتم اعتماد  كأن شيئاً لم يكن، وبقيت ممارسة لنشاطها في الوجود الشركةاستمرت 

لم يستقر الوضع . أي بعد قرابة خمس سنوات 21/04/2001وسطاء جدد بتاريخ ) 06(
طويال داخل شركة تسيير البورصة، حتى سحبت اللجنة اعتمادها من ستة وسطاء آخرين 

  .وسطاء) 05(ليبقى عدد الشركاء داخل هذه الشركة خمسة 
هذا  .إبطالها رغم خرقها للنصاب القانوني لعدد الشركاءيتم  لمو قائمة الشركة بقيت
تقنين تجاري في فقرتها  592من صنف الشركات الذي ذكرته المادة  على أنهاع دليل قاط

أعاله على  2وال يطبق الشرط المذكور في المقطع  ... «: ما يلينصت على ي لثة والتالثا
شركة تسيير بورصة  بالفعل يدفع للتساؤل، هلأمر  .» الشركات ذات رؤوس أموال عمومية

خاصة وأن  ؟ضعة للقانون التجاري أم أنها شركة عامةالقيم المنقولة شركة خاصة خا
  .الوسطاء الحالين مساهمي الشركة كلهم بنوك عامة

  : طبيعة الشركاء – ب
لم تكن الساحة المصرفية قد عرفت  في فترة تأسست شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

مجال أمام اعتماد بنوك المتعلق بالنقد والقرض ال 90/10رغم فتح قانون رقم  ،خاصة بعد بنوكاً
بحيث أن أول بنك خاص تم اعتماده هو بنك الخليفة برأسمال  .خاصة ومؤسسات مالية خاصة

 .)3(1998يوليو  27المؤرخ في  98/04العتماد رقم اوذلك بموجب مقرر  %100خاص 
                                                

1  -   ISMAIL Nourredine, La bourse d’Alger opérationnelle  op.cit, p 06. 

قد خفض أقل من الحد فيجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذ كان عدد المساهمين  - 2
   كجزاء اإلخالل بإجراءات التأسيس، للتفصيل في أحكام بطالن عقد الشركة .األدنى القانوني منذ أكثر من عام

   .من التقنين التجاري 19مكرر  715المادة 
  .288 – 286، ص ص 2002الفقي محمد السيد، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : كلكذ  
 ، ص2004العريني محمد فريد، دويدار هاني، أساسيات القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مصر، : كذلك  

  .241 – 240 ص
، 63عدد الجريدة الرسمية لخليفة، متضمن اعتماد بنك ا 27/07/1998المؤرخ في  98/04رقم  بنك الجزائر مقرر - 3

  =                                                                             .1998أوت  26الصادر في 
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س و، وبرؤبواسطة بنوك ومؤسسات عمومية، القيم المنقولة شركة تسيير بورصةا هحينتأسست 
بقائها مستمرة رغم  األمر الذي يبرر. الشركة بصبغة العمومية ما أصبغال عمومية مأمو

  .وبقائها بأربعة شركاء فقط 1999جويلية  15انسحاب أغلب الشركاء منها في 
  :إجراءات التأسيسمن حيث  – ـج

تم تأسيس شركة تسيير بورصة القيم المنقولة من قبل المؤسسين السابقين عن طريق 
ذلك بعدم قدرة الجمهور على  ريبر .أي دون اللجوء العلني لالدخار ،المغلق ابتاالكت
لوجود شرط االعتماد المسبق من جهة، ومن جهة أخرى  ،اب في رأسمال هذه الشركةتاالكت

 .منهالشركة لضمان تنفيذ السياسة المرجوة لرغبة الدولة في الحفاظ على الطابع العمومي 
عكس ما هو  ،ؤسسين للشركة أكبر من االهتمام بأموالهااالهتمام باألشخاص الم فكان

   .عليه في شركات األموال في القانون التجاري فارعمت
يين منظومتها القانونية لتتماشى مع متطلبات اقتصاد حتبذلت الدولة مجهودات كبيرة ل

 السوق، إال أن خلفية وذهنية االقتصاد الموجه بقيت تسيطر على صانعي القرارات، فبقي
األمر الذي يفسر حرص الدولة على  .)1(مفهوم الدولة المتدخلة طاغيا على هذه القرارات

، عامة دون اإلعالن عن ذلك صراحة اًجعل مساهمي شركة تسيير بورصة القيم أشخاص
  .تفرض عليها سياستها العامةو ةوميأن الدولة تسيطر تماماً على البنوك العمو خاصة
   :من حيث نشاطها – د

من . لفقه عدة معايير لتحديد األعمال التجارية، وتمييزها عن األعمال المدنيةوضع ا
تهدف كل الشركات التجارية مهما كان شكلها إلى  .بين هذه المعايير، معيار تحقيق الربح

ال . تحقيق الربح، يضاف إلى شركة األسهم معيار آخر هو قابلية قيمها المنقولة للتداول
  .شركة تسيير بورصة القيم، وهو ما سيتم شرحه يتوفر هذان األمران في

الشركات التجارية إلى تحقيق تسعى كل  :عدم قدرتها على تقدير أرباحها -  1 – د
 تقدير أرباح .الخسارةوتأسس خصيصا لممارسة نشاط استثماري يتحمل الربح تفهي  ،الربح

                                                                                                                                                   
تدريست كريمة، النظام القانوني للبنوك  لمزيد من التفاصيل عن بقية البنوك الخاصة التي تم اعتمادها بعد ذلك، =

  .44في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 
أن يبقى الطابع كما يجب  ،ضروري في المرحلة االنتقالية والبعض يرى أن بقاء التدخل الذي تمارسه الدولة -  1

  .الدوالتي حاضرا حتى في ظل منهج اقتصاد السوق
« Notre économie de marché gardera sa dimension étatique selon le principe, autant d’état que 
nécessaire ». 
  BOUZID Abdelmadjid, Les années 90 de l’économie Algérienne, les limites des politiques 
conjoncturelles, Edition ENAG, Alger, 1999, p 112. 
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 .ون العرض والطلبون السوق وهو قانتوقف على نشاط هذه األخيرة، ويخضع لقانيالشركة 
 .التي تفتقد إلى حرية تقدير أرباحها ،ميزة ال تتمتع بها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

هذه الحرية من قبل المشرع الذي منح هذا الحق للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  منها سلبت
ي عن العمليات التي تجري ف الشركةلتحديد مقدار العموالت التي تقبضها  ،البورصة
التي تنص على ما  93/10من المرسوم التشريعي رقم  19وذلك بموجب المادة  .البورصة

تتلقى الشركة عموالت عن العمليات التي تجري في البورصة وتحدد قواعد حسابها « : يلي
 .» ي الئحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاف

والت التي تحصلها شركة تسيير تحدد فيه قواعد حساب العم أصدرت اللجنة نظاماً
 )2(09/03بموجب النظام رقم  ىالملغ )1(98/01وهو النظام رقم  ،بورصة القيم المنقولة

  :وذلك وفقا للنسب التالية
  .)3(من مبلغ المعاملة  0,15:تداول سندات رأس المال - 
  .)4(من مبلغ المعاملة 0,10: تداول سندات الدين - 

ات المتداولة في البورصة عن طريق وسطاء عمليات العمولة مشتري وبائع السند دفعي
دج، كما تحدد  100.000دنانير وال يفوق  10البورصة، وال يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 

نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن الهيئات والشركات التي 
مقبول، على أن ال يفوق مبلغ لالمبلغ ا من 0,05تكون سنداتها قابلة للتداول في البورصة بـ 

 يتنافىضاها الشركة اقتالتحديد المسبق لمبلغ العموالت التي ت. )5(دج 2.500,000العمولة 
مع مبدأ حرية التجارة، خاصة وأنها تحدد من قبل هيئة أجنبية عن الشركة، أمر ال نجده في 

  .وال الخاصة للشركات التجارية امةاألحكام الع
 الصفة الجوهرية التيتعد قابلية السهم للتداول،  :دم قابلية أسهمها للتداولع - 2 – د

                                                
، يحدد قواعد حساب 1998أكتوبر  15المؤرخ في  98/01نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  1

الجريدة تجري في البورصة، العموالت التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي 
  .1998ديسمبر  13الصادر في  ،93عدد الرسمية 

، يحدد قواعد حساب العموالت تحصلها شركة تسيير بورصة القيم 2009نوفمبر  18المؤرخ في  09/03نظام رقم  - 2
  .2010أوت  08في  ، الصادر45عدد الجريدة الرسمية المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة، 

  .من مبلغ المعاملة%  0,25تقدر بـ  98/01كانت في النظام رقم  - 3
  %. 0,15تقدر بـ  98/01كانت في النظام رقم  - 4
  .98/01دج في نظام  1.000,000بعد أن كان يقدر بـ  - 5
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ركز عليها المشرع  .)1(تميزه عن حصة الشريك في شركات األشخاص غير القابلة للتنازل
 واحداً أورد شرطاًف، )2(من التقنين التجاري 40مكرر  715حينما عرف السهم في المادة 

، إذ تحقق هذا الشرط جاز )3(تقييد الشركة في السجل التجاري لقابلية السهم للتداول هو
مساهمي شركة تسيير  يتمتع ال .للمساهم أن يتنازل عن أسهمه وقت ما شاء ولمن شاء

إذا توقف أحد ف .، ألن أسهم الشركة غير قابلة للتداولبهذه الحرية بورصة القيم المنقولة
االعتماد منه، فعلى بقية  بسحب براًأو ج الوسطاء عن ممارسة نشاط الوساطة طوعاً

  . )4(الوسطاء المساهمين شراء حصة الشريك المنسحب
يستطيع الوسيط التنازل عن أسهمه لغير أعضاء شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، ال 

في المقابل ال يستطيع أي وسيط مساهم في الشركة امتالك أسهم أكثر مما حدده القانون وذلك 
  .)5(سلطة القرار والرقابة في يد أحد المساهمينلتمركز  منعاً

  :خضوع الشركة لرقابة خارجية - ـه
تخضع شركات األسهم لرقابة داخلية يمارسها مجلس الرقابة، الذي يمكن له أن يمارس 

يجري الرقابة التي يراها ضرورية ويطلع على الوثائق  .مهامه الرقابية في أي وقت من السنة
 يتكون من أعضاء الشركة جهاز رقابي داخليمجلس الرقابة  .)6(قيام بمهمتهالتي يراها مفيدة لل

                                                
  .189، ص 2003فوضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1
السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة « : من التقنين التجاري على ما يلي 40مكرر  715تنص المادة  - 2

  . » المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها
  .» ال تكون األسهم قابلة للتداول إال بعد تقييد الشركة في السجل التجاري« : على ما يلي 51مكرر  715تنص المادة  -  3
المتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة  18/11/1997المؤرخ في  97/01من نظام اللجنة رقم  3المادة  كانت - 4

  .1997ديسمبر  29في  صادرال ،87عدد الجريدة الرسمية  ،في رأسمال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
وفي حالة « : ها كما يليتجعل شراء حصة المساهمة المنسحب من قبل بقية المساهمين بالتساوي، فكان نص

ط تعاد شراء حصته في رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف وسطاء مساهمين آخرين يانسحاب الوس
  .» في الشركة

الصادر  ،73عدد الجريدة الرسمية  ،2003نوفمبر  18المؤرخ في  03/04عدلت هذه المادة بموجب النظام رقم 
  .2003نوفمبر  30في 

في حال انسحاب وسيط يعاد شراء حصته في رأسمال الشركة من طرف « : ما يلي والتي صارت تنص على
  .» الوسطاء اآلخرين في الشركة، تحدد كيفيات إعادة الشراء في القانون األساسي للشركة

السابق ذكره والتي نصت على  03/04المعدلة بموجب النظام رقم  97/01من النظام رقم  3هذا ما ورد في المادة  -  5
غير أن المساهمة في الرأسمال االجتماعي لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة ال يمكن في أي حال « : يلي ما

   .» من األحوال أن تسمح لوسيط في عمليات البورصة فرض سلطة رقابية على هذه الشركة
  .من التقنين التجاري الجزائري 655و 654المواد    -  6
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منتخبون من قبل الجمعية العامة  )1(اًعضو عددهم ال يقل عن سبعة وال يزيد عن إثني عشر
مع أنها شركة مساهمة تخضع شركة تسيير بورصة القيم  .)2(التأسيسية أو الجمعية العادية
تتمثل  .إضافة إلى الرقابة الداخلية التي يمارسها مجلس الرقابة المنقولة إلى رقابة خارجية

  :الرقابة الخارجية في جهتين هما
صريح يقضي نص  ال يوجد :رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها - 1 – ـه

اعتبار اللجنة هي السلطة العليا بلكن  .مراقبة عمليات البورصةو الشركة للجنة تنظيم تبعيةب
صور هذه  تظهر .منهم شركة تسيير بورصة القيم تراقب كل المتدخلين فيها ،المالية للسوق
  : كما يلي الرقابةو التبعية

  .الذي يحدد صالحيات الشركة 97/03اللجنة هي من وضعت النظام العام للبورصة رقم  -
الشركة، إجراءات  المطبقة علىحكام األمختلفة ال تهاأنظم في هي من حددتاللجنة  - 

  .يسها وكيفية مساهمة الوسطاء في رأسمالهاتأس
 االعتمادوسيط جديد أو سحب  اعتمادتسمح بتعديل رأسمالها بمناسبة اللجنة هي من  - 

   .)3(من وسيط قديم 
  .)4(خولها حيز التنفيذقبل دتصادق على مقررات الشركة اللجنة هي من  - 
  .)5(سوقضد المخالفين لقواعد الات الردعية جراءاإل اللجنة هي من تتخذ - 
داخل السوق بواسطة المراقب الذي تعينه  المنجزةالعمليات  هي من تراقب اللجنة - 

  .)6(داخل البورصة
األرباح التي تحققها الشركة عن طريق ضبطها لقواعد حساب  اللجنة هي من تحدد - 

 .)7(العموالت التي تقبضها

سيير بورصة تندثر فرضية خضوع شركة ت :رقابة الوزير المكلف بالمالية - 2 – ـه
ال يمكن لها وضع إذ  غير مباشرة لوزارة المالية، ولوتبعية للقانون الخاص بوجود المنقولة القيم 

 يمكن لهذا األخير التدخلكما  .قانونها األساسي أو تعديله إال بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية
                                                

  .تجاري الجزائريمن التقنين ال 657المادة    -  1
  .من التقنين التجاري الجزائري 662المادة    -  2
    .03/04المعدلة بموجب النظام رقم  97/01من النظام رقم  3المادة    - 3
  .السابق ذكره 97/03المادة األولى من النظام رقم    -  4
  .03/04المعدلة بموجب النظام رقم  97/01من النظام رقم  3المادة    -  5
  .97/03من النظام رقم  5و 4لمواد ا   -  6
  .97/03من النظام رقم  15المادة    -  7
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يمكن أن نبرر هذه الرقابة . )1(المدير العام للشركة والمسيرين الرئيسيين لها في تعيين أو عزل
  . قتصاد الوطنيلالبأهمية هذه الشركة والنشاط الذي تمارسه 

  :خاصة تؤدي مهام مرفق عامتسيير بورصة القيم شركة شركة  –ثانيا 
  :يتمثل هدف شركة تسيير بورصة القيم المنقولة فيما يلي

  .التنظيم العملي إلدخال القيم المنقولة في البورصة - 
  .مادي لمعامالت البورصة واجتماعاتهاالتنظيم ال - 
  .تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة - 
  .تنظيم عمليات مقاصة المعامالت حول القيم المنقولة - 
  .تسيير نظام للتفاوض في األسعار وتحديدها - 
  .نشر المعلومات المتعلقة بالمعامالت في البورصة - 
  .)2(نةإصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللج - 

إلى حماية السوق  من خالل هذه المهامتسعى شركة تسيير بورصة القيم المنقولة 
يظهر  .ونزاهة العمليات وشفافيتها، فهي تحمي النظام العام للسوق المالية اوضمان سالمته

شركة ال تمارس نشاطا خاصا وال تحقق نفعا خاصا بها، فهي المن خالل سرد هذه المهام أن 
الشركة تمارس  اعتبارلكن هل  .قتصاد الوطني بصفة عامةالالغ األهمية لتمارس نشاطا ب

  عام؟المرفق ال وظائفتؤدي  يعني بالضرورة أنها نشاطا يحقق النفع العام
  :بمعايير المرفق العام وهي ثالث ستعانةباالل اؤستالهذا  تكون اإلجابة على

  عام أن يكون الشخص من أشخاص القانون ال: المعيار األول –أ 
تكون ف، )CHAPUS()3(حد أهم معايير المرفق العام التي وضعها األستاذ يعتبر هذا المعيار أ

معيار قد ال ينطبق على شركة تسيير بورصة  .، إذا كانت من األشخاص العامةعاماً الهيئة مرفقاً
التشريعي من المرسوم  15القيم المنقولة كونها شركة خاصة تكتسي شكل شركة أسهم بمفهوم المادة 

  :جج هيحوال .في اعتبارها كذلكيؤدي إلى التشكيك ، لكن استقراء النصوص 93/10رقم 
مساهمين النصاب القانوني لعدد الشركة أسهم ال تستوفي  تعتبر شركة بورصة القيم، - 

مساهمين، في ) 07(سبعة بفقد حدد القانون حدا أدنى للمساهمين في شركة األسهم  .فيها
 بقيت ، ومع ذلكمساهمين فقط) 04(رحلة كانت تظم فيها أربعة حين عرفت الشركة م
                                                

  .السابق ذكره 03/04المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  19المادة    -  1
  .السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  18المادة    - 2

3   - CHAPUS (R), Droit administratif général, éditions Montchrestien, 13ème  éditions, Paris, 1999, p 353. 
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والسبب يعود لكونها تندرج تحت  .همستمرة ولم تتعرض للحل كما سبق وأن شرحنا
وال ... « : من التقنين التجاري التي تنص على ما يلي 3فقرة  592أحكام المادة 

وس األموال أعاله على الشركات ذات رؤ 2يطبق الشرط المذكور في المقطع 
، األمر الذي يفتح األبواب على تكييف آخر لشركة تسيير بورصة القيم »العمومية

 .المنقولة على أنها شركة عامة

ن في اختالف شركة تسيير بورصة القيم كمحجة أخرى ت ،إلى هذه الحجة تضاف - 
المنقولة عن باقي الشركات التجارية بصفة عامة وشركة المساهمة بصفة خاصة، من 

يفترض في شركة المساهمة أن تنتخب الجمعية العامة  .ين مسيريهاعيأسلوب ت حيث
القائمين باإلدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون  ،الجمعية العامة العادية التأسيسية أو

، إذ تماماً مغايراً إال أن شركة تسيير بورصة القيم تعرف أسلوباً .)1(األساسي للشركة
سي وتعديالته وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين يخضع وضع القانون األسا

بعد أخذ رأي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  ،للشركة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية
سة السلطة التنفيذية التي تحاول وضع اليد على شركة تسيير متظهر جليا ل .)2(البورصة

تبقى هذه  ،ذلك رغم .اص القانون العاممن أشخ بورصة القيم المنقولة لجعلها شخصاً
  .عاماً شخصاً شركة تسيير بورصة القيم العتبار يةغير كاف الحجج

ال يتفق الكثير من الفقه مع هذا المعيار، فال مانع من ممارسة شخص خاص لنشاط مرفق 
وني يف والتكييف القانن، خاصة وأن الساحة االقتصادية الجزائرية عرفت تذبذبا في التص)3(عام

تطور انتهى . )4(للمؤسسات االقتصادية من جهة والمرفق العام بمفهومه التقليدي من جهة أخرى
    .بتدخل القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة كما هو حال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

                                                
، 1993أفريل  25المؤرخ في  93/08من التقنين التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم  611المادة    - 1

  .السابق ذكره
  .03/04جب القانون رقم المستحدثة بمو 93/10مكرر من المرسوم التشريعي رقم  19المادة  - 2
  .21 – 20 ص ، ص1995بوسماح محمد أمين، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
ظهرت أنماط جديدة لإلدارة والتأطير االقتصاديين على رأسها المؤسسات العامة ذات «  :ما يلي كايس ذاألستا كتب - 4

باألنماط التقليدية والهياكل السابقة مما ولد نوعا من الخلط بينهما، بين المؤسسة  الطابع اقتصادي مع االحتفاظ
والمرفق العام، فهذا األخير كثيرا ما يظهر عبر تشخيصات متعددة منها المؤسسة العامة على شكل هيئة عامة ذات 

لالقتصاد من قبل اإلدارة الطابع الصناعي والتجاري مجسدة للشخصية المعنوية للمرفق العام والتسيير الخفي 
، لكن مع التطور المدهش لنشاط وظيفة الدولة، برزت المؤسسات العامة االقتصادية االمركزية عبر امتداداته

بمناسبة نزولها إلى السوق وخضوعها لميكانزماته كأجهزة خاصة متميزة عن المرافق العامة التقليدية والهيئات 
  =                   .» ي لكون هذه المؤسسات أشخاص من القانون الخاصالعامة ذات الطابع الصناعي والتجار
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 Laعرف التشريع الفرنسي التطور نفسه، إذ أن الغرفة النقابية ألعوان الصرف 
chambre syndical des agents de change  لم تكن من أشخاص القانون الخاص، لكنها لم

فهي تأسست بموجب مرسوم ومسيريها معينين من قبل وزير  .تكن مؤسسة عامة بمعنى الكلمة
 ،موجب نص تشريعي وال تنظيميبلم تعرف هذه الغرفة أي تكييف قانوني ال . )1(االقتصاد

  .القانون الخاص وأالقانون العام  أشخاص فعجز الفقه عن تصنيفها بين
بمجلس  1988جانفي  22المؤرخ في  88/70وضت هذه الغرفة بموجب القانون رقم ع

لكن قبل هذا القانون كانت  ،Conseil de bourse de valeurs (CBV)بورصة القيم 
حقيق الغرفة تمثل في الوقت نفسه سلطة السوق تسعى لتحقيق النفع العام وشركة تسعى لت

تأسست  1988جانفي  22من قانون  22بموجب المادة  .)2(نفعها الخاص، أي تحقيق الربح
سميت هذه بشركة البورصة ". Institution financière spécialisé"هيئة مالية مختصة 

" Paris Bourse"ثم بورصة باريس ) CBV(عند صدور النظام العام لمجلس بورصة القيم 
شركة أورونكست باريس   2000هم، لتأتي بعدها في سبتمبر التي أخذت شكل شركة أس
EURONEXT PARIS  شكل شركة خاصة دون أن يحدد القانون شكل التي تأسست في

  .)4(فهي شركة خاصة وإن كانت تتمتع بمزايا السلطة العامة .)3(هذه الشركة
  التبعية لشخص إداري  :الثاني معيارال – ب

يكن الشخص إداريا في ذاته فهو بالضرورة تابع لشخص  ذا لميقصد بهذا المعيار أنه إ
عند ممارستها ألهم سلطاتها  Euronext Parisهو حال شركة أورونيكست باريس  .إداري

السوق عن طريق إصدار مقررات  تتمتع بصالحية تنظيم عملياتفهي  .وهي السلطة التنظيمية
 التداول،و ي السوق وإجراءات القيدفد شروط الدخول تحدكما  .م سير العمليات داخل السوقتنظ

                                                                                                                                                   
كايس شريف، النظام القانوني ألموال المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، بحث لنيل درجة الماجستير في  =

  .51 – 50،  ص 1992قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
1  - PETIT (G), « De l’organisation du marché des valeurs mobilières », Revue Banque, 1994, p 103.  

2  - « La chambre syndicale des agents de change était devenue à la fois autorité de marché dans un 
but d’interêt générale et entreprise recherchant et réalisant des bénéfices ». 

MERKIN (C), « Le conseil des bourses valeurs », Dictionnaire Joly bourse, 1994, N° 15. 
3  - Article L 441-1 du code monétaire et financier « Les entreprises de marché sont des sociétés 

commerciales qui ont pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché 
réglementé d’instrument financiers ». 

4  - « Il s’agit d’entreprises privées alors même qu’elle sont dotées d’un pouvoir important que l’on a 
pu qualifier non son raison de puissance publique ». 

BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 483. 
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نتج هذه القرارات أي تإذ ال  ة،مقيد ا سلطةلكنه .حاالت الشطب من القيد وغيرها من العمليات
  .)1(أثر قانوني إال بعد موافقة سلطة األسواق المالية عليها

صالحية إصدار مقررات في مجال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة لمنح المشرع  
 تنص .ها، لكنها تبقى دون أثر قبل تصديق لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عليهااختصاص

شركة إدارة بورصة القيم، التي  يمكن« على ما يلي )2(97/03المادة األولى من نظام اللجنة رقم 
ق، تحديد في مجال اختصاصها، كيفيات تطبيق هذا النظام العام .ب.إ.تدعى في صلب النص ش

  .ير ذي طابع داخلي أو بالغات أو مقرراتفي شكل تدب
تعرض المقررات للتصديق على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المسماة فيما 

تبعية شركة تسيير بورصة القيم للجنة تنظيم ومراقبة  من خالل هذه المادة تظهر .»يأتي اللجنة
ص إداري، إال أن خضوع على أنها شخيكيف اللجنة رغم عدم وجود نص ف ،عمليات البورصة

   .نزاعاتها للقضاء اإلداري لخير دليل على ذلك
تخضع شركة تسيير بورصة القيم المنقولة إلى تبعية أخرى لشخص إداري مركزي 
آخر، هو وزارة المالية الممثلة في شخص الوزير، يتدخل هذا األخير للموافقة على بعض 

يجب أن يخضع  إذ. صدور هذه الموافقة تصرفات الشركة، التي تبقى دون أثر قانوني قبل
وضع القانون األساسي وتعديالته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسين للشركة إلى 

بناء . بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،موافقة الوزير المكلف بالمالية
راقبتها وبصفة احتياطية، يمكن على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة وم

أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخالفهم في انتظار تعيين /للوزير عزل المدير العام و
  .)3(أو مسيرين جدد من طرف مجلس اإلدارة/مدير عام جديد و

تبعية الشركة للجنة تنظيم أية إشارة إلى  93/10لم يتضمن المرسوم التشريعي رقم 
 أشار إليها في المادة الرابعة منه التي )4(97/01لكن النظام رقم  مراقبتها،و عمليات البورصة

                                                
1   - Article 421-3 du code monétaire et financier dispose que « … Fixées par les règles de marché, 

établies par l’entreprise de marché définie à l’article L 441-1, les conditions d’accès au marché 
financiers, les règles relatives à l’enregistrement et à la publicité des négociations ces règles 
sont approuvées par l’autorité des marchés financiers ». 

  .السابق ذكره 18/11/1997المؤرخ في  97/03نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2
  .، السابق ذكره03/04المستحدثة بموجب القانون رقم ، 93/10عي رقم من المرسوم التشريمكرر  19المادة  - 3
، يتعلق بمساهمة وسطاء 18/11/1997المؤرخ في  97/01نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  4

 =     ، الصادر في87عدد الجريدة الرسمية عمليات البورصة في رأسمال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة، 
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تخضع القوانين األساسية للشركة ونظامها الداخلي وكذلك التعديالت  «: نصت على ما يلي
  .»المحتملة إلى تأشيرة مسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

التي كان من المفروض أن تلغى معها ، 03/04ألغيت هذه المادة بموجب النظام رقم 
بعة للجنة فقط، صارت تبعية اتالشركة لعكس فبعدما كانت لكن الذي حدث هو ا ،التبعيةتلك 

   .مكرر السابق شرحها 19مزدوجة لكل من اللجنة ووزير المالية، كما جاءت به المادة 
 ال ،ون التجاريخاضعة للقانشركة تسيير بورصة القيم، أنها شركة خاصة يفترض في 

ألي جهاز خارجي، ال في اتخاذ قراراتها وال في تعيين أو عزل أعضائها الذي يبقى  بعتت
  .، و هو ما ال يتوفر في شركة البورصة)1(من الصالحيات المطلقة للجمعية العامة للشركة

  : تحقيق النفع العامالمعيار الثالث  -ـج
كثر  .تحقق نفعا عاما للجمهور أن يؤدي الشخص خدمة عامةيقصد بهذا المعيار 

في فرنسا عن طبيعة المهام التي تؤديها أرونيكست هل هي خدمة عامة؟ وهل الحديث 
  يمكن للشخص الخاص أن يؤدي خدمات عامة؟ 

أجاب الفقه على هذا التساؤل بالقول أن الطبيعة الخاصة للشخص ال تمنعه من تأدية 
يعترف فيه  سي، فقد أصدر مجلس الدولة قراراًأما القضاء الفرن .)2(مهام أو خدمات عامة

بإمكانية إسناد خدمة عامة إلى هيئة خاصة مع تمتعها بمزايا السلطة العامة وخضوعها 
ر به بمناسبة قضية ذكو، 1946جوان  28وذلك في القرار الصادر في  .للقضاء اإلداري

  .)3(1961جانفي  13موران في قراره الصادر في 
ا، السهر على حسن سيره ،تنظيم سوق البوصةلورصة القيم المنقولة تسعى شركة تسيير ب

بما أن . نزاهة وشفافية العمليات المنجزة فيها وتحقيق األمن للمستثمرين والقيم المستثمرة فيها
 –خاصة في الدول التي تعرف أسواق مالية مزدهرة  -  البورصة تكون أحد أعمدة االقتصاد

                                                                                                                                                   
عدد الجريدة الرسمية ، 2003نوفمبر  18المؤرخ في  03/04، معدل ومتمم بالنظام رقم 1997ديسمبر  29= 
  .2003نوفمبر  30في  الصادر، 73

تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية « : من التقنين التجاري على ما يلي 611تنص المادة  - 1
  .» مدة عضويتهم في القانون األساسي دون أن يتجاوز ذلك ست سنوات القائمين باإلدارة وتحدد

2   - « Le caractère privé d’un organisme n’est pas suffisant pour exclure la possibilité qu’il soit chargé 
de l’exécution d’une mission de service public et exclure la compétence du juge administratif ». 

MEADEL Juliette, Les marchés financiers et l’ordre public, LGDJ, Paris, 2007, p 356.  

3   - L’arrêt du conseil d’Etat Français du 28 Juin 1961 « Un organisme de droit privé peut être en 
charge d’une mission de service public investi de prérogative de puissance publique et 
relever ainsi de la compétence du juge administratif ». 
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وعليه يمكن القول أن . هو حماية لالقتصاد الوطني ككل ،ةفالسهر على حماية سوق البورص
يمكن التحقق من مدى تأدية الهيئة  .شركة تسيير بورصة القيم المنقولة تؤدي خدمة عامة

لخدمة عامة بالنظر إلى الهدف والغاية التي تسعى هذه األخيرة إلى تحقيقها، هل هي تحقيق 
  أي تحقيق الربح؟ النفع العام للجمهور أم تحقيق النفع الخاص

بتحديد مفهوم النفع العام اإلجابة عن هذا التساؤل الفقه والقضاء الفرنسيين  حاول
l’interêt public لـ هل هو مرادف "intérêt général"،  باالستعانة بقرار مجلس الدولة

كمؤسسة بناية الذي اعتبر جمعية نقابية لمالك  ،CANAL DE GIGNIACفي قضية 
 intérêt )1(قا عاما، مع أن نشاطها ال يحقق نفعا عاما إنما نفعا جماعياعامة تسير مرف

collectifين باألمر فحسبي، فهي تدافع عن حقوق المالك المعن.   
للقول  Euronext Parisاس الفقه قرار مجلس الدولة على شركة أورونيكست باريس ق

للمتدخلين  جماعياً ور إنما هو نفعاًلكل الجمه عاماً أن النفع الذي تحققه هذه الشركة ليس نفعاً
يرفضون البعض من فقهاء القانون العام الفرنسي أن مع  .)2(في سوق البورصة فحسب

  .)3(التمييز بين النفع العام والنفع الجماعي
ها حارسة سوق البورصة، بصفت .عاماً تحقق شركة تسيير البورصة بأدائها لمهامها نفعاً

يم السوق وسيره، وعلى شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء تسهر على احترام قواعد تنظ
الحث على احترام قواعد بتكتفي  هاكون اً،محدوديبقى لكن مجال تدخلها . في عمليات البورصة

إذ يجب عليها إشعار اللجنة  .سير السوق دون قدرتها على التدخل في حالة وجود أية مخالفة
 ين يمكن للشركة باالتفاقأإال في حالة االستعجال،  .)4(المخالفة التي تتخذ اإلجراء المناسب لقمع

                                                
1  - « Une association syndicale de propriétaires est considérée comme un établissement public 

gérant un service public. Pourtant son activité ne relève pas de l’intérêt général mais d’un 
intérêt collectif et catégoriel puis qu’elle se limite à défendre celui des propriétaires intéressés ». 

 :لمزيد من التفاصيل عن هذه القضية وقرار مجلس الدولة، انظر
LINOTTE Didier, Service public et droit public économique, 5ème édition, Editions Litec, Paris, 
2003, p 110.  

2  -   MEADEL Juliette, Les marchés financiers et l’ordre public, op.cit, p 359. 

3  - « Il n’existe pas de distinction entre les activités qui serait d’intérêt général et d’autres qui n’en 
seraient pas. Toute activité humaine est d’intérêt collectif, même si son degré d’intérêt est 
variable ». 

  LINOTTE Didier, Service public et droit public économique, op.cit, p 114. 
المتعلق بالنظام العام للبورصة السابق ذكره، والتي  97/03من نظام اللجنة رقم  3/2كما نصت على ذلك المادة  - 4

يجب إشعار اللجنة بكل إخالل أو مخالفة لقواعد السوق أو اتفاق بين متدخلين اثنين أو «  :يلي جاء نصها كما
  .» أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسالمة السوق
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اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع  –الذي تعينه اللجنة لمراقبة حصة التداول  –مع المراقب 
فإذا قبل المراقب ذلك يمكن . حد دون أجل لحاالت التصرفات المخالفة لمصلحة السوق

 في تداولهسند خاص، إذا رأت تداول أو تأجيل للشركة قطع حصة التداول في البورصة 
  .)1(بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عامخطيرة ضرار أحداث إ

القوانين المنظمة له، إلى خلق قواعد تطور  أدى التطور الرهيب لالقتصاد الذي صاحبه
ن القانون فضاعت معه معايير التمييز بي .قانونية جديدة أحدثت انقالبا على القواعد التقليدية

بدأ ذلك بتنصل المؤسسة العامة االقتصادية من القانون اإلداري الذي تربعت . العام والخاص
تتمتع  ،من أشخاص القانون الخاص دون منازع شخصاً بحعلى عرشه لعقود خلت، لتص

وإن كلفت بتسيير  .ر عن حياتها الخاصةقلة برأسمال وأجهزة خاصة بها تعببذمة مالية مست
   .)2(فال يدل ذلك بالضرورة على أنها مرفقا عاما مرفق عام،

بتنازل الدولة عن تسيير الحقل االقتصادي، الذي ترجم  هذا التطور،فسر الفقه 
إنما بلغ إلى درجة السماح  ،لم يتوقف هذا التنازل عند هذا الحد. باستقاللية المؤسسة العامة

  .لالقتصاد الوطنيللخواص بالتدخل لتسيير مرافق عمومية بالغة األهمية 
  :القضاء المختص بنزاعات شركة تسيير بورصة القيم –ثالثا 

يتحدد القضاء المختص بنزاعات شركة تسيير بورصة القيم بتحديد طبيعة العالقات التي 
  .من جهة ثانية طبيعة القرارات الصادرة عنهاوتربطها بأعضائها، وبالغير من جهة، 

   :لسوقطبيعة عالقة الشركة بأعضاء ا –أ 
رابط من روابط القانون الخاص، فالعالقة كقاعدة عامة بأعضائها بالشركة  ترتبط

التي تجمعهم هي عالقة عقدية تتمثل في عقد الشركة الذي بموجبه يكتتب األعضاء وهم 
   .)3(أسهم تمثل الرأسمال االجتماعي للشركةبالوسطاء في عمليات البورصة 

يها القرارات التنظيمية أو القرارات فبما  ،كةالقرارات التي تصدرها الشرتكتسي 
 ،تعتبر قواعد آمرة ال يمكن مخالفتها أهمية كبيرة، إذالتي تطبق على أعضائها  الفردية

 مما يضفي عليها صبغة  .تستعين الشركة في إصدارها وتنفيذها بامتيازات السلطة العامة
  .خاضعة للقانون العامالدارية اإلقرارات ال

                                                
  .المتعلق بالنظام العام للبورصة، السابق ذكره 97/03من نظام اللجنة رقم  5و 4المواد    - 1
  .51 – 50 ص ألموال المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابق، ص كايس شريف، النظام القانوني - 2
  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  16المادة    - 3
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عالقة الشركة بالمتدخلين فرضية  :لتحليل فرضيتين متباينتين، هما على التواليأفرز هذا ا
  .وفرضية خضوع عالقة الشركة بأعضائها للقانون الخاص للقانون العامفي السوق 

تظهر : لقواعد القانون العام الشركة بالمتدخلين في السوق خضوع عالقة – 1 - أ
. ق من خالل القرارات التي تخاطبهم بها الشركةخصوصية عالقة الشركة بالمتدخلين في السو

وضع فقهاء القانون اإلداري  .فكلما كانت القرارات إدارية كلما خضعت العالقة للقانون العام
إذا كان القرار صادر عن شخص ف. من القرارات للتمييز بين القرارات اإلدارية وغيرها معياراً

معيار استعان به  .)1(سلطة العامة، فهو قرار إدارييؤدي مهام وخدمة عامة ويتمتع بامتيازات ال
، كذلك )2(1988جوان  8المؤرخ في  GRADONEمجلس الدولة الفرنسي في قرار ڤرادون 

  .)3(كونفدرالية الوطنية لصناديق القرضالمحكمة االستئناف بباريس في قضية 
تحقيقها للنفع ممارسة شركة تسيير البورصة لخدمات عامة و ،سبق التوصل إلى نتيجة هي

العام، لكن هذا غير كاف إلصباغ الصفة اإلدارية على قراراتها، إذ يجب البحث إذا كانت تتمتع 
  .إذا كانت تتمتع بسلطة إصدار قرارات بصفة انفرادية إال يكون لها ذلك ال .بمزايا السلطة العامة

ومقررات ة انفراديمنحت لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة سلطة إصدار قرارات 
     : بموجب المادة األولى من النظام العام لبورصة القيم المنقولة التي تنص على ما يلي

تحديد، في " ق.ب.إ.ش"يمكن لشركة إدارة بورصة القيم التي تدعى في صلب النص « 
مجال اختصاصها، كيفيات تطبيق هذا النظام العام في شكل تدبير ذي طابع داخلي أو 

  .» ...اتبالغات أو مقرر
وهو  .تكون قرارات الشركة آمرة وواجبة التنفيذ على كل المتدخلين في السوق المالية

ما يعرف في القانون اإلداري بامتياز النفاذ المسبق، أي تمتع القرار بالقوة التنفيذية دون 
امتياز آخر من امتيازات السلطة العامة هذا . ستصدار الصيغة التنفيذيةاللجوء للقضاء ال

  .لذي تتمتع به اإلدارة التقليدية الخاضعة للقانون والقضاء اإلداريينا
ال يعترف القانون الخاص بهذا النوع من االمتيازات، إذ يجعل أطراف العالقة العقدية 

                                                
1  - CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit, p123.  
2   - « L’acte émis par une personne en charge de l’exécution d’une mission de service public et dotée 

de prérogative de puissance publique, l’acte est administratif ». 
  MEADEL Juliette, Les marchés financiers et l’ordre public, op.cit, p 368. 

س خدمات عامة وتستعين بامتيازات السلطة العامة بالطبيعة اعترفت المحكمة لهذه الشركات المدنية التي تمار -  3
  .اإلدارية لقراراتها

CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit, p 123 
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دون  إنفرادي خاضعين لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وعليه ال يمكن لطرف اتخاذ أي قرار
  .ن دون أي أثر قانونيموافقة الطرف الثاني، وإال كا

المتدخلين في السوق المالية عالقة من بطبيعة العالقة التي تربط الشركة  أن يظهر جلياً
  .القانون العام خاضعة للقانون اإلداري، بالتالي يختص بها القضاء اإلداري

يعتبر أعضاء الشركة : لقواعد القانون الخاص الشركة بأعضائها خضوع عالقة – 2 - أ
فيها يربطهم بها عقد الشركة، عقد يفترض أنه من القانون الخاص، ومع ذلك أثار  مساهمين

العالقة التي تربط شركة السوق أورونيكست باريس  في فصل المشرع الفرنسي. نوعاً من الجدل
Euronext Paris  بأعضائها في المادةL 421.9 وجعلها عالقة )1(من التقنين النقدي والمالي ،

غير كاف إلخضاع العالقة العقدية لقواعد القانون الخاص بما أن المشرع لم  لكن هذا. عقدية
  . يحدد طبيعة العالقة العقدية، هل هي من العقود اإلدارية العامة أم من العقود الخاصة

من التوضيح، حينما  من النظام العام لسلطة السوق المالية بعضاً 514- 8أضافت المادة 
إال  .)2(صف العالقة العقدية التي تربط بين شركة السوق وأعضائهااستعملت كلمة اتفاقية لو

بمحض اإلرادة  أعدتالخاضعين لها، إنما ها نها اتفاقية معدة مسبقا ال يشارك في إعدادأ
خاصة وأن  .)3(لذا صنّفها الفقه على أنها عقد من عقود اإلذعان ،فردة لشركة السوقنالم

قد الذي يربط الشركة بالمتعاقدين معها، فهي تتمتع بمركز معايير عقد اإلذعان متوفرة في الع
المتمثلة في السماح بالدخول إلى السوق والتعامل فيه، كونها تحتكر الخدمة التي تؤديها،  قوة
  .لها أن تفرض شروطها دون أن يساومها عليها الطرف الثانيو

كست الفرنسية، إذ يتشابه وضع شركة تسيير بورصة القيم المنقولة مع مثيلتها أوروني
كما . ثل لها المتعاملين معهاتبوضعها لنظامها الداخلي تحدد القواعد التي يجب أن يم

  .أصدرت قرارات عدة تبين فيها بدقة التزامات المتعاملين معها حيالها وحيال السوق
 ، فهي عالقةون الخاصيستنتج من هذا التحليل أن العالقة خاصة تخضع لقواعد القان

                                                
1   - Article L 421.9 du code monétaire et financier selon lequel : « Les relations entre une entreprise 

de marché et une personne mentionnée à l’article L 421-8 du code monétaire et financier sont 
de nature contractuelle ». 

2  - Article 514.8 du règlement générale de l’AMF prévoit que « L’entreprise de marché veille au 
respect des règles du marché par les membres de celui-ci. Elle conclut une convention 
d’admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention les membres 
s’engagent notamment à : respecter en permanence les règles du marché répondre à tonte 
demande l’information de l’entreprise de marché… ». 

3  -   MEADEL Juliette, Les marchés financiers et l’ordre public, op.cit, pp 373 – 374. 
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ختص بحل نزاعات الشركة وأعضائها والعقد شريعة المتعاقدين، وعليه فإن القضاء المعقدية 
  .هو القضاء العادي

  :طبيعة القرارات الصادرة عن الشركة –ب 
  :يجب التمييز بين نوعين من التصرفات الصادرة عن الشركة

ى هي قرارات موجهة لتنظيم السوق بشكل عام، تسري عل :قرارات تنظيمية – 1 – ب
ن متستنبط الشركة الحق في إصدار هذه القرارات  .كل المتدخلين في السوق دون استثناء

التي سبق ذكرها، إذ سمحت اللجنة لهذه الشركة باتخاذ  97/03المادة األولى من النظام رقم 
  .كل التدابير الالزمة للسير الحسن للسوق على شكل بالغات أو مقررات

اإلعالم الواجب  ،خال القيم المنقولة داخل البورصةتخص هذه القرارات إجراءات إد
، قواعد المقاصة وتسوية العمليات )2(، قواعد سير حصص التداول داخل بورصة القيم)1(نشره

قطع حصص التداول والشطب من التسعيرة الرسمية للقيم  أو قيقواعد تعل، )3(داخل البورصة
طاء في عمليات البورصة في إطار عقد تدخل الوسب تتعلققواعد  ،)4(المقيدة في البورصة

مصاريف التسجيل واإلبقاء على التسجيل في التسعيرة الرسمية  قواعد تحددوأخيرا  )5(السيولة
  .)6(ومصاريف أخرى خاصة

قرارات ها ، ألن)7(يتوقف دخول هذه القرارات حيز التنفيذ على تصديق اللجنة عليها
هذا الطابع . لبورصة الذي هو تحت سلطة اللجنةوالشمولية في تنظيم سوق ا بالعموميةتتسم 

العام يجعل من هذه القرارات قرارات انفرادية تصدرها اإلدارة لتنظيم نشاطها شأنها شأن 
                                                

1  - Décision de la SGBV N° 01/98 relatives aux procédures d’introduction de valeurs mobilières en 
bourse et de diffusion de l’information, modifiée et complétée par la décision N° 05/99.  

2  - Décision N° 02/98 portant règles de gestion des séances de négociations à la bourse de valeurs, 
modifiée et complétée par la décision N° 06/99, puis par la décision N° 10/02.  

3  - Décision N° 03/98 portant règles de compensation et règlement des transactions en bourse 
modifiée et complétée par la décision N° 07/99 puis par la décision N° 11/02. 

4  - Décision N° 04/98 relatives aux suspension des négociations et de radiation de la cote de valeurs 
mobilières inscrites à la bourse.  

5   - Décision N° 08/99 portant les conditions générales d’intervention des IOB dans le cadre d’un 
contrat de liquidité. 

6  - Décision N° 09/99 fixant le montant des frais d’inscription et de maintien du titre à la cote et 
autres frais spécifique. 

تعرض المقررات للتصديق على « : على ما يلي 97/3من النظام العام للبورصة رقم  2فقرة  تنص المادة األولى - 7
  .»... لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
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 .أضف إلى ذلك أن إجراء التصديق يزيد من إضفاء صفة العمومية عليها .اإلدارة التقليدية
أن الطعن ضد قرارات اللجنة يكون بما أن التصديق قرار انفرادي صادر من اللجنة، وبما 

ال  أمام القضاء اإلداري، فإن الطعن ضد القرارات التنظيمية لشركة تسيير بورصة القيم
يختص به القضاء اإلداري  يكون إال بالطعن ضد قرار التصديق الصادر من اللجنة الذي

  .)1(مثلما هو الحال في فرنسا
تتخذها الشركة في مواجهة أحد هي القرارات التي : قرارات فردية – 2 - ب

تسجيل أو  فضمنها قرار ر. في السوق، أو بشأن أحدا العمليات أو القيم المنقولةالمتدخلين 
قيد أو إعادة تسجيل قيمة منقولة داخل البورصة، قرار شطب قيمة منقولة من التسعيرة 

رخيص قرار رفض منح التأو تداول أو تأجيل سنة خاصة، الرسمية، قرار قطع حصة 
  . ألحد الوسطاء بإجراء معامالت لحسابه الخاص أو لحساب ذويه

ن نظامها الداخلي والذي وافق تستمد الشركة حقها في إصدار مثل هذه القرارات م
كل أعضائها، وبذلك تخضع القرارات الصادرة في مواجهتهم إلى قواعد القانون  عليه

باقي أما في مواجهة . لي للجنةالخاص لوجود اتفاق مسبق على احترام النظام الداخ
فتستمد حقها  ،المتدخلين من مصدري القيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم وغيرها

إصدار مثل هذه القرارات في مواجهتهم من االتفاقية المبرمة معهم لالستفادة من خدمات  في
عة للقانون الخاص ضاتفاقية خا عتبرتوالتي ا ،كما سبق اإلشارة إلى ذلك آنفا ،الشركة

ة يظهر جليا من خالل هذا العرض أن القرارات الفردي. عانذوكيفناها على أنها من عقود اإل
من أشخاص القانون الخاص دون استعمال امتيازات  اًالتي تصدرها الشركة بصفتها شخص

  . السلطة العامة، لذلك فهي قرارات خاضعة للقانون الخاص بالتالي للقضاء العادي
يبور ڤت محكمة التنازع الفرنسية قرار في هذا الصدد في قضية هازان وشركة أصدر

Affaire de HAZAN et société GUIBOUR بما أن شركة  «: وكان منطوقه كما يلي
يجمعها بشركة فيبور عقد من أورينكست باريس شركة تجارية تنتمي إلى القانون الخاص 

تعويض تسعيرة المناداة بالتسعيرة االلكترونية القانون الخاص، وأن القرار محل الطعن حق 
الذي اتخذته شركة السوق لحسابها الخاص بتطوير السوق هو قرار لم تستعمل فيه الشركة 
 امتيازات السلطة العامة لتأدية خدمة عامة، وعليه فإن القضاء العادي هو المختص بالنظر

                                                
1   - « Les recours contre les règles Euronext ont lieu devant le juge administratif, car c’est la décision 

d’homologation prise par l’AMF qu’attaque le requérant ». 
  MEADEL Juliette, Les marchés financiers et l’ordre public, op.cit, p 357. 
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  .)1(» في هذه القضية
 Ordre ني جديد هو النظام العام المهنيخضوع الشركة لنظام قانو -  رابعا

public professionnel:  
فرز والتقنية أيستخلص مما سبق دراسته أن نشاط السوق المالية الذي يتسم بالتعقيد 

األجهزة المنفذة خلق وير هذه المهام طمما أدى إلى ضرورة تأ .جديدة القتصاد الدولة مهاماً
فسحت  ،ستطيع أن تستوعب هذا النوع من النشاطاتبما أن اإلدارة التقليدية ال تو ،لها

مظهر جديد من مظاهر . هذه المهام تأديةفي  المجال ألجهزة أخرى تمتاز بالتخصص
ولمواكبة التطورات االستعانة بالخواص لسد الفراغ من جهة إلى انسحاب الدولة، الذي أدى 

  . ولةالخواص بتسيير اقتصاد الدنفرد ا حتى ،من جهة ثانيةالعالمية 
باستعمال كل ما أوتي لها  ،لمتطلبات السوق الماليةتسعى اإلدارة الخاصة لالستجابة 

من وسائل فهي تستعمل طائية القانون الخاص عند الحاجة، وتستعين بالقانون العام 
 ،من القواعد القانونية جديداً األمر الذي خلق نوعاً. وامتيازات السلطة العامة عند الحاجة

  . ن المفهوم التقليدي للقانون وتقسيماته إلى قانون عام وخاصعة قواعد مختلف
تنوعت المفاهيم الجديدة التي صاحبت هذا التطور من إزالة التنظيم 

Dérégelementation  الضبط الفردي إلىAuto regulation،  بمعنى أن الهيئات
م نفسها بنفسها نظ، إنما تة مسبقاًإلى القوانين والتنظيمات الموضوعالحديثة ال تحتاج 

التي تناسبها وتساعدها على أداء مهامها بصفتها هيئة مهنية تتمتع وتخلق القواعد 
  .  بالتخصص في مجالها، فهي أدرى من غيرها كيف تنظم نشاطها

سميت القواعد الجديدة التي تنظم النشاطات التي تحتاج إلى تخصص مهني بالنظام 
بالطابع  يضعها المهنيون، ومع ذلك تتمتع Ordre public proffessionnelالعام المهني 

  .التجريد كبقية القواعد القانونيةوبالعمومية و اإللزامي
                                                

  :النص األصلي لمنطوق القرار - 1
« Considérant que la société Euronext Paris anciennement société des bourse Françaises, 
entreprise de nature commerciale, est une personne morale de droit privé, qu’elle à été liée 
à la société EURL GUIBOR, membre du marché, par un contrat de droit privé, que les 
décision litigieuses de remplacement de la cotation à la criée par un système de négociation 
par voie informatique, prises par les entreprises de marché, pour leur propre compte, afin 
d’assurer un meilleur développement du marché réglementé dans un contexte de 
l’utilisation des nouvelles technologies, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de 
puissance publique conférées pou l’accomplissement d’une mission de service public, qu’il 
appartient donc à la juridiction judiciaire  de connaître du litige ».  

  BONNEAU Thierry, Droit des marchés financiers, op.cit, p 485. 
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  المطلب الثاني
 المؤتمن المركزي على السندات 

 Algérie cleaningالجزائر للتسوية  

استحدث المشرع الجزائري جهازا جديدا داخل السوق المالية سماه المؤتمن المركزي، 
. 93/10قم رالمعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  04-03ب الفصل الثاني من القانون رقم بموج

وضمان تسليم ودفع حقوق القيم المنقولة  ،أوكلت مهمة تسوية العمليات المنجزة داخل البورصة
، التي كانت تسهر على )1(مهام كانت منوطة بشركة تسيير بورصة القيم المنقولة .المتداولة

أي بجمع الوسطاء المتعاملين في حصة التداول للتأكيد على  ،مليات بطريقة تقليديةتسوية الع
  .ثم ضبط الحسابات الدائنة والمدينة فيما بينهم وتحويل ملكية السندات المباعة ،العمليات

تطورت أنظمة التسوية في األسواق المالية الدولية، ولم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية، 
ق األمان الذي يرجوه المستثمر، نظرا للمخاطر التي قد يتعرض لها سواء ضياع أو التي ال تحق

ت لها األنظمة الحديثة مخاطر تصد. إتالف القيم المنقولة، أو عدم مالئمة أو إفالس المشتري
  .بإزالة الطابع المادي لألوراق المالية من جهة، وبتقديم ضمانات المتعاملين من جهة أخرى

الجزائري أن يواكب هذه التطورات باالستعانة بالمختصين في هذا  أراد المشرع
فوجود جهاز . المجال، للتقليل من المخاطر التي يخشاها المستثمرين في السوق المالية

مختص وضامن لتسوية العمليات المنجزة داخل البورصة في أمان، عامل يدعم ثقة 
  .المستثمرين ويشجعهم على االستثمار في هذه السوق

تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات، التي من شأنها التمكين من تسوية  
  : العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في

  .حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين - 
  .رمتابعة حركة السندات من خالل التنقل من حساب إلى حساب آخ - 
  .إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها - 
  .الترقيم القانوني للسندات - 

                                                
لكن بمجرد إنشاء . السابق ذكره 97/03صة القيم المنقولة رقم بموجب الفصل الخامس من النظام العام لبور - 1

من النظام  62من هذا النظام بموجب المادة  140إلى  132المؤتمن المركزي للسندات ألغيت أحكام المواد من 
الجريدة ، المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، 2003مارس  18المؤرخ في  03/01رقم 

  .2003نوفمبر  30، الصادر في 73عدد الرسمية 
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  . )1(نشر المعلومات المتعلقة بالسوق - 
يهدف هذا النظام الجديد إلى الوصول إلى الحيازة المركزية لألوراق المالية وتحويل 

مما . يود دفترية تسهل إجراءات البيع والشراءمادية إلى قال دعامتهاالتعامل على األوراق ب
وزيادة معدل السيولة واستقطاب  ،ينتج عنه سرعة دوران األوراق المالية في السوق

  .)2(االستثمارات األجنبية
لتمكينه سخر المشرع للمؤتمن المركزي جميع اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة، 

يضم كل المتدخلين في السوق والمختصين الذين إذ جعله . من أداء مهامه على أحسن وجه
من شأنهم اإلسهام في حسن أدائه لمهامه، وزوده بسلطات تجعله يتمتع بمركز قانوني غير 

  ).الفرع الثاني(، ويؤدي مهام ذات طابع تقني تحتاج إلى التخصص )الفرع األول(مألوف 
  الفرع األول

  للمؤتمنغير المألوف  القانوني المركز
ال تستطيع أية إدارة عادية وفقا للمفهوم التقليدي  ،لمؤتمن بمهام تقنية معقدةيضطلع ا

تتمثل  .لإلدارة أدائها، لذلك نص المشرع على تأسيس هيئة خاصة تسند لها هذه المهام
القانون ف ،لمزدوجة والغامضة في الوقت نفسهفي طبيعتها القانونية ا ،خصوصية هذه الهيئة

ن أشخاص القانون الخاص، لكن خضوعها لقواعد القانون جعلها وبنص صريح شخصا م
، تتمتع أشخاص عامة احتواء تشكيلته علىيعود ذلك لعدة أسباب منها  .الخاص ليس مطلقا

خلق عالقات قانونية متشعبة ومن طبيعة  ماهذا ،  وأخرى خاصة ات السلطة العامةامتيازب
ة أخرى فإن التصرفات الصادرة عن من جه .)أوالً(تظهر من خالل تأسيس المؤتمن  مختلفة

تارة تصدر قرارات  هيف .القانون الخاصالتي يحكمها تصرفات المن هذه الهيئات ليس دائما 
فردية خاصة، وتارة أخرى تصدر قرارات تنظيمية عامة ومجردة تتخذ صفة التنظيمات 

ارها شخص من وأخيرا فإن خضوع هذه الهيئة لرقابة خارجية أمر يشكك في اعتب. واللوائح
   .)ثانياً( بالنظر إلى طبيعة عالقاتها بالغير أشخاص القانون الخاص

   :تأسيس المؤتمن – أوالً
 كونه شركة أسهم، أن يتأسس وفقاًيفترض في المؤتمن المركزي على السندات 

                                                
  .03/04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  2مكرر  19المادة    - 1
، رسالة لنيل درجة 2000لسنة  93هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي وفقا لقانون   - 2

  .241، ص 2008الحقوق، جامعة القاهرة،  الدكتوراه في الحقوق، كلية
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يتمتع المؤسسون بحرية عقدية تامة، تترجم في . لإلجراءات التي حددها القانون التجاري
. إجراء التأسيس عن طريق اللجوء العلني لالدخار أو بدونه ، واختيار الشركاءاختيار 

الكن المؤتمن المركزي على السندات انفرد . يكون القانون األساسي للشركة هو شريعتها
   :ببعض الخصوصيات منها

من المرسوم التشريعي رقم  2مكرر  19جاء نص المادة : المؤتمن هيئة أم شركة – أ 
لمؤتمن ا تمارس وظائف« : كما يلي 03/04معدل والمتمم بموجب القانون رقم ال 93/10

إن كلمة . » المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم
استعملت كلمة . في هذه المادة ليست في محلها ألنها تفتح الباب أمام تأويالت عدة" هيئة"

، أما القطاع الخاص فهو يستعمل مصطلح الشركة هيئة للداللة على أجهزة القطاع العام
مدنية كانت أو تجارية هيئة أراد المشرع أن يقحمها داخل القطاع الخاص بأن أصبغها بحلة 

  .تجارية في شكل شركة أسهم
هو دليل على رغبة الدولة في بل هذا التردد في اختيار المصطلحات من العدم، لم يأت 

االقتصادية من جهة، مع احتفاظها بسلطة التدخل واإلمساك  إشراك القطاع الخاص في الحياة
  .بزمام األمور، نظرا ألهمية وحيوية هذا النشاط صفة خاصة وقطاع السوق المالية بصفة عامة

تتأسس الشركة تجارية كانت أو مدنية  :المؤتمن شركة تأسست بموجب قانون – ب
ة في نشاط مشترك مع تقسيم أرباحه بموجب عقد أي اتفاق بين شخصين أو أكثر على المساهم

 2مكرر  19، أما المؤتمن فهو شركة تأسست بموجب نص قانوني هو المادة )1(وتحمل خسائره
شركة األسهم، من وضع قانون تأسيس السابق ذكرها، وإن كان في تأسسه يتبع بعض إجراءات 

ال تخضع لها باقي  أساسي للشركة يوافق عليه كل المساهمين، إال أنه يخضع إلجراءات خاصة
الشركات الخاصة منها موافقة وزير المالية على قانونه األساسي، وكل التعديالت الواردة عليه، 

  .شأنه في ذلك شأن شركة تسيير بورصة القيم التي سبق شرحها
يتفق األعضاء : المؤتمن شركة أسهم تأسست بمساهمين حددهم القانون – ـج

اإلجراء المناسب لتأسيس شركتهم، باالكتتاب الخاص دون على  ،المؤسسون لشركة المساهمة
 اللجوء العلني لالدخار إذا كانوا يرغبون في تحديد عدد وصفة المساهمين، أو باللجوء العلني

                                                
  :من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 416تنص المادة  - 1

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك « 
اقتصاد أو بلوغ هدف  بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق

  .» اقتصادي ذي منفعة مشتركة
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لالدخار إذا كانت صفة المساهمين ليست محل اعتبار وكان المشروع ضخما يحتاج إلى 
  .ال الشركة الكتتاب الجمهورتمويل كبير ال يمكن الحصول عليه إال بفتح رأسم

فصل القانون بشأن اإلجراء الذي يتأسس به المؤتمن وهو إجراء االكتتاب الخاص دون اللجوء 
  :العلني لالدخار، لكنه لم يكتف بذلك فحسب إنما تولى حتى تحديد المساهمين فيه وهم كالتالي

  .البنك الخارجي الجزائري - 
  .القرض الشعبي الجزائري - 
  .الجزائريالبنك الوطني  - 
  .بنك الفالحة والتنمية الريفية - 
  .بنك/ندوق الوطني للتوفير واالحتياطصال - 
  .مجمع صيدال - 
  .مؤسسة تسيير الفندقي األوراسي - 
  .)1(سطيف-مؤسسة الرياض - 

المعدل  93/10من المرسوم التشريعي رقم  3مكرر  19أضافت الفقرة الثانية من المادة 
  :والمتمم فئة ثانية من المساهمين وهم

  .شركة تسيير بورصة القيم المنقولة - 
  .الشركات المصدرة للسندات - 
  .الوسطاء في عمليات البورصة - 
  .بنك الجزائر - 
  .الخزينة العمومية - 

  .يعتبر هذان األخيران مساهمين بقوة القانون
يوزع على  .مليون دينار) 65(يتأسس المؤتمن برأسمال اجتماعي يقدر بخمسة وستين 

الذي جعل المساهمة الدنيا في الرأسمال  ،)2(05-03النظام رقم المساهمين وفقا لما حدده 
في حالة قبول مساهم جديد يزداد . )3()دج2.000.000(االجتماعي للمؤتمن تقدر بمليوني دينار 

 الرأسمال االجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات بمقدار الحصة التي يقدمها هذا المساهم
                                                

  .03/04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  93/10مكرر من المرسوم التشريعي رقم  19المادة  - 1
يتعلق بالمساهمة في  2003مارس  18المؤرخ في  03/05نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2

  .2003نوفمبر  30، الصادر في 73عدد الجريدة الرسمية تمن المركزي على السندات، الرأسمال االجتماعي للمؤ
  .المذكور أعاله 03/05من النظام رقم  2المادة رقم    - 3
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، يعاد شراء حصته في الرأسمال االجتماعي للمؤتمن وفي حالة انسحاب مساهم. الجديد
  .)1(المركزي من طرف المساهمين اآلخرين

المذكورة أعاله التي تنص  3مكرر  15توقف عند الفقرة الثانية من المادة اليجب أن 
على الفئة الثانية من المساهمين بصيغة مستقلة ومخالفة للفئة األولى من المساهمين، إذ جاء 

عبارة ال »  ال يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات إال«  :يلينصها كما 
الفئة فإن  ،في حالة زيادة رأسمالها .دل على زيادة رأسمال الشركةتيفتح رأسمال الشركة 

حق مقصور على الفئة الثانية التي ألنه ، هااالكتتاب في ماألولى من المساهمين ال يحق له
  .ة فحسبوردت في الفقرة الثاني

  :طبيعة عالقة المؤتمن بالمتدخلين في السوق –ثانيا 
إلى خدمات المؤتمن المركزي  ،يحتاج كل متدخل في السوق المالية سواء مستثمر أو إدارة

أدى ذلك إلى خلق عالقات قانونية  .يدة للعمليات المنجزة فيهجعلى السندات، ألنه يضمن النهاية ال
تختلف طبيعة هذه العالقات باختالف طبيعة الشخص  .المتدخلينتربط المؤتمن بمختلف  ،متشعبة

   .المتعامل معه، فمنها عالقات خاضعة للقانون الخاص وأخرى خاضعة للقانون العام
   :عالقات خاضعة للقانون الخاص – أ

تخضع هذه العالقات للقواعد الخاصة في القانون التجاري أو القواعد العامة في القانون 
  .الة غياب نص خاص في القانون التجاريالمدني في ح

يحكمها عقد تأسيس الشركة وهو  :عالقة عقدية ،عالقة المؤتمن بالمساهمين -  1 – أ
 ،تنشأ عن هذا العقد عالقة مديونية يكون فيها المؤتمن مدين لمساهميه .قانونها األساسي

لمؤتمن بحصتهم في ن لون مدينوبمقدار مساهماتهم في الرأسمال التأسيسي، ويكون المساهم
، في غياب نص صريح خاص في النظام العام للمؤتمن هذا األخير األرباح التي يحققها 

ينص على إمكانية توزيع األرباح على المساهمين من عدمها  ،المركزي على السندات
القواعد العامة للقانون التجاري التي تمنح صالحية تقرير توزيع  تطبق عليها، وكيفية ذلك

  .)2(وتقديرها للجمعية العامة للشركةاح األرب
                                                

  .المذكور أعاله 03/05من النظام رقم  3المادة رقم    - 1
  :من التقنين التجاري على ما يلي 723تنص المادة  - 2

عد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة تحدد الجمعية العامة ب« 
  .» للشركاء تحت شكل أرباح، وكل ربح يوزع خالفا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا

  =:                                                               من التقنين نفسه على ما يلي 724وتنص المادة 
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فتح المشرع مجال االنخراط في  :عالقة عقدية ،عالقة المؤتمن بالمنخرطين - 2 – أ
المؤتمن المركزي على السندات لكل من يمارس نشاطا له عالقة باالستثمار في السوق المالية 

عاما  03/01لعام للمؤتمن رقم من النظام ا) 06(واألوراق المالية، إذ جاء نص المادة السادسة 
  :وشامال، فنصت على ما يلي

  :يمكن أن ينخرط في المؤتمن المركزي« 
  البنوك والمؤسسات المالية -
  ).ب.ع.و(الوسطاء في عمليات البورصة  -
المرخص لهم بممارسة النشاطات ) خ.ت.م(المتخصصون في قيم الخزينة العامة  -

لتداول لحسابهم الخاص، وبالتوظيف المتعلقة بتنفيذ األوامر لحساب الغير وبا
وباالكتتاب في مجموع السندات المصدرة وبمسك الحسابات وبالمقاصة وبحفظ 

  .السندات أو إدارتها
  .األشخاص المعنويون المصدرون لسندات مقبولة في عمليات المؤتمن المركزي -
  .المؤتمنون المركزيون األجانب على السندات -

ات األخرى الجزائرية أو األجنبية التي تشبه نشاطاتها كما يمكن االنخراط لكل المؤسس
  .» النشاطات التي تمارسها المؤسسات المذكورة أعاله

الحظ من خالل سرد األشخاص الذين يمكنهم االنخراط في المؤتمن أن االنخراط مقتصر ي
 على األشخاص المعنوية دون األشخاص الطبيعية، حتى فئة المتخصصون في قيم الخزينة هم

المتضمن تأطير  1998يناير  21من القرار المؤرخ في  15أشخاص معنوية بمفهوم المادة 
، ليكون المشرع بذلك قد وحد هذا الشرط بين الوسطاء في عمليات )1(سوق قيم الخزينة

 البورصة الذي منع األشخاص الطبيعية من مزاولة هذا النشاط بعد أن سمح لهم بذلك، وبين
 –الحقا  يأتيكما س –من، خاصة وأن ماسكي الحسابات داخل المؤتمن هم المنخرطين في المؤت

                                                                                                                                                   
إن كيفيات دفع األرباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية أو عند عدمها، « =

غير أن دفع األرباح يجب أن يقع في أجل أقصاه تسعة أشهر  .مجلس اإلدارة أو القائمون باإلدارة حسب األحوال
  .» عد إقفال السنة المالية، ويسوغ هذا األجل بقرار قضائي

، المتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب 1998يناير  21القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  - 1
المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ  1998مارس  18، الصادر في 15عدد الجريدة الرسمية الجاري وسيرها، 

  .2001يوليو  22في 
تداول قيم الخزينة إال للبنوك والمؤسسات المالية،  أو/ال يرخص بتوظيف و« : منه على ما يلي 15تنص المادة 

  .» والتعاضديات وشركات التأمينات االقتصادية وصناديق التأمينات االجتماعية والتقاعد والوسطاء في عمليات البورصة
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وسطاء في عمليات البورصة، يعود ذلك لسبب بسيط ومعقول هو عدم قدرة الذمة المالية 
 إلىلشخص طبيعي على مواجهة مثل هذه النشاطات التي تحتاج إلى مالئة وسيولة، و

ي سمح األشخاص الطبيعية أن يكونوا مواجهة مخاطرها، على خالف المشرع المصري الذ
من الئحته التنفيذية لقانون  18أعضاء في شركة اإليداع المركزي، وذلك تطبيقا لنص المادة 

تلك جزءا من رأسمال ميختلف المنخرط عن المساهم في أن المساهم ي .)1(اإليداع المركزي
ملياته باسم ولحساب المؤتمن في حين أن المنخرط هو عضو تستعين به الشركة لتنفيذ ع

زبائنها، يتلقى مقابل ذلك عمولة من زبائنه في حين سمح المشرع المصري المنخرطين 
الذين سماهم باألعضاء بامتالك جزء من رأسمال الشركة على أن ال تتجاوز مجموع 

  .)2(من رأسمال الشركة%) 5(حصص األعضاء مجتمعة خمسة بالمائة 
المركزي على السندات موضوع اتفاقية انخراط يكون قبول منخرط ما في المؤتمن 

تربطه بالمؤتمن المركزي، وتحدد هذه االتفاقية على الخصوص واجبات ومسؤوليات كل 
  .)3(من المؤتمن المركزي والمنخرط، وكذا تعريفات الخدمات وكيفيات التسديد

يحكمها االتفاق تعتبر العالقة التي تربط المؤتمن بالمنخرط عالقة عقدية من القانون الخاص 
الذي يبرم بين الطرفين وفقا للمادة الثالثة من النظام العام للمؤتمن، لكن ليصل المنخرط إلى مرحلة 

  :إبرام اتفاقية االنخراط يجب أن يودع لدى المؤتمن ملف يطلب فيه االنخراط يتضمن ما يلي
  .طلب قبول االنخراط - 
  .ركزيأسماء األشخاص المؤهلين للتعامل مع المؤتمن الم - 
  .نسخة محينة من القانون األساسي - 

، ويتخذ قرار انخراط )4(يحدد المؤتمن محتوى الملف والبيانات الضرورية لقبول المنخرط
 عضو ما، ويبلغه إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين الذين يليان تاريخ استالم مجموع

                                                
 19 السيما المادة 93/2000من الالئحة التنفيذية جاءت مخالفة لقانون اإليداع المركزي رقم  18إن المادة  - 1

منه، التي حددت األشخاص األعضاء في شركة اإليداع وكلهم أشخاص معنوية، علما أن هذه الالئحة التنفيذية 
  .جاءت كنص تطبيقي لقانون اإليداع المركزي إذ بها تخالفه

  .366، 365أشرف الضبع، النظام القانوني لتسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، ص ص  
من  55المتعلق باإليداع المركزي والمادة  93/2000من القانون المصري رقم  37دة هذا ما نصت عليه الما -  2

  .الالئحة التنفيذية له
  .321هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي، مرجع سابق، ص  

  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  3المادة    - 3
  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  7المادة    - 4
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الب في الطعن في حالة لم يتضمن هذا النظام نصا على حق الط. )1(المستندات المكونة للملف
ق القواعد العامة التي يطبت يجبعدم وجود نص خاص، نظرا ل .صدور قرار برفض طلبه

  .تكفل حق التقاضي لكل فرد
السلطة التقديرية التي يتمتع بها المؤتمن في اتخاذ قرار قبول  أن على يجب التأكيد

رن المؤتمن وى، فإذا قاالنخراط أو رفضه وذلك بكل استقاللية ودون تدخل أية سلطة أخر
يظهر . ال تتمتع باالستقاللية نفسها يالحظ أنهابنظيره المصري وهي شركة اإليداع المركزي 

ن طلب االنخراط ال يودع لدى الشركة إال بعد الحصول على ترخيص أ ذلك في نقاط عدة منها،
نظيرة لجنة  –ة وهي إما الهيئة العامة للسوق المالي ،بمزاولة النشاط من طرف سلطة أخرى

إذا كان الطالب من المؤسسات المعتمدة من قبل هذه  –تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
األخيرة، أو الحصول على ترخيص من قبل بنك مصر إذا كان طالب االنخراط من البنوك 

  . والمؤسسات المالية أو مؤسسات القرض المعتمدة من قبل هذا األخير
شركة القيد المركزي رفض طلب يس لى الترخيص، فلإذا حصل طالب االنخراط عل

دورها فقط على دراسة الملف اإلداري والتحقق من استيفاءه لجميع يقتصر االنخراط، إنما 
الشروط ووجود كل الوثائق المطلوبة، والدليل على ذلك أن المشرع المصري منح لها أجال 

  .)2(بقصيرا إلجابة الطالب وهو أسبوعين من تاريخ إيداع الطل
عزز المشرع المصري تبعية شركة اإليداع المركزي لهيئة سوق المال بمنح الهيئة 

 شأنه شأن، )3(صالحية النظر في التظلمات ضد قرار شركة اإليداع برفض طلب االنخراط
 .التظلم اإلداري التقليدي الذي يرفع إلى السلطة الرئاسية ضد قرارات اإلدارات التابعة لها

هيئة سوق المال المصرية تمارس سلطة رئاسية على شركة اإليداع  على أنذلك يدل 
لم تنص على ذلك الالئحة . التي تعتبر وفقا لهذا المفهوم مجرد جهاز تابع لها ،المركزي

التنفيذية لقانون اإليداع المركزي لكن حسب رأينا، إذا أيدت هيئة سوق المال قرار رفض 
حينها يمكن لطالب رفع طعن قضائي، يكون هذه االنخراط الذي أصدرته شركة اإليداع، 

  .سوق المال، فيرفع أمام القضاء اإلداري وليس التجاريالمرة ضد قرار هيئة 
                                                

  .من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق ذكره 8المادة    - 1
 906رقم من الالئحة التنفيذية لقانون اإليداع والقيد المركزي الصادر بقرار مدير التجارة الخارجية  16المادة  -  2

أشرف الضبع، النظام القانوني لتسوية عمليات البورصة، مرجع سابق،  . 26/11/2001بتاريخ  2001لسنة 
  .368ص 

  .328هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي، مرجع سابق، ص   - 3
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 –هذه المقارنة، أن المؤتمن المركزي يتمتع بنوع من االستقاللية إزاء اللجنة  يستخلص من
ع طالب االنخراط فهو يتصرف م –الحقا  تُدرسوإن كانت التبعية ستظهر في مواضع أخرى 

وعليه فإن . بصفة شخص من أشخاص القانون الخاص يتعامل بصفته تاجر يخضع للقانون التجاري
  . الطعن ضد قراره برفض االنخراط سيكون أمام القضاء العادي في قسمه التجاري

يحدث أن ال يستمر المنخرط في ممارسة نشاطه لشطبه من المؤتمن المركزي على 
  :ي الحاالت التاليةالسندات، وذلك ف

بناء على طلبه، إما أن يتخلى عن النشاطات التي انخرط من أجلها في المؤتمن، وإما  - 
للقيام  –حافظ آخر  –حافظ، فيقرر توكيل ماسك حسابات  –باعتباره ماسك حسابات 

بكل المهام المتصلة بنشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، وإما باعتباره مصدرا، 
  .أصدرها قد تم شطبها من المؤتمنفالقيم التي 

أو بموجب عريضة من كل سلطة منحت االعتماد، عندما يصبح المنخرط غير  - 
فإذا كان المنخرط بنكا أو . )1(مستوف لشروط التأهيل المطلوبة لممارسة نشاطاته

مؤسسة مالية حصل على اعتماد لممارسة النشاط المصرفي من طرف مجلس النقد 
هذا االعتماد لعدم استيفائه لشروط ممارسة هذا النشاط أو  والقرض، ثم سحب منه

الرتكابه لمخالفة جسيمة للنصوص القانونية والتنظيمية للقطاع المصرفي، فإن مجلس 
النقد والقرض يراسل المؤتمن المركزي على السندات يخطره بالواقعة ليباشر 

يط في عمليات الشيء نفسه إذا كان المنخرط وس. المؤتمن في إجراءات الشطب
البورصة أو هيئة للتوظيف الجماعي أو غيرها من األجهزة التي تحصل على اعتماد 
لممارسة نشاط البورصة من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فإن سحبها 

  .لالعتماد يؤدي التي شطب االنخراط بعد إخطار المؤتمن بذلك
ى اتخاذ قرار الشطب من تلقاء نفسه؟ قدرة المؤتمن المركزي عل يجب البحث في مدى

من النظام العام للمؤتمن المذكورة أعاله توجد حالتان ال ثالث لهما لشطب  9فحسب المادة 
هذا يعني أن المؤتمن . المنخرط، وهي إما بطلب المنخرط ذاته أو بطلب الهيئة المانحة لالعتماد

هذا األخير بالتزاماته تجاه المؤتمن ال يمكن إصدار قرار فردي بشطب المنخرط كعقوبة إلخالل 
أو بإحدى قواعد وأخالقيات المهنة التي يحددها المؤتمن في نظامه الداخلي، أمر من شأنه أن 

  .يقلل من استقاللية المؤتمن ويجعله مرة أخرى في حالة تبعية للجنة التي تتمتع بهذا الحق
                                                

  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  9المادة    - 1
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بحيث أن القانون  يختلف المشرع المصري عن نظيره الجزائري في هذه النقطة،
المصري سمح لمجلس إدارة شركة اإليداع المركزي وقف العضوية إذا خالف العضو 

قواعد ونظم العمل المتبعة لدى الشركة أو أضر بحقوق المساهمين، وعلى ) المنخرط(
األخص تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو عدم التزام بإخطار الشركة بالبيانات 

ليات التداول التي تتم على أوراق مالية مودعة لديها وغير مقيدة بالبورصة، أو األساسية لعم
عدم سداد العضو مقابل الخدمات التي تقدمها له الشركة في المواعيد المحددة لها أو عدم 
السماح للموفدين من قبل الشركة باإلطالع على دفاتر وسجالت العضو والتحقق من 

أرصدة عمالء العضو بدون الحصول على أوامر منهم، كذلك سالمتها، أو إحداث تغيير في 
  .حالة إتاحة بيانات العمالء بدون إذن كتابي من صاحب الشأن

إذا تبين للشركة مخالفة العضو ألول مرة وإخالله بقواعد ونظم العمل المتبعة لديها، تقوم 
خالل المدة التي تحددها  بإخطاره بالمخالفة وذلك في اليوم التالي لعلمها بها إلزالة المخالفة

الشركة، تقوم الشركة في حال إزالة العضو أسباب المخالفة المنسوبة إليه بالتنبيه عليه كتابيا 
لعدم التكرار، على أن تتناسب مدة الوقف مع جسامة المخالفة المنسوبة للعضو وأال تزيد في أي 

ارة الشركة باألغلبية المطلقة حال من األحوال عن ثالثين يوما يصدر قرار الوقف من مجلس إد
لألعضاء الحاضرين، تحدد فيه اإلجراءات المتبعة خالل مدة الوقف، ويجوز لمجلس اإلدارة 

  .وقف العضوية لمدة ثالثين يوما أخرى في حالة تكرار المخالفة خالل السنة الواحدة
ماسك  توجد حالة أخرى ينسحب المنخرط من المؤتمن بإرادته، لكنه يعطي توكيال إلى

حسابات حافظ آخر للقيام بكل أو جزء من المهام المتصلة بنشاط الحفظ، فعليه أن يعلم المؤتمن 
  .)1(بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استالم في أقصر اآلجال

يقوم المؤتمن في حالة إنهاء نشاط المنخرط بإقفال حساباته الجارية بمجرد أن تصل 
، ما عدا حالة توكيل ماسك حسابات )2( )ال قيمة له(الغي هذه الحسابات إلى درجة الرصيد ال

مع اإلشارة إلى أن  ،ألول الذي كان يسيره الموكلاآخر، يحتفظ فيها المؤتمن بالحساب 
  .المستعمل الجديد هو الوكيل النائب وليس األصيل

ء على حقوقا يسددها المنخرط سنويا لإلبقا ،ل المؤتمن لقاء قبوله انخراط أي عضو فيهيحص
ل عموالت لقاء فتح وتسيير الحسابات الجارية للمنخرطين، وذلك كما يليعضويته، كما يحص:  

                                                
  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  10المادة    - 1
  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  11المادة    - 2



 تنظيم أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية :                      الفصل الثاني –الباب األول 
 

 
 

166 

عمولة تسيير، تعد على أساس عدد وقيمة السندات الموجودة في الحسابات التي  - 
  .فتحها المؤتمن المركزي باسم المنخرطين لديه

ساب الدائن أو المدين، عمولة الحركة، يتم تحصيلها على كل كتابة محاسبية في الح - 
  .)1(تقيد حساب المنخرط

يقرر المؤتمن المركزي جدول حقوق االنخراط وعمولة التسيير وعمولة الحركة، 
  .)2(والعموالت النوعية وكذا كيفيات تحصيلها ودوريتها

تمتع المؤتمن بسلطة تحديد العموالت بصفة انفرادية يدل مرة أخرى على أن العقد الذي 
رطين ما هو إال عقد إذعان، يحدد فيه المؤتمن كل الشروط وما على الطرف يربطه بالمنخ

لخير دليل على ذلك، نرى " المنخرط"الثاني إال اإلذعان له، وربما استعمال المشرع لمصطلح 
عكس " L’haderant"من جهتنا أنه أصاب في اختيار هذا المصطلح أسوة بنظيره الفرنسي 

  .مية عضوالمشرع المصري الذي استعمل تس
يقصد بعبارة الكيانات  :عالقة المؤتمن بالكيانات المكونة األسواق األجنبية -  3 – أ

ا يقابلها، م كل من سلطات الضبط أو ما يقابلها، شركة إدارة السوق أو ،للمكونة لألسواق
غرفة المقاصة، المؤتمنين المركزين أو ما يقابلهم وكل هيكل آخر وجد له نظير في الجزائر 

يرتبط المؤتمن بكل هؤالء عن طريق اتفاقيات تحدد فيها القواعد الخاصة التي  .لم يوجدأو 
  . )3(تحكم العالقات وحقوق وواجبات كل طرف

تعتبر هذه العالقة عالقة عقدية دولية لوجود طرف أجنبي فيها يحكمها االتفاق، وفي 
قواعد التنازع إليجاد  حالة اختالف األطراف، ووجود نقص في اتفاقية أو غموض فيها نطبق

  .القانون الواجب التطبيق على األطراف
  : ة للقانون العامضعخاعالقات  – ب

يرتبط المؤتمن بعالقات قانونية مختلفة عن سابقتها، إذ ال يحكمها العقد إنما يحكمها 
  .نظراً لخصوصية أطراف هذه العالقة، يجب البحث في طبيعة القانون الذي يحكمها. القانون

الخزينة العمومية شخص من أشخاص  :عالقة المؤتمن بالخزينة العمومية - 1 – ب
 وهي مظهر من مظاهر اإلدارة التقليدية بامتياز، في تصرفاتها وفي عالقات مع. القانون العام

                                                
  .السابق ذكره، 03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  59، 58المواد  - 1
  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  61المادة  - 2
  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  04المادة    - 3
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األمر الذي يجعل كل التصرفات التي . كونها تستعين دائما بامتيازات السلطة العامة ،الغير
يرتبط  .في نزاعاتها للقضاء اإلداري تخضعو ،ية خاضعة للقانون العامتبرمها تصرفات إدار

المؤتمن بالخزينة العمومية ارتباطا يختلف عن بقية المساهمين، مع أن الخزينة مساهمة من بين 
إال أنها مساهمة بقوة القانون، بمعنى أن القانون هو من يفرض وجودها على . مساهمي المؤتمن

تعتبر كل من الخزينة العمومية ... « : 2فقرة  3مكرر  19المادة  المؤتمن، هكذا جاء نص
وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناءا على 

بما أن مساهمتها في المؤتمن مصدرها القانون، يترتب على ذلك أن تكون عالقة  .»... طلبها
  . ن القانون العامالخزينة بالمؤتمن عالقة تنظيمية م

مساهما بقوة القانون  3مكرر  19اعتبرته المادة  :بنك الجزائربعالقة المؤتمن  -  2 – ب
مع  ،مثله مثل الخزينة العمومية، مما يجعل من عالقته بالمؤتمن عالقة تنظيمية تخضع للقانون العام

خاص عكس الخزينة أي خاضع للقانون ال ،أن بنك الجزائر يعتبر في عالقته مع الغير تاجرا
اإلجابة  ؟كيف تخضع عالقة شخصين من أشخاص القانون الخاص إلى القانون العام إذن .العمومية

يستعملها عندما  ؛أوالهما :تينيهذا األخير بنك ذو طاق. بسيطة تكمن في طبيعة تدخل بنك الجزائر
 ؛التجاري، أما ثانيهما يتعامل بصفته بنكا كغيره من البنوك الخاصة أو العامة الخاضعة للقانون

يستعملها عندما يتعامل بصفته بنكا للبنوك يحدد السياسة النقدية والسياسة العامة للبنوك بصفة عامة، 
فتخضع  ،إنما يستعين بامتيازات السلطة العامة وكأنه مرفقا عاما ،حينها ال يتصرف بصفته تاجرا

  . القضاء اإلداري هذه التصرفات للقانون اإلداري والطعن ضدها يكون أمام
كما  ،أخرى غير بنك الجزائر المؤتمن المركزي على السندات بنوكتساهم في تشكيلة 

 مالمعدل والمتم 93/10من المرسوم التشريعي رقم  3مكرر 19سبق اإلشارة إليهم في المادة 
فهو . ئر، لكن هذه البنوك ال تستطيع أن تؤدي المهام التي يؤديها بنك الجزا03/04بالقانون رقم 

 ،)1(من يتولى التسديد النقدي لكل العمليات المنجزة في السوق والتي يسويها المؤتمن المركزي
يعمل المؤتمن على تقيد كل العمليات  .وذلك ألنه هو البنك الوحيد الذي يملك مركزية الدفع

نك في حسابات جارية بسندات وفي حسابات جارية نقدا في ب ،المنجزة ضمن دفاتر الحسابات
خاصة  ،الجزائر، كي يوزع قائمة العمليات المعالجة على كل المعنيين وعلى بنك الجزائر

   .)2(العمليات المتعلقة بتدخالت السياسة النقدية التي يحددها هذا األخير
                                                

يقوم بنك الجزائر « : ما يلي، على 03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  36تنص المادة  - 1
  .» بالتسديد النقدي

  .، السابق ذكره03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  48المادة    - 2
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ثر كل طور ينجزه النظام العمليات، فعلى إبإعالمه بكل  ،يلتزم المؤتمن تجاه بنك الجزائر
النقدية للمشاركين  ةيجب أن يبلغ المؤتمن بنك الجزائر بوضعية السيول الفرعي لحل العمليات،

كي يتم قيدها في دفاتر حسابات بنك الجزائر بصفة متالزمة مع إنجاز  ،عن طريق كشوفات
كما يبلغه بحركات النقود المطابقة في حسابات . لتحسين الوضعية المالية للمتعاملين ،العملية

  . لحسابات التي يديرها بنك الجزائرالتسوية للمشاركين، وهي ا
يظهر جليا أهمية الدور الذي يؤديه بنك الجزائر وإسهامه في تسوية العمليات من قبل 
المؤتمن المركزي على السندات، دور يؤديه بصفته سلطة عامة أو على األقل باستعماله 

فإننا نرى أن عالقة  وعليه. امتيازات السلطة العامة وليس بصفته تاجرا خاضعا للقانون الخاص
هاذين الطرفين عالقة إدارية محضة يحكمها القانون العام وليس القانون الخاص مع أن نص 

التي  03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  36الفقرة الثانية من المادة 
يم محل اتفاقية تكون مشاركة بنك الجزائر في نظام التسوية والتسل... « : تنص على ما يلي

تحدد هذه االتفاقية كيفيات تدخل بنك الجزائر في أنظمة التسوية » مع المؤتمن المركزي
والتزامات كل من المؤتمن وبنك الجزائر وذلك بغرض تحديد المسؤوليات تجاه المستمرين 

تي يملي ال. يمكننا اعتبار هذه االتفاقية عقد من عقود اإلذعان اإلدارية. والمتعاملين في السوق
فيها بنك الجزائر شروطه على المؤتمن باعتباره بنكا للبنوك صاحب السياسة النقدية في الدولة، 

  . متمتعا بامتيازات السلطة العامة
  :خارجية لرقابةخضوع المؤتمن  -ثالثا 

 ،ينطبق على المؤتمن ما سبق قوله بصدد دراسة شركة تسيير بورصة القيم المنقولة 
لكن . ية يجب أن يخضع لرقابة داخلية هي رقابة مجلس المراقبةشركة تجار تهفبصف

المشرع لرقابة  أخضعه ،لالقتصاد الوطني ومهماً حساساً ولكون المؤتمن يمارس نشاطاً
هي رقابة سلطة الضبط وهي لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،فوق رقابته الذاتية الداخلية

ذلك كله لتفادي إفالت . قطاع وهو وزير الماليةومراقبتها، ورقابة الوزير المختص بال
ولتفادي األزمات المالية التي ما انفكت تعصف باألسواق  ،من جهة الحكومةالقطاع من يد 

يخضع لها كل هيكل قانوني ذو  ،يخضع المؤتمن لرقابة ثالثةكما  .المالية من جهة أخرى
  . شخصية قانونية في الدولة هي الرقابة القضائية

  :عية المؤتمن للجنة وخضوعه لرقابتهاتب - أ
على كل رقابتها باعتبارها سلطة ضبط السوق المالية والسلطة العليا فيها، تبسط اللجنة  

فرغم أن المؤتمن شركة تجارية تتمتع بذمة مالية . في السوق من أجهزة ومستثمرينالمتدخلين 
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رض على تف ومع ذلك ه،نشاطويملك أجهزة خاصة به تتولى مراقبة  ،وشخصية معنوية مستقلة
  . بلية سابقة ورقابة بعدية الحقةقرقابة  المؤتمن نوعان من الرقابة هما

  :تبدأ رقابة اللجنة على المؤتمن قبل تأسيسه، إذ تراقب ما يلي :رقابة سابقة - 1 – أ
تطلع على قانونيه األساسي وتبدي رأيها فيه وفي المدير العام والمسيرين الرئيسيين  - 

وإن كان الرأي بطبيعته غير إلزامي، لكنه يكون مؤثرا . )1(يعتزم المؤتمن تعيينهمالذين 
  .وبالغ األهمية، إذ يستعين به وزير المالية إلبداء موافقته على التأسيس

تراقب اللجنة النظام الداخلي الذي يعده المؤتمن، يدرج فيه قواعد األخالقيات المطبقة  - 
تظهر رقابة اللجنة في . ليته أو العاملين لحسابهعلى األشخاص الموضوعين تحت مسؤو

التي يجب أن تصدرها بشأن النظام الداخلي أو تعديالته قبل نشر  ،التأشيرة المسبقة
يسمح هذا اإلجراء للجنة مراقبة مدى مطابقة هذا النظام الداخلي  .)2(النظام أو التعديالت

 .ةللقواعد التشريعية والتنظيمية المنظمة للسوق المالي
ال تسمح اللجنة ألي شخص التدخل  .اعتماد ماسكي الحسابات قبل انخراطهم في المؤتمن -

الهدف من ذلك هو التحقق من مدى توافر . في السوق دون الحصول على اعتماد منها
، وذلك حماية للسوق وللمستثمرين )3(شروط ممارسة النشاط المطلوب من طرف الطالب

للجنة أن تعتمد من أجل ممارسة نشاط مسك . بطة للسوقفيها على حد سواء، بصفتها الضا
 .الحسابات حفظ السندات، البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة

 بعد عرض الطلب يستطيع المؤتمن تقرير قبول طلب أي مساهم جديد في رأسماله إالال  - 
                                                

  .السابق ذكره 03/04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  93/10مكرر من المرسوم التشريعي رقم  19المادة    - 1
يعد المؤتمن المركزي « : ، كما يلي03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  5نصت على ذلك المادة  -  2

  .نظاما داخليا يدرج قواعد األخالقيات المطبقة على األشخاص الموضوعين تحت مسؤوليته أو العاملين لحسابه
  .» ليات البورصة ومراقبتهاإلى التأشيرة المسبقة للجنة تنظيم عم* يخضع وضع النظام الداخلي وتعديالته

المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات ما تدرسه اللجنة عند دراسة  02-03من النظام رقم  8و 7تضمن المواد  - 3
  :ملف اعتماد ماسك الحسابات وحفظ السندات، وجاء نصهما على التوالي كما يلي

ر على الخصوص تنظيمه ووسائله التقنية والمالية تبت اللجنة في طلب الملتمس باألخذ بعين االعتبا« : 7المادة 
ويعلق هذا األجل إلى غاية . بعد إيداع الملف) 2(وكفاءة المسيرين ونزاهتهم وتفصل اللجنة في أجل شهرين 

  استالم العناصر التكميلية الضرورية لدراسة الملف
  .» ينبغي أن يبرر رفض التأهيل ويبلغ إلى المعني باألمر

وتشمل هذه . الحافظ- ثل الوسائل واإلجراءات التي يجب أن تتوفر لدى ماسك الحساباتتم« : 8المادة 
الوسائل واإلجراءات على الخصوص المواد البشرية والمعلوماتية، والمحاسبية وترتيبات حماية الزبائن 

  .»وترتيب المراقبة الداخلية 
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هذا اقتراح  القيام به هوتمن لمؤل ما يمكنعليه، وكلما  االتي تبدي موافقته ،على اللجنة
إجراء إداري مجرد ن اللجنة عر قرار الموافقة الصادر يعتب .)1(على اللجنة المساهم

نجزها المؤتمن، الذي ما كان ليقدم اقتراحه للجنة بالموافقة أيعتمد على الدراسة التي 
  .يه هذا األخيرعلى المساهم لو لم يوافق عل

تمارس أنشطة المؤتمن « على ما يلي  4مكرر 19دة تنص الما :رقابة الحقة - 2 – أ
أعاله تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات  2مكرر 19المركزي على السندات المذكورة في المادة 

اللجنة كيفية تطبيق هذه المادة وكيفية ممارسة هذه  واللم يحدد المشرع . » البورصة ومراقبتها
اللجنة مثل هذه الرقابة عن طريق مراقب يحضر الرقابة، عكس شركة تسيير القيم التي تمارس 

أو عن طريق أسلوب التفتيش وتقديم التقارير كما فعله المشرع . محضر التداول لحساب اللجنة
المذكورة أعاله للجزم بعدم استقاللية المؤتمن ككيان  4مكرر  19تكفي المادة . )2(المصري

 ة المؤتمنة نظرا لصالحيات اللجنة في رقابللجنة تبعية شبه مطلق تهتجاري مستقل والحكم بتبعي
  . لنشاطه تهقبل نشأته وأثناء ممارس ،مراحلالعلى مختلف 

  :خضوع المؤتمن لرقابة وزير المالية – ب
، المالية ويخضع تأسيسه لموافقة وزير ،يجد المؤتمن المركزي مصدر نشأته في القانون 

  . إال في تسميتهاالمؤتمن ال يشترك مع الشركات التجارية  مما يجعل
التي  2مكرر  19منحت للوزير صالحيات التدخل في تأسيس المؤتمن بموجب المادة 

يخضع وضع القانون األساسي وتعديالته، وكذا تعين المدير العام « : تنص على ما يلي
موافقة الوزير المكلف بالمالية بعد  للمؤتمن المركزي على السندات الىوالمسيرين الرئيسين 

  . أي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاأخذ ر
بناء على تقرير محلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبصفة 
احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات أو 

و مسيرين جدد من طرف المسيرين الرئيسين واستخالفهم في انتظار تعين مدير عام جديد أ
  . » مجلس اإلدارة

                                                
السابق  03/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  3مكرر فقرة  19تنص المادة  - 1

  :ذكره، كما يلي
يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات « 

  .» البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات
  .328اعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي، مرجع سابق، ص هالة كمال محمد إسم  - 2
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وضع القانون األساسي في شركات المساهمة من اختصاص الجمعية العامة يعتبر 
فيترجمون رغبتهم . المشكلة من أعضاء المؤسسة دون تدخل أي طرف أجنبي عنهم ،التأسيسية

ى المؤتمنين سيكون بمثابة قانون عل ،في إنشاء الشركة وموضوعها ونشاطها في قانون أساسي
تدخل وزير المالية للموافقة على القانون األساسي ما هو إال رغبة . وباقي الشركاء الالحقين

فقة الوزير اقرار مو ،للحكومة في وضع يدها على هذه الشركة لكونها تمارس نشاطا حساسا
 . )1(انونيةل عن قيمته القؤتسالكن يبقى ال ،بال شك اإداري اعلى القانون األساسي للمؤتمن قرار

فهل المؤتمن يتأسس بموجب قانونه األساسي أو بموجب قرار الوزير المتضمن الموافقة 
على القانون األساسي؟ لإلجابة على هذا السؤال يكفي القول أن القانون األساسي للمؤتمن بدون 

كما سبق  موافقة الوزير عليه يبقى دون أثر قانوني، إذ ال يمكن للمؤتمن ممارسة نشاطه، فاللجنة
ذكره تراقب النشاط الذي يمارسه المؤتمن، وهذه الرقابة تسمح لها بمنعه من أداء أي نشاط قبل 

  .الحصول على موافقة الوزير على القانون األساسي
يملك وزير المالية صفة أخرى للتدخل في المؤتمن وهي تعيين وعزل المدير العام 

ق دليل على تبعية المؤتمن لوزارة المالية الممثلة في تمتع الوزير بهذا الح. والمسيرين الرئيسيين
                                                

ألزم المشرع المصري شركة اإليداع والقيد المركزي بأن تقدم لهيئة سوق المال التقارير والقوائم المالية التي تلتزم  - 1
إلضافة إلى ما تطلبه بتقديمها الشركات التي تطرح أوراقا مالية في اكتتاب عام عمال بأحكام قانون سوق المال، با

  : الهيئة من التقارير اآلتية
  .تقرير يومي عن عمليات تداول األوراق المالية التي تتم تسويتها -
 .تقرير شهري عن نشاط صندوق ضمان التسويات  -

 .تقرير ربع سنوي يتضمن كمية األوراق المالية التي تحد إيداعها لدى الشركة -

 . األوراق المالية التي تحد إيداعها لدى الشركة تقرير ربع سنوي عن صرف أرباح -

من قانون  45من قانون سوق المال المصري والمادة  13و 12أما عن أسلوب التفتيش وقد نصت المواد 
اإليداع المركزي على حق هيئة سوق المال من إجراء تفتيش دوري مرة على األقل سنويا على كل الشركات 

الية بصفة عامة وعلى شركة اإليداع والقيد المركزي بصفة خاصة كما تقوم العاملة في مجال األوراق الم
يمارس التفتيش من قبل لجنة تعينها هيئة سوق . بإجراء تفتيش غير دوري متى وجدت األسباب الداعية إلى ذلك

 . المال لهذا الغرض التي تقرر تقريرا للهيئة بنتيجة التفتيش
 : لهيئة سوق المال أن تصدر إحدى القرارات التاليةبناء على تقرير لجنة التفتيش يمكن 

 . توجيه التنبيه إلى الشركة -

 .منع الشركة من مزاولة كل أو بعض أنشطتها المرخص لها بمزاولتها -

 . تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة -

 . ديدحل مجلس إدارة الشركة وتعين مفوض إلدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة ج -

  .385 – 384 ص ، مرجع سابق، صالنظام القانوني لتسوية عمليات البورصةأشرف الضبع،   -
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صفة الوزير بالتالي تبعيته للحكومة، إذ تعتبر سلطة التعيين والعزل من أهم مظاهر السلطة 
الرئاسية المعروفة في القانون اإلداري، مما يخلق عالقة رئيس ومرؤوس بين المؤتمن 

ليها بأن المؤتمن المركزي للسندات ليس بشركة أمر يدعم النتيجة التي سبق التوصل إ .والوزارة
ى القانون العام تارة نتمي إلى القانون الخاص تارة وإلي بلتجارية بمفهوم القانون التجاري، 

  .شأن المؤسسة االقتصادية العامة شأنه. أخرى
  : خضوع المؤتمن للرقابة القضائية – ـج

من الكيانات المتمتعة بالشخصية لرقابة القضاء كغيرها  ةهابدتخضع قرارات المؤتمن 
تحديد القضاء المختص بالطعون المرفوعة ضد قرارات المؤتمن  نالمعنوية وأهلية التقاضي، لك

فازدواجية القانون المطبق على المؤتمن تارة قانون خاص وتارة أخرى . ليس باألمر البديهي
  .هقانون عام من شأنه أن يخلق ازدواجية في القضاء المختص بنزاعات

يكون القضاء اإلداري مختصا : اختصاص القضاء اإلداري بنزاعات المؤتمن - 1 –ـ ج
إذا أصدرها هذا األخير مستعمال امتيازات  ،بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات المؤتمن

. السلطة العامة، وكانت هذه القرارات قرارات ذات طبيعة تنظيمية تتمتع بصفة العموم والتجريد
سبيل تحديد كيفيات تطبيق النظام العام  فيه القرارات في تلك التي يصدرها المؤتمن تتمثل هذ
يكون الطعن حينها طعن بإلغاء . والقرارات المتضمنة التنظيم الداخلي للمؤتمن ،)1(للمؤتمن

  .القرار إذا كان قد ألحق أضرارا بالمخاطبين به
تص القضاء العادي بالنظر يخ: بنزاعات المؤتمن اختصاص القضاء العادي - 2 –ـ ج

في الطعون المرفوعة ضد القرارات الفردية للمؤتمن، إذ ال يستعمل المؤتمن عند إصدارها 
على سبيل المثال قرار رفض االنخراط الذي يصدره المؤتمن خالل  منهاامتياز السلطة العامة، 

  .شهرين على األكثر من تاريخ إيداع طلب االنخراط، أو قرار شطب منخرط ما
بغرض الحصول  ،ينظر القضاء العادي في دعاوى المسؤولية التي قد ترفع ضد المؤتمن

تؤسس دعوى . على تعويض عن األضرار التي تلحق بالطاعن من جراء قرارات المؤتمن
المسؤولية المدنية تارة على أساس نظرية تحمل التبعة أي المسؤولية الموضوعية، وتارة أخرى 

  .س الخطأ الواجب اإلثباتعلى المسؤولية على أسا
 مفترض وليسالخطأ يكون حينما تقوم المسؤولية الموضوعية للشركة على أساس الضرر 

خطأ ثابت يستلزم  يعتبرمجرد إخالل الشركة بإحدى التزاماتها القانونية، فواجب اإلثبات 
                                                

  .السابق ذكره 03/01من النظام العام للمؤتمن المركزي على السندات رقم  2المادة    - 1
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تطبيق  أما في غير ذلك فيجب. المسؤولية والتعويض إذا ما تضرر أحد من جراء هذا اإلخالل
على الخطأ الواجب اإلثبات، فعلى المتضرر إثبات الخطأ الذي  موالقواعد العامة للمسؤولية التي تق

  .حتى يتحصل على تعويض عن الضرر الذي لحق به ،ينسبه للشركة
بمسؤولية المؤتمن المركزي  ةخاص وصنظرا لغياب نص ،تطبق القواعد العامة للمسؤولية

 شرع المصري الذي حدد حاالت إثارة مسؤولية شركة اإليداععلى السندات، وذلك عكس الم
  .)1(93/2000من قانون اإليداع والقيد المركزي رقم  48في المادة  المركزي 

لمؤتمن بالمنخرطين عالقة عقدية خاضعة لالتفاق، جعل المسؤولية ايترتب على اعتبار عالقة 
  .اعد العامة للمسؤولية العقديةالمترتبة على طرفي االتفاق مسؤولية عقدية خاضعة للقو
  الفرع الثاني

  المركزي على السندات نشاطات المؤتمن
وقفزة نوعية في السوق المالية  ،يعد تأسيس المؤتمن المركزي على السندات خطوة جريئة

ز ثقتهم يمن شأنها تشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في هذه السوق، وتعز .الجزائرية
  .ه القانونالمنوط بالمؤتمن إذا أداه على الوجه الذي حددفيها، نظرا للدور 

يسعى المؤتمن إلى تبسيط إجراءات التسوية ونقل ملكية األوراق المالية المتداولة عن 
أي إلغاء دعامتها المحسوسة المتمثلة في الصك الذي يعبر عن  ،طريق إزالة كيانها المادي

ثم  .)أوال(فاء بقيد هذه الحقوق في حسابات دفترية الحقوق التي تحويها الورقة المالية، واالكت
يمسك هذه الحسابات شخص مؤهل منخرط لدى المؤتمن هو ماسك الحسابات الحافظ الذي 

لباب الثاني من الرسالة إلى اؤجل دراسته يس نشاط تسوية العملياتعن  أما ).ثانيا( يتولى حفظها
   .تسلسل إجراءات عمليات البورصةاحتراماً ل

                                                
يداع والقيد تكون شركة اإل« : على ما يلي 93/2000من قانون اإليداع والقيد المركزي رقم  48تنص المادة  - 1

  :المركزي مسؤولة عن الضرر الناجم عن
عدم تسلم األوراق المالية أو تحويل األموال التي تخص العضو أو أي من عمالئه أو عدم قيد أو نقل ملكية  – 1

  .األوراق المالية
  .فقد األوراق المالية أو األموال – 2
راق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة أي ضرر يلحق بالعضو أو بأي من عمالئه أو بمصدري األو – 3

فاق الذي ينظم عالقتها مع تمسؤولة عنه وفقا لنظامها األساسي أو اإلجراءات أو القواعد المتبعة لديها أو لإل
ذهب الفقه بالقول أنه عدا هذه الحاالت فإن المسؤولية الشركة ال تكون . » العضو أو مع مصدر األوراق المالية

  .اس الضرر إنما على أساس الخطأقائمة على أس
  .94فضلي هشام، تداول األوراق المالية والقيد في الحساب، مرجع سابق، ص  
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 dématérialisation des valeursإزالة الكيان المادي لألوراق المالية - أوال
mobilières:   

منذ قرابة ما يزيد . )1(يسميها البعض بعملية إزالة الدعامات المحسوسة لألوراق المالية
جهودهم للعمل على تحسين أداء سوق  ،عن ثالث عقود يبذل القائمون على سوق المال في العالم

 نخالل إيجاد نظام لتداول األوراق المالية يتسم بالسهولة والسرعة مع توفير األما من، المال
وهو ما  ،تحويل األوراق المالية من شكلها المادي إلى قيود محاسبية والذلك اقترح .التام للتداول

بهدف  .يعرف بزوال الكيان المادي لألوراق المالية، عن طريق نظام اإليداع والقيد المركزي
عامل على كميات األوراق المالية دون النظر إلى فئاتها أو إلى أرقامها المسلسلة، وصوال إلى الت

  .تسوية سريعة، وآمنة تمكن من تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع بطريقة أكثر فعالية
لتقليدي بأوراق مالية يساعد هذا النظام على تفادي السلبيات التي يالقيها نظام التداول ا 
بطء دورة التداول لألوراق المالية، باإلضافة إلى المخاطر الناجمة عنها منها احتمال  مثل مادية،

شركات  التي قد تتعرض لهاتزوير أو تلف لألوراق المالية أو ضياعها أو سرقتها، والمخاطر 
  . )2(الوساطة والمؤسسات األخرى في السوق المالية

من المفهوم الكالسيكي للملكية التي تقابلها  بلغ النظام اللبرالي ذروة التطور باالنتقال
الحيازة المادية للشيء المملوك، إلى مفهوم جديد يعبر فيها عن الملكية بالخدمات التي تخولها 

بأن المفهوم الجديد للخدمة يتمتع  "LAMBIN" إذ يرى األستاذ المبان. الملكية لصاحبها
  .)3(الصناعةو ماعدا أنشطة  البناءبالمرونة بحيث يستوعب كل النشاطات االقتصادية، 

   :إزالة الكيان المادي لألوراق المالية أنظمةنماذج عن  –أ 
في  أولى المبادرات المعاصرة في  ،مبادرة سوق المال بالواليات المتحدة األمريكيةتعد 

 إزالة الكيان المادي لألوراق عامالمتوجهة التي استحدثت نظام صناعة الخدمات المالية مجال 
يعد النموذج  .، ثم تلتها دول أخرى حتى صار هذا النظام شبه معمم في كل الدول1968

 .ع الجزائريمشرالثم من بعده الفرنسي التي تأثر بها المشرع النماذج  من أهم األمريكي

يعتبر سوق المال بالواليات المتحدة األمريكية أحد أكبر  :التجربة األمريكية – 1 - أ
 العالم وأكثرها سيولة، لذا تسهيال لهذه التداوالت الضخمة والحركة النقديةوأنشط األسواق في 

                                                
  .339هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي، مرجع سابق، ص   - 1
  .169أشرف الضبع، النظام القانوني لتسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، ص  - 2

3 - « La notion de service est une catégorie générique et volatile dans laquelle on peut inclure toutes les 
activités économique qui ne relèvent pas de la production industrielle ou de la construction qui 
présentent un caractère transitoire et dont la consommation coïncide avec la production ».  

  LAMBIN Jean-Jacques, Quel avenir pour le capitalisme, Edition DUNO, Paris, 2011, P 141.  
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السريعة أسس القائمون على هذه السوق منذ ما يقارب ثالثين عاما نظاما إلزالة الكيان المادي 
  .)1(والتخلص من شهادات إصدار األوراق المالية المادية ،لألوراق المالية

أولى اللوائح إلجراء القيد الدفتري الذي  1968ي عام أقرت حكومة الواليات المتحدة ف
لقي هذا  .تم التخلص من الصكوك المادية لكل من األوراق المالية وسندات الخزينة ،بموجبه

االتجاه قبوال لدى األغلبية العظمى للمشاركين كالسماسرة والمستثمرين وأمناء الحفظ ومنظمات 
التعامل بالصكوك المادية أثناء صرف كوبونات األرباح سيجنبهم مشقة  هالتسوية والمقاصة، ألن

لكن أقلية من المستثمرين قابلت هذا اإلجراء بالرفض لعدم . ونقلها إلى بنك المقاصة ألجل دفعها
  . من نجاح ىما لقته التجربة األوللومع ذلك تم تعميمه وتوسيعه  ،ثقتها فيه

. 1979عام دفتري المحاسبي الجديد تم إصدار جميع صكوك األوراق المالية في شكلها ال
التي سلكت المسلك نفسه  ،أمر استحسنته كل من شركة الرهن الفدرالية وجمعية الرهن الفدرالية
 1986في عام . )2(1985بإصدارها قيم منقولة في شكل دفتري دون أوراق مادية، وذلك سنة 
في شكل دفتري، وأنشأت أصدرت وزارة الخزانة المالية جميع األوراق والسندات المالية 

برنامج الخزانة المباشرة، الذي يسمح للمستهلكين بفتح حسابات خزانة لشراء السندات مباشرة 
  .Tennesse Vallley كما قامت بذلك شركة تينسي فالي .في صيغة القيد الدفتري

كان التعامل باألوراق المالية في صيغتها المادية، مهما  كآخر أجل إلنهاء 2016دد عام ح
لوقف تداول سندات الخزانة المالية التي  2017وعام  ،صدرها من خواص أو شركات عموميةم

رجم االستحسان الذي لقته عملية إزالة الكيان المادي لألوراق تُ .)3(أصدرت في شكلها المادي
ية، غير المادالتعامل بالقيم المنقولة  المالية بزيادة حجم التعامالت، وإقبال المستثمرين على

  .)4(إلى قيود دفترية راقوكذلك ازدهار نشاط الخدمات المالية بعد تحويل األو
                                                

1- AVENEL Jean- David, L’essentiel des marchés financiers aux Etats –Unis, op-cit, p 80.  
  .171ة عمليات البورصة، مرجع سابق، ص أشرف الضبع، النظام القانوني لتسوي - 2
  .172المرجع نفسه، ص  - 3
على األقل من % 99.8، أن نسبة 2008أظهرت اإلحصائيات التي أجرتها وزارة الخزانة المالية األمريكية سنة  - 4

وم، وذلك ألنه يتم في كل ي. حجم الرأسمال المستثمر الصالح للعرض في السوق موجود في صورة القيد الدفتري
يقوم المستثمرون بتحويل نصف مليون دوالر تقريبا من رأس المال إلى القيد الدفتري، أما في قطاع صناديق 
االستثمار تتم جميع عمليات اإلصدار والتداول والمقاصة والتسوية في ظل نظام القيد الدفتري، مما أدى إلى زيادة 

، بزيادة تبلغ 1988بليون دوالر أمريكي عام  477سجلت التدفقات النقدية الجديدة في صناديق االستثمار التي 
في مجال العقود المستقبلية والخيارات ارتفعت نسبة التعامل بها في جميع أقسام . 1987عن سنة % 28نسبتها 

  . 1988مليون تعاقد عام  503.2إلى  1980مليون تعاقد عام  92.1البورصات األمريكية من إجمالي 
  .174، 173 ص القانوني لتسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، صأشرف الضبع، النظام  
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قنن المشرع الفرنسي نظام اإليداع المركزي لألوراق المالية  :التجربة الفرنسية – 2 - أ
بشأن الصندوق المركزي للودائع وتحويالت األوراق المالية،  ،1941جوان  18بإصدار قانون 

المحاوالت لتحويل الكيان المادي لألوراق المالية والتعامل عليها من خالل  لكنه لم يكن أولى
فقد سبقتها محاوالت عدة في التعامل بنظام الحساب الجاري دون حاجة إلى تسليم  .القيد الدفتري

األخذ بنظام التسليم هدف ي .أو تسلم مادي لألوراق المالية واالعتناء بالعقد الصحيح الناقل للملكية
إتمام عمليات تسوية معامالت األوراق المالية ونقل ملكيتها، التي إلى كمي بالقيد الدفتري، الح

  .القيام بعدد ضخم من عمليات التسليم والتسلم لألوراق المالية وقيمتها المالية كانت تتطلب
كان سبب نشوء فكرة تحويل األوراق المالية إلى قيود دفترية في فرنسا هو لجوء مالك 

ق المالية إلى البنوك إليداعها خشية فقدها أو تلفها، وذلك بنظام وديعة الصكوك، األمر األورا
من األوراق في خزائن البنوك، فأصبحت إدارة هذه  ةهائلكمية ع يالذي ترتب عليه تجم

األوراق مرهقة للقائمين بها، لهذه األسباب ظهرت وألول مرة فكرة قيد األوراق المالية لدى 
جاءت مبادرة ثانية من  1905من طرف سماسرة البورصة، وفي عام  1857ة بنك فرنسا سن

  .جانب السوق الحر خارج التسعيرة
 1938وفي عامي  ،1930أنشأ حساب جاري للسندات لحاملها التي تصدرها الدولة عام 

مما أرهق  ،كمية اإليداعات لدى البنوك بسبب التخوف من تبعات الحرب العالمية تزاد 1939و
قررت السلطات إنشاء الصندوق المركزي لودائع وتحويالت األوراق المالية . وك الفرنسيةالبن

La caisse centrales des dépôts et de virement des titres C.C.D.V.T  بموجب
  .)1(ل األوراق الماليةي، الذي خول له عمليات إيداع وتحو1941جويلية  18القانون المؤرخ في 

، بسبب بتصفية الصندوق المركزي للودائع بقضي  1949أوت  4بتاريخ صدر مرسوم 
 هحل محل .زاد من بطء العمليات وارتفاع مصروفات الحفظ ، فقداالنتقادات التي وجهت له

 Société interprofessionnelleألوراق المالية بين الوسطاء ماسكي الحساباتاشركة مقاصة 
de compensation des valeurs mobilières (S.I.CO.V.A.M) التي أنشأت بموجب ،

 ا،وليس إجباري اتمتاز هذه الشركة بأن القيد فيها اختياري .1950فيفري  6المرسوم المؤرخ في 
طبق القيد االختياري في بدايته على األوراق المالية الصادرة في فرنسا والخاضعة للقانون 

الية، ثم امتد بعد ذلك ليشمل الفرنسي، والمسجلة في الجدول الرسمي لبورصة األوراق الم
 السندات لحاملها والقابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة ما قبل التحويل إلى قيود دفترية، بشرط

                                                
عاشور عبد الجواد، النظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   - 1

  .124، ص 1995
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  .أن تكون طريقة استهالكها مالئمة لنظام الحساب الجاري لدى سيكوفام
 أخذ المشرع الفرنسي توجها جديدا نحو إجبارية القيد المركزي وذلك بصدور القانون

، وذلك بالنسبة لألوراق المالية الصادرة في 1981ديسمبر  30الصادر في  1160/41رقم 
األراضي الفرنسية والمقيدة في حسابات تدار بواسطة الشخص المعنوي المصدر لها أو أحد 

ماي  23الوسطاء الماليين المرخص لهم بذلك، صدرت الالئحة العامة لشركة سكوفام بتاريخ 
   .)1(وإجراءات القيد فيها تحدد كيفيات 1994

 Erro clear France ت شركة سيكوفام الفرنسية لتحل محلها شركة أوروكلير فرنسا حل
  .)Eurro clear )2وهي عضو في مجمع أوروكلير 

رغبة من المشرع  :إزالة الكيان المادي لألوراق المالية في التشريع الجزائري – ب 
السوق المالية الجزائرية، وتحديث  ،رفها األسواق العالميةالجزائري في مواكبة التطورات التي تع

م انظ هامن بين. )3(النظم الجديدة في إدارة وتسيير األسواق وفقا للمعايير الدولية الحديثةاستعار 
ألوراق المالية، ل الطابع الماديإال بإزالة  طبقالذي ال ي ،اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية

  .قيود دفترية وحسابات يمسكها مختصون بذلك هم ماسكي الحساباتوتحويلها إلى 
                                                

  :ا فيما يليمنها وحصرته 26حددت هذه الالئحة القيم المنقولة المقبولة لديها، في المادة  - 1
  .األوراق المالية المقيدة في الجدول الرسمي للبورصة، أو في جدول السوق الثانوية -
  .SICAVأسهم شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير سيكاف  -
األوراق المالية التي تتداول في السوق غير الرسمي خارج الجدول التي تخول لصاحبها الحق في اإلعفاء من  -

  .على الدخل عن رأس المالي المستثمر في األسهمالضرائب 
مرهون بمدى انتشار وأهمية  القرارأية أوراق مالية أخرى يقرر مجلس إدارة سيكوفام قبولها، صدور مثل هذا  -

  .الصكوك على حركة التداول في سوق األوراق المالية
  .ا، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الماليةاألوراق المالية األجنبية خاصة االسمية منه منويجوز إيداع غير ذلك 

DABIN Véon, « Dématérialisation circulation scripturale des valeurs mobilières dans le cadre des 
marchés financiers », Revue internationale du droit économique, N° 3 du 01-09-1997, p293. 

وراق المالية والقيد في الحساب دراسة قانونية مقارنة في نظام اإليداع والقيد هشام فضلى، تداول األ: كذلك  
  . 40، ص 2005المركزي لألوراق المالية، دار الجامعة الجديد، القاهرة، 

2  -   MARTIN Didier, « La théorie de la scripturalisation », Recueil Dalloz Sirey, N°25 du 
23/06/2005, p 1703.                                                                                         

    GOUTAY Philippe,  « Le transfert de propriété des instruments financiers », Revue Droit 
Bancaire et Financier, N° 5du 01/09/2005, p 47.                                                          

3  - « Avec la mise en place d’un dépositaire central des titres commence réellement l’œuvre de 
modernisation du fonctionnement du marché financier algérien en général et du marché boursier 
en particulier. En effet, cet organisme permet, en matière de gestion des titres et de dénouement 
des opérations, une mise à niveau par rapport aux standards internationaux ».                           

  Le bulletin de la COSOB, numéro spécial "Le dépositaire central des titres", N° 4, Juillet 2003, p 
3. 
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 اًبجعل القيد في الحساب أمر بإزالة الكيان المادي لألوراق، بدأ المشرع الجزائري
من التقنين التجاري بإصدار سندات  37مكرر  715تسمح المادة  إذ .كمرحلة أولى  اًاختياري

أو أن يكون االكتتاب  ،ثل في السند الذي يسلم للمكتتبوقيم منقولة اسمية تكتسي شكال ماديا يتم
بصدور القانون رقم  .، على أن يمسك الحساب وسيط مؤهل)1(بمجرد التسجيل في الحساب

نص  ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  03/04
لين لهذا الغرض، فقد جاء نص على قيد السندات في حسابات خاصة يمسكها أشخاص مؤه

عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو « : كما يلي 1مكرر  19المادة 
الجماعات المحلية، أو هيئات عمومية، أو شركة ذات أسهم حق إصدار سندات مقيدة في 
الحساب، ال يمكن أن تسجل السندات لحاملها إال لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم 

  .عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات
تحدد شروط التأهيل ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب الئحة من 

  .»الجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته
 أن يستفيد من مزايا القيد المركزي بإزالة الطابع المادي ،أراد المشرع بهذا التوجه الجديد

نقل ملكية الورقة المالية وتسليمها وتسلمها في تفادي مساوئ النظام التقليدي ل .عن القيم المنقولة
المتمثل في الصك  ،الفعلي، بما ينطوي على مخاطر ضياع أو سرقة أو إتالف الدعامة المادية

ظ وإدارة ناهيك عن التكلفة الباهظة التي تتطلبها عملية حف .الذي تقابله قيمة الورقة المالية
يجب نقل ملكيتها التي مادية ال دعاماتاله عملية التسوية على تطلبوكل الوقت الذي ت ،األوراق

  .أيام من تاريخ التداول) 05(وتسليمها في وقت قصير حدد بخمسة 
لسندات على تجميع األوراق المالية المادية مركزيا، وتحويلها ليعمل المؤتمن المركزي 

ثم يحول  .تنتقل ملكيتها بمجرد تسجيلها في حساب المشتري ،تريةإلى حسابات في قيود دف
، )2(المؤتمن األوراق المودعة لديه إلى حسابات متماثلة مجزئة بحسب طبيعة السندات المودعة

يمثل جميع في المقابل يسلم المؤتمن للشركة المصدرة والمودعة لقيمها المنقولة صكا واحدا، 
  .ك العمالقاإلصدارات المودعة يسمى بالص

                                                
يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر إما شكال « : من التقنين التجاري على ما يلي 37مكرر  715تنص المادة  - 1

  .ماديا بتسليم سند أو أن تكون موضوع تسجيل في الحساب
ما تمسك الشركة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصادرة الشكل االسمي أو عن طريق وسيط مؤهل عند

  . » تكتسي قيم لحاملها
المتضمن النظام العام للمؤتمن المركزي  03/01من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  20المادة    -  2

  .على السندات
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نصت بعض التشريعات على إلزامية إعدام القيم المنقولة المادية بمجرد تحويلها إلى 
، الذي ذهب إلى أبعد حد في عملية إزالة الكيان )1(حسابات جارية منها المشرع المصري

يتم هذا بعد حصول شركة القيد المركزي على . المادي لألوراق المالية بإزالة الورقة تماما
لكنها تبقى خطوة أولية ومحتشمة، ألن المشرع جعل إزالة . )2(من وزير االقتصاد ترخيص

من االستفادة على من يرغب في  .الكيان المادي للورقة المالية غير إجباري بل اختياري
 ،بإزالة الكيان المادي للورقة المالية أن يقبلخدمات المؤتمن المركزي على السندات، 

ى مجرد قيد وتسجيل في الحساب لدى وسيط مؤهل يسمى بماسك وتحويلها من صك مادي إل
 ستطبق عليه، التقليدي ظ بورقته المالية في شكلها االسمياحتفاال أما الذي يقرر .الحسابات

  .التقليدية إجراءات نقل الملكية والتسليم والتسلم
لمالك  من التقنين التجاري التي منحت االختيار 37مكرر  715المادة ب يستدل في ذلك

" يمكن"ة بجعلها ورقة اسمية مادية أو ورقة لحاملها مقيدة في الحساب، فهي تستعمل عبارة الورق
يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر إما شكال ماديا بتسليم سند « : إذ جاء نصها كما يلي

  .»... أو أن تكون موضوع تسجيل في الحساب
في المادة  ،ان المادي للورقة المالية أمرا اختيارياأكد المشرع على موقفه بجعل إزالة الكي

يظهر . 03/04المستحدثة بموجب القانون رقم  93/10من المرسوم التشريعي رقم  1مكرر  19
عندما « : ، فجاء نص المادة كما يلي"عندما"هذا الموقف من خالل استعمال المشرع لكلمة 

يفهم من هذه الصياغة . »... ي الحسابحق إصدار سندات مقيدة ف... يستخدم مصدر السندات
  .أنه يجوز للمصدر االستمرار بطرح أوراق مالية لالكتتاب بشكلها المادي التقليدي

جس نبض السوق والمتعاملين فيها، في مدى استعدادهم للتعامل  المشرع بهذا الموقف أراد
 هم، في انتظار تعميمهادون تسلم ورقة مادية محسوسة تثبت ملكيتهم وحقوق ،بالقيد في الحسابات

                                                
  .ونمن الالئحة التنفيذية لهذا القان 2والمادة  2000لسنة  30من قانون اإليداع والقيد المركزي المصري رقم  11المادة  -  1
  .من الالئحة التنفيذية لقانون اإليداع والقيد المركزي المصري 13المادة  -  2

حدث جدال فقهي مصري بشأن حاجة شركة اإليداع والقيم المركزي إلى رخصة من وزير االقتصاد إلزالة 
النهائي للورقة  انتهى هذا الجدل بالقول أن قرار وزير االقتصاد يتعلق باإلعدام. الكيان المادي للورقة المالية

هكذا يرى األستاذ فضلى هشام الذي كتب ما . المالية كواقعة مادية، وليس بإزالة كيانها المادي كتصرف قانوني
إن إلغاء الدعامات المادية يتم تلقائيا بمجرد قيد الورقة المالية دفتريا في حساب مالكها أما صدور قرار « : يلي

ق المالية، ينصرف في الواقع التي تنظيم عملية إعدام تلك الصكوك بعد وزير االقتصاد بإلغاء صكوك األورا
  .»إيداعها شركة اإليداع 

  .29، مرجع سابق، ص ...األوراق المالية والقيد في الحساب فضلى هشام، تداول
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 ختبر في المرحلةيإذا لقت ترحيبا من طرف المخاطبين بها، من جهة، ومن جهة أخرى 
 االنتقالية قدرة المؤتمن المركزي على استيعاب هذه العمليات والقيود الجديدة، واختبار كفاءة

ختياري دليل آخر على الطابع اال يضاف إلى ذلك .ماسكي الحسابات وقدرتهم على تسييرها
إلزالة الكيان المادي لألوراق المالية، وهو قبول المؤتمن لقيم منقولة سواء أسهم أو سندات، 

أو عن طريق المناولة باليد ) أي بإزالة كيانها المادي(تكون قابلة للتحويل عن طريق التسجيل 
  .)1(أي أنها تحتفظ دائما بشكلها المادي الملموس

  :سنداتمسك الحسابات وحفظ ال –ثانيا 
بإنشاء دفاتر تقيد فيها الحسابات الخاصة  ،تتوج عملية إزالة الكيان المادي لألوراق المالية

يقوم بإدارة وتسيير هذه . وتفتح حسابات جارية مقابلة لقيمة هذه األخيرة ،بهذه األوراق
  .اتومراقبة عمليات البورصة، هم ماسكي الحسابالحسابات أشخاص مؤهلين تعتمدهم لجنة تنظيم 

  :التعريف بماسك الحسابات الحافظ –أ 
األشخاص الذين تسمح لهم اللجنة بممارسة نشاط  )2(03/02النظام رقم  من 3حددت المادة 

يمكن أن تأمر لجنة تنظيم عمليات « : مسك الحسابات وحفظ السندات، وجاء نصها كما يلي
حفظ  –مسك الحسابات ممارسة ب »اللجنة «البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص 

  .السندات البنوك والمؤسسات المالية الوسطاء في عمليات البورصة
حافظي السندات، يرخص بممارسة نشاط مسك  –وزيادة على ماسكي الحسابات 

  :الحفظ –الحسابات 
للمؤسسات المرخص لها بالقيم بعمليات البنوك المنصوص عليها في األحكام  -

  .حكمهاالتشريعية والتنظيمية التي ت
حفظ السندات التي  –لألشخاص المعنويين المصدرين، من أجل مسك الحسابات  - 

  .» يصدرونها
يجب على المؤسسات الراغبة في الحصول على تأهيل لممارسة نشاط الحفظ ومسك 

 ، مرفق بملف حددته)3(أن تتقدم بطلب إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،الحسابات
                                                

من المركزي المتضمن النظام العام للمؤت 03/01من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  12المادة    -  1
  .على السندات، السابق ذكره

، يتعلق بمسك الحسابات 2003مارس  18المؤرخ في  03/02نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  2
  .2003نوفمبر  30، الصادر في 73عدد الجريدة الرسمية وحفظ السندات، 

  .سابات وحفظ السندات، السابق ذكرهالمتعلق بمسك الح 03/02من نظام اللجنة رقم  5المادة    - 3
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أن يجب لتحديد الملف الذي  )2(03/01رقم التعليمة أصدرت اللجنة  .)1(ليميةاللجنة عن طريق تع
  :يتكون ملف طلب التأهيل مما يلي .يودعه طالب التأهيل أمام اللجنة رفقة طلب التأهيل

لهذه التعليمة، وتوقع  5استمارة تملئ وفقا للنموذج الذي أعدته اللجنة في الملحق رقم  - 
ن نشاط حفظ السندات ومسك الحسابات لدى من طرف الشخص المسؤول ع

  .المؤسسة الطالبة للتأهيل
وفقا للنموذج الذي أعدته اللجنة في  Une lettre d’engagementخطاب ضمان  - 

  .من هذه التعليمة موقع من طرف مسير المؤسسة 3الملحق رقم 
بيان موقع من طرف مسير أو مسيري المؤسسة يحدد الشخص أو األشخاص  - 

  .عن نشاط مسك الحسابات وحفظ السنداتالمسؤولين 
  .نسخة من القانون األساسي للمؤسسة، مصادق عليه - 
وثائق خاصة بالشخص أو األشخاص المسؤولين عن نشاط مسك الحسابات وحفظ  - 

   .)3(السندات
ميزت اللجنة بين طلب التأهيل لممارسة نشاط مسك الحسابات وحفظ السندات، وبين طلب 

الذي يجب أن تقدمه األشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة من  ،طرخصة ممارسة هذا النشا
الطلب في  لهذاأعدت اللجنة نموذجا مختلفا  .أجل مسك الحسابات وحفظ السندات التي تصدرها

من التعليمة،  4يرفق الطلب بخطاب ضمان وفقا للملحق رقم  .من التعليمة نفسها 6الملحق رقم 
 لتي سيمارس فيها الطالب نشاط مسك الحسابات وحفظ السنداتوبيان وصفي دقيق للظروف ا
                                                

يرفق طلب التأهيل المذكور في المادة « : المذكور أعاله على ما يلي 03/02من النظام رقم  6تنص المادة  - 1
  .» السابقة بملف يحدد محتواه بتعليمة من اللجنة

، تحدد كيفيات تأهيل 2003 ديسمبر 21المؤرخة في  03/01تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  2
  .ماسك الحسابات حافظ السندات

   :تتمثل هذه الوثائق فيما يلي - 3
  .نسخة من سجالت شهادة الميالد - 
  .3نسخة من صحيفة السوابق العدلية رقم  - 
  .نسخ مطابقة األصل من الشهادات المكتسبة - 
  .شهادة تثبت الخبرة المهنية - 
  .سيرة ذاتية - 
  .شمسية حديثة أربع صور - 
  .المرفق بهذه التعليمة 6ملئ وتوقيع االستمارة التي أعدتها اللجنة طبقا للملحق رقم  - 
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  .)1(وفقا لدفتر الشروط الخاص بماسك الحسابات حافظ السندات
الخصوص تنظيمه ووسائله التقنية  االعتبار علىبألخذ مع ا ،اللجنة في طلب الملتمس تبت

رين بعد إيداع الملف، أجل شهالطلب في  تفصل اللجنة في .والمالية وكفاءة المسيرين ونزاهتهم
إذا اقتضى  ويعلق هذا األجل إلى غاية استالم العناصر التكميلية الضرورية لدراسة الملف

يبين كل طالب للتأهيل أو الترخيص الوسائل واإلجراءات التي يوفرها لممارسة نشاط  .األمر
والمحاسبية،  مسك الحسابات وحفظ السندات منها على الخصوص الموارد البشرية والمعلوماتية

تمثل هذه الوسائل واإلجراءات دفتر شروط  ،وترتيبات حماية الزبائن وترتيب المراقبة الداخلية
تشتمل الوسائل  .)3(03/02، وقد حددت اللجنة نموذجا له في التعليمية رقم )2(ماسك الحسابات

  :واإلجراءات التي يجب على طالب التأهيل أو الترخيص أن يوفرها على ما يلي
 بالنسبة للموارد البشرية:  

  .تبين المؤسسة المصالح التي تخصصها لهذا الغرض والمهام الموكلة لكل مصلحة - 
بيان الكفاءات والخبرات التي يملكها األشخاص المنصبين للقيام بنشاط مسك  - 

  .الحسابات وحفظ السندات
  .مخطط سنوي لتكوين أعوانها المكلفين بممارسة هذا النشاط - 
بة مستجدات السوق والمحيط التكنولوجي وتكوين إطاراتها على هذا التزامه بمواك - 

  .)4(األساس
 بالنسبة للوسائل المعلوماتية:  

 يجب أن تملك المؤسسة نظاما لمعالجة المعلومات مكيفا مع نوعية وحجم العمليات - 
                                                

  :على ما يلي 03/01من تعليمة اللجنة رقم  3تنص المادة  - 1
« L’orsque le requérant est une personne morale visée au 2ème alinéa, 2ème tiret de l’article 3 du 
règlement COSOB, N° 03/02 du 18 Mars 2003, une demande d’autorisation d’exercer l’activité 
de tenue de compte-conservation de titres est adressée à la COSOB selon le model joint en 
annexer. Cette demande à laquelle est jointe une lettre d’engagement conforme au modèle en 
annexe 4 et dûment signée par le ou les dirigeants de l’établissement requérant entend exercer 
l’activité de tenue de compte-conservation de titres, conformément aux dispositions contenues 
dans le cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres ». 

المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات،  02-03من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  8المادة    -  2
  .ذكره سابق

، المتضمنة دفتر 2003ديسمبر  21ة في خرمؤال 03/02تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 3
  .السنداتشروط ماسك الحسابات حافظ 

المتضمنة دفتر شروط ماسك الحسابات حافظ السندات،  03/02من تعليمة اللجنة رقم  6إلى  3المواد من    - 4
  .المذكورة أعاله
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  .ويملك البرامج المعلوماتية لتخزين وتحويل واسترجاع المعلومات. التي سيديرها
  .حق المرور إلى باقي األنظمة المعلوماتية اكتساب - 
  .)1(امتالكه لوسائل حماية أنظمة المعلوماتية وتحيينها - 

 بالنسبة للوسائل المحاسبية:  
  .يجب أن يتمكن من استخراج محاسبة العمليات المنجزة - 
  .)2(أن يملك وسائل تسوية وتصفية العمليات وتحيين األرصدة - 

 ترتيبات حماية الزبائن.  
 في إطار تنفيذ  قة ماسك الحسابات حافظ السندات بمقدمي الخدمات الماليةعال

  .)3(أو قبض ثمنها/إجراءات مسك الحسابات وحفظ السندات ثم تسليم السندات ودفع
 4(وسائل مراقبة نشاط حفظ السندات ومسك الحسابات(.  

األخيرة  يودع الملف كامال لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تدرس هذه
 ،الطلب وتفصل فيه في غضون شهرين على األكثر، إما بمنح التأهيل أو الترخيص أو رفضه

من نظام اللجنة رقم  7لم تتضمن المادة . أن تبرر هذا الرفض وتبلغه للمعني باألمر على
نصا على حق الطالب في الطعن ضد قرار اللجنة المتضمن رفض التأهيل أو  03/02

سا على قرار رفض االعتماد الذي يحتفظ المعني به بحق الطعن ضده، أمام الترخيص، لكن قيا
من المرسوم  9مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار محل الطعن طبقا للمادة 

أن قرار  ، يمكن القول03/04المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم  93/10التشريعي رقم 
  .ام مجلس الدولةرفض التأهيل قابل للطعن أم

   :إبرام اتفاقية فتح الحساب – ب
ة ومراقبتها، صالحية ابرام اتفاقية فتح الحساب مع منحت لجنة تنظيم عمليات البورص
ألغي هذا النظام بموجب . 97/05بموجب النظام رقم الزبائن، للوسطاء في عمليات البورصة

  .ات، الذي منح هذه الصالحية لماسك الحساب03/02النظام رقم 
 يرتبط ماسك الحسابات حافظ السندات بالمستثمر مصدر: مضمون االتفاقية – 1 – ب

                                                
  .، المذكورة أعاله03/02من تعليمة اللجنة رقم  11إلى  7المواد من    - 1
  .من التعليمة نفسها 80إلى  45وكذا المواد . عاله، المذكورة أ03/02من تعليمة اللجنة رقم  25إلى  12المواد من    -  2
  .، المذكورة أعاله03/02من تعليمة اللجنة رقم  36إلى  33المواد من  - 3
  .، المذكورة أعاله03/02من تعليمة اللجنة رقم  43إلى  37المواد من  - 4
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، التي يبرمها الطرفان وفقا للنموذج الذي حددته اللجنة في )1(األوامر بموجب اتفاقية فتح الحساب
  .)2(03/03التعليمة رقم 

  :)3(تتضمن اتفاقية فتح الحسابات البنود التالية
  :شخاص، مع من تم إعداد االتفاقية والتوقيع عليهاهوية الشخص أو األ  -1

عندما يتعلق األمر بشخص معنوي، كيفيات إعالم المكلف بأداء الخدمة باسم الشخص أو  - 
 .األشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص المعنوي

عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، هوية الشخص، وعند االقتضاء، الشخص أو  - 
  .لتصرف باسم هذا الشخص الطبيعياألشخاص المؤهلين ل

  .الخدمات موضوع االتفاقية وكذا أصناف السندات التي تنصب عليها الخدمات  -2
  .)4(لمكلف بأداء الخدمة المؤهلالتي يقدمها اتحديد أسعار الخدمات   -3
  .مدة صالحية االتفاقية  -4
نظيمات االلتزام بالسرية من طرف المكلف بأداء الخدمة المؤهل طبقا للقوانين والت  -5

  .)5(المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني
خصائص األوامر التي من شأنها أن ترسل إلى المكلف بأداء الخدمة المؤهل وطريقة   -6

  .إرسالها وكذا محتوى وكيفيات إعالم مصدر األوامر بشروط تنفيذها
السندات الكيفيات التي تتم بموجبها موافاة المعني باألمر بالمعلومات المتعلقة بحركة   -7

 والنقود المقيدة في حساباته، من جهة ويكشف عن الحافظة من جهة أخرى، وكذا
                                                

  .المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات 03/02من نظام اللجنة رقم  9المادة  - 1
، تتضمن نموذج اتفاقية 2003ديسمبر  21المؤرخة في  03/03تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2

  .فتح الحساب المبرمة بين ماسكي الحسابات حافظي السندات وزبائنهم
  .ظ السنداتالمتعلق بمسك الحسابات وحف 03/02من نظام اللجنة رقم  3فقرة  9جاءت هذه البنود في المادة  - 3
وضعت اللجنة جدوال محدد فيه ثمن الخدمات التي يقدمها ماسك الحسابات المؤهل لزبائنه ونصت على ذلك المادة  -  4

  .03/03من التعليمة رقم  8
Article 08 « Les services fourmis par le teneur de compte-conservateur prestataire au titulaire 
seront facturés selon le baréme joint en annexe de la présente convention. 

Toute modification de ce baréme devra être portée à la connaissance du titulaire sept (07) jours 
calendaires avant sa prise d’effet. 

Le titulaire accepte les tenues de ces conditions tarifaires et s’engage à suporter les 
commissions et frais qui seront applicables ». 

  :المتضمنة نموذج اتفاقية فتح الحساب، على ما يلي 03/03من تعليمة اللجنة رقم  12تنص المادة  - 5
Article 12 : « Les information recueillies à l’occasion de la présente convention ne seront 
utilisées que pour les seules nécessités de gestion interne et pour satisfaire aux obligations 
légales et réglementaires ». 
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  .المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بمسك الحسابات للحفظ
تعتبر اتفاقية فتح الحساب بمثابة عقد يربط ماسك  :التكييف القانوني لالتفاقية – 2 – ب

ونه مصدر األوامر، يلتزم الطرفان باحترامها وتنفيذ االلتزامات المترتبة الحسابات المؤهل بزب
يترتب عن هذا القول أن عالقة ماسك الحسابات بزبونه عالقة عقدية وإن كان العقد هو . )1(عنها

يساهم أي من طرفيه في وضعه  إذ الإذعان للطرفين، عقد خصوصية هذا العقد أنه  .عقد إذعان
عن أطراف العقد وهو لجنة تنظيم . الذي حدد الشروط هو طرف أجنبيأو تحديد شروطه، ف

  . عمليات البورصة ومراقبتها
عكس فهما قائمان بل بال ،ال يعرف القانون الخاص ال المدني وال التجاري وضعا كهذا

اإلرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ال يمكن لشخص أجنبي عن  على أساس مبدأ سلطان
أن العقد المبرم بين  رغم ذلك ال يمكن القول .رادته فوق إرادة األطرافالعقد أن يفرض إ

ماسك الحسابات حافظ السندات وزبونه هو عقد من العقود العامة، وإن كانت اإلدارة هي من 
العقد المبرم بين ماسك  بل ننتهي إلى وصف. تعودت على العمل بالعقود النموذجية
خاضع لنظام قانوني خاص شأنه شأن كل العقود  الحسابات وحافظ السندات وزبونه عقد

  . المبرمة في السوق المالية
حاول الفقه إيجاد مقاربة بين هذا العقد والعقود المسماة الكالسيكية التي يعرفها القانون 

لكن اللجنة رفضت اعتباره كذلك . )2(المدني، فتوجهت غالبيتهم إلى اعتباره عقد وكالة بالعمولة
أن اتفاقية فتح الحسابات ال تعتبر بمثابة  03/03في ديباجة التعليمية رقم فهي نصت صراحة 

والدليل على ذلك أن الحسابات التي يفتحها ماسك الحسابات المؤهل تفتح باسم . )3(وكالة تسيير
 كما هو متعارف عليه في قواعد. )4(الزبون صاحب الحساب وليس باسم ماسك الحسابات

                                                
  .المتضمنة نموذج اتفاقية فتح الحساب 03/03هذا ما تضمنته ديباجة التعليمة رقم  - 1

« La présente convention… constitue le cadre contractuel général des services de tenue de 
compte-conservation, de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers et 
d’exécution d’ordre pour le compte de tiers. 

Les deux parties d’engagent à respecter les dispositions de la présente convention et à 
exécuter les obligations qui en découlent avec diligence ». 

  .202 – 198أشرف الضبع، النظام القانوني لتسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، ص ص  لمزيد من التفاصيل  -  2
، مرجع 2000لسنة  93هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد المركزي وفقا لقانون رقم : كذلك  

  .357، ص سابق
3  - « La présente convention ne constitue pas un mandat de gestion ». 

يتحقق ماسك « : المتعلق بمسك الحسابات السابق ذكره على ما يلي 03/02من نظام اللجنة رقم  10نصت المادة  -  4
  .»... الحافظ، قبل فتح حساب للسندات باسم طبيعي من هوية –الحسابات 
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ظم لعقد الوكالة، أين يتصرف النائب باسمه ولحساب األصيل أي أن نالمالقانون المدني الذي 
كما أن إدارة تلك الحسابات . )1(التصرف يبرم باسم النائب وتسري آثاره في ذمة األصيل

   .)2(تكون باسم صاحبها مباشرة وليس باسم ماسك الحساب
الحافظ وزبونه، عقد ما هذا إال تأكيد لما سبق ذكره، أن العقد المبرم بين ماسك الحسابات 

خاضع لنظام قانوني خاص هو النظام الذي أرادته ووضعته اللجنة بصفتها الضابطة للسوق 
  . المالية المتمتعة بسلطة واسعة في تنظيم السوق بسن ما يناسب السوق من تنظيمات وتعليمات

  :رقابة اللجنة لنشاط مسك الحسابات وحفظ السندات – ـج
: الرقابة على نشاط مسك الحسابات وحفظ السندات، وهماتمارس اللجنة نوعان من 

رقابة سابقة، تتمثل في منح التأهيل لقاء توافر الشروط القانونية، المادية والبشرية التي 
 .ثم رقابة الحقة، تبدأ بعد منح التأهيل لماسك الحسابات حافظ السندات .وضعتها اللجنة

 ،03/02عد القانونية التي تضمنها النظام رقم فهي تراقب مدى احترام المعني باألمر للقوا
ذكرها، تم المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، وكذا احترام التعليمات المطبقة له التي 

  .03/04و 03/03، 03/02، 03/01 ليماتوهي التع
تستعين اللجنة ألجل تنفيذ هذه الرقابة إما بوسائلها الخاصة من محققيها، كما لها أن 

بالمؤتمن المركزي على السندات الذي يسهل عليه مباشرة هذه الرقابة لسببين، تستعين 
أن ماسك الحسابات الحافظ عضو منخرط في المؤتمن يحق له أن يراقبه في أي : هما

وقت، السبب الثاني أن نشاط مسك الحسابات وحفظ السندات يمارس من خالل المؤتمن 
  .الذي يملك حسابات بهذه األنشطة

الحافظ أخل بالنصوص المذكورة  –ن للجنة بعد إجراءات الرقابة أن الماسك إذا تبي
كما يمكن أن يصدر قرار سحب التأهيل بناء على طلب  ،أعاله، تصدر قرار سحب التأهيل

اثني عشر شهرا، أو  12من المؤسسة المعنية، أو تلقائيا إذا لم يمارس المؤهل تأهيله خالل 
وأخيرا، إذا كان من شأن . لمدة ستة أشهر على األقلإذا توقف عن ممارسة نشاطه 

  .)3(اإلضرار بمصالح زبائنهمواصلة نشاطه 
                                                

  . من التقنين المدني الجزائري 74دة الما   - 1
الحافظ  –يتولى ماسك الحسابات « : المذكورة أعاله على ما يلي 03/03من نظام اللجنة رقم  11نصت المادة  - 2

  .»... حراسة وإدارة السندات التي يعهد إليه بها باسم صاحبها
  .ات وحفظ السندات، السابق ذكرهالمتعلق بمسك الحساب 03/02من نظام اللجنة رقم  24و 23المواد  - 3
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الحافظ حجة أخرى تضاف إلى  –تمثل الرقابة التي تمارسها اللجنة على ماسك الحسابات 
خاضع لنظام قانوني الدم بشأن طبيعة العقد الذي يربط ماسك الحسابات بزبونه التحليل الذي قُ

ألن العقود الخاضعة للقانون الخاص ال تعترف بتدخل أي شخص مهما كان مركزه خاص، 
وأن أي إخالل بالتزامات أي طرف من أطراف . القانوني لممارسة أية رقابة على أطراف العقد

   .ئيةدعوى قضاتكون محل العقد، يترتب عليه مسؤولية عقدية 
ثلة في التأهيل الذي تمنحه اللجنة له، ماسك الحسابات باللجنة برابطة التبعية المتميرتبط 

تبعية تسمح للجنة بممارسة مظاهر السلطة الرئاسية على ماسك الحسابات التي يعرفها القانون 
تملك  .شأنها شأن أية إدارة تقليدية تملك حق التعيين وتملك حق العزل كجزاء تأديبي ،العام

على خرق ماسك الحسابات ألنظمة اللجنة حق منح التأهيل وحق سحبه كجزاء تأديبي كذلك 
  .وتعليمات اللجنة
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  الثاني مبحثال
  ةأجهزة االستثمار في السوق المالية الجزائري

، هايتتمثّل في الرابط الموجود بين حلقت ،يتوقّف نشاط األسواق المالية على دعامة أساسية
هم مصدرو األوراق و وحلقة العجز المالي ،في حلقة الفائض المالي وهم المدخّرون المتمثّلة
لذا سعى . )1(لة المالية الالزمة لتمويل مشاريعهم االستثماريةبغرض سد حاجتهم للسيو ،المالية

المشرع إلى إتمام التركيبة العضوية للسوق المالية، بخلق أجهزة يستعين بها كل من المدخر 
تتمثل هذه . قليل الخبرة بخباياهاكان خاصة إذا  ،والمستثمر عند ولوجه عالم السوق المالية

  . البورصة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ملياتاألجهزة في كل من الوسيط في ع
فما . يعتبر الوسيط في عمليات البورصة الرابط المتين والضروري بين هاتين الحلقتين

مستثمرين يرغبون في شراء والنفع من وجود مصدرين لألوراق المالية يرغبون في بيعها، 
خاصة وأن التداول في . د وسيط يقرب بينهمادون وجو ،أوراق مالية أو بيع تلك التي بحوزتهم

   .هذه األسواق ال يتم إالّ عن طريق وسطاء معتمدين مرخّص لهم القيام بهذه العمليات
تتمثّل في تجميع  ،وظيفة اقتصادية هامةالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بدورها تؤدي هيئات 

من  ،استثمارات منظّمةازية، وتوجيهها إلى السوق المو المدخرات المكتنزة أو المستعملة عادة في
مزايا  الهيئاتهذه  تمنح. خالل شراء األوراق المالية التي تصدرها الشركات والمؤسسات المختلفة

لى ال يملكون الوقت والخبرة الكافيين الختيار المجاالت المث الذينعديدة خاصة لصغار المدخّرين 
تامة بأسواق المال، وحقول النشاط االقتصادي المختلفة،  لك درايةإذ يتطلب ذ. الستثمار أموالهم

  .في أفضل الصكوك وأكثرها استثمارا وتحقيقا لألرباح يةالتّخاذ أفضل القرارات االستثمار
 ،تقدم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخبرة الفنّية الغنية المتخصصة للمدخرين

التي تتولى إدارتها وتسييرها  ،سيير محافظ القيم المنقولةبجمع مدخّراتهم وتوظيفها في تكوين وت
دورها في إنعاش السوق المالية بصورة و القتصاد الوطنيلمزايا كبيرة ال عنناهيك  .هملحساب

  . خاصة واالقتصاد بصورة عامة

                                                
عاشور عبد الحميد عبد الجواد، بعض جوانب النظام القانوني ألسواق رأس المال، دار النهضة العربية، القاهرة،   - 1

  .93 – 92 ص ، ص1995
  MERVILLE Anne Dominique, Droit des marchés financiers, Gualino éditeur, Paris, 2006, p 67.   
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القانوني  التنظيم يخصص هذا المبحث لدراسة خصوصية هذه األجهزة، بالبحث في 
هيئات التوظيف الجماعي التنظيم القانوني ل، و)المطلب األول(البورصة في عمليات  للوساطة

  ).المطلب الثاني(للقيم المنقولة 

  األول طلبالم
  في عمليات البورصة ةطالوستنظيم القانوني لال

ي يتدخّل الذ الوسيط يؤديهمعان كثيرة، فهي تطلق على العمل الذي بلوساطة تعرف ا
عقد أو  مرابيتوسط المتعاقدان إل ، أوودي بينهماد حل ويصلح بين المتخاصمين إليجا

عقد معاوضة للوسيط مقابل عمل يجريه بين الطرفين ال بأنه ف عقد الوساطة عر .)1(لتنفيذه
الوسيط بدور فعال يتمثّل في التقريب بين شخصان يرغبان في يقوم . نيابة عن احدهما

  . )2(التعاقد وإجراء المفاوضات بينهما
 )3(وهو لفظ فارسي معرب ،الكثير من الفقه كلمة سمسار للداللة على الوسيط يستعمل

ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه وهو السمسار بأن  «: أنّهبفون عقد السمسرة فيعر
يسعى إليجاد شخص يقبل التعاقد مع الطرف الثاني لعقد السمسرة وذلك مقابل أجر يسمى عمولة 

للسعي والبحث عن طرف  ،االتّفاق الذي يبرمه السمسار مع من وسطه « :أنّهأو  .» السمسرة
لتعريف كّل طرف  دمع بذل الجه ،آخر يرغب في إبرام العقد أو إتمام الصفقة المراد إبرامها

بشروط الطرف اآلخر والسعي للتقريب بين وجهات النظر وذلك نظير الحصول على العمولة 
في  ،هزبون واحد ويسعى لتنفيذ من اًأن يتلقّى الوسيط أمر يمكن .)4(» التي يتم تحدييها في العقد

طرفان ثم يسعى للتقريب ال، أو أن يتلقّى أمران مختلفان من ةهذه الحالة تسمى بالسمسرة البسيط
  .)5(بينهما، وهنا تسمى السمسرة بالسمسرة المزدوجة

 – حسب التشريعات –عنويا وسيط قد يكون شخصا طبيعيا أو ميتدخل في السوق المالية 
 بحكم مهنته العادية، سواء لحسابه الخاص أو لحساب زبائنه بعمليات مالية تتناول مختلف للقيام

                                                
حمن صالح، الوساطة التجارية في المعامالت المالية، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، بيروت، األطرش عبد الر - 1

  .40 – 39 ص ، ص1995
  .190، ص1998فايز نعيم رضوان، الوجيز في العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2
  .54مرجع سابق، ص ... الية، األطرش عبد الرحمن بن صالح، الوساطة التجارية في المعامالت الم -  3
، مذكرة مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع "السمسرة"بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية  -  4

  .10، ص 2002العقود والمسؤولية كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
  .10جع سابق، ص ، مر"السمسرة"بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية  -  5
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عمليات المتعلّقة بالكما يشمل عمله القيام  .األدوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتّداول
   .للقوانين واألنظمة بإدارة المحافظ المالية وسائر القيم المنقولة وفقا

وذو خبرة وكفاءة في التعامل في  ،يجب أن يكون الوسيط مختص في الشؤون المالية
صفقات تتمثل  هذه ال. التام في عقد الصفقات إلى جانب حياده ،األوراق المالية وطرق تداولها

مع  ،ميةفي المواعيد الرس وراق الماليةألاأساسا في بيع وشراء األوراق المالية في بورصة 
  .)1(ضمان صحة كّل عملية ينجزها، وذلك مقابل عمولة يتلقّاها من الزبون

هو شركة األسهم، التي و ط في عميات البورصة شكالً قانونياًشترط المشرع في الوسيا
لكن نشاط الوساطة في  .تتأسس، تسير وتدار وفقاً لقواعد القانون التجاري الساري المفعول

هو السوق المالية، الذي يخضع لسلطة ضبط و يوي لالقتصاد الوطنيالبورصة مرتبط بمجال ح
مراقبتها، األمر الذي خلق للوسيط نوعان من و خاصة به هي لجنة تنظيم عمليات البورصة

غير مألوفة في القانون التجاري منها عالقات تخضع  لقواعد تنظيمية فمنها . العالقات القانونية
 وبالمفاوض ، ومنها عالقات عقدية تربط الوسيط بالزبون)ألولالفرع ا( تحددها اللجنة مسبقاً

فقد أجلت مسؤوليته و لتزاماته، حقوقه،االقواعد المنظمة لنشاط الوسيط، أما عن  ).الفرع الثاني(
  .السوق المالية، تفادياً للتكرار ات وعملياتبنشاطراً الرتباطها ظن من الرسالة إلى الباب الثاني

  األول فرعال
  غير مألوفة في القانون التجاريلقواعد تنظيمية شركة تجارية تخضع   طالوسي

يخضع الوسيط في عمليات البورصة لقواعد تنظيمية صادرة عن لجنة تنظيم عمليات 
األنظمة سن  تملك اللجنة صالحية .بصفتها سلطة ضبط السوق المالية ،البورصة ومراقبتها

كما تملك سلطة الرقابة عليهم أثناء ممارستهم . لها كل المتدخلين فيها باالمتثال وسلطة إلزام
عالقة  .)أوالً( ذلك عن طريق تقنية االعتماد المسبقو ، وحتى قبل دخولهم في السوقلنشاطهم

الوسيط باللجنة ال يحكمها القانون التجاري بالتالي ال يختص القضاء العادي بالنظر في النزاعات 
  .)ثانياً( ذلك من اختصاص القضاء اإلداري الناشئة عن هذه العالقة، إنما يكون

  :اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة - أوالً
 كان يسمح لكّل بعدما ،03/04 رقم المشرع الجزائري نظام الوسيط الفرد في القانون هجر

                                                
محمد يوسف ياسف، البورصة عمليات البورصة، تنازع القوانين اختصاص المحاكم، منشورات الحلبي الحقوقية،   - 1

  .73 – 72 ص ، ص2004بيروت 
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من األشخاص الطبيعية والمعنوية بممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة بعد 
رقم من المرسوم التشريعي  6المادة  ى ذلكنصت عل .للّجنةالحصول على اعتماد ا

المتعلّق  96/03تطبيقا للنظام رقم . )2(96/03من النظام رقم  4كما أكّدته المادة  )1(93/10
بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم، صدرت عن اللّجنة 

اعتماد كّل من الوسيط الفرد والوسيط والتي تضمن شروط  )3(97/01التعليمية رقم 
   .)4(المؤسساتي أي الشخص المعنوي في شكل شركة أسهم

لم يكن المشرع الجزائري هو السباق في إسناد مهام الوساطة إلى األشخاص الطبيعية، 
المشرع الفرنسي سمح  .إنّما سار على هذا النهج أسوة بكّل من المشرع الفرنسي والمصري

 7بيعية بممارسة مهنة الوساطة في األوراق المالية منذ المرسوم الصادر في ألشخاص الطل
  .Les agents de change )5(المتعلّق بموظّفي السمسرة 1890أكتوبر 

                                                
يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من اللّجنة، أشخاص « : نصها كما يلي ءاج - 1

  .» ركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرضطبيعيون أو ش
ال يمكن ممارسة الوساطة في عمليات البورصة إالّ من طرف أشخاص طبيعيين أو « : يلي تنص على ماوالتي  - 2

  .» شركات أسهم معتمدة من طرف اللّجنة
المتضمنة تحديد كيفية  1997نوفمبر  30المؤرخة في  97/01تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 3

  .اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
وكذا الملفّ الواجب إيداعه للجنة بالنسبة  97/01من التعليمة رقم  2حددت اللّجنة جملة هذه الشروط في المادة  -  4

  .للشخص الطبيعي والشخص المعنوي
تاجر، ومن  ر يتمتّع بصفة مزدوجة، فمن جهة هوصاف راأسبغ القانون الفرنسي صفة الموظّف الرسمي على السمس - 5

  .المرسومموظّف رسمي يعين في تلك الوظيفة بقرار من وزير المالية حسب المادة األولى من هذا  جهة أخرى هو
 -    DEFOSSE  Gaston,  et  BALLEY  Pierre,  La bourse des valeurs, Collection que sais-je ? Edition 

Bouchène, 16ème édition, Paris, 1990, pp 9 - 10. 
  .بحكم االحتراف في ممارسة عمليات الوكالة بالعمولةللسمسار  الصفة التجاريةبتغليب الفرنسي  ناد القضاء

الذي سرد العديد  205و 204ص  ، مرجع سابق، ص...السيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية 
 14صدر القانون المؤرخ في  1942وفي سنة  .ة النقض الفرنسية بهذا الشّأنمن القرارات الصادرة عن محكم

يمكنه مباشرة مهامه بمجرد ) Le courtier(مكرر على أن الوسيط  19و 19الذي نص في مادتيه  1942فيفري 
  .دون الحاجة إلى اعتماد مسبق) COB(تصريح بسيط لدى لجنة عمليات البورصة 

ي متناول الجميع، دونما شروط خاصة ال بالكفاءة وال بالمالئة المالية، إنّما الشرط الوحيد فصارت مهنة السمسرة ف
الذي حدد  1972ديسمبر  21في  خرمؤال 72/1128ألغت هذه األحكام بموجب القانون رقم  .هو الجنسية الفرنسية

  .النظام العام لمهنة السمسرة وحدد أحكامها وشروط ممارستها
-   BEGARD  Pierre  et  Robert  Marie-Claude, « Bourse des valeurs », Répertoire commercial, 

Tome 1, Edition Dalloz, Paris 1997, p 7.  
على ضرورة تجميع  1966ديسمبر  28الصادر في  1009المادة األولى من القانون رقم  تمن جهة أخرى نص

يقوم على شئونها  Une compagnie nationaleشركة وطنية هؤالء الوسطاء في تنظيم نقابي موحد يأخذ شكل 
 =                                                                   . La chambre syndicaleمجلس نقابي واحد 
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جوان  22استمر العمل بنظام السمسار الفرد في التشريع الفرنسي إلى غاية صدور قانون 
ط الوساطة في األوراق المالية، وجعل هذا الذي منع األشخاص الطبيعية من مزاولة نشا ،1988

تسمى  ،)COB()1(على الشركات المعتمدة من طرف لجنة عمليات البورصة حكراً النشاط 
 597بموجب القانون رقم  1988ألغي قانون  .)Société de bourse)2شركات البورصة 

 Les"االستثمارتسمية مقدمي خدمات بذه الشركات الذي سمى ه ،1996جويلية  2الصادر في 

prestataires de services d’investissement" )3(.  
واستثناء  ،)4(ألشخاص الطبيعيةل أصالً مهام السمسرةمن جهته  القانون المصريأوكل 

يجوز أن يكون السمسار شركة تضامن أو توصية بشرط أن يكون جميع الشركاء المتضامنين 
 161الذي ألغى القانون  ،1992لسنة  95ل رقم بعد صدور قانون سوق رأس الما. )5(سماسرة

، قرر المشرع المصري جعل نشاط الوساطة في األوراق المالية منوطا بشركات 1957لسنة 
  .)6(مساهمة أو توصية باألسهم بعد حصولها على ترخيص بذلك

سلك نفس فالتطورات الحاصلة في التشريعات المقارنة، المشرع الجزائري بتأثّر 
واشتراطه تأسيس شركات تنشأ خصيصا لغرض  ،بالتخلي على نظام الوساطة الفردالمسار 

من القانون رقم  04ذلك بموجب المادة جاء . مباشرة نشاط الوساطة في األوراق المالية
   .)7(93/10من المرسوم التشريعي رقم  6المعدلة للمادة  03/04

                                                                                                                                                   
=-   RABUT Albert, Le droit des bourses de valeurs et les agents de change, Editions Litec, Paris, 

1983, pp 119- 120.  
1   -    DEFOSSE  Gaston,  et  BALLEY  Pierre, La bourse des valeurs, op.cit, p 10. 

-    BEGARD  Pierre  et  ROBERT  Marie-Claude, Bourse des valeurs, op.cit, p 7. 

2  -    JAFFEUX  Corynne, Bourse et financement des entreprises. Edition  Dalloz, Paris, 1994, pp 56 
-57. 

3  - La loi de modernisation des activités financières du 2 Juillet 1996. modifié par la loi de la sécurité 
financière du 1 er Août 2003 qui a rassemblé tous les prestataires de service d’investissement sous 
la tutelle de (l’AMF). 
-   BONNEAU  Thierry  et  DRUMMOND  France, Droit des marchés financiers, Edition 

Economica, Paris, 2005, p 301 et suite. 
  .1992لسنة  95رأس المال رقم  قانون سوقبموجب  الملغاة 1957لسنة  161من القانون رقم  21المادة  -  4
  .1992لسنة  95رأس المال رقم  قانون سوقبموجب  الملغاة 1957لسنة  161من القانون رقم  28المادة  -  5

  .199، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية  -
  . 193، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية  -  6
عمليات البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة يمارس نشاط الوسيط في « : جاء نصها كما يلي -  7

  .» ومراقبتها من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالية
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قدرة الشخص  إلىلفرد يل نظام السمسار الشركة على السمسار ايرجع سبب تفض
المعنوي على تجميع رؤوس األموال وإدارتها بواسطة األجهزة التابعة له األمر الذي قد 

نات االضم إحدىيصعب على السمسار الفرد، علما أن تجميع رأس المال وحسن تسييره هي 
يجب الشروط الصارمة التي ، إضافة إلى )1(نون والمستثمرواألساسية التي يحتاجها المدخّر

  .االعتمادتوافرها في الوسيط الراغب في الحصول على 
  :شروط اعتماد الوسطاء –أ 

العتماد شركة ما لممارسة نشاط الوساطة  ،الشروطمن جملة يشترط القانون الجزائري 
المتعلّق بشروط  96/03من النظام رقم  6المادة هذه الشروط في  حددت .في األوراق المالية

  :كالتالي وهي عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهماعتماد الوساطة في 
 1988جوان  22في كّل من قانوني يشترط المشرع الفرنسي  لم :شكل الشركة – 1 -أ 

في طلب االعتماد لممارسة نشاط  شكال معينا في الشركات الراغبة 1996جويلية  2و
إلى القانون التجاري  de bourse Sociétéإذ اكتفى بإخضاع شركات البورصة  ،)2(الوساطة

  . )3(مع ترك الحرية المطلقة للمهتمين في اختيار الشكل الذي تتخذه هذه الشركة
 Le règlement générale de L’autorité duالنظام العام لسلطة السوق المالية  منح

marché financier (l’AMF)  ثة من الثال عاالختيار لشركات تسيير المحافظ المالية بين األنوا
  .)4(شركة األسهم، شركة التوصية باألسهم، أو شركة التضامن: الشركات

                                                
  .47، مرجع سابق، ص ...أيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة  -  1

2   - Les sociétés de bourse peuvent se constituées sous forme de quelconques sociétés commerciales. 

-LE GALL Jean-Pierre, Droit commercial, les groupements commerciaux, sociétés 
commerciales et bourses de valeurs, 13ème édition, Edition Dalloz, Paris, 1992, p 236. 

 .48، مرجع سابق، ص ...مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصةأيت : كذلك  -

، 1991في إحصائيات أجريت حول نمط الشركات التجارية المفضلة لممارسة هذه النشاطات بفرنسا سنة  - 3
سهم، منها اتّخذت شكل شركة أ 55 ،آنذاك ةمالي موجود ستثماراشركة  58بين من انتهت الدراسة بأنّه 

وأخرى توصية باألسهم واألخيرة اتّخذت شكل شركة ذات  البسيطةواحدة فقط اتّخذت شكل شركة التوصية 
   .مسؤولية محدودة

  :نقال عن. 206، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية  -
ESSOMBE MOUSSIO Jean-Jacques, « Les sociétés de bourse », Juris-classeurs commercial, 
1992, p2.   

4   - Article 322-7 du règlement générale de l’AMF, « Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent 
être constituées sous forme de société anonyme, de société en commandite par action ou de 
société au non collectif ». 

-   BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers…, op.cit, p 308. 
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القانونية التي يمكن أن تتّخذها شركات السمسرة في  لالمشرع المصري األشكاحصر 
القانون المغربي يشترط في حين  .)1(سهم وشركة التوصية باألسهمشكالن وهما شركة األ

من القانون  36سطاء الماليين وهذا بموجب المادة سهم في الوبكّل صرامة شكل شركة األ
بنظامي السمسار الفرد والسمسار الشركة أما القانون التونسي فقد احتفظ  .)2(93/211رقم 

، إذ تحدد مادته األولى شروط اكتساب الوسيط الفرد 99/2478وذلك في المرسوم رقم 
شروط اكتساب الشركة صفة الوسيط  أما مادته الثانية تحدد. لصفة الوسيط وطلبه االعتماد

  .)3(مع جعلها مسبقا شركة أسهم ال غير
سهم الشكل الوحيد الذي يجب أن تتّخذه األشكل شركة اختار المشرع الجزائري 

ويظهر ذلك جليا . الشركات الراغبة في الحصول على اعتماد اللّجنة لممارسة نشاط الوساطة
  :من خالل النصوص التالية

يمكن أن يمارس عمل الوسيط  «: قبل تعديلها 93/10المرسوم التشريعي  من 6المادة  -
أو شركات ذات أسهم  نفي عمليات البورصة بعد اعتماد من اللّجنة، أشخاص طبيعيو

  .» تنشأ خصيصا لهذا الغرض
ال يمكن ممارسة الوساطة في عمليات « : على 96/03من النّظام رقم  4كذلك نصت المادة  - 

  .»من طرف أشخاص طبيعيين أو شركات أسهم معتمدة من طرف اللّجنةالبورصة إالّ 
في ممارسة  الراغبة... ب على شركات المساهمةيج «: نفسهالنظام من  6تنص المادة  -

  .» ...نشاط الوسط في عمليات البورصة
المتعلّقة بكيفية اعتماد الوسط في عمليات  97/01من التعليمة رقم  1جاء نص المادة  -

  .هنفس في السياق البورصة
المادة بموجب ، 03/04تراجع المشرع الجزائري عن هذا الموقف في القانون رقم  

 :جاءت صياغتها كالتاليالتي  93/10 رقم من المرسوم التشريعي 6الرابعة منه المعدلة للمادة 
                                                

 . المتضمن قانون سوق رأس المال 1992لسنة  95من القانون المصري رقم  29و 28نزوال عند مقتضيات المادتان  -  1
 .199ع سابق، ص ، مرج...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية: في ذلك

2  - « Seules peuvent être agrées en tant que sociétés de bourse les sociétés qui sont constituées sous 
forme de société anonyme ayant un siége social au Maroc et ayant pour objet principal les 
opérations visées par l’article 34 des présent Dahia portant loi ». 
Article 36 du Dahia portant la loi n° 93/211 du 21/09/1993 relatif à la bourse des valeurs modifié 
et complété par les lois : 34-96 et 29-2000 et 45-2006. 
Pour a  le texte de loi   le site internet : 
www.casablanca-bourse.com (date de consultation 19/07/2008). 

3  - Article 3 du Décret n° 99/2478 du 01/11/1999 portant statut des intermédiaire en bourse modifié 
et complété par le décret n° 2007/1678 du 5 Juillet 2007. 
« Les sociétés anonymes désirant exercer l’activité d’intermédiaire en bourse doivent… ». 
Pour a  le texte intégral consultez le site web. 
www.bunt.com.tn. 
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أ يمارس نشاط الوسط في عمليات البورصة ومراقبتها من طرف الشركات التجارية التي تنش «
عبارة ل المشرع من خالل استعمال .»خصيصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالية

ترك حرية االختيار للوسطاء في اتّخاذ أي شكل من الشركات التجارية،  ،"الشركات التجارية"
  .بذلك المشرع الفرنسي في اإلصالحات األخيرة لقانون السوق المالية سايرلي

ا أدنى حد ،وضعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة :رأسمال الشركة – 2 - أ
تغير يقد  إال أنه. للرأسمال الذي يجب أن تملكه الشركة المرشّحة لالعتماد بمليون دينار جزائري

بحسب النشاط الذي تطلب الشركة االعتماد ألجله، هذا ما يفهم من  ،من شركة لشركة أخرى
نها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللّجنة غير أنّه يمك ... «العبارة التالية 

النشاطات المالية التي قد يمارسها  أصابت اللجنة في ذلك، ألن. )1(» لممارسة نشاطات خاصة
فنشاط السمسرة ليس كنشاط السعي  ،إلى رؤوس األموالالوسيط تختلف من حيث حاجته 

أما عن المليون دينار فهو الحد األدنى الذي  .وال كنشاط إدارة محافظ األوراق المالية المصفقي،
  .)2(على الشّركة أن تمتلكه وهو مرشّح لالرتفاع حسب طبيعة النشاط

األستاذ أيت مولود فاتح الحد األدنى الذي اشترطته اللّجنة في الشركة العتمادها  انتقد
ن مليون دينار أل .همسبمقارنته بالحد األدنى الذي اشترطه المشرع لتأسيس شركة األ ،كوسيط

من  594حسب المادة  ،هو الحد األدنى لتأسيس شركة األسهم دون اللّجوء العلني لالدخار
ففي نظره ال يجوز تأسيس شركة أسهم نفسه، الحد األدنى  تالتقنين التجاري وكون اللّجنة اعتمد

خار، إنّما السبيل لممارسة نشاط الوسيط في عمليات لبورصة عن طريق اللّجوء العلني لالد
  .)3(الوحيد لتأسيسها هو االكتتاب الخاص أي دون اللّجوء العلني لالدخار

                                                
، بورصة وبواجباتهم ومراقبتهم، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات ال96/03من النظام رقم  6المادة  - 1

  .السابق ذكره
فعلى سبيل المثال جعل المشرع المصري الحد األدنى لرأسمال شركة ، نفسه سارت التشريعات المقارنة على النحو - 2

  .ألف جنيه وبخمسة ماليين جنيه بالنسبة لشركات إدارة األوراق المالية 250السمسرة في األوراق المالية بـ 
  .49، مرجع سابق، ص ...ت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصةأي  -

يختلف من نشاط إلى آخر كما تختلف ، الذي شرع الفرنسي حدا أدنى من رأسمال شركات االستثماريشترط الم
  .الجهة التي تحدد هذا الحد األدنى

L’article L 532-2 du code monétaire et financier  « Le prestataire doit disposer, compte tenu 
de la nature du service qu’il entend fournir, d’un capital initial suffisant déterminé par le 
ministre chargé de l’économie pour les entreprises d’investissement autres que les sociétés 
de gestion de portefeuille, pour ce dernier, le capital initial est déterminé par l’AMF et qui 
est de 125.000 euros ».  
  - Les articles suivants du code monétaire et financier : L 532-3, L 532-9. 
  - Le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996 modifié par le règlement n° 2000-10 du 8 
décembre 2000 relatif au capital minimum des prestataires de services d’investissement. 

   .49 ، صالنظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مرجع سابقأيت مولود فاتح،   -  3
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ألن هذا الحد  ،التّوجه هذا بتبنيهااللّجنة أحسنت  نظريفي ف ،التحليل وأهذا الطرح  أوافقال 
ا لها حرية هحينو ،تاءما هو إالّ حد أدنى أي يمكن للشّركة أن تتأسس بأكثر من ذلك بكثير إذا ما ش

لدّل  ،ماليين دينار جزائري 5لو أنّها جعلت الحد األدنى هو  في حين .االختيار في طريقة التأسيس
ترك الحرية  يجب. أنّها تفضل تأسيس الشركة باللّجوء العلني لالدخار وليس العكس ذلك على

   .ناسبها في التأسيسالطريقة التي ت ، واختيار)1(يد الرأسمال الذي تشاءهحدللشركة في ت
لتتمكّن  ،ي الجزائرفمقر ليجب على الشركة أن تثبت امتالكها  :مقر الشركة - 3 – أ

الغرض من هذا الشرط واضح  .)2(من طلب االعتماد لمباشرة نشاط الوساطة في البورصة
وبسيط هو حماية السوق من الشركات الوهمية من جهة، ومن جهة أخرى حماية المستثمرين 

بالنسبة  .جود دعاويون يتعاملون مع هذه الشركات خاصة في حالة نشوب نزاعات والذي
للشركات األجنبية الراغبة في الحصول على اعتماد اللجنة لممارسة نشاط الوساطة في 

  . السوق الجزائرية، أن تثبت امتالكها لفرع لها في الجزائر
وال  )3(من مصالح الزبائنحيازة محالّت مالئمة لضمان أعلى الوسيط المشرع يشترط 

. )5(لّجنةل مويثبت ذلك بوثائق تقد )4(فرق أن تكون هذه المحالّت مملوكة للشركة أو مستأجرة
وسائل العمل الالّزمة والكفيلة بممارسة النشاط على  يحتوت تلك التي ،مالئمةالمحالّت الب يقصد

وملفّات الزبائن وأوراقهم  وكذلك وسائل األمن المخصصة لحماية المحالّت ،على أحسن وجه
 حكمبغير أن البنوك والمؤسسات المالية التي تطلب االعتماد لممارسة نشاط الوساطة، و .المالية

                                                
من رأس المال االجتماعي واالحتياطات  رأسمال الشركة المرشّحة لالعتماد يتشكّل من رؤوس األموال الخاصة - 1

  .وحصيلة آخر السنة المالية
  MANSOURI  Mansour, La bourse des valeurs mobilières d’Algérie, op.cit, p 48. 

  .المتضمن شروط اعتماد الوسطاء السابق ذكره 96/03من النظام رقم  6أيضا المادة  
  .، السابق ذكره...المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء 96/03من النظام رقم  6المادة  -  2

3   -   MANSOURI  Mansour, La bourse des valeurs mobilières d’Alger, op.cit, p 48. 

  .السابق ذكره 96/03من النظام رقم  10المادة   -  4
نة كيفيات اعتماد الوسطاء في المتضم 97/01المرفق بالتعليمة رقم  1ولقد حددت اللّجنة ذلك في الملحق رقم  - 5

 عاماً اًنموذج التعهد الذي يرفقه الوسيط بملف االعتماد يتضمن هذا التعهد وصف ، المتضمنعمليات البورصة
  .من االتفاقية 3للشركة وكّل محتوياتها في البند رقم  وشامالً

3 – «  Organisation de la société. 
3 – 3 – Moyens techniques envisagé. 

* description des bureaux (nombre, location ou en propriété). 
* moyens informatiques et communication (nombre de description). 

3 – 4 – Matériel et dispositif de sécurité envisagé pour la protection. 
* des locaux. 
* des fonds et des valeurs (sécurité matériel). » 
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هو أن تبرر وجود قسم ، امتالكها للمقر والمحالّت مسبقا، تشترط اللّجنة فيها شرط آخر
بين نشاط الوساطة في  السيما المحاسبة ،مستقل ضمن مصالحها لضمان استقاللية التسيير

  .ي المعتادفالبورصة، والنشاط المصر
دراسة تفاصيل إدارة شركة تناول القانون التجاري بالتفصيل  :إدارة الشركة – 4 - أ

. فال داع لسردها، إنما يجب التوقف عند خصوصيات شركة الوساطة )1(سهم وأجهزتهااأل
على األقّل المسير المكلّف  أو ،يرينشتراط اللّجنة للكفاءة في المسمن هذه الخصوصيات ا
هذه الكفاءة بتوافر شروط التأهيل المنصوص  حددت اللّجنة معيار .باإلدارة العامة للشّركة

الواجب توافرها في  طبالشروتتعلق هذه المادة  .96/03من النّظام رقم  5عليها في المادة 
ة لمباشرة نشاطات الوساطة، الشخص الطبيعي الذي يرغب في الحصول على اعتماد اللّجن

  .والشروط الواجب توافرها في المسيرين أو المسير
لكفاءة العلمية والخبرة المهنية ا نبيالتي تشروط التّأهيل اللجنة كفاءة المسريين بتوافر تحدد  

  :للشخص وهي كالتالي
  .أن يكون حائزا على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة - 
   .)2(قد تابع بنجاح تكوينا في تجارة وتسيير القيم المنقولة وكسب تجربة مهنية كافيةأن يكون  -

أما فيما يخص شرط السمعة والنزاهة . )3(تثبت الكفاءة والخبرة بالوثائق التي حددتها اللّجنة
تعلّق األمر  فإن اللّجنة لم تشترطه في المسير، إنّما اكتفت فقط بشروط التّأهيل مع العلم أنّها حينما

  .)4(باعتماد الشخص الطبيعي اشترط تمتّعه بالنزاهة المطلوبة لضمان حماية المدخّرين
                                                

  .من التّقنين التجاري 685إلى  610تناولها في المواد من  -  1
الطاحون  . 1992لسنة  95من قانون رقم  29هي المعايير نفسها التي اتّخذها المشرع المصري في المادة  -  2

اه بكلية نصر على أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية في مصر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتور
  .239، ص 2003الحقوق، جامعة القاهرة، 

فهي القدرة على  ةأما الكفاء. ، الخبرة بمحصلة التجارب خالل فترة زمنية منصرمةهنفس يعرف هذا المؤلّف في المرجع
  .سيرمن كفاءة الم تستمدإنجاز عمل معين فباعتبار أن المسير هو العقل المدبر لهذه الشركة، فإن كفاءة الشركة 

3   - Une copie certifiée conforme des diplômes requis. 
- Une attestation de l’expérience professionnelle. 

  Article 2 de l’instruction COSOB n° 97/01 fixant les modalités d’agrément des intermédiaires en 
opération de bourse. 

 .المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء السابق ذكره 96/03نظام رقم من ال 5المادة   -  4
اللّجنة صراحة على شرط السمعة والنزاهة ألنّه شرط عام وبديهي في تأسيس كّل الشركات في القانون لم تنص 

منها مستخرج من الصحيفة  قالجزائري، إذ يطلب عند إيداع ملفّ التأسيس لدى الموثّق مجموعة من الوثائ
  . ة للمسير أو المسيرينالعدلي
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أن تنشأ الشركة التي تطلب االعتماد لممارسة أعمال  ،قصد بمبدأ التفرغي :التفرغ - 5 – أ
 قمر من المرسوم التشريعي 6الوساطة خصيصا لهذا الغرض، وهو ما اشترطه القانون في المادة 

والتي عدلت  » أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض... « : التي نصت 93/10
حيث أن المشرع رغم عدوله عن اشتراط شكل شركة  03/04من القانون رقم  4بموجب المادة 

من طرف ...  «: األسهم في هذه األخيرة إالّ أنّه احتفظ بمبدأ التفرغ والتي جاء نصها كما يلي
  . »... التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض الشركات

ال يشترطه في البنوك والمؤسسات المالية التي تطلب  وضع المشرع قيداً على مبدأ التفرغ، إذ
 ،تمارس نشاطها األساسي المتمثّل في النشاط المصرفي فهي .االعتماد لممارسة نشاط الوساطة

أي البنوك  –كون هذه الفئة  .لس النقد والقرضممارسته من مج أجلالذي حصلت على اعتماد من 
تطبيق مبدأ  فال يمكن .تلعب دورا هاما في حركة األسواق المالية بصفة عامة –والمؤسسات المالية 

ن اللّجنة تشترط من هذه الفئة رغم ذلك فإ .التفرغ في مواجهتها وإقصائها من ممارسة هذا النشاط
لضمان استقاللية التسيير السيما المحاسبة بين نشاط  ،تبرير وجود قسم مستقل ضمن مصالحها

  .)1(الوساطة في عمليات البورصة والنشاطات المالية المصرفية
  :إجراءات اعتماد الوسطاء –ب 

  .)2(تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط السوق المالية الجزائرية
والسوق المالية من  ،المستثمرين والمدخّرين من جهةالمشرع مهمة السهر على حماية  بها أناط

مراقبة األعوان منها  ،لتحقيق هذه المهمة ةالالزمقانونية ال خولت لها كل الوسائل. جهة أخرى
إجراء االعتماد المسبق الذي  عن طريقذلك  يكون .المتدخّلين في السوق حتى قبل دخولهم فيها

توافرت فيهم ، إذا في السوق المالية همخولدة قبول كتأشير ،لهؤالء األعواناللجنة تمنحه 
  :  وذلك وفقا لإلجراءات التالية مسبقاً،الشروط الضرورية التي حددتها 

 2حددت اللّجنة نموذجا لطلب االعتماد في الملحق رقم  :إيداع ملف االعتماد – 1 - ب
االعتماد  الوسيط طلب يودع. )3(المتعلّقة بكيفيات اعتماد الوسطاء 97/01لمرفق بالتعليمة رقم ا

  :بالوثائق التالية اًرفقلدى اللجنة م
                                                

  .، السابق ذكره...المتضمن شروط اعتماد الوسطاء 96/03من النظام رقم  7المادة   -  1
المتعلّق ببورصة القيم  93/10 رقم من المرسوم التشريعي 20المعدلة للمادة  03/04من القانون رقم  12المادة   - 2

  .المنقولة السابق ذكره
3  - Article 2 de l’instruction COSOB n° 97/01 fixant les modalités d’agrément des intermédiaires en 

opérations de bourses. 
« La demande d’agrément est adressée à la commission d’organisation et de surveillance des 
opérations de bourse selon le model joint en annexe de la présente instruction ». 



                تنظيم أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية                   :   الفصل الثاني – الباب األول
 

  199

 في المادة  وثيقة تثبت التزام مساهمة الوسيط في صندوق الضمان المنصوص عليه - 
يتمثّل صندوق الضمان حساب مصرفي . )1(93/10من المرسوم التشريعي  64

 ،)2(اء حيال زبائنهممفتوح خصيصا لتغطية وضمان العمليات المنجزة من قبل الوسط
  .)3(خاصة حالة إفالس الوسيط

وخاصة ضد بائن زالتجاه  سيط في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهوثيقة تثبت اكتتاب الو - 
  .)4(مخاطر ضياع وإتالف وسرقة األموال والقيم المودعة لديه 

وثيقة تثبت التزام اكتتاب الوسيط في جزء من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم  - 
مليون  2حددت اللّجنة مقدار الحصص التي يكتتب بها كّل وسيط بقيمة  .قولةالمن

على أن االكتتاب ال يتم إالّ بعد الحصول على موافقة مبدئية من  .)5(دينار جزائري
اللّجنة، ومع ذلك يجب على الوسيط وقت إيداع ملف االعتماد أن يوقّع على وثائق 

 . )6(الكتتابتمثّل التعهد وااللتزام بأداء هذا ا

تتولّى وتتلقى اللجنة ملف طلب االعتماد،  :دراسة الملف وإصدار القرار بشأنه – 2 -ب 
والتحقق من مدى توافر وكفاية الضمانات المقدمة من طرف  ،تهلجانها المتخصصة دراس
والوسائل التقنية  ،خاصة منها ما تعلّق بتكوين الشركة وهيكلتها ،الوسيط المرشّح لالعتماد

للجنة إذا  يمكن .والمالية المسخرة لضمان نجاح نشاطها وضمان حماية أمن الزبائن ومعامالتهم
رأت نقص في الوثائق المقدمة أن تطلب استكمالها، كما لها أن تطلب معلومات ووثائق إضافية 

  .)7(ضرورية الستكمال ملف طلب االعتماد
                                                

ينشأ صندوق « المتضمن بورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم  93/10 رقم من المرسوم التشريعي 64المادة  - 1
مها قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبائنهم ويمون الصندوق بمساهمات إجبارية يقد

  .»... الوسطاء في عمليات البورصة
 ،22 عدد ،المتعلّق بصندوق الضمان، الجريدة الرسمية 2005سبتمبر  9المؤرخ في  04/03من النظام  2المادة   - 2

  .2005 مارس 27الصادر في 
  .المتعلّق بصندوق الضمان السابق ذكره 04/03من النظام رقم  6المادة   -  3
  .، السابق ذكره...ق بشروط اعتماد الوسطاءالمتعلّ 96/03من النظام رقم  43المادة   -  4
المتعلّق بمساهمة الوسطاء في  03/04من النظام رقم  1المعدلة بموجب المادة  97/01من النظام رقم  3المادة  -  5

  .السابق ذكرهما رأس مال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
  .ابق الذكرالس 97/01من التعليمة رقم  3ما جاء في الملحق رقم  هذا -  6

7  - « La commission apprécie les garanties présentées dans le dossier d’agrément notamment en ce 
qui concerne l’organisation et les moyens techniques et financiers envisagés. 
La commission peut demander la production de toute information complémentaire qu’elle juge 
utile pour l’installation de la demande d’agrément ». 
Article 3 de l’instruction COSOB n° 97/01 fixant les modalités d’agrément des intermédiaires. 
op.cit.  
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قصاه شهران، ابتداء من تاريخ جل أأفي  هتبدي رأيها حولوتنظر اللّجنة في الملف 
التي تقضي  ،96/03من النظام رقم  11تحليل ما جاء في نص المادة  يجب. )1(استالم الطلب

طبيعة هذا الرأي، ولما  فما هيخالل آجل شهران من إيداع الملف، " لرأي"بإصدار اللّجنة 
   .قرار بالموافقة أو رفض االعتماد ال تصدر اللّجنة

 إالّ أنّه. ال يلزم الشخص الموجه إليه في شيء ، إذبحتةالستشارية اال تهبيعطبالرأي  يمتاز
لّل برفض االعتماد، أما في عفي حالة عدم الموافقة على الطلب فإن اللّجنة تصدر مباشرة قرار م

مال باقي الوثائق واإلجراءات استك إال بعد االعتماد قرارها ال تصدر حالة الموافقة فإنّ
 .   االعتماد قرارفالرأي مرحلة أولية وتمهيدية إلصدار ، يها قانوناًالمنصوص عل

ال تصدر اللّجنة قرار بالموافقة على  :حالة الموافقة على طلب االعتماد – 1 - 2 –ب 
  :العتماد إنّما يمر هذا األخير بمراحل هياطلب 

كملت جميع وثائقه إذا استوفى الملف الشروط الالزمة واست :مرحلة إيداع الرأي بالموافقة -
الفصل فيه إلى  لجؤالذي ي ذاته، بالموافقة على الملف وليس على طلب االعتماد تبدي اللّجنة رأياً
فهذا الرأي بمثابة رخصة الستكمال باقي الملف ال غير، مع احتفاظ اللّجنة بسلطتها . المراحل الموالية

األول ال يلزمها بشيء لهذا تسميها اللّجنة  فرأيها. التقديرية لتقرير استحقاق الطلب لالعتماد أم ال
حينما تبدي اللّجنة رأيها بالموافقة تبلغه للمعني باألمر مع إشعاره برخصة  .)2(مؤقّتةالموافقة الب

هذه الرخصة من استكمال الملف وفقا لما تطلبه  تمكنه. Autorisation de constitutionالتّأسيس 
  .)3(مباشرة نشاط الوساطة ألنّه لم يحصل بعد على اعتماد اللّجنة دون أن تمنح له الحق في

الوثائق استكمال رخصة التأسيس من الوسيط الذي تمنحه اللّجنة  تطلب :مرحلة التّأسيس - 
  :هيوالالزمة للحصول على االعتماد، 

يقصد بكلمة النهائي أي أن يكون القانون  .نسخة من القانون األساسي النهائي للشركة - 
د بالمركز الوطني للسجل التجارياألساسي مسجسمية  ،ل ومقير بالنشرة الرومشه

 ). BOAL) (Bulletin officiel des annonces légales(لإلعالنات القانونية 
                                                

  .ق ذكره، الساب...المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء 96/03من النظام رقم  11المادة   -  1
  .، السابق ذكره...المتضمن شروط اعتماد الوسطاء 96/03من النظام رقم  11المادة   -  2

3  - « Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande d’agrément ,  la commission notifie 
au requérant une autorisation de constitution. L’autorisation de constitution délivrée par la 
commission ne confère pas à son bénéficiaire le droit d’exercer l’activité d’intermédiaire ou 
opérations de bourse ». 
Article 4 de l’instruction COSOB n° 97/01. op.cit.  



                تنظيم أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية                   :   الفصل الثاني – الباب األول
 

  201

 .وثيقة تثبت إيداع مساهمة الوسيط في صندوق الضمان - 

مل وثائق ملكية المحالّت وعقود إيجارها مرفقة بمحاضر إثبات محتوياتها من وسائل ع - 
  .)1(وتقنيات األمن والسالمة

لإلشارة فإن . يسلم للمعني يودع الملف التكميلي لدى اللّجنة لقاء وصل مؤرخ وممضي
المواعيد الواجب  ،97/01وفي التعليمة رقم  96/03اللّجنة لم تحدد ال في النظام رقم 

يستطيع  .توحميعاد مف فهواحترامها بين صدور رخصة التّأسيس وإيداع الملف التكميلي، 
إالّ إذا كان تحديده يتم بصورة منفردة ملف بملف أي وقت  ،الوسيط استكمال جميع الوثائق

  .ة إلى ميعاد معين إليداع الملفصدور رخصة التّأسيس تشير فيه اللّجن
وهو  –للّجنة آجل شهرين من تاريخ استالم الملف التكميلي ا تملك :مرحلة االعتماد المؤقت -
  . طلب االعتماد موافقتها أو رفضها إلبداء –الثابت على الوصل المسلّم للمرشّح  نفسهالتاريخ 

وفي الملف الشروط تسياالعتماد بقرار معلّل إذا لم منح للّجنة أن ترفض يمكن 
. أما في حالة الموافقة، فإن اللّجنة تمنح للمترشّح اعتمادا مؤقّتا وتبلغه بذلك .الالزمة

، أما االعتماد النهائي فهو )2(على استفاء الملف للشروط القانونية االعتماد المؤقّت دليل
  .متوقّف على اكتتاب الوسيط في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

؟ الشهرين من إيداع الملف التكميليحالة سكوت اللّجنة بعد انقضاء مهلة  كيف تفسر
الجواب ال بالقبول وال بالرفض ألنّه األرجح أن يكون  فهل يفسر سكوتها قبوال أم رفضا؟

على اللّجنة أن خالل المدة أن تجيب المعني باألمر بقرار صريح يبلغ له، فسكوت اللّجنة أمر 
  .)3(97/01من التعليمة رقم  6من نص المادة يفهم غير وارد، وهذا ما 

رشّح اكتتابه في ال يصبح االعتماد نهائيا إالّ بعد أن يثبت المت :مرحلة االعتماد النهائي - 
 مليون دينار 2بـ  االكتتاب مبلغحددت اللّجنة  .)4(رأس مال شركة بورصة القيم المنقولة

                                                
  .، المذكور سابقا...وسطاءالمتعلّقة بشروط اعتماد ال 97/01من التعليمة رقم  5المادة  -  1

2  - « Un agrément provisoire est accordé si le requérant a rempli toutes les conditions de 
constitution prévues par le code de commerce ainsi les conditions d’agrément fixes par le 
règlement COSOB 96/03 ». 
Article 7 de l’instruction COSOB n° 97/01. op.cit. 

3  - « L’octroi ou le refus d’agrément est notifié au requérant dans un délai de deux moi à compter 
de la date de réception du dossier ». 

  .أن هذا النص لم يدع مجاال للّجنة للسكوت بعد انقضاء هذا األجل يفي تقدير
  . المتعلّقة شروط اعتماد الوسطاء السابقة الذكر 97/01التعليمة رقم من  8المادة   -  4
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الذي  ،يثبت ذلك بوصل إيداع مرفق بشهادة اكتتاب تسلّمها الشركة للمترشّح ،)1(جزائري
ن اللّجنة يكون االعتماد موضوع قرار م. بدوره يودعها لدى اللّجنة التي تجعل اعتماده نهائيا

يعتبر االعتماد ساري المفعول ابتداء من تاريخ  .لبورصةليتم نشره في النشرة الرسمية 
  .)2(صدوره إلى غاية سحبه من الوسيط

يحق للجنة إذا بدى لها أن الملف غير مستوف  :حالة رفض االعتماد - 2 – 2 –ب 
كن تداركه أو استكماله الحقا، ليس من قبيل النقص الذي يم هللشروط المطلوبة لالعتماد، وأن

اللجنة تصدر  ،عتماداالرفض  في حالةيتضح جليا أنه . برفض االعتماد اًقرارأن تصدر 
من  11كما سبق اإلشارة إليه، لذا كان من األجدر إعادة صياغة المادة  ،قرارا وليس رأيا

المبدئية المؤقتة، ، بشكل يكون فيه إبداء الرأي خاص فقط بحالة الموافقة 96/03النظام رقم 
  .، نظرا لما يحمله من آثار)3(على أن تستعمل اللجنة لفظ قرار بشأن رفض االعتماد

معلال وباتا، بمعنى أن اللجنة ال تعاود النظر فيه إال بتقديم الرفض قرار يجب أن يكون 
قرار االعتبار أسباب الرفض المبينة في تعليل اللجنة المرفق ببطلب جديد يأخذ فيه المترشح 

إذا لم يقتنع المترشح بالتبريرات التي قدمتها اللجنة لتعليل رفضها، له أن يلجا إلى . الرفض
  .الجهات القضائية طاعنا في هذا القرار

إذا اتضح لها قرارها بالموافقة المؤقتة  تبدي اللجنة: حالة تحديد االعتماد - 3 – 2 –ب 
ال تؤهله للقيام  ،انات المتاحة للمترشحأن الملف مستوفي لجميع الشروط، ورغم ذلك اإلمك

تحديد تصدر اللجنة حينها قراراً بمنح االعتماد مع  .النشاطات التي يرغب ممارستهاجميع ب
  .أي إنقاص بعض النشاطات التي طلبها المترشح ،النشاط

 مع احتفاظه بحق ،يبلغ قرار تحديد االعتماد للمعني باألمر مرفقا بالتبريرات الالزمة
من  9لإلشارة فإن المادة . وفقا لألوضاع السابق شرحها في حالة رفض االعتماد الطعن

 للمترشح في حالة تحديد االعتماد، إذ جعلت تكن تمنح حق الطعنلم  93/10 رقم المرسوم التشريعي

                                                
المتضمن مساهمة الوسطاء  03/04المعدلة بموجب المادة األولى من النظام رقم  97/01من النظام رقم  3المادة   - 1

  .في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، السابق ذكره
  .المتضمن شروط اعتماد الوسطاء، السابق ذكره 96/03ن النظام رقم م 14و 13المواد   -  2
المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء السابق ذكره على النحو  96/03من النظام رقم  11يجب إعادة صياغة المادة  - 3

لغ للطرف للجنة في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ استالم الطلب، أن تبدي رأيها بالموافقة وتب «: التالي
  .» المعني موافقة مؤقتة، أو تصدر قرارا معلال برفض االعتماد وتبليغه للطرف المعني
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 منح 2003إال أن نصها الجديد بعد تعديله سنة  .)1(الحق مقصورا على حالة رفض االعتماد فحسبهذا 
  .)2(نفسه في الطعن المترشح الذي قررت اللجنة تحديد اعتمادهالحق 

  :داري بالنظر في الطعن ضد قرار رفض االعتمادالقضاء اإل صاصختا - ثانياً
على حق المترشح في الطعن ضد قرار  93/10 رقم من المرسوم التشريعي 9نصت المادة 

شوبها غموض كبير، فهي لم تحدد اللجنة المتضمن رفض االعتماد، لكن صياغة هذه المادة كان ي
  . طبيعة الطعن الذي يمكن مباشرته وال الجهة القضائية المختصة وال ميعاد الطعن

منه المعدلة للمادة  6بموجب المادة  03/04المشرع هذا الغموض في القانون رقم تدارك 
قرار اللجنة يجوز لطالب االعتماد أن يرفع طعنا باإللغاء ضد  «: والتي جاء نصها كما يلي 9

هذه المادة أزالت . » واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة) 1(أمام مجلس الدولة في أجل شهر 
  .الغموض وعينت الجهة المختصة بالنظر في الطعن وهي مجلس الدولة

ن الهيئة أل لتحديد الجهة القضائية المختصة، المعيار العضوي اعتمد المشرع على
ن القرار محل الطعن ألالموضوعي ، كما أخذ بالمعيار ة مستقلةالمصدرة للقرار هيئة إداري

أن اللجنة ليست هيئة محلية فمن البديهي  بما .قرار يتضمن رفض االعتماد وهو قرار إداري
المشرع في ذلك، وهو  أصاب .باجتماع هذه المعايير أن يعود االختصاص لمجلس الدولة

اء ضد القرار القاضي برفض الترخيص لمزاولة الموقف نفسه الذي اتخذه بشأن الطعن باإللغ
، وهو النهج الذي انتهجه المشرع )3(لصادر عن مجلس النقد والقرضاالنشاط المصرفي 

  .)4(من الهيئات اإلدارية المستقلةبشأن العديد الفرنسي 
إلى القواعد  تحيل 93/10من المرسوم التشريعي رقم  9المادة  بموجبميعاد الطعن نظم 

القانون رقم  بموجبتعديلها  بعد .ومواعيده بشأن إجراءات الطعن اإلجراءات المدنيةي العامة ف
                                                

يجب أن يكون قرار اللجنة مبين األسباب في حالة رفضها االعتماد ويحتفظ طالب االعتماد بحقه كامال في  « -  1
  .» الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به

  .في حالة رفض االعتماد أو تحديده يجب أن يكون قرار اللجنة معلال...  «: ة على النحو التاليجاءت صياغتها الجديد -  2
يجوز لطالب االعتماد أن يرفع طعنا باإللغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ 

  .» تبليغ القرار
  .93/10 رقم مرسوم التشريعيمن ال 09المعدلة للمادة  03/04من القانون رقم  6المادة 

تدريست كريمة، النظام القانوني للبنوك في  ولشرح أوفر . همن قانون النقد والقرض، السابق ذكر 50المادة   - 3
  .117ص ، ، مرجع سابق...القانون الجزائري

4   -   GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, édition L.G.D.J, Paris, 1991, 
p 126, 127. 
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يأخذ على . )1(للطعن وهو شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض اًدقيق اًميعاد تدحد 03-04
 المشرع الجزائري عدم توحيده لمواعيد الطعن ضد قرارات الهيئات اإلدارية المستقلة،

قرار رفض الترخيص ضد ميعاد الطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة ل فعلى سبيل المثا
   .يوما 60الصادر عن مجلس النقد والقرض هو 

  الفرع الثاني
  تفاقلالعالقات الوسيط الخاضعة 

و  ،أجمعت كّل التشريعات على ضرورة تدخّل الوسطاء لتنفيذ عمليات السوق المالية
من في كوإنّما لتحقيق غاية أسمى من ذلك ت شراء وبيع األوراق المالية فحسب فيليس 

خاصة حينما يكون  .توفير الحماية الالزمة لكّل المتدخّلين والمستثمرين داخل هذه السوق
 هذا نياتهؤالء غير مؤهلين ألداء تلك العمليات بحكم عدم تخصصهم وتمكّنهم من ف

أوجبت التشريعات تدخل ستغالل المضاربين المحترفين، وحتى ال يقعوا فريسة ال. النشاط
ة المالية تمتّعهم بالمالئ من هم أهل الخبرة في عمليات البورصة وأصول السوق المالية مع

 .)2(الالزمة لتحقيق هذا الغرض

بعد  )3(الوسطاءكّل التشريعات حق احتكار نشاط الوساطة في األوراق المالية إلى  أسندت
مشرع الجزائري حذو هذه التشريعات، فجعل مهنة حذا ال .سلطة السوق المالية من طرفاعتمادهم 

لبورصة المعتمدين من على الوسطاء في عمليات احكراً الوساطة بين فئة المدخرين والمستثمرين 
التي تنص على ما  93/10من المرسوم التشريعي رقم  04المادة  طبقاً لما نصت عليه ،قبل اللّجنة

   .» البورصة وسطاء في عمليات البورصة يقوم بالمفاوضات والمعامالت داخل«  :يلي
إذا كان الوسيط يخضع لقواعد القانون العام و للقضاء اإلداري في عالقته بلجنة تنظيم 

مع الزبائن  عمليات البورصة ومراقبتها، إال أنه يخضع للقانون الخاص و لالتفاق في عالقته
   ).ثانياً( هم المفاوضينو في عالقته مع مستخدميهو ،)أوالً(

                                                
من  6المادة  . على أن يبت مجلس الدولة في الطعن باإللغاء ويصدر قراره خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسجيله - 1

  .السابق ذكره 93/10من المرسوم التشريعي رقم  9المعدلة للمادة  03/04قانون رقم 
يع األوراق المالية، دراسة مقارنة في القانون المصري أبو طالب صالح أمين دور شركات السمسرة في ب - 2

  .7، ص 1995والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 60 صص  ،مرجع سابق ،ات البورصة في القانون الجزائريأيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملي  - 3

– 61.  
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  :عالقة عقدية عالقة الوسيط بالزبون -أوالً 
حيث . ذات قيمة كبيرة في كّل المجتمعاتعريقة و السمسرة مهنة لوساطة أوا مهنة تعتبر

يرتبط الوسيط بزبونه بعقد  ،)1(لسلع المناسبةلترصد األسعار المناسبة  مشقةفي الوسيط عميله يع
القواعد القانونية المطبقة على هذا العقد، يجب لمعرفة  .تتحدد في حقوق والتزامات كال الطرفين

  .تحديد نطاقه بإبراز خصائصه وتمييزه عن بعض العقود المشابهة له
  :عقد الوساطة في األوراق المالية خصائص – أ

  :يمتاز عقد الوساطة في األوراق المالية بجملة من الخصائص منها
إرادة إلبرامه وترتيب آثاره كفي ترضائي  عقديعتبر عقد الوساطة : عقد رضائي – 1 - أ

في قالب شكلي معين وهو ما جرى العمل به في أغلب  هدون الحاجة إلى إفراغ ،األطراف
يكفي النعقاد عقد الوساطة في األوراق المالية مجرد اتّصال هاتفي من العميل . )2(التشريعات

حيحا وتاما، وإن كانت الكثير وإعطاء أوامره بالبيع أو الشراء للوسيط كي ينعقد العقد بينهما ص
من التشريعات تشترط استتباع األمر الهاتفي بعقد كتابي الحق، ال لشيء إالّ ليكون وسيلة إثبات 

  .بين الطرفان وفي مواجهة الغير، دون أن ينقلب العقد من عقد رضائي إلى عقد شكلي
 وسيلة مر زبونه بأيةاح تلقي الوسيط ألواحينما أب ،المشرع الجزائري هجعلى هذا النسار 

. )3(97/03من نظام اللّجنة رقم  96ما نصت عليه المادة  هذا ،إلرادة الطرفانوترك تحديدها 
مر تأكيد إرسال األمر كتابيا، إالّ أن يجب على اآل ،األمر عن طريق الهاتفرسال إوفي حالة 

تسيير أو نشاط بمقابل، األوامر التي يبادر إليها الوسيط في عمليات البورصة في إطار وكالة 
يجب أن تكون محّل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلف بتسيير محفظات األوراق 

ال يجب الخلط بين رضائية عقد  .)4(المالية للزبون إلى الشخص المكلّف بعمليات المفاوضة
 ألن ،)5(مروبين الشكلية الالزمة توافرها في تنفيذ األ المبرم بين الوسيط والعميل،الوساطة 

                                                
الحمراني صالح راشد، دور شركات : في ذلك . 1988ي انجلترا عام كان أول ظهور لسماسرة األوراق المالية ف -  1

في شأن سوق رأس المال، رسالة مقدمة  1992لسنة  95السمسرة في بورصة األوراق المالية وفقا للقانون رقم 
  .74، ص 2000لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة القاهرة، 

  . 68، مرجع سابق، ص ...ت السمسرة في بورصة الوراق الماليةالحمراني صالح راشد، دور شركا  -  2
يتم إرسال أمر من اآلمر إلى الوسيط في عمليات البورصة بأنّه وسيلة وفقا للشروط المحددة بين الزبون «  - 3

  . » ووسيط في عمليات البورصة في اتّفاقيات الحساب الموقعة بين الطرفين عند فتح حساب السندات
  .المتعلّق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة السابق ذكره 97/03من نظام اللّجنة رقم  97من المادة  02الفقرة   - 4
  .68، مرجع سابق، ص ...اني راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق الماليةرالحم  -  5
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  . الكتابة هنا شرط لإلثبات وليست شرط لالنعقاد
يحصل الوسيط لقاء الخدمات التي يقدمها على : ضةوعقد معا عقد الوساطة – 2 - أ

وضعت بعض التشريعات حداً  .فهو ليس من قبيل العقود التبرعيةمقابل يلتزم الزبون بدفعه، 
جعل مبلغ العمولة ال يقل في شرع المصري الم منها ،أدنى للعمولة التي يقبضها الوسيط

الستبعاد وهو نص آمر من حيث حده األدنى  )1()جنيه 02(جميع األحوال عن اثنان جنيه 
في التشريع المصري الحد األقصى لهذه العمولة  أما .)2(الصفة التبرعية عن عقد السمسرة

كما نصت  ،ة سوق المالبناء على اقتراح من هيئ ،بموجب قرار من وزير االقتصادحدد 
ل عكس ما هو عليه الحا. 1992لسنة  95من قانون سوق رأس المال رقم  24عليه المادة 

عموالت على مبدأ المنافسة الحرة دون تدخّل السلطات في قوم تحديد اليفي بريطانيا حيث 
أحسن الخدمات  لتنافس بين شركات السمسرة، على عرضفهو مجال خصب ل ،)3(ذلك

  .مر ال يمكن إالّ أن يخدم السوق الماليةأ هوسعار لجلب العمالء وألابأحسن 
العديد من الدول المتقدمة نظام التحديد المسبق للعموالت التي يتلقّاها الوسيط من هجرت 

زبونه، وذلك بغرض دفع عجلة التنافس بين المتدخّلين في السوق المالية التي تؤدي بدورها إلى 
ن التحديد المسبق من قبل الهيئات المختصة يعد قيدا خانقا للتنافس الحر أل .تفعيل هذه السوق

أول الواليات المتّحدة األمريكية  تعد. بين الوسطاء، الشيء الذي يؤدي إلى ركود السوق المالية
وف رعوهو القانون الم 1997وكان ذلك في التعديل الحاصل سنة  النظام، دولة انقلبت ضد هذا 

  .)4(1986سرعان ما تأثّرت به باقي الدول األوروبية منها لندن سنة ". May Day" بـ
بعدم تحديده ال للحد  ،المشرع الجزائري أن يؤسس مبدأ المنافسة الحرة بين الوسطاءأراد 

خاضعة اإلرادة جعلها إنّما  .األدنى وال للحد األقصى للعموالت التي يقبضها العميل لقاء خدماته
ويلتزم  ،الذي يحدد سلما أو جدوال بالعموالت التي يتلقّاها مقابل كّل خدمة ،يطالمنفردة للوس

هذا ما تقتضي . ليها اللّجنة مسبقاعباطّالع العميل عليها قبل إبرام اتفاقية فتح الحساب كما تطّلع 
                                                

، نقال عن الحمراني صالح 1994لسنة  478رقم ) المصري(من القرار الوزاري  1فقرة  3نصت عليه المادة  - 1
  . 68، مرجع سابق، ص ...راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية

جنيه، بغرض  2شركات السمسرة عن جعل عموالتها مقابل خدمات معينة هو هذا الحد األدنى أي  قد تعلن بعض - 2
في االحتفاظ  به نظرا ألهمية حجم تعامالته في السوق  اإلشهار والترويج، أو كمعاملة خاصة لزبون خاص رغبة

  .69الحمراني صالح راشد، المرجع نفسه، ص  . امكافئته على ثقته بهلالمالية فتسعى شركة السمسرة 
  .85أيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مرجع سابق، ص   -  3

4   -    LAMY  Pierre, Les bourses de valeurs, Editions Economica, Paris, 1995, p 41. 
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 الوسطاء بعنوان العمليات ئفايك« : بنصها على ما يلي )1(96/03من النظام رقم  25به المادة 
والخدمات المقدمة للزبائن عن طريق عموالت تعلّق تعريفتها داخل محالّت الوسطاء وتطلع 

خالل « : بنصها على )2(05-97من نظام اللجنة رقم  3وأكّدت على ذلك المادة . » عليها اللّجنة
تحرير اتّفاقية الحساب يقوم الوسيط في عمليات البورصة بتسليم إلى الزبون جدول العموالت 

  .مقابل الخدمات المقدمة له يدفعها التي
الزبون في  إشعار توضح االتّفاقية كافة التغيرات التي تمس العموالت بأنّها تؤدي إلى

  .» مدة تطبيقها المتّفق عليه من قبل األطراف المسجلة في االتّفاقية
هذه  حديدلتالدول المتقدمة في فتح باب المنافسة  مسلكالمشرع الجزائري  سلك

تزال في عهدها االبتدائي  غير مهيئة لذلك ألنهاأن السوق المالية الجزائرية  معالعموالت، 
وجعل المعيار الوحيد لتحديد هذه العموالت هو اإلرادة المنفردة للوسيط ال غير  ،في نشاطها

صة هو الذي أدى إلى ضخامة حجم هذه األخيرة وبذلك تكون عقبة، أما إقبال المستثمرين خا
  . ستثمار في القيم المنقولةلالصغار المدخرين منهم 

ال تؤثّر العمولة التي يقبضها الوسيط كثيرا في المستثمر حينما تكون االستثمارات 
وهو يرى جزء  ،يوجه دخله لالستثمار داخل البورصةالذي بسيط ال رعكس المدخ ضخمة،

ت لقاء مخاطر كبيرة وفائدة المومن مدخّرات تتبخّر هنا وهناك في دفع المصاريف والع
   .هذا النوع من االستثمارات، األمر الذي سيدفع به إلى االحجام عن قليلة

استقر الفقه والقضاء : المساومةعقد الوساطة في األوراق المالية من عقود  - 3 - أ
هلكين هي تلك العقود التي تتعلّق بسلع أو خدمات ضرورية بالنسبة للمست ،عقود اإلذعانعلى أن 

ك السلعة مع اعتبار تل ،يحتكرها مقدم السلعة أو الخدمة احتكارا قانونيا أو فعليا .بها أو المنتفعين
يتمتع عارض . ها وليس لهم غنى عنها أي ال تستقيم مصالحهم بدونهاأو الخدمة ضرورية لطالبي

 ال الموافقة عليهاالذي ماله إ ،يملي شروطه على الطرف الثانيف بمركز القوةة أو الخدمة السلع
                                                

المتعلّق بشروط  1996جويلية  3المؤرخ في  96/03نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  -  1
 1الصادر في  ،36اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم، الجريدة الرسمية، عدد 

  .1997جوان 
المتعلّق باتفاقية فتح  1997نوفمبر  25المؤرخ في  97/05نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2

ديسمبر  29الصادر في  ،87الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، الجريدة الرسمية، عدد 
، المتعلق بمسك الحسابات 2003ارس م 18المؤرخ في  03/02ألغي هذا النظام بموجب النظام رقم . 1997

  .2003نوفمبر  30في  الصادر ،73عدد  ،وحفظ السندات، الجريدة الرسمية
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   .)1(أو رفضها واالمتناع عن التعاقد أصال ،والتعاقد على أساسها
حينما صارت مهنة  ،ظهرت أهمية البحث في مدى اعتبار عقد الوساطة من عقود اإلذعان

ة تحتكر ممارستها فئة من األشخاص المعتمدين خصيصا نالوساطة في األوراق المالية مهنة مقن
اتّفاقيات نموذجية محددة  لما أن هؤالء الوسطاء تربطهم بزبائنهم عقود أوع .)2(لهذا الغرض

  .)3(مسبقا تتولّى هيئة السوق تحديد البنود اإلجبارية الواجبة التوافر فيها
التي يراها الطرف الضعيف بنود العقد سلطة تعديل بعض ب اإلذعانيتمتع القاضي في عقود 

أي غموض أو شك فإن هذا الشك يفسر دائما لمصلحة الطرف إذا تضمن العقد و ،مجحفة وتعسفية
اعتبار عقد الوساطة من عقود االذعان سيؤدي إلى تطبيق هذه األحكام عليه لكنه ليس  .)4(الضعيف

فال يكفي وجود  .غير مكتملة ها، إالّ أنّعناصر عقد اإلذعانبعض  إذ رغم انطوائه على ،كذلك
المهنة، وال يكفي تقنين العقد وتنظيم الشروط مسبقا دون مساومة احتكار يمارسه الوسطاء على هذه 

  .الطرف الثاني، بل يجب أن تكون هذه السلعة أو الخدمة ضرورية للمتعاقد وال غنى له عنها مع
ن الخدمة التي يقدمها الوسيط ال يمكن تطبيق أحكام عقد اإلذعان على عقد الوساطة، أل

ا المسبقة تعاقد مع الوسيط وقد يحقّق بذلك أرباحا كما قد تلحقه استثمارية، من رغب بها وبشروطه
ي صفة اإلذعان فتنتلذا  .)5(خسارة، ومن ال يرغب فله أن يوظّف أمواله في قنوات استثمارية أخرى

تنعدم السلطة التقديرية للقاضي في تعديل بنود العقد أو وعلى عقد الوساطة في األوراق المالية، 
      .ذعن عن تأويل العقدمراعاة الطرف الم

                                                
للبحث في تفاصيل عقد اإلذعان التي ال يسعنا عرضها خالل هذا البحث توجه القارئ االطّالع على أمهات من  -  1

أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  كتب القانون المدني، نذكر منها على سبيل المثال عبد الرزاق
  . 244، ص 1964الجزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  . وغيرها من الكتب 119ص  1992كذلك عبد المنعم فرج الصده، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .10و 9، مرجع سابق، ص ...ين، دور شركات السمسرة في بيع األوراق الماليةأبو طالب صالح آم -  2
هذه البيانات اإلجبارية التي يجب أن تتضمنها اتّفاقية فتح الحساب بين الوسط والزبون في النظام رقم  ت اللجنةحدد - 3

نموذج اتّفاقية الحساب بين المتضمن  1998ماي  10في  98/02أصدرت التّعليمية رقم  كماالسابق الذكر  97/05
  .الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم

  :من التقنين المدني الجزائري التي تنص على التوالي 112و 110حسب نص المواد  -  4
إذا تم العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي  - « 

  .» نها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطال كّل اتّفاق على خالف ذلكالطرف المذعن م
يؤول الشك في مصلحة المدين غير أنّه ال يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة « : تنص على 112والمادة 

  .» في عقود اإلذعان ضارا بمصلحة الطّرف المذعن
  .80، مرجع سابق، ص ...في بورصة األوراق المالية الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة -  5
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صرف أو جعل القانون التجاري الجزائري كّل عملية مصرفية  :هو عقد تجاري – 4 - أ
من هذا المنطلق يعتبر عقد السمسرة عمال تجاريا بالنسبة  .)1(سمسرة عمل تجاري بحسب الموضوع

ر السمسرة عمال كما تعتب. )2(صفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا هيكسب ،للسمسار
  .)3(تجاريا سواء توسط السمسار في إبرام عقود مدنية أو تجارية

يجب التفرقة إذ ، )4(لعميلا بغض النظر عن صفةلسمسار، على اة التجارية الصفبغ ست
ال  ،بين نوعين من العمالء، األول هو ذلك الذي يشتري األوراق المالية بنية توظيف أمواله

أما  .مدنية بحتةهذا العميل  أعمالتكون فاألرباح بين فارق األسعار،  بنية المضاربة وتحقيق
النوع الثاني فهو الذي يهدف من وراء هذه العملية إلى المضاربة وتحقيق الربح وهما 

  .)5(تجاريا الزبون عنصران أساسيان العتبار أي عمل تجاري فيكون عمل
في معرفة القانون الواجب  ،طرافهالتجارية للعقد وأل طبيعةتمكن أهمية البحث في ال

قواعد  هاالتصرف من لىوفي مدى تطبيق األحكام التجارية ع ،التطبيق والقضاء المختص
  .وغيرها... رعذااإلثبات واإلفالس واإل

  :تمييز الوساطة في البورصة عن النشاطات المشابهة لها – ب
 شطون في مجال المنقوالتوسطاء األوراق المالية عن الوسطاء اآلخرين الذين ينيختلف 

                                                
من المادة الثانية من التقنين التجاري الجزائري على أن األصح هو النص الفرنسي الذي استعمل  13الفقرة   - 1

valeurs mobilières بدالً من القيم العقارية باللغة العربية.  
ص    ، 1987 ،ارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالفتالوي سمير جميل حسن، العقود التج  - 2

438 – 439.  
فقد  .57، ص 2004 ،العريني محمد فريد ودويدار هاني، أساسيات القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مصر  - 3

منفردة أي تلك التي تكتسب كان التقنين التجاري المصري القديم بدرج أعمال السمسرة ضمن عمال التجارة ال
ومع ذلك فقد أثّر الخالف آنذاك حول مدى توقّف الصفة التجارية . الصفة التجارية ولو وقعت على سبيل االنفراد
فأيد عدد من الفقهاء بعض األحكام القضائية فيما ذهبت إليه في . للسمسرة على طبيعة الصفقة المراد إبرامها

أما إذا كان . حينما يكون العقد الذي يهدف السمسار بوساطته إلى إبرامه تجارياإضفاء الطابع التجاري السمسرة 
  .العقد األصلي مدنيا فإن التوسط في إبرامه أي السمسرة المرتبطة به، تعتبر عمال مدنيا

رع في ح في الفقه وهو ما أكّدنه أيضا محكمة النقض المصرية، قد استقر على خالف ذلك، فالمشجلكن الرأي الرا
. نظر هذا الرأي قد ضمن السمسرة في األعمال التجارية دون شرط أو قيد وهو نص واضح في اطّالعه وعمومه

وترتيبا على ذلك انتهى هذا الرأي إلى أن السمسرة تعتبر عمال تجاريا مدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار 
السيد، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،  في هذا الشرح الفقي محمد  .في إبرامها أم تجارية

  . 107و 106، ص 2002بيروت، 
  .118، ص 1992القيلوبي سميحة، شرح العقود التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -  4

  .112ص  ،)ن ت د(العربية كذلك عوض علي جمال الدين، العقود التجارية، دار النهضة  
  .72، مرجع سابق، ص ...الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية  -  5
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أو  الزبائن بالهاتفوالعقارات، بل وأن عملهم وتعاقداتهم ذو طبيعة خاصة، كونهم يتلقّون أوامر 
  .)1(إليهم حسب نوع وطبيعة األمر احال وصوله اويسعون لتنفيذه ،الفاكس أو التلكس أو غير ذلك

السمسرة في تتّفق : اديةتمييز السمسرة في األوراق المالية عن السمسرة الع – 1 – ب
هما عملية وساطة بين المتعاملين، فكّل منهما في أن كال ،مع السمسرة العاديةالمالية األوراق 

  .غير أنّهما يختلفان في وجوه عدة )2(يمهد إلبرام عقود أخرى
احة يستطيع كّل إذا كانت السمسرة طبقا للقواعد العامة حرفة مب: إباحة التوسط - 

م بالقانون والعرف التجاري، فإن السمسرة في األوراق المالية ال التزالا ها معشخص أن يباشر
، )3(ترخيص بذلك من الجهات المختصةعلى إالّ بعد الحصول  ،يجوز ألي شخص مباشرتها

لذا يمكن  .إالّ بعد التحقق من توافر شروط وصفات معينة في طالب الترخيص التي ال تمنحه
   .)4(ألوراق المالية ليست سمسرة حرة إنّما سمسرة مقنّنةالقول أن السمسرة في ا

أضف إلى ذلك إجماع التشريعات على جعل التداول داخل البورصة محصورا على 
الوسطاء المعتمدين ورتّبت جزاء البطالن على كّل العمليات الواردة على القيم المنقولة 

  .)5(المتداولة داخل البورصة دون وسيط معتمد
القيام بأعمال مادية  في ،مهنة السمسار طبقا للقواعد العامة تتمثل :وسطموضوع الت - 

هذا  بقبولمعين  وسطه أو إقناع شخص يفي البحث عن متعاقد آخر يتعاقد مع العميل الذ كمنت
في حين أن مهمة سمسار  .)6(والقبول بمهمة السمسار بمجرد تالقي اإليجاتنتهي  .التعاقد

فهو يتلقّى أمر العميل بالبيع أو الشراء ويبحث لدى زمالئه  ،رة لذلك تمامااألوراق المالية مغاي
 السماسرة عن عرض يطابق رغبة عميله، فما إن يجد حاجته حتى يتعاقد باسمه الشخصي

                                                
مجلّة ، »دور وسطاء األوراق المالية في تشريعات البورصات العربية، دراسة مقارنة « االبيوكي عادل رمضان،  - 1

  .50، ص 1991، العدد األول، مارس األهرام االقتصادي
  .191، مرجع سابق، ص ...سيد طه محمد بدوي، عمليات بورصة األوراق المالية  -  2
أيت مولود فاتح، حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة   -  3

  .200، ص2012دكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة تيزي وزو، 
4  - « Le courtage en matière de valeurs mobilières n’est pas un courtage libre mais un courtage 

réglementé ». 
   DE JUGLART  Michel  et  IPPOLITO  Benjamin, Traité de droit commercial, Tome 7, Banque et 

bourse, 3 ème édition Montchrestien, Paris, 1991, p 780. 
مدنياً وجنائياً  ورتّب لها جزاء 93/10رقم  من المرسوم التشريعي 5و 4ما تبنّاه المشرع الجزائري في المادة  هذا - 5

  .نفسه من المرسوم 58في المادة 
  .200أيت مولود فاتح، حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  6
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ويلتزم بتنفيذ العملية في مواجهة زبونه، بأن يسلّم له األوراق المشتراة إن كان مشتريا، أو الثمن 
  .)1(ئعاالمقبوض إن كان با

الوكالة عقد  :الوكالة في العقودعن التمييز بين السمسرة في األوراق المالية  – 2 -  ب
للقيام بعمل شيء باسم ولحساب  ،بمقتضاه يفوض شخص يسمى الموكل شخصا آخر يسمى الوكيل

 كما أن.  )3(، في حين أن الوسيط أو السمسار في األوراق المالية يتعاقد باسمه هو)2(الموكل
الوكيل في الوكالة ينوب الموكل في القيام بتصرف قانوني، أما السمسار فهو يقوم لحساب العميل 

  .بتصرفات قانونية وأعمال مادية تتمثّل في التفاوض على القيم المنقولة داخل مقصورة البورصة
الصادر في  539محكمة النقض المصرية السمسار وكيال حيث عرفته في القرار  اعتبرت

السمسار وكيل يكلّفه أحد التعاقدين بالتوسط لدى العاقد  « :والذي جاء كما يلي 07/01/1975
من طبيعة  نتجبينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتّفاق صريح أو ضمني يست إلتمام صفقة اآلخر

  .)5(، وهو قرار لم يتقبله الكثير من الفقه)4(» عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يده
الوسيط ال يعمل  :تمييز عقد الوساطة عن األوراق المالية في عقد العمل – 3 -  ب

في سمسرة األوراق المالية تحت إشراف العميل، ألن العميل ليس برب العمل، إنّما هو 
شخص يحتاج إلى مهارات وفنّيات الوسيط خاصة أن التفاوض في القيم المنقولة حكرا 

الوسيط بعمل مادي لحساب العميل فحسب، إنّما يقوم بعمل  كما ال يقوم .على الوسطاء
قانوني هو نقل ملكية األوراق المشتراة باسم العميل المشتري أو نقل ثمن هذه األوراق 

 ل إذا كان مشتريا، كما تنعدم عالقة التبعية بين الوسيط والعميل التي تربطيلحساب العم
  .)6(العامل برب العمل

                                                
  : ، نقال عن193، مرجع سابق، ص ...سيد طه محمد بدري، عمليات بورصة األوراق الماليةانظر،  -  1

PACHE (C), Le contrat de commission appliqué en commerce de valeurs mobilières, Thèse de 
doctorat, Lausanne, 1956, p 14. 

  .من التقنين المدني الجزائري 571المادة   -  2
من القانون المدني الفرنسي 1984من القانون المدني المصري وكذلك المادة  699ت عليه المادة كما نص.  

  .128بي سميحة، شرح العقود التجارية، مرجع سابق، ص لوالقي  -  3
حسني، قضاء  نقال عن أحمد .19ص مرجع سابق،  –السمسرة  –بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية   - 4

  . 221، ص 1992قض التجاري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الن
  .19المرجع نفسه، ص ، ...الوساطة في المعامالت الماليةبن مدني أحمد،   -  5
  .195، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية  -  6
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  :طة في األوراق الماليةتكييف عقد الوسا – ـج
إلى تكييف عقد السمسرة في األوراق المالية  )2(والفرنسي )1(القفه المصريانتهى 

 .ق مع التشريع الجزائري وذلك لعدة أسباببهذا التكييف ال ينط لكنبالوكالة بالعمولة، 
 لىعالمشرع الجزائري على خالف باقي هذه التشريعات لم ينص في القانون التجاري ف

  .بصورة عامة )3(منه بالنص على الوكالة التجارية 34المادة  فيبل اكتفى . الوكالة بالعمولة
أحكام دون أن يخص  ،العقود التجاريةنظم القانون التجاري الجزائري مجموعة من 

من هنا ظهرت أهمية البحث في تكييف هذا العقد لتحديد لعقود . عقد الوساطة أو السمسرةل
قد هو الكفيل أن تحديد الطبيعة القانونية للع حيث .واألحكام المطبقة عليها التي يندرج فيه

  .)4(هبتحديد الحقوق وااللتزامات الناشئة عن
تمكّن في ضبط أحكام هذا  أهمية كبيرة،القانونية  طبيعتهالتكييف القانوني للعقد وتحديد  يكتسي

بل آثر أن  ،ذا العقد في القانون التجاريالمشرع الجزائري هلم ينظم . العقد من حقوق والتزامات
يمية التي يترك ذلك للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بحكم تخصصها وبحكم السلطة التنظ

اللّجنة عملية الوساطة في األوراق المالية بموجب النظام رقم  خولها القانون إياها، لذا نظّمت
  .اعتبرا عقد الوساطة عقداً مستقالً منظم بأحكام خاصة ، اللذان)6(97/05وكذلك النظام  )5(96/03

 :يطنشاط الوس - د
 على اعتماد اللجنة، بحسب بمجرد حصولهيباشر الوسيط نشاطه في مجال القيم المنقولة 

                                                
  .193، مرجع سابق، ص ...الماليةسيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق : في ذلك  -  1

من قانون التجارة  81أما عن تعريف الوكالة بالعمولة في التشريع المصري، فتعرفه الفقرة الثانية من المادة 
الوكالة بالعمولة اتّفاق يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بالقيام بتصرف قانوني باسمه « : المصري كما يلي

  .» ولحساب موكّله مقابل آجر
2   - « L’intermédiaire en valeurs mobilières est un commissionnaire du croire ».              

  PACHE (C), Le contrat de commission appliqué aux valeurs mobilières, op.cit, p 14. 
  .193، مرجع سابق، ص ...نقال عن سيد طه محمد بدوي، عمليات بورصة األوراق المالية

  .من التقنين التجاري 94أما عن الوكالة بالعمولة فقد عرفها المشرع الفرنسي، الفقرة األولى من المادة 
يعتبر عقد الوكالة التجارية اتّفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام « : التي تنص على ما يلي - 3

باسم ولحساب تاجر، والقيام عند االقتضاء بعمليات  البيوع والشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية
  .» تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

  .17، مرجع سابق، ص ...بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية -  4
المتعلّق بشروط اعتماد  1996ة جويلي 3المؤرخ في  96/03نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 5

  .السابق ذكرهالوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم، 
المتعلّق باتفاقية فتح  1997نوفمبر  25المؤرخ في  97/05نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  6

  .، السابق ذكرهالحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم
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ينشأ  .، فهناك وسطاء ذو نشاط محدود وهناك آخرون ذو نشاط غير محدودهنوعية اعتماد
هة وفي وااللتزامات في مواجهة الزبائن من ج عن هذه األنشطة مجموعة من الحقوق

يتحدد نطاق نشاط  .من جهة أخرى في ممارسة نشاطه مواجهة اللجنة التي تراقب الوسيط
إذا رأت لذلك  ة من تلقاء نفسها عند منحها إياهالوسيط وقت طلبه االعتماد أو تحدده اللجن

  .)1(نشاط غير محدودقد يكون الوسيط ذا نشاط محدود، كما قد يكون ذا ف ،مقتضى
يكون نطاق نشاط الوسيط محدودا، إذا اقتصر : الوسيط ذو النشاط المحدود – 1 - د

 ،على الوساطة في التفاوض على القيم المنقولة ليس لحسابه الخاص بل لحساب الغير فقط
دون إمكانية تقديم خدمات في مجال تسيير حافظات القيم المنقولة أو في التوظيف أو السعي 

يتمثّل في تلقي أوامر ف ،أما عن التفاوض حول القيم المنقولة لحساب الزبائن .)2(يقلمصفا
بالبيع أو الشراء منهم والسعي لتنفيذها في أحسن الظروف داخل مقصورة البورصة، وذلك 

  .)3(وفقا لنوع وطبيعة األوامر التي تحدد سلطات وصالحيات الوسيط في التنفيذ
وسيط إضافة إلى مهمة يمارس هذا ال: ط غير المحدودالوسيط ذو النشا – 2 - د

التفاوض المتعلقة بالقيم المنقولة القابلة للتداول في البورصة وبالمنتوجات المالية األخرى، أحد 
  :النشاطات التالية أو العديد منها

  .عملية شراء أو بيع قيم منقولة لصالحه سواء بصفة رئيسية أو ثانوية - 
  .ة لحساب الغيرتوظيف القيم المنقول - 
  .تسيير حافظات القيم المنقولة بموجب توكيل - 
  .يقالقيام بالسعي المصف - 
  .كّل نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة - 

                                                
المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم  96/03من النظام رقم  3المادة  نصت على ذلك - 1

  :يطلب الوسطاء في عمليات البورصة االعتماد ضمن الفئات المحددة أدناه «. ومراقبتهم، سابق الذكر
  . ب ذوي النشاط غير المحدود.ع.و -
  .»ب ذوي النشاط المحدود .ع.و -

ب إذا كان ملف .يمكن للجنة الحد من نشاطات الوسيط ع «: من النظام نفسه على ما يلي 12ا نصت المادة كم
االعتماد المقدم لها ال يظهر بأن الوسيط قادر على ممارسة كّل النشاطات الواردة في طلب االعتماد بصفة 

  .» مالئمة وكاملة
  .رسابق الذك 96/03من النظام رقم  12المادة   - 2

3   -   Guide de l’investisseur, collection des guides de la COSOB, Alger, Novembre 1997, p 15. 
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من  7الذي صدر تطبيقا للمادة  ،96/03ددت هذه النشاطات في نظام اللجنة رقم ع
تسيير محفظة القيم  :نشاطين هما ، التي حصرت الوساطة في 93/10التشريعي رقم  المرسوم
الذي سماه المشرع آنذاك بإدارة سندات القيم المنقولة لحساب الزبائن بتلقي أموال  ،المنقولة

عدلت هذه المادة  .)1(دارة، أما النشاط الثاني فهو عمليات المقابلباإلمشفوعة بتفويض 
ووسعت في  ،96/03 مرق النظاموصيغت صياغة أوضح اشتملت على النشاطات المحددة في 

المتضمنة  03/04من القانون رقم  5باستحداث نشاطات أخرى وذلك بموجب المادة دائرتها 
  :والتي جاء نصها كما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  7تعديل المادة 

يمكن للوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا وفي حدود األحكام التشريعية  «
  :تي يخضعون لها النشاطات اآلتيةوالتنظيمية ال

  .التفاوض لحساب الغير -
  .اإلرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة -
  .التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب -
  .تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة -
  .توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية -
  .في مجموع السندات المصدرةضمان النجاح في المسعى واالكتتاب  -
  .التفاوض للحساب الخاص -
  .إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات - 

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تحدد االعتماد المقدم للوسيط لغير أنه، يمكن 
  .»... في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعاله

                                                
يخول الوسطاء في عمليات  «: قبل تعديله كما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  7وقد كان نص المادة  - 1

  :البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة للقيام بما يلي
  .ون لحساب زبائنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أمواال مشفوعة بتفويض إدارةيدير -
  .يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة وال يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبائنهم - 
األموال التي يأتمنهم عليها ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا فضال عن ذلك من أن رؤوس  

  .زبائنهم إلنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا
  .» وتبين الئحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعاله 
  :بما يلي اوعوضت 96/10إال أن هاتان الفقرتان ألغيتا بموجب األمر رقم  
المصرفي، حركة رؤوس األموال التي يودعها الزبائن لدى عالوة على ذلك يجب أن تتم عن طريق التحويل  «

  .» الوسطاء في عمليات البورصة الستثمارها في شكل قيم منقولة
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فبعض يدخل في نشاط  ،كّل هذه النشاطات داخل السوق المالية بقسميهاالوسيط  مارسي
أجل البحث والتفصيل في سيالسوق األولية والبعض اآلخر في نشاط السوق الثانوية، لذا 

مختلف هذه األنشطة، إلى حين دراسة نشاط كّل من السوقين األولية والثانوية، في الباب 
  .الثاني من هذا البحث

  :مهنيةقواعد تحكمها عقدية عالقة الوسيط بالمفاوض عالقة  - ثانياً
شخصا معنويا، ال يستطيع مباشرة المفاوضات في عمليات البورصة الوسيط يعتبر 

ذلك أعوان يباشرون المفاوضات باسمه ولحسابه وتحت  عنه يتولى .داخل المقصورة بنفسه
من  10لمادة ل ، طبقاًكفائتهم المهنية أعواناً مفاوضين على أساسالوسيط  فظيو. إشرافه

والتعليمة  )2(97/02على إثرها صدر النظام رقم ، التي )1(93/10المرسوم التشريعي رقم 
  .المتضمنان شروط وإجراءات تأهيل هؤالء األعوان )3(99/03رقم 

   :تأهيل المفاوض – أ
خل المقصورة يقومون بمهام التفاوض دا اًأشخاصالوسيط في عمليات البورصة يوظف 

التأهيل مرفقاً أن يقدم طلب المفاوض  على يجب. بعد تأهيلهم من طرف اللجنة باسمه ولحسابه،
  .ظر في مدى توافر شروط التأهيل فيهبالملف الذي تطلبه هذه األخيرة، فتن

مجموعة  هإذا توافرت في تمنح اللجنة تأهيالً للمفاوض :المفاوض روط تأهيلش - 1 – أ
  :من الشروط هي

  .سنة على األقل 25أن يبلغ من العمر  - 
  .أن يتمتع بأخالق حسنة - 
  .أن يكون حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها - 
  .)4(أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة - 

                                                
يمكن للمسير أو مجلس اإلدارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من  «: بنصها على ما يلي - 1

  .م المنقولة في البورصةبين المستخدمين إلجراء المفاوضات الخاصة بالقي
  .» تحدد قواعد التأهيل في الئحة تصدرها اللجنة

والمتعلق بشروط تسجيل األعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم  1997نوفمبر  18المؤرخ في  97/02النظام رقم  -  2
لجريدة الرسمية، ، ا1997ديسمبر  6المنقولة في البورصة، المصادق عليه بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 

  .1997ديسمبر  29، الصادر في 87عدد 
  .، المتعلقة بتحرير البطاقة المهنية1999جوان  16المؤرخة في  99/03التعليمة رقم  - 3
المتعلق بشروط تسجيل األعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في  97/02من النظام رقم  3المادة   - 4

  .رهالبورصة، السابق ذك
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الذي  وفقا لنموذج الطلبيودع طلب التأهل لدى اللجنة  :إجراءات التأهيل – 2 - أ
نموذجا يجب ملئه وتوقيعه من طرف مسير  وضعت التي ،99/03التعليمة رقم في ته نبي

يتضمن هذا النموذج معلومات خاصة بالسيرة الذاتية للمشرح ومؤهالته العلمية  .الوسيط
  .)1(وكفاءته وخبرته المهنية مرفق بملف المترشح

لجنة  ،ة بعد استالمه للملفمباشر يعين رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
حول  ،تتمحور المسابقة أساسا. لتنظيم وإجراء المسابقة التي يؤهل على أساسها المترشح

إذا تسلم اللجنة بطاقة مهنية للمترشح . عملياتها أنظمة التسعيرة داخل البورصة وكيفية تسيير
 تلتزم. سجله يصبح مفاوضا باسم ولحساب الوسيط الذيفكانت نتائج االمتحان مرضية، 

، على أن )2(مهنيةالبطاقات البأسماء الحائزين على  مسك سجلبشركة بورصة القيم المنقولة 
 .)3( شرف على هذا أو هؤالء األشخاصالمللوسيط  يبلغ هذا التسجيل على الفور

يتولى المفاوض المؤهل مباشرة بعد حصوله على  :نشاط المفاوض المؤهل – 3 - أ
التي  لدى شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، تنفيذ أوامر الزبائن تسجيلهو ،البطاقة المهنية

يتفاوض بشأنها ويحضر  .لحسابه داخل مقصورة البورصةيتلقاها الوسيط الذي يعمل 
  .حصص التداول، وله أن يحضر حصص التسوية نيابة عن الوسيط

فاوض بطاقته تسحب اللجنة من الم: هاء مهام المفاوض أو سحب بطاقتهان – 4 - أ
بالتزاماته أو خرقه للقواعد القانونية أو  هفي حالة إخاللالمهنية بشكل مؤقت أو نهائي، 

 ،، بشكل يمس سالمة المعامالت داخل هذه السوقالمنظمة للبورصةالنصوص التنظيمية 
تعلل اللجنة قرارها بالسحب  .ويمس مصالح األطراف المتعاملة وسمعتهم وسمعة السوق

  .)4(عني باألمر وللوسيط الذي يعمل المفاوض لحسابهوتبلغه للم
  : وقف المفاوض عن التفاوض ألسباب مختلفة عن هذه، وهيتقد ي

                                                
  :في الوثائق التالية 99/03من التعليمة رقم  3حددت اللجنة هذا الملف في المادة  - 1

  .نسخة من شهادة الميالد -
  .نسخة من الصحيفة العدلية -
  .نسخ مصادق عليها من الشهادات المتحصل عليها -
  .نقولةنسخ مصادق عليها من شهادات التكوين والتربصات التي تابعها المترشح في مجال القيم الم -

  .السابقة الذكر المتعلقة بتحرير البطاقة المهنية، 99/03من التعليمة رقم  5المادة   - 2
  .السابق ذكرهما 99/03من التعليمة رقم  9وكذلك المادة  97/02من النظام رقم  4المادة   - 3
لمؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في المتضمن شروط تسجيل األعوان ا 97/02من نظام اللجنة رقم  6المادة   - 4

  .البورصة
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  .عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصالحه - 
  .حالة توقيف أو شطب الوسيط الذي يعمل لصالحه - 

ة بأنه قد ومع ذلك يمكن للمتداول أن يستأنف نشاطه بعد أن يقوم وسيطا آخر بإخطار اللجن
  .)1(قام بتعيينه، أو عند رفع التوقيف الذي صدر ضد الوسيط األول

  الثاني طلبالم
  هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولةالتنظيم القانوني ل

، في )2(استوحى المشرع الجزائري تسمية هيئات التوظيف الجماعي من النظام الفرنسي
رغم . )3(تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولةحين تسميها أغلب التّشريعات العربية ب

 ،اختالف تسميتها وأشكالها من نظام قانوني آلخر، إالّ أنّها تهدف إلى تحقيق غرض رئيسي
  .لقواعد والمبادئ التي تحكم عملهال اً، وفقلحساب زبائنهاهو جمع المدخّرات وتوظيفها 

يار األسهم والسندات واألوراق المالية األخرى تتمتّع هذه الهيئات بخبرات تجعلها تتقن اخت
ووفقا  ،وتتقن إدارتها بدقّة وعناية وفقا لبرنامج االستثمار الذي تسطّره الواجب االستثمار فيها،

لحساب المدخرين الذين يقتسمون منافع تلك  تقوم بهذه اإلدارة .لسياسة توزيع المخاطر وتحديدها
. » ال يجب وضع البيض كلّه في سلّة واحدة« يقا للمثل القائل تطب ،)4(اإلدارة كّل بنسبة حصته

  .)5(الستثماراته في القيم المنقولة غريمان ألمواله وعن عائد ماألفالمدخّر الفرد يبحث عن 
هذه الهيئات في ممارساتها لنشاطها  تتبعلتحقيق األغراض المنشودة من إنشائها،  

  :ما يليمجموعة من المبادئ المشتركة، تتمثّل في
وتوزيع المخاطر وتقليلها  ،القيم المنقولة فيالسعي لضمان استثمار آمن ومربح  -

 .)6(المستطاعقدر 
                                                

  .السابق ذكره 97/02من النظام رقم  8المادة   - 1
2   - Organisme de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM). 

درجة الدكتوراه في الحقوق، نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، رسالة لنيل   - 3
  .9، ص 2004كلّية الحقوق، جامعة حلوان، 

4  -   FAFFA  Jean – Claude, Les sociétés d’investissement et la gestion collective de l’épargne : 
expérience Américaine, Editions Cujas, Paris 1991, p 4. 

  .16االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات   -  5
6   -   JEANTIN Michel, « Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) » Juris-Classeur : 

Banque et crédit, Fascicule 981, Edition Juris-Classeur, Paris 1986, pp 2 – 3. 
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   .االمتناع عن عمليات السيطرة والمضاربة -
تدخّلت أغلب التشريعات لتحديد النسب القصوى من القيم المنقولة التي يمكن لهذه الهيئات 

قانونية والفعلية على إدارة الشركة المصدرة بتملّكها أغلب رض منعها من السيطرة الغب ،شرائها
  .)1(لمدخّرالذي يسعى إليه ا ألنّها تتنافى مع األمانغير المشروعة  كما تمتنع عن المضاربة .أسهمها

هما و يعرف التشريع الجزائري نوعين من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
تخضع هذه . المتغير، والصناديق المشتركة للتوظيف شركات االستثمار ذات الرأسمال

ذات الرأسمال المتغير شركات  االستثمارالهيئات ألنظمة قانونية مختلفة، فإذا كانت شركات 
، فإن )الفرع األول( ولقواعد خاصة أخرى التجاريالقانون قواعد العامة في تجارية تخضع لل

  ).الفرع الثاني( اماًصناديق االستثمار لها تنظيم قانوني مختلف تم
  األول فرعال

  شركة تجارية تخضع ألحكام خاصة شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير
لكن ، 1822ألموال أول مرة في بلجيكا سنة لفكرة المشاركة لتحقيق توظيف أمثل ظهرت 

ظهرت شركات توظيف مشترك تقترب من  1870وفي سنة . للنموذج الحاليبشكل مخالف 
كات الرائجة في وقتنا الحالي، حيث كان المدخرون الصغار يأتمنون شركات الترست على الشر

  .)2(تتولى توظيفها في قيم منقولة عن طريق أعوانها المختصين في هذا المجالف ،مدخّراتهم
التي كانت تمول أغلب المشاريع  ،تأثّرت الواليات المتحدة األمريكية بالترستات البريطانية

ررت الحكومة خشية من زيادة سيطرة الترستات البريطانية على السوق األمريكية، ق .ةاألمريكي
ذلك في و ،والسوق األمريكيين ينلمدخراحماية لتراقب نشاط الترستات  إنشاء هيئات رقابية،

في الواليات ) open-end(أنشأت أول شركة باستثمار مفتوح  1924في سنة  .)3(1914ديسمبر 
 وكان رأسمالها في تغير دائم كونها، )4(في بوسطن) MIT(وهي شركة  ،ريكيةالمتّحدة األم

                                                
  .16، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص نهال فتحي أحمد عبد اهللا  -  1

2   -   JEANTIN  Michel, Société d’investissement à capital variable (SICAV), op.cit, p 3. 

مين كانت هذه الترستات تسير من قبل أشخاص خبراء قادرين على تحليل المعلومات المالية التخاذ أفضل القرارات ولتأ
  .وذلك لوضع حد لألخطار الناشئة عن هذا التسيير ،االدخار، إالّ أنّهم كانوا يخضعون لرقابة جمعية المدخرين

لصناديق االستثمار، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق،  يالبخفاوي هشام، التنظيم القانون - 
  .    13، ص 2006جامعة القاهرة، 

3  -   FAFFA Jean-Claude, Les sociétés d’investissement et la gestion collective de l’épargne :  
expérience américaine, op.cit, p 47. 

4   - (MIT) : Massachusetts Investors Trust. Ibid, pp 47 – 48. 
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  .كانت تشتري كّل ما كان يجب شرائه وتبيع كّل ما كان يجب بيعه من قيمها المنقولة
تأخّرت فرنسا في االلتحاق بهذا الركب، فلم تعرف هذا النوع من الشركات إالّ في 

لتها الدولة من ضرائب التكافل المنقولة التي حص كان ذلك بغرض إدارة القيم .1945سنة 
صناديق نفسه سومان ينشآن في الوقت رصدر م 1957ديسمبر  28في  .)1(الوطني

صدور إلى غاية االستثمار والشركات ذات رأس المال المتغير، بقي هذان النصان مجمدان 
  .)2( تبين كيفية إنشاء هذه الشركاتالتي  تطبيقيةالمراسيم ال

صدر القانون أف ،د المشرع الفرنسي جمع النصوص المتعلّقة بهذه الشركات في نص واحدأرا
بموجب  المعدلت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ئاالمتعلق بهي 1979جانفي  03المؤرخ في 

لتحقيق االنسجام بين القانون الفرنسي وقواعد التوجيه  .1988ديسمبر  23القانون المؤرخ في 
بشأن تنسيق التنظيمات االستثمار المشترك في القيم  1985ديسمبر  20ي الصادر في األوروب

الصادر عن لجنة  89/02والمتمم بالنظام رقم  ،)3(المنقولة في دول السوق األوروبية المشتركة
كل نظامها العام  في  AMFسلطة السوق المالية الفرنسية جمعت ،)COB()4(عمليات البورصة 
  .)5(النظام القانوني المطبق على شركات ذات الرأسمال المتغيرالمفعول، ووحدت  النصوص السارية

  ، بموجب األمر1996سنة نشأت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الجزائر أ
 االستثمار ذات رأس مال اتشرك: صنفين من المؤسسات هي قسمها إلىالذي  )6(96/08رقم 

                                                
1   - L’ordonnance du 2 Novembre 1945 portant création des sociétés nationales d’investissement  

« c’étaient des sociétés fermés. La première avait pour objectif la gestion des valeurs mobilière 
acquises à l’état par suite du paiement de l’impôt de la solidarité nationale. 
La seconde était destinée à permettre la participation de la petite épargne au marché des valeurs 
mobilière, ce fut un échec complet pour ces sociétés fermées. »  
  JEANTIN  Michel, Société d’investissement à capital variable, op.cit, p 3. 

الذي كان يخشى أن  Mr PINY. A نذاكهذه النصوص معارضة حادة خاصة من قبل وزير االقتصاد آ واجهت - 2
 1962في سنة . تعرقل مثل هذه الشركات، آليات التوظيف الخاصة بسندات الخزينة والتي كانت تديرها الدولة

ونظرا للضرورة الملحة على فتح بورصة باريس على المعامالت الدولية واألسواق العالمية، نادت لجنة الخبراء 
  .ء شركات ذات الرأسمال المتغير لتصدر بذلك النصوص التطبيقيةالماليين باإلسراع في إنشا

Ibid, p 3. 
3  -   ROBLOT René, Les organismes de placement collectif en valeur mobilières, (O.P.C.V.M), 

Edition Ansu, Paris 1995, pp1 -  2. 
4  -   LE GALL Jean Pierre, Droit commercial, Les groupements commerciaux, sociétés commerciale 

et GIE. Bourse de valeurs, 13ème édition, Dalloz, Paris, 1992. 
5  -   ESSOMBE-MOUSSIO Jean-Jacques, « La gestion de portefeuille », Dictionnaire Jolly bourse, 

Edition Jolly, Paris 2006, p 2.  
) م.ق.ج.ت.هـ(التوظيف الجماعي للقيم المتقولة  المتعلّق بهيئات ،1996يناير  10ي المؤرخ ف 96/08األمر رقم  -  6

  .1996يناير  14الصادر في  ،03عدد  ،، الجريدة الرسمية)م.ت.ص(و) م.م.ر.إ.ش(و
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عن لجنة تنظيم  صادر نص تنظيمي ثم نظمت بموجب .للتوظيف ةق المشتركيداوالصن ،متغير
كيفية وإجراءات  حددت هذه النصوص. )1(97/04هو النظام رقم  ،عمليات البورصة ومراقبتها

  .      )ثانياً( وكيفية تسييرها )أوالً( تأسيس شركة االستثمار ذات رأس المال المتغير
   :ال المتغيرتأسيس شركة االستثمار ذات رأس الم -أوالً 
كل شركة مساهمة، فعلى ش المشرع الجزائري شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير منح

األرجح أن تكون القواعد المطبقة على شركة المساهمة من حيث رأسمالها وإجراءات تأسيسها 
هذه األخيرة  إالّ أن المشرع أفرد ،هي ذاتها المطبقة على شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير

  .بقواعد وإجراءات خاصة بها
   :شكل الشركة – أ

شركة االستثمار ذات رأس مال « : على ما يلي 96/08 رقم من األمر 2تنص المادة 
هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة ) م.م.ز.إ.ش(متغير المسماة فيما يأتي 
  .وسندات دين قابلة للتّداول

  .»حكام القانون التجاري في كّل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا األمرتخضع هذه الشركة أل
 ،وفقاً للقانون التجاريالمساهمة، وتنشأ  شركة المشرع أن تتّخذ هذه الشركة شكل اختار

شركة  تمتاز .)2(شركة االستثمار ذات رأس المال المتغيرب الخاصة مع األحكامال تناقض أعلى 
ال ذات اعتبار مادي ال شخصي يملك فيها المساهم أسهما وصكوكا أنّها شركة أموبالمساهمة 
  .ل عن ديون الشركة إالّ في حدود أسهمهل بطرق سهلة وغير معقّدة، وال يسأقابلة للتداو

، الشركة تمثّل هذه األسهم حصص نقدية يكتتب فيها المساهم مقابل حصوله على صكوك
                                                

المتعلّق بهيئات التوظيف  ،1997نوفمبر  23المؤرخ في  97/04نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 1
  .  1997ديسمبر  29الصادر في  ،87، الجريدة الرسمية عدد )م.ق.ج.ت.هـ(الجماعي في القيم المنقولة 

شركات االستثمار ب المتعلق 1988المادة الثانية من قانون في  عليه الذي نص المشرع الفرنسيموقف يتقاسمه مع  - 2
  .1979جانفي  3ن السابقة الصادر في والقان عليه ص، مؤكّدا بذلك على ما ن)SICAV(ذات الرأسمال المتغير 

-   JANTIN  Michel, Sociétés d’investissement à capital variable., op.cit, p 8. 
  .على خالف المشرع المصري الذي سمح بإنشائها في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة التوصية باألسهم

من الئحته التنفيذية  134والمادة  1992لسنة  95ي رقم من قانون سوق رأس المال المصر 29حيث أن المادة 
أوجبتا أن تتّخذ الشركة العاملة في مجال األوراق المالية شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية البسيطة، وكون 
شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير تعمل في مجال األوراق المالية عن طريق إدارة وتسيير المحافظ فيشترط 

نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة،  لمزيد من التفاصيل . فيها هذان الشكالن
 .340مرجع سابق، ص 
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سهم بجمع أموال طائلة من شركات األ سمحت .لهادون أن يضطلع بأداء خدمات معينة 
إالّ أن . )1(مرونة تداول صكوكها تضمن كما ،عن طريق االكتتاب العام تسأسالمدخرين إذا 

سهم لشركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير، مدى مالئمة نموذج شركة األ في شككالفقه 
 .هات ومنهم من عارضهذه الشركا علىسهم فمنهم من ساند فكرة تطبيق نظام شركة األ

يرى األستاذ  :معارضي تطبيق نظام شركة المساهمة على شركات االستثمار – 1 – أ
SENARD)2( شكل شركة األ سهم، وإن اختبر لسنوات طويلة في ساحات العمل، كما أن

يمضي األستاذ  .قائم في ذاته انونيقنظام  هإالّ أنّ ،ه يد المشرع بالتعديل والتنقيحتتناول
 ال يتحققالمشاركة، وهو عنصر  نيةحا أن العنصر الرئيسي في عقد الشركة هو موض

 إنماأحد،  ةشاركمالمساهم أية نية في  ال يملك .شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير
رتها في ه المنقولة بناء على خبغرضه الوحيد بدخول هذه الشركة هو توكيلها إلدارة قيم

  .نفرادي، أي دون أن يفكّر في بقية الشركاءالمجال وذلك بتفكير ا
يشترك في  دون أنالخدمة له بمفرده،  تقدمأنّها على مع الشركة المستثمر يتعامل  
شركات البواقع يستدل األستاذ  .مع غيره الخسائر التي تلحق بهاوال في التي تحقّقها  حاألربا

لمؤسسات المالية على غالبية االستثمارية في أغلب الدول، التي تسيطر فيها البنوك وا
لى حول هذه الشركات إمما ي ،تكتسب بذلك سلطة القرار داخل الجمعية العامةهي ف .رأسمالها

  .)3(ال غير ةماليخدمة جديدة تقدمها البنوك والمؤسسات الفروع تقدم مجرد 
التي تحكم  يدعم البعض اآلخر الرأي الرافض، بحجج قانونية تتمثّل في عدم مالئمة القواعد 

المستمر  الرأسمال الثابت لشركة األسهم مع شركة االستثمار القائم على مبدأ أساسي هو التغير
يزيد وينخفض بحسب عدد المساهمين المكتتبين فيها والمتنازلين عن  والسهل في رأسمالها، فهو

  .)4(في شركة المساهمة الوضعهو كما دون أن يكون جزاء ذلك هو الحل  ،حصصهم
                                                

  .210 – 209 ص في ذلك العريني محمد فريد وهاني دويدار، أساسيات القانون التجاري، مرجع سابق، ص  -  1
  .145ات األموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كذلك فوضيل نادية، شرك 

  عن نقال .222نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص  -  2
SENARD Olivier, Les organes de placement collectif en valeurs mobilières dans le marché 
commun en Suisse, Thèse de doctorat, Paris, 1994, p 187. 

  . 224 – 223 ص نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص  -  3
4 -  ع الجزائري على إجراء الحل كجزاء النخفاض رأسمال شركة المساهمة ذلك في المادة نصالتي  2فقرة 594المشر

ويجب أن يكون تخفيض رأس المال التي يبلغ أقّل متبوعا في أجل سنة واحدة بزيادة .. . «: ما يلي تنص على
وفي  .تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق، إالّ إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر

  .»... ممثّليها بتسوية الوضعية غياب ذلك يجوز لكّل معني باألمر المطالبة قضائيا بحّل الشركة بعد إنذار
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جعل األحكام الخاصة بشركات األسهم غير بعلى هذه االنتقادات أغلب التشريعات ت رد
  .)1(المتطابقة مع طبيعة شركات االستثمار مستبعدة من مجال تطبيقها

 :نظام شركة المساهمة على شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير يدي تطبيقمؤ -  2 – أ
القانوني األمثل لتأسيس شركات االستثمار ذات  أن شركة المساهمة هي النظام ى هؤالءير

فالهيكل القانوني لتنظيم االستثمار سوف يتّسم بالبساطة والسهولة وسرعة  ،الرأسمال المتغير
كما أن شركة المساهمة تحكمها قواعد تحدد بدقة الروابط القانونية بين أطراف . المعامالت

اً القضاء دور لعب .ير سواء كان دائنا أو مدينا لهاالشركة، كذلك تلك التي تنشأ بينها وبين الغ
في تفسير وتطبيق هذه القواعد القانونية، بحثا عن التوفيق بين مختلف المصالح  اماًه

أن هذا الشّكل من الشركات يحقق األمان القانوني  خاصة ،المتعارضة في غالب األحيان
  .)2(لمشترك في القيم المنقولةفي مجال االستثمار ا الغاية المنشودة يوهللمستثمر 

نادت ، فدراسة كيفية تمويل االستثماراتاألوروبية  LORRAINإلى لجنة عهد 
بينت في تقريرها وجوب تأسيس مثل و ،بتأسيس شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير

أغلب تبنّت . )3(هذه الشركات وفقا لنموذج شركات المساهمة ألنّه النموذج األحسن لها
  : وهيجنة لالتي قدمتها القانونية المبررات بعد اقتناعها بالالتشريعات هذا الرأي، 

إن شركة األسهم هي الوحيدة في كّل التشريعات التي يمكن لها أن تتأسس عن طريق  -
شركات االستثمار ألنّها تقوم  تحتاجهاة يخاص .الدخارلاالكتتاب العام أو اإلعالن العلني 

عن طريق  ستأست أنمع مدخرات األفراد الستثمارها، فيفترض أساسا على فكرة ج
   .)4(اللّجوء العلني لالدخار

                                                
1  -   JANTIN  Michel, Sociétés d’investissement à capital variable, Op.cit, p 8. 

ق هذا ما تبنّاه المشرع الجزائري بحيث جعل قواعد القانون التجاري خاصة تلك المتعلّقة بشركة األسهم ال تطب
الفقرة الثانية من المادة الثانية   .في حالة وجود نصوص خاصة بهامال المتغير على شركات االستثمار ذات الرأس

  .السابق ذكره ،، المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة96/08من األمر رقم 
  .225 – 224نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص   -  2

3  -   JANTIN  Michel, Sociétés d’investissement à capital variable. Op.cit, p 8. 
 96/08في األمر  ال، في تأسيسها  إتباع إجراءات اإلعالن العلني لالدخاربالمشرع الجزائري شركة االستثمار لم يلزم  - 4

أن تقوم ) م.م.ر.إ.ش(يجب على «  :على ما يلي 96/08من األمر رقم  7، فتنص المادة 97/04في النظام رقم وال 
  . » أشهر من اعتماد قوانينها األساسية) 3(بإجراءات المتعلّقة بتأسيس شركات األسهم في مدة أقصاها ثالثة 

 االعتماد حصولها علىوبعد  ين،هذا النص أن الشركة قد تتأسس عن طريق االكتتاب الخاص بين المؤسس يفهم من
 =هذه التقنية مستوحاة .قيم منقولة عن طريق اللّجوء العلني لالدخار ليتسنّى لها بداية نشاطها أن تعلن عن إصدار يمكنها
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 هاهي خاصية تحتاجو، األسهمتتمتّع بها التداول التي ن في خاصية مكيالمبرر الثاني  -
شركات االستثمار في ممارسة نشاطها المتمثّل في تسيير محفظة القيم المنقولة للمدخّر 

 . هولة وسرعة بيع وشراء هذه القيمسلما تحققه من 

سهم ال يكتسب صفة التاجر وال يلتزم ر، هو أن المساهم في شركة األيخاأل المبرر -
بالتزامه، مما يعني أن إفالس الشركة لن يؤدي إلى إفالس المساهمين، وهو أمر يخدم 

  .)1(مصلحة المدخر الذي ال يرغب اكتساب صفة التاجر
اتت شركة األسهم هي الشكل األنسب لنشاط شركات االستثمار ذات لكّل هذه المبررات ب

 .الرأسمال المتغير

  :رأسمال المتغيرالإجراءات تأسيس شركة االستثمار ذات  – ب
جعلت  هاشكل شركة األسهم لتأسيس شركة االستثمار، إالّ أن خصوصياتتبنى المشرع 

القواعد العامة التي تخضع  فإلى جانب. هاالمشرع يحيطها برعاية خاصة في القوانين المنظّمة ل
لها شركة األسهم في تأسيسها، قام المشرع بتجميد تطبيق بعضها التي تتنافى مع خصوصية هذه 

  : وهيوعوضها بإجراءات خاصة  )2(الشّركة
 96/08المادة العاشرة من األمر رقم  أحالت :تحرير القانون األساسي للشركة – 1 – ب

 بالرجوع إلى القواعد .أن تحرير القانون األساسي للشركةبش )3(مة لشركة األسهمإلى القواعد العا
                                                                                                                                                   

 3في قانون ) SICAV(من التشريع الفرنسي الذي لم يشر إلى إجراء اإلعالن العلني لالدخار عند تأسيس =
لشركات تختلف في إن الذي دفع المشرع الفرنسي أن ينتهج هذا المسلك هو أن هذه ا. 1979جانفي 

عادة ما تنشأ بشراكة بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات التّأمين  ألنهاسهم غرضها عن شركات األ
وبعد استفاء شروط التّأمين وإجراءات االعتماد، تبدأ هذه األخيرة في جلب المدخرات عن طريق اإلعالن 

 .العلني لالدخار

  .226تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص نهال فتحي أحمد عبد اهللا،   - 1
هذه الشركة ألحكام  تخضع«  على ما يلي 96/08من األمر رقم  2ةنص المشرع الجزائري في المادة الثانية فقر -  2

ديده في هذا األمر بمفهوم المخالفة فإن ما تم تح»  القانون التجاري في كّل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا األمر
  .بقواعد خاصة يؤدي إلى تجميد تطبيق قواعد القانون التجاري

التي استبعدت  1979جانفي  3هذا ما تبنّاه المشرع الفرنسي في المادة الرابعة من القانون المؤرخ في 
. يالمتضمن القانون التجار 1966جويلية  24من القانون المؤرخ في  88إلى  70تطبيق المواد من 

حيث نصت المادة  1988ديسمبر  23واستمر األمر على حاله حتى بعد صدور القانون المؤرخ في 
  . نفسها المواد دالخامسة منه على استبعا

-   JANTIN  Michel, Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV). Op.cit, p 8. 
حسب التشريع ) م.م.ر.إ.ش(تحرر القوانين األساسية لـ « : ا يليعلى م 96/08 رقم من األمر 10تنص المادة  - 3

  .» المعمول به
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وذلك تحت  )1(ن المشرع اشترط تحرير القانون األساسي للشّركة من طرف الموثقفإالعامة 
إضافة إلى البيانات الجوهرية التي يتضمنها القانون األساسي لشركة  .)2(البطالن ةائلط

على مجموعة من البيانات التي يجب أن  97/04من النظام رقم  11ادة المساهمة، نصت الم
  :وهي) م.م.ر.إ.ش(لشركة  ييتضمنها القانون األساس

  .الشكل القانوني -1
  .غرض الشركة االجتماعي -2
  .العنوان -3
  ).سنة 99حد أقصى (المدة  -4
  .)3(مبلغ رأس المال األولي -5
  . إعادة شراء األسهم الحد األدنى للمبلغ الذي يجب أن تتوقف عنده عملية -6
  .شروط إصدار وإعادة شراء األسهم -7
  .طرق ودورية حسابات القيمة التصفوية -8
  .شكل األسهم لحاملها أو اسمية -9

  .طرق تقييم القيم المسجلة ضمن األصول أو المحتفظ بها في محفظة األوراق المالية -10
  .الحقوق والواجبات المتعلّقة باألسهم -11
  .طرق تخصيص وتوزيع النتائج -12
  .وزيع فتح وغلق الحسابات االجتماعيةت -13
مبلغ األقصى الالعموالت المقبوضة عند االكتتاب أو عند إعادة شراء األسهم وكذا  -14

  .لمصاريف التسيير
  .طرق اإلصدار وإعادة شراء األسهم  -15
  .شروط التأجيل أو الحّل المسبق  -16
  .شروط وطرق التصفية  -17

                                                
دخار من التقنين التجاري أو دون اللّجوء العلني لالّ 595سواء كان التأسيس باللّجوء العلني لالدخار حسب المادة  - 1

  .نفسه من التقنين 595إلى المادة  التي تحيل 605حسب المادة 
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإالّ كان باطال، وكذلك « : من التقنين المدني 418صت عليه المادة هذا ما ن - 2

  .» يكون باطال كّل ما يدخل على العقد من تعديالت إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد
  .» مي وإالّ كانت باطلةتثبت الشركة بعقد رس« : من التقنين التجاري 545كما نصت على ذلك المادة 

  .546مأخوذة من القواعد العامة التي نص عليها التقنين التجاري في المادة  5إلى  1البيانات من  - 3
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  .نألقاب وأسماء، عناوين والسيرة الذاتية للمؤسسي -18
 .تقييم المساهمات العينية من طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته -19
 .الحد األدنى من اإلداريين أو األعضاء المديرين ومجلس المراقبة -20
 .الحد األدنى من األسهم لكّل إداري -21
 .فترة وكالة اإلداريين أو األعضاء المديرين ومجلس المراقبة -22
 .لمراقبةصالحيات مجلس اإلدارة أو المديرين ومجلس ا -23
 .شروط استدعاء ومداوالت الجمعية العامة للمساهمين -24
 .تقديم المعلومات للمساهمين كيفيةطبيعة و -25
 .مندوب الحسابات -26
 .طرق التعيين والعزل -27
 .حقوق وواجبات المندوب -28
 .فترة توكيل المندوب -29
  .االسم والعنوان والمقر االجتماعي للمؤسسة المؤتمنة -30

ن القائمين على تحرير القانون األساسي للشّركة هم أ ،من خالل هذه البياناتيتّضح 
عادة  .يتعرف باسم الرأسمال األولي أو التأسيس يةالذين يودعون حصصا تأسيس ،المؤسسون

مين أو مؤسسات مالية ثم يطرحون جزء أما يكون هؤالء المؤسسون، بنوكا أو شركات التّ
  .  )1(ني لالدخارمن هذه األسهم لالكتتاب عن طريق اللّجوء العل

الذي أقرته ، 89/02نظامها رقم ) COB(لجنة عمليات البورصة الفرنسية  أصدرت
على تنص المادة الثانية منه  .411- 3سلطة السوق المالية في نظامها العام وفي مادته رقم 

يتم توقيعه من أولى مساهميها سواءSICAV ( (أن القانون األساسي لشركة االستثمار 
هم أو عن طريق وكالء عهد إليهم بشكل خاص إتمام هذا العمل على أن يدرج في هذا بأنفس

  .)2(للشّركة إلى جانب المبالغ المقدمة من كّل منهم ولييناألالعقد قائمة المساهمين 
                                                

1  -   ROBLOT  René, Les organismes de placement.., op.cit, p 6. 

2  - « Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit 
par un mandataire justifiant d’un pou  spécial. Ils mentionnent les noms des premiers 
actionnaires  et le montant des versements effectués par chacun d’eux, et suivant le cas, le noms 
des premiers administrateurs ou le nom des membre du directoire et du conseil de surveillance 
ainsi que le nom du premier contrôleur légal des comptes et, le cas échéant, de son suppléant, 
signés dans les conditions prévues à l’article L 214-17 du code monétaire et financier ». 

      Article 411-3 du règlement général du l’AMF du 12 novembre 2004. Journal officiel du 
24/11/2004 suivant ses modifications jusqu’à l’arrêté du 19 décembre 2008, J. O du 20/12/2008. 
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كغيرها من تخضع شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير  :طلب االعتماد – 2 - ب
 .المالية، العتماد اللّجنة كشرط جوهري لدخول هذه السوق األعوان المتدخلين في السوق

  :ويتم الحصول على هذا االعتماد على النحو اآلتي
احترام البيانات ببعد تحرير القانون األساسي للشركة من طرف المؤسسين األوليين  

من النظام  5لإلشارة فإن المادة . الجوهرية، يتم إيداعه أمام اللّجنة مرفقا بطلب االعتماد
علما أن  ،)1(هإيداع ملف االعتماد لدى اللجنة دون تحديد مكونات طاكتفت باشترا 97/04

 القانون األساسي للشركة، وأحالت اكتفت بالنص على اعتماد 96/08 رقم من األمر 6المادة 
 97/04النظام رقم  صدر. فيما يخص شروط االعتماد إلى الئحة تصدر من طرف اللّجنة

   .حدد الملف المرافق لطلب االعتماديلم لكنه ذكره  السابق
من قبلها، تشهد  اًوممضي تتلقّى اللّجنة ملف االعتماد لقاء تسليمها للمودع وصال مؤرخاً

إذا ما استوفى الملف شروط االعتماد، تلتزم اللّجنة وفي ظرف مدة ال . )2(فيه باستالم الملف
الملف، بإخطار المؤسسين بقبولها لمنحهم االعتماد  تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إيداع

أما في الحالة المخالفة فعليها أن تبلغهم رفض . عن طريق رسالة مسجلة مع وصل تسليم
في الطعن المنصوص  منح االعتماد بموجب قرار مبرر، ويحتفظ طالب االعتماد بحقّه كامالً

  .   )3(عليه في التشريع الساري المفعول
طبيعة الطعن الذي يرفعه من رفض اعتماده  96/08 رقم من األمر 6المادة  لم تحدد

وال الجهة المختصة بالنظر فيه وال مواعيده، لكن بالرجوع إلى القواعد المتعلّقة باعتماد 
طعن باإللغاء ضد قرار رفض االعتماد للمعني رفع اللّجنة للوسطاء في عمليات البورصة، 

  .)4(قرارتبليغه بالالدولة في أجل شهر واحد من تاريخ على أن يرفع أمام مجلس 
ال في حالة سكوت اللّجنة عن الرد رغم انقضاء مهلة الشهرين إلى  لم يتعرض المشرع

 بشأن 03/04 رقم ، كما سكت عنها القانون97/04رقمالنظام اللجنة في وال  96/08 رقم األمر
                                                

عمال بأحكام «  :المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على ما يلي 97/04من النظام رقم  5تنص المادة  - 1
والمذكور أعاله، فإن  1996يناير سنة  10المؤرخ في  96/08من األمر رقم  18والمادة  2الفقرة  6المادة 

أو مشروع النظام للصندوق المشترك للتوظيف مشروط بإيداع ملف االعتماد من قبل ) م.م.ر.إ.ش(اعتماد 
  .» المؤسسين لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

  .، السابق ذكرهالمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي 97/04من النظام رقم  7المادة   - 2
  .، السابق ذكره97/04من النّظام رقم  8والمادة  96/08من األمر رقم  6المادة   - 3
 ، السابق03/04م من القانون رق 6بعد تعديلها بموجب المادة  93/10من المرسوم التشريعي رقم  9المادة   -  4

  .ذكره
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 أما .)1(ذكر هذه الحالة القانون المصري كما سكت عن .اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
   .)2(كيف سكوت اللّجنة على أنّه موافقة على منح االعتمادفقد القانون الفرنسي، 

يودع مؤسسو الشركة نسخة من القانون  :التسجيل في السجل التجاري – 3 - ب
من قبل بعد الحصول على االعتماد األساسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، 

يلتزم المؤسسون، تحت مسؤوليتهم، بنشر مذكرة  .لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
    :التاليةمل على العناصر األساسية تشإعالمية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية 

  .التسمية والمقر االجتماعي - 
  . ألقاب وأسماء وعناوين المؤسسين - 
 - ليرأس المال االجتماعي األو.  
  .غرض الشركة االجتماعي - 
  .ه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاصدور رقم االعتماد وتاريخ - 
  .تواريخ فتح وغلق االكتتاب - 
  .)3(اسم ومقر المؤسسة المؤتمنة - 

                                                
يجب أن يكون قرار « : على ما يلي 95/92من الالئحة التنفيذية من القانون المصري رقم  132فقد نصت المادة  -  1

فإذا كان القرار بالموافقة ال يشترط تسبيبه، بينما يشترط تسبيبه إذا تضمن رفض . »... اللّجنة بالرفض مسببا
ويرى الفقه المصري في هذا . قانون إلى حالة سكوت عن الرد بعد فوات المواعيداالعتماد، دون أن يعترض ال

فله ذات الحق في حالة السكوت عن  ،رفض االعتمادضد قرار الشأن أنّه إذا كان للمعني باألمر الحق في الطعن 
شركات وحماية لمدخّرات نظرا لخطورة التعامالت المالية التي تباشرها هذه ال ،الرد، دون أن يفسر السكوت قبوال

  .يضعون ثقتهم فيها ناألفراد الذي
طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية في مصر، رسالة مقدمة لنيل  تفصيال في ذلك 

  .285، ص 2006شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 ةتشكيل لجنعلى  95/92من القانون رقم  62إلى  50اد من خصوصيات القانون المصري أنّه نص في المو

التظلمات اإلدارية بشأن رفض الترخيص ب المتعلقةمنه  52و 50خاصة تفصل في النزاعات المتعلقة بالمواد 
تتشكّل هذه اللّجنة بقرار من وزير االقتصاد، يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتتشكّل . بالتأسيس أو سحبه

ن مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس أو أحد شاغلي وظائف مستوى اإلدارة العليا بالهيئة من عضوان م
 وأما ميعاد الطعن أمام هذه اللّجنة فه .لى أحد ذوي الخبرة يختاره الوزيرإالعامة لسوق المال المصري، إضافة 

  .     ثالثون يوما من تاريخ اإلخطار أو العلم به
  .286 – 285أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية في مصر، مرجع سابق، ص  طاحون نصر علي 

2  - Article 411-5 du règlement général de L’AMF du 12 novembre 2004, modifier le 19 décembre 
2008. 
« … Le silence gardé par L’AMF pendant un délai d’un mois à compter de l’avis de réception 
de la demande par L’AMF, vaut décision d’agrément… ». 

  .المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره 97/04من النظام رقم  12المادة   -  3



                تنظيم أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية                   :   الفصل الثاني – الباب األول
 

  228

بعد إتمام . )1(أن تتم هذه اإلجراءات خالل فترة ثالثين يوما ابتداء من تاريخ التأسيس يجب
وتلتزم  .تسب شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير الشخصية المعنويةتك ،إجراءات التسجيل

تحتوي هذه ). BOAL(في النشرة الرسمية اإلعالنات القانونية  ىخرأبنشر مذكّرة إعالمية 
  :المذكّرة في هذه المرة على ملخّص من محضر الجمعية العامة التّأسيسية وتحتوي كذلك على

  .س مال متغيراسم شركة االستثمار ذات رأ - 
  .المقر االجتماعي للشركة - 
  .مدتهاو عرضها االجتماعي - 
  .االسم والمقر االجتماعي للمؤسسة المؤتمنة - 
  .ألقاب وأسماء وصفات وعناوين اإلداريين أو األعضاء المديرين ومجلس المراقبة - 
  .اسم مندوب الحسابات - 
  .مبلغ رأس المال االجتماعي األولي - 
  .االجتماعي الذي يجب أن تتوقّف عنده عملية إعادة شراء األسهمالحد األدنى للرأس المال  -
  .)2(رقم االعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
على أنّه ال  96/8من األمر رقم  8تنص المادة  :االكتتاب في رأسمال الشركة – 4 – ب

قل من المبلغ المحدد بموجب مرسوم أ )م.م.ر.إ.ش(يجوز أن يكون رأس المال األصلي في 
، وجعل في مادته )3(96/474تحت رقم  1996ديسمبر  28تنفيذي، صدر هذا المرسوم بتاريخ 

  ).دج 5.000.000(الثانية الحد األدنى للرأسمال األصلي لهذه الشركة هو خمسة ماليين دينار 
ى لرأسمال شركة السهم التي سوى المشرع الحد األدنى لرأسمال هذه الشركة بالحد األدن

الحد األدنى  وضعالمشرع الجزائري تعمد  .)4(تتأسس عن طريق اللّجوء العلني لالدخار
 للرأسمال، حتى وإن كانت شركة االستثمار بداية تتأسس عن طريق االكتتاب الخاص، أي فيما

 دينار كما نص عليه فيلم يشأ المشرع أن يجعل الحد األدنى لرأسمالها مليون  .ينبين المؤسس
                                                

  .رهالمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذك 97/04من النظام رقم  14المادة   -  1
  .السابق ذكره 97/04من النظام  2فقرة  14المادة   -  2
من األمر رقم  23و 8المتعلّق بتطبيق المادتين  1996ديسمبر سنة  28المؤرخ في  96/474المرسوم التنفيذي رقم  - 3

) م.م.ز.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.هـ(يناير والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  10، المؤرخ في 96/8
  .1996ديسمبر  29في  صادرال ،84عدد  ،، الجريدة الرسمية)ت.م.ص(و

) 5(يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار « : من التقنين التجاري على ما يلي 594بحيث نصت المادة  - 4
  .» لفةماليين دينار جزائري على األقّل إذا ما لجأت الشركة علنية االدخار ومليون في حالة المخا
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تقنين تجاري، ألن هذه األخيرة سرعان ما تلجأ إلى االكتتاب عن طريق اللّجوء  594المادة 
أما في القوانين المقارنة، فقد جعل . ولية لتأسيسهاالعلني لالدخار بعد إتمام اإلجراءات األ

في . )1(الثة ماليين جنيهرأسمال مثل هذه الشركات يقدر بثلالمشرع المصري الحد األدنى 
     .)2(حين جعله المشرع الفرنسي يقدر بثمانية ماليين يورو

انتقد جانب من الفقه الفرنسي المغاالة في الحد األدنى من رأسمال شركات االستثمار، 
لما فيه من إقصاء شرائح أخرى من المجتمع في إنشاء مثل هذه الشركات ولو كانت تتمتّع 

شانه أن يجعل هذا النشاط حكرا على المنشآت االقتصادية العظمى كالبنوك  مر منأ .بالخبرة
قواعد نشاط هذه االنتقاد تسارعت التشريعات إلى تحديد  هردا على هذ. والمؤسسات المالية

  .)3(ها من ممارسة االحتكار والهيمنة على سوق األوراق الماليةالشركات بشكل يمنع
أو  - وهو األمر الغالب  –كة عن طريق حصص نقدية يكون االكتتاب في رأسمال الشر

عن طريق حصص عينية، تودع هذه األخيرة لدى الشركة المؤتمنة التي وقع عليها االختيار والتي 
ظهرت في اإلعالنات القانونية السابق ذكرها، وذلك لقاء شهادة دفع تمنحها الشركة المؤتمنة 

أما فيما يخص الحصص العينية فيتولّى . )4(لشركة االستثمار، فيما يخصص الحصص النقدية
  .مندوب الحسابات تقييمها ويحرر تحرير عن ذلك ليودع هذا األخير أمام اللّجنة مع ملف االعتماد

اإلشارة إلى االختالف الموجود بين هذه األحكام وأحكام القانون التجاري فيما يتعلّق  يجب
طلب بتقدير الحصص العينية مندوب الحصص بشركات األسهم، ففي شركات المساهمة يتولّى 

 ي شركات االستثمار ذات الرأسمال، في حين يتولّى ذلك ف)5(وذلك بقرار قضائيمن المؤسس 
                                                

يزيد هذا المبلغ بكثير عن الذي . 1992لسنة  95من الالئحة التنفيذية رقم  125هذا ما نصت عليه المادة  - 1
ألف جنيه في حالة االكتتاب المغلق  250يشترطه المشرع المصري في تأسيس شركات المساهمة أال وهو 

   .ومليون جنيه في حالة االكتتاب العام
  .342حي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص نهال فت: في ذلك 

2    - L’article 7 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989. 
  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 144. 

  .293مد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية في مصر، مرجع سابق، ص طاحون نصر علي أح: في ذلك  -   3
  .المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 97/04من النظام رقم  15المادة   -  4
، ما يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية« : من التقنين التجاري بنصها 601وهذا ما جاءت به المادة  - 5

لحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسس لعدا في حالة  وجود أحكام تشريعية خاصة، مندوب واحد 
  .أدناه 6مكرر  715أو أحدهم، ويخضع هؤالء األحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 

دع لدى المركز الوطني يقع تقدير قيمة الحصص العينية، على مسؤولية مندوبي الحصص ويوضع التقرير المو
  .» للسجل التجاري مع القانون األساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة
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  .المتغير مندوب الحسابات تحت مسؤوليته
. ع المشرع الفرنسي بشأن مندوب الحسابات في تناقض تضاربت فيه بعض النصوصوق

على تقديم  1988ن قانون سنة التاسعة مالمادة فقرتها الثانية ونصت المادة الرابعة في  إذ
إال رير من طرف مندوب الحسابات عن الحصص العينية والذي يرفق بملف طلب االعتماد، تق
نصت على أن تعين المراقب يكون من طرف مديري نفسها ن الفقرة الخامسة من المادة أ

  .)1(ن األساسي للشركة والموافقة على تأسيسهاالشركة هذا يعني بعد اعتماد اللّجنة للقانو
ع فيه أيضا المشرع الجزائري من جراء تقليده األعمى للمشرع الفرنسي، تناقض وق

على إلزامية تقديم تقرير ينفّذه  ،97/04من النظام رقم  11من المادة  19بحيث نص الفقرة 
ومن جهة أخرى . سي للشّركةلقانون األساامندوب الحسابات تحت مسؤولية في ملف اعتماد 

من نفس النّظام على أن الجمعية العامة للشركة وبعد تسجيلها في السجل  14ينص في المادة 
التجاري تعين عن طريق محضر، األعضاء اإلداريين للشركة واألعضاء لمديرين ومجلس 

ي تنشر في المراقبة ومندوب الحسابات على أن تظهر أسماؤهم في المذكّرة اإلعالمية الت
لم يحدد المشرع . )2(النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية على خالف المشرع الفرنسي

  .الجزائري طبيعة األموال التي قد تشكّل حصصا عينية
  :تسيير شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير -ثانياً 
زة إدارة هذه األخيرة، أجهزة إدارتها عن أجه ال تختلفشركة االستثمار شركة أسهم،  تعتبر

القواعد المتعلّقة  منها. على القواعد الخاصة بتسييرها ، بل يجب التركيزداع إلعادة ذكرها فال
   .برأسمال الشركة، القواعد المتعلّقة بنشاطها المتمثل في إدارة القيم المنقولة

   :القواعد المتعلّقة برأسمال الشركة – أ
جموعة من األسهم التي تحدد قيمتها وفقا لقواعد يمثّل رأسمال شركة االستثمار بم

، يجعل قيمة اإالّ أن خصوصية هذه الشركة المتمثّلة في إمكانية تغيير رأسماله. خاصة بها
  .في تغيير مستمر هذه األسهم

                                                
1   -   JEANTIN  Michel, Sociétés d’investissement à capital variable, op.cit, p 9. 

المرسوم التنفيذي رقم  الذي حدد األموال المشكلة للحصص العينية في شركة االستثمار بموجب المادة الثانية من - 2
ومع أن . محفظة قيم الشركةل ةشكلالمالتي حصرت في القيم المنقولة  1989سبتمبر  6الصادر في  89/623

في و أخرى، ن تكون الحصص العينية عبارة عن قيم منقولةأب تقد سمح 1973جانفي  3المادة السادسة من قانون 
  .عقّارات وما هو ضروري لتسيير الشركة في حصصها العينيةبإدخال ال تسمحنفسه من القانون  5و 4المواد 

  JEANTIN  Michel, Société d’investissement à capital variable, op.cit, p 9. 
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يساوي رأسمال الشركة في أي وقت قيمة األصل  :تحديد قيمة أسهم الشركة – 1 – أ
، واألصل الصافي للشركة يعبر عنه بالفرق بين )1(ابلة للتوزيعالصافي بعد خصم المبالغ الق

  .مجموع أصولها وديونها
  .المبالغ القابلة للتوزيع –األصل الصافي = رأسمال الشركة 
  .ديونها –أصول الشركة = األصل الصافي

  : االعتبار ما يلي فيلإلشارة فإنّه عند حساب األصل الصافي للشركة يجب األخذ 
   Des plus ou moins values latentes ائدة أو الناقصة المؤجلةقيم الزال - 
  Les résultats en instance d’affectationالنتائج رهن التخصيص  - 
     Des réservesاالحتياطي  - 

 Les résultats réalisés depuis le début de )2(النتائج المحقّقة خالل الدورة الحالية - 

l’exercice en cours.  
  .)3(الصافي على عدد أسهم الشركةاألصل  - 

  =أي القيمة التصفوية للسهم الواحد 
  الصافي لشّركةاألصل 

  عدد أسهم الشركة
  

 بإلزاميةشركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير  تمتاز :تغيير رأسمال الشركة – 2 - أ
، )5(شركة المساهمة وهذا على خالف ما هو عليه في )4(عند االكتتاب الكاملب هاسهمأتسديد قيمة 

  .ألنه معرض للزيادة و النقصان
 ،يادة رأسمالهامن زاألسهم  جاري شركاتقواعد القانون التتمنع  :زيادة رأسمال الشركة

 ، في حين)6(سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك 5إالّ في أجل 
                                                

  .السابق ذكره ،لةوالمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنق 96/08من األمر رقم  9المادة   -  1
  .المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره 97/04رقم من النظام  3المادة   -  2
  .المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره 97/04من النظام رقم  4و 3 ادوالم  -  3
  .لمنقولة، السابق ذكرهالمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم ا 96/08من األمر رقم  3فقرة  5المادة   -  4
بحيث يكفي فيها عند التأسيس أن يكون ربع األسهم على األقّل مدفوعة عند االكتتاب على أن يتم وفاء الزيادة مرة  - 5

واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب كّل حالة في أجل يمكن أن 
  .يخ تسجيل الشركة في السجل التجاريسنوات ابتداء من تار 5يتجاوز 

  .من التقنين التجاري 596المادة  
  .من التقنين التجاري 692المادة   -  6
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  .)1(شاءتشركات االستثمار أن ترفع رأسمالها متى يجوز ل
مكتتب وبقرار من ال شركة االستثمار بناء على طلب أحد المساهمين أو رأسمالتتم زيادة 

زيادة رأسمال شركة  .)2(دون الحاجة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،القائمين على إدارتها
ن طرف مندوب ، مقابل حصص نقدية أو عينية يتم تقييمها مجديدة االستثمار يكون بإصدار أسهم

  .)3(دون أن يكون للمساهمين القدامى حق األفضلية واألولوية في االكتتاب في رأسمالها ،الحساب
بإعادة شراء الشركة ألسهمها بقيمة تخفيض رأسمال الشركة يكون  :تخفيض رأسمال الشركة

حتفظ كما هو الشّأن بالنسبة لزيادة رأس المال ت .تصفوية، يخصم منها النفقات والعموالت
يكفي لذلك صدور  .الشركة بحقّها في تخفيض رأسمالها متى شاءت ودون أجل بقوة القانون

طلب من أحد المساهمين ويقرر على أساس القائمين على إدارة الشركة تخفيض رأسمالها، دون 
 ، فإن)5(إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة .)4(الحاجة إلى قرار الجمعية العامة غير العادية

وهو إجراء . offre public d’achatإجراء إعادة الشراء يتم عن طريق العرض العام للشراء 
كما فعل بشأن العرض  97/03من خالل النظام العام لبورصة القيم رقم  لم تنص عليه اللجنة
  .تعديل هذا النظام وإدراج إجراء العرض العام للشراء فيه يجب لذا. العام للبيع والسحب

إذا استدعت مصالحها  ،ق إجراء إعادة الشراء أي وقفه مؤقّتاتعليركة االستثمار يمكن لش
لكن إذا أصبح رأسمال الشركة خالل أربعة أشهر الموالية  .ومصالح المساهمين فيها ذلك

 2لصدور قرار تعليق إعادة شراء األسهم، يقل عن نصف الحد األدنى المخصص لرأسمالها أي 
ر جزائري، وجب على مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أن يستدعي ألف دينا 500مليون و

 في. سواء في انحالل الشركة أو تصفيتها أو دمجها ،الجمعية العامة غير العادية لتبدي رأيها
                                                

  .»... تصدر أسهم الشركة ويعاد شراؤها في كّل وقت« : بنصها 96/08ألمر رقم امن  3وهذا ما نصت عليه المادة  -  1
يجوز القيام بتغييرات ... « : 96/08مادة الخامسة من األمر رقم ونصت على ذلك أيضا الفقرة السادسة من ال

  .»... رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون
فهي نقطة أخرى تختلف فيها هذه الشركة عن شركة المساهمة، بحيث أن قرار زيادة رأسمال شركة المساهمة من  - 2

على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب األحوال اختصاص الجمعية العامة غير العادية وحدها وذلك بناء.  
  .من التقنين التجاري 691المادة  

  .» ال تتضمن األسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلية االكتتاب في زيادات رأس المال«  -  3
  .السابق ذكره 96/08 رقم فقرة أولى من األمر 05المادة  

  .المتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره 96/08من األمر رقم  6ة فقر 5و 3المواد   -  4
بحيث يمكن لشركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير أن تقيد في البورصة بشروط تحددها لجنة تنظيم عمليات  - 5

  . البورصة ومراقبتها
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جب إبالغ لجنة تنظيم ي ،حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار انحالل الشركة
  .)1(كعمليات البورصة ومراقبتها بذل

  :الشركةتسيير و القواعد المتعلّقة بنشاط – ب
 تسير شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير وفقاً للقواعد العامة المقررة في إدارة

تستمد هذه . تسيير شركات األسهم في القانون التجاري، مع خضوعها ألحكام خاصة بهاو
تبعية التي تربطها باللجنة من طبيعة عالقة الو الخصوصية من طبيعة نشاطها من جهة،

إن نشاط شركات االستثمار ذات الرأسمال . من جهة أخرى االعتمادصاحبة السلطة في منح 
، 96/08من األمر رقم  2هدف صرحت به المادة  ،المتغير يتمثّل في الهدف من إنشائها

فها تسيير شركة االستثمار ذات رأس مال متغير هي شركة أسهم هد «: بنصها على ما يلي
   .» حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتّداول

المبادئ  تمارس الشركة نشاط إدارة القيم المنقولة وفقا لمجموعة من القواعد أو
يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك في رأسمال ف .المتعارف عليها في هذه المهنة

إال أن الشركة تحتفظ . بيعها لها في أي وقتله الحق في إعادة و الشركة بشراء أسهم جديدة،
بطلب من الجمعية العامة للشركة التي توكل مجلس اإلدارة  بحق تعليق عملية إعادة الشراء،

أو مجلس المديرين بتعليق كل عمليات إصدار جديدة أو إعادة شراء األسهم الموجودة، إذا ما 
بعد استشارة لجنة تنظيم  هذا القراريتخذ مجلس اإلدارة . )2(ذلكاقتضت مصلحة المساهمين 

  .مراقبتهاو عمليات البورصة
في هذا الصدد عن القيمة القانونية للرأي الذي تبديه اللجنة، هل يتضمن  التساؤليجب 

وفي هذه الحالة هل يدخل قرار الشركة حيز التنفيذ من التصديق على قرار الشركة دون مناقشته، 
في الحق  للجنة ، أمكة، أو من تاريخ تصديق اللجنة عليهتاريخ صدوره من مجلس إدارة الشر

أين تنفرد الجمعية العامة وضع غريب عن الشركات األسهم في القانون التجاري . رفض هذا القرار
يجب على مجلس اإلدارة أن يعلم كما  .)3(غير العادية بقرار زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة

لو كان الحل قانوني، أي حينما يقل رأسمال الشركة عن و فوراً بقرار حل الشركة حتىو اللجنة
  .)4(السابق ذكره 96/474المرسوم التنفيذي رقم من  02نصف المبلغ األدنى المحدد في المادة 

                                                
  .السابق ذكرههيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المتعلّق ب 97/04من النظام رقم  23المادة   -  1
  . ، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره96/08من األمر رقم  11المادة   - 2
  .من التقنين التجاري 712و 691المواد   - 3
  .التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره، المتعلق بهيئات 97/04من نظام اللجنة رقم  23المادة   -  4
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  الثاني فرعال
  )ت.م.ص(الصناديق المشتركة للتوظيف خصوصية 

ام الترست الذي نشأت على نظ بسبب بريطانيا السباقة في إنشاء صناديق االستثمار، تعتبر
ظهر نظام  .)1(، وقد أخذت تسميتها في بداية نشأتها، إذ سميت بترست لالستثماراألخيرةأساسه هذه 

، تطور هذا النظام لتستعين به )2(الترست ألول مرة في انجلترا كوسيلة للتهرب من دفع الضريبة
  .المشتركة الذي يقوم عليه هذا األخير شركات االستثمار في إدارة استثماراتها وفقا لمبدأ الملكية

ف الفقيه االنجليزي عر"MAITLAND "ل «  :الترست على النحو التاليهو نظام يخو
لشخص حقوقا يلتزم بمباشرتها لحساب شخص آخر بغية إنجاز هدف، فهو يحوز هذه الحقوق 

" LEWIN"نجليزي في تعريف آخر قدمه الفقيه اال ،» األمينتسمية لحساب الغير، فيطلق عليه 
الترست هو مجموع الواجبات التي تقع على شخص يسمى األمين، تتولد مسؤوليته من خالل « 

تظهر خصوصية الصناديق المشتركة  .)3(» الملكية المقررة له أو التي تكون تحت سيطرته
  ).اثاني(، وتنظيمها القانوني )أوال(للتوظيف، بعد دراسة ماهيتها 

  :يق المشتركة للتوظيفماهية الصناد - أوال
هي إدارة الملكية  من نظام الترست ميزة أساسيةللتوظيف الصناديق المشتركة  نقلت
نتج عن اإلدارة  .الصناديقهذه ميزة تعتبر بمثابة الدعامة األساسية لتسيير نظام هي والمشتركة، 

وظيف، والتي الصناديق المشتركة للت تمتاز بها خصائص التيال جملة منالمشتركة للملكية، 
ب باختلف الفقهاء حول تعريف الصناديق المشتركة للتوظيف، بس. تمكنها من ممارسة وظائفها

  . غيرها تركيزهم على جملة من خصائصها دون
  :تعريف الصناديق المشتركة للتوظيف –أ 

أنها ملكية مشتركة لقيم منقولة يسعى مديروها إلى «فها األستاذ حسني المصري عر 
                                                

1   -   FAFFA Jean-Claude, Les sociétés d’investissements et la gestion collective de l’épargne, op.cit, 
p 47. 

ا علم –لة تسمح لهم بالتهرب من دفع الضريبة على األمالك يففي القرن الثامن عشر وجد المالك اإلقطاعيين وس - 2
نقل ملكيتهم ألشخاص آخرين ليحتفظ المالك الحقيقي ببيان الحقوق منها حق بوذلك  –أنها كانت باهظة جدا 

المصري حسني، صناديق االستثمار المشترك في القانون الكويتي والقانون المقارن، مطبوعات : في ذلك  .االنتفاع
  .88، ص 1995جامعة الكويت، 

لمزيد من التفاصيل حول نظام الترست في القوانين المقارنة طالع، نهال فتحي  .جع نفسهالمصري حسني، المر  - 3
  .383 – 367أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، ص ص 
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فها األستاذة قاسم ، في حين تعر)1(» في البورصة بتكوين محافظ األوراق الماليةتوظيفها 
أنها الشركة التي تنشأ بين عدد من األشخاص الطبيعية والمعنوية يلتزم فيها كل «  منى 

بغرض تكوين حافظة من القيم المنقولة  –ما تكون أوراق مالية  عادة –منهم بتقديم حصة 
  .)2(» رباح الناشئة عنهاوإرادتها واقتسام األ

ذكر منها تعريف األستاذ يعلى نشاط هذه الصناديق في تعريفها،  اءركّز بعض الفقه
جهات تتلقى األموال من المدخرين سواء كانوا أفرادا أم هيئات، « التهامي، الذي عرفها بأنها 

مقابل الحصول بهدف استثمار هذه األموال في تكوين محفظة من األوراق المالية وذلك في 
على صك يسمى وثيقة االستثمار تعطي الحق في الحصول على نسبة من كل عائد من كل 
استثمار من أوجه استثمارات المحفظة تعادل نسبة عدد الوثائق التي يمتلكها إجمالي عدد وثائق 

ر والتي هيئات تقوم باستثمار االكتتابات في وثائق االستثما «، أو أنها )3(» االستثمار المصدرة
تصدرها ليستفيد من خدماتها جمهور الناس الذين تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين 

  .)4(» تكون لهم حصة شائعة في محفظة الصندوقومحفظة األوراق المالية، 
اكتفى بالنص والمشرع المصري تعريف صندوق االستثمار في أي من نصوصه،  أغفل

ستثمار بهدف استثمار المدخرات في األوراق المالية، وهذا وفقا على جواز إنشاء صناديق اال
  .)5(1992لسنة  95من قانون سوق رأس المال رقم  35/1لما نصت عليه المادة 

تصرا لصناديق التوظيف بأنها ملكية مشتركة من جهته تعريفا مخ أورد المشرع الفرنسي
ريف في صياغة تعريف الصندوق اعتمد المشرع الجزائري على هذا التع. )6(ألدوات مالية

                                                
  .28مرجع سابق، ص  ،...المصري حسني، صناديق االستثمار المشترك: في ذلك  - 1
  .186 ، ص2000صناديق االستثمار للبنوك والمستثمرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  قاسم منى،  -  2

باغ صفة الشركة على هذه الصناديق وهي ليست كذلك كما سوإذا كان هذا التعريف غير صائب، فيؤخذ عليه إ
ات تتلقى األموال من المستثمرين شرك« األستاذ هندي منير إبراهيم بأنها عرفها وفي السياق نفسه  .سنراه الحقا

  .» من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيالت من األوراق المالية التي تناسب كل فئة
  .322، ص 1994هندي منير إبراهيم، إدارة المنشآت المالية، منشأة المعرف، اإلسكندرية، : في ذلك 

  .188، ص 2001ة، دار النهضة العربية، القاهرة، التهامي عرفات إبراهيم، التشريعات االقتصادي  - 3
، مجلة األهرام االقتصادي، "دليل المدخر لالستثمار في األوراق المالية، صناديق االستثمار"أحمد شرف الدين،  - 4

  .6، ص 1994، نوفمبر 81العدد 
قانونية، رسالة مقدمة لنيل درجة عبد علي عبد اهللا، إدارة صناديق االستثمار في األوراق المالية من الوجهة ال  - 5

  .49، ص 2006دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
6  - « Le fond commun de placement est une copropriétés d’instruments financiers ». 

  L’article L. 214-20 du code monétaire et financier.                                                                = 
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  :على النحو التالي 96/08من األمر رقم  13في المادة  فهفعرالمشترك للتوظيف 
هو ملكية مشتركة لقيم ) ت.م.ص(الصندوق المشترك للتوظيف المسمى فيما يأتي « 

منقولة تصدر حصصها ويعاد شراؤها بناء على طلب الحاملين بالقيمة التصفوية تضاف إليها 
ركّز هذا التعريف على عنصرين هامين . »و تخصم منها النفقات والعموالت حسب الحالةأ

دارة اإلنشاطه المتمثل في و ،الكيان القانوني للصندوق بوصفه ملكية مشتركة للقيم المنقولة :هما
  .متخصصة للقيم المنقولةال

  :خصائص الصناديق المشتركة للتوظيف – ب
ال يمكن سردها كلها، إنما سيتم بخصائص عدة وظيف الصناديق المشتركة للتتمتاز 

استعانت بها التعاريف  والتيها القانوني، خصوصية نظام إظهارالتي تساعد على  بتلكاالكتفاء 
  :محل الدراسة وهي

يتيح الصندوق المشترك للتوظيف ملكية  :الملكية المشتركة للقيم المنقولة – 1 - ب
ن مع تمتع المدخرين بملكية فردية ومحددة لوثائقهم مشتركة في أمواله لجميع المدخّري

ال يمتلكها الصندوق  ه القيم تشكل أموال الصندوق التياالستثمارية أو قيمهم المنقولة، مجموع هذ
  .لكونه ال يتمتع بالشخصية المعنوية، فال يكتسب حقوقا وال يتحمل التزامات

بين أن يدعي لنفسه ملكية فردية لجزء من يترتّب على هذه الخاصية أنه ال يستطيع أحد المكتت
رأسمال الصندوق بصفة خاصة، بل تكون ملكيته على الشيوع، لكن المشرع الجزائري لم يشأ 

ذلك ألنها تتنافى مع غرض الصندوق  )1(إضفاء صفة الشيوع وال تطبيق أحكامه على هذه الملكية
  .)3(نسيوالفر )2(ونشاطه، وقد سبقه إلى ذلك كل من المشرع المصري

الصناديق المشتركة للتوظيف  تمتاز :استثمار المدخّرات في األوراق المالية - 2 - ب
 فاألصل أن تمتنع عن هذه .نشاطها منحصر في استثمار األوراق المالية كقاعدة عامة أنب

                                                                                                                                                   
  .عليهاإضفاء الشخصية المعنوية تعمد المشرع الفرنسي وصف هذه الصناديق بالملكية المشتركة دون  =

  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 143. 
  DIDIER Philipe, La monnaie, les valeurs mobiliers, les effets de commerce, Presse Universitaire 
française, 1999, p 205. 

ال تطبق أحكام القانون « : التي تنص على ما يلي 96/08من األمر رقم  15كما جاء ذلك في المادة  - 1
لإلشارة فإن األحكام الخاصة بالشيوع التي أراد المشرع  .» )ت.م.ص(المدني المتعلقة بالشيوع على 

إلى  721في المواد هي تلك المنصوص عليها عن الصندوق هي المتعلقة بقيمة المال الشائع  هاداستبعا
  .من التقنين المدني 737

  .181مرجع سابق، ص  ،...وقد فصل في شرح ذلك األستاذ المصري حسني، صناديق االستثمار المشترك - 2
  .يئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةوالمتعلق به 1988ديسمبر  23القانون الفرنسي الصادر في  - 3
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ع عن االستثمار نالصناديق عن مزاولة أعمال مصرفية أخرى، بل وأكثر من ذلك عليها أن تمت
نشاط األصلي هو القيم المنقولة الفمجال  .ت مصرفية وسندات الخزينة إال بترخيصفي سندا

، ومع ذلك وسعت بعض التشريعات ومنها التشريع الجزائري )1(المحددة في النص المنظم لها
صدرها، ممن دائرة معامالت الصندوق لتشمل سندات الدين القابلة للتداول بغض النظر عن 

  .)3(دون تحديد مسبق لنسبة هذه االستثمارات )2(الخزينة العامة نعحتى وإن كانت صادرة 
  : اإلدارة المتخصصة لألصول – ـج

لألصول المالية، اإلدارة المتخصصة والمحترفة تملك الصناديق المشتركة للتوظيف 
هذه الصناديق الستثمارها، معتمدا في دى أمواله ومدخّراته ل إليداعجذب المستثمر وهو ما ي
صناديق المستثمر من الستثمارات عن طريق المتخصصة لالدارة تعفي اإل .خبرتها ذلك على

استثمارية صائبة  مخاطر اتخاذ قرارات غير سليمة، وتحقق له أرباحا من جراء قرارات
  .ائدهومخاطر االستثمار وعو أوضاع السوق قائمة على دراسة

  :الصيغة التعاقدية الثالثية ألطراف الصندوق – د
هذه األطراف في مدير الصندوق أو المسير الذي يتخذ القرارات االستثمارية في تسيير تتمثل 

 ن أو المؤسسة المؤتمنة أوياألم الطرف الثاني هوأما . استثمار أصول الصندوق والمدخّراتو
وهو عادة ما يكون بنك تودع لديه األصول والقيم المنقولة لتمكين المدير أو المسير  ،المودع لديه

أما الطرف الثالث واألساسي هو المدخر الذي يودع مدخراتها، رغبته منه في االستفادة  .إدارتهامن 
  . )4(من خبرات مسيري الصندوق في إدارة القيم للحصول على أكبر عائد بأقل مخاطرة

                                                
تعتبر قيما منقولة بالنسبة لتطبيق هذا « : والتي تنص على 96/08من األمر رقم  33تم تحديدها بموجب المادة  - 1

من القانون التجاري وكذلك القيم المنقولة من الطبيعة  30مكرر  715األمر، القيم المنظمة بموجب أحكام المادة 
  .» صدرها الدولة واألشخاص اآلخرون المعنيون التابعون للقانون العامنفسها التي ت

أساسا على قيم منقولة ) م.ق.ج.ت.هـ (يشمل أصل « : 96/08من األمر رقم  32هذا ما نصت عليه المادة  - 2
  .» سيوالتال وسندات دين قابلة للتداول وبصفة تبعية،

تعتبر سندات دين قابلة للتداول سندات الدين الصادرة « : يمن األمر نفسه سند الدين كما يل 34عرفت المادة 
  .» والمتداولة أو القابلة لذلك في السوق النقدية، حسب الصيغ والشروط التنظيمية السارية المفعول

األموال المودعة فورا أو بأجل ال يتجاوز  ،تعتبر سيوالت« : من األمر نفسه 35أما السيوالت فقد عرفتها المادة 
  .» )2(سنتين مدة 

عكس المشرع المصري الذي لم يطلق الحرية للصناديق في االستثمار خارج األوراق المالية خاصة آذونات  - 3
  .من أصولها% 10الخزانة أو الودائع بنسبة تفوق 

  .60مرجع سابق، ص  ،...عبده على عبد اهللا، إدارة صناديق االستثمار: في ذلك 
  .39 – 36 ص لتنظيم القانوني لصناديق االستثمار، مرجع سابق، صالبخفاوي هشام، ا  - 4
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  :المشتركة للتوظيفصناديق لالتنظيم القانوني ل - اثاني
قانونيا خاصا ومختلفا عن تنظيم  تنظيماً ،فالصناديق المشتركة للتوظي أضفى المشرع على

يتماشى مع ما تقتضيه العالقة الثالثية التي يقوم  تنظيماً ،شركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير
  .إدارتهو ،لصندوقا تأسيسيتمثل هذا التنظيم في  .عليها الصندوق

  تأسيس الصندوق  – أ
من قانون  35صري في المادة أوجب المشرع الم :الشكل القانوني للصندوق - 1  -  أ

اتخاذ صندوق االستثمار شكل شركة المساهمة،  1992لسنة  95سوق رأس المال رقم 
وأجاز للبنوك وشركات التأمين تأسيس صناديق االستثمار كونها مؤسسة في شكل شركات 

  .)2(بعض الفقه المصري هموقف ال يساند .)1(مساهمة
ي في أنه لم يعترف بالشخصية المعنوية للصناديق عن نظيره المصر الفرنسياختلف المشرع 

 ،)3(على مر النصوص المنظمة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةلوحظ . المشتركة لالستثمار
 ،)4(في صناديق االستثمار معين هو عدم اشتراط شكل قانوني ،موقف واحدبتمسك المشرع الفرنسي 

  .لديه أي من المؤسسة المؤتمنة والمؤسسة المسيرة وجعل تأسيسها يكون بمبادرة من المودع
                                                

  . بذلك يكون المشرع المصري قد حرم شركة التوصية باألسهم من إنشاء مثل هذه الصناديق - 1
  .90، مرجع سابق، ص ...عبد علي عبد اهللا، إدارة صناديق االستثمار: في ذلك 

موسى، صكوك التمويل التي تصدرها شركات المساهمة، رسالة مقدمة لنيل منهم األستاذ عصام حسني محمود  -  2
  .190 – 186، ص ص 1995درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة، 

  .90، مرجع سابق، ص ...كذلك األستاذ عبد علي عبد اهللا، إدارة صناديق االستثمار
مع العلم أنه . مار في القيم المنقولةال يرى هؤالء مبررا من حرمان شركات التوصية من تأسيس صناديق االستث 

مباشرة نشاط ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية، واالشتراك في تأسيس الشركات  هاذاتلشركات لسمح 
  .التي تصدر أوراق مالية وزيادة رأسمالها، وإجراء المقاصة وتسوية معامالت األوراق

3  - Décret N° 57/1342 du 28 Décembre 1957 relatif aux fonds communs de placement chargés par la 
loi N° 79/594 du 13 Juillet 1979, abrogé par la loi du 88/1201 du 23 Décembre 1988. 
Abrogé par la loi du 1er Août 2003 portant la sécurité financière.  

التنظيم القانوني لصناديق "ة لنيل درجة الماجستير تحت عنوان يمكن نقد األستاذ البخفاوي هشام في رسالته المقدم - 4
في أن المؤلف أرجع موقف المشرع المصري الذي اشترط فيه شكل شركة األسهم  ،، مرجع سابق"االستثمار

ديسمبر  28لتأسيس صندوق االستثمار إلى مصدر تاريخي هو القانون الفرنسي وبالذات القانون المؤرخ في 
الثالثة، في حين موقف المشرع الفرنسي مخالف تماما لذلك إذ ال يعترف بالشخصية المعنوية  في مادته 1957

 57/1342للصندوق وال يتطلب فيه شكال قانونيا، وأن المؤلف لم يصب في تفسير المادة الثالثة من القانون رقم 
  :ديسمبر التي نصت على ما يلي 28المؤرخ في 

« La gestion d’un fond commun de placement est assuré en conformité du règlement… par une 
société, la société gérante doit être une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d’un 
ou plusieurs fonds… ». 
  le texte intégral de la loi sur le site : www.legifrance.gouv.fr.  
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في عدم اشتراط شكل معين في  ،موقف المشرع الفرنسيالمشرع الجزائري  تبعا
إن عدم اتخاذ الصندوق لشكل من أشكال الشركات  .ه من الشخصية المعنويةانموحرالصندوق 

  .ل إجراءات تأسيسه تتسم بالخصوصيةالتجارية جع
يتأسس الصندوق بنظام يبادر  :أسيس الصناديق المشتركة للتوظيفإجراءات ت – 2 - أ

يودع هذا النظام لدى لجنة تنظيم عمليات . )1(إلى إعداده كل من المسير والمؤسسة المؤتمنة
يحرر مشروع نظام  .)2(وهو نفس اإلجراء المعمول به في فرنساالبورصة ومراقبتها العتماده، 

  :المؤتمنة على أن يحتوي على البيانات اإللزامية التالية الصندوق من قبل المسير والمؤسسة
  .اسم المسير والمؤسسة المؤتمنة - 
سياسة التوظيف للصندوق المشترك للتوظيف السيما األهداف الخاصة التي يريد تحقيقها  - 

  .والمعايير التي تستوحي منها
صول الموجودة طرق تقييم القيم المسجلة في األ .طرق ودورية حسابات القيمة التصفوية - 

  .في محفظة األوراق المالية
الحد األدنى للمبلغ بحيث أنه ال يمكن أن يقل رأس المال و .مبلغ رأس المال األصلي - 

المبلغ األقصى لعموالت و .تحت حكم طائلة تصفية الصندوق المشترك للتوظيف
  .االكتتاب وإعادة شراء الحصص وكذلك المبلغ األقصى لمصاريف التسيير

  .فتتاح الدورة األولى والدورات المتتالية وتواريخ غلقهاتواريخ ا - 
  .طبيعة وعدد المعلومات إلبالغ حاملي الحصص - 
  .مندوب الحساباتو المؤسسة المؤتمنة ،المسير - 
  .طرق التعيين والعزل - 
  .طرق منح األجرقوق، الواجبات والح - 
 .امطرق تعديل النظو )إذا كانت موجودة(توزيع المداخل  ،طرق توزيع النتائج - 

                                                
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة السابق ذكره  96/08من األمر رقم  19طبقا لما نصت عليه المادة  - 1

بمبادرة مشتركة بين مسير ومؤسسة مؤتمنة منصوص عليها في ) ت.م.ص(يجب أن يعد مشروع نظام « 
  ).ت.م.ص(ألمر باعتبارهما مؤسسي من هذا ا 36المادة 

  .» طبقا ألحكام هذا األمر والنصوص المتخذة لتطبيقه) ت.م.ص(يجب أن يعد مشروع نظام 
  .المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة السابق ذكره 97/04من النظام رقم  17كما نصت على ذلك المادة 

2   - « Le fond commun de placement est constitué à l’initiative conjointe une société de gestion de 
portefeuille chargée sa gestion, et d’une personne morale dépositaire des actifs du fond. Cette 
société est cette personne établissent le règlement du fond ». 
  Article L. 214-24 du code monétaire et financier Français. 
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 .طرق انحالل وتصفية إعادة تكوين الصندوق المشترك للتوظيف - 
  .)1(السجل التجاريالمقيدة بنسخ من القوانين األساسية للمسير والمؤسسة المؤتمنة،  - 

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مرفقا بطلب  أماممشروع النظام يودع المسير 
للشروط طلب االعتماد، إذا كان مستوفياً ملف  تدرس اللجنة .له االعتماد والوثائق الالزمة

   .، تصدر قراراً بمنح االعتمادالمحددة في القوانين والتنظيمات
وإصدار قرارها  ،غفل المشرع الجزائري تحديد األجل القانوني الممنوح للجنة للنظر في الملفأ

ال نفسها في االعتماد في تطبيق اآلج يمكن إرجاع ذلك إلى رغبة المشرعبقبول أو رفض االعتماد، 
واالعتماد الممنوح للوسطاء في عمليات  ،)2(الممنوح لكل من شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير

كما لم يورد  .)4(هو ميعاد شهران من تاريخ وصل االستالم المهني من طرف اللجنةو ،)3(البورصة
  .)5(ا ورد في اعتماد الوسطاءم علىالقياس لذا يجب حكما خاصا بحالة سكوت اللجنة عن الرد، 

س الصندوق يتأسل ، بجمع االكتتاباتالصندوقبعد اعتماد اللجنة لمشروع نظام يقوم المسير 
 وفقا لما جاء ،)دج 1.000.000(المشترك للتوظيف بأصول أصلية ال تقل عن مليون دينار جزائري 

صلية بأكملها بمجرد تأسيس ، على أن يتم تسديد الحصص األ)6(96/474به المرسوم التنفيذي رقم 
  .)7(الصندوق، يترتب عن االكتتاب في حصص الصندوق أو شرائها قبول نظامه بما يحويه

على المسير اتمام جميع إجراءات التأمين في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ يجب 
 اممن هذه اإلجراءات نشر نظ .)8(الحصول على االعتماد، وذلك تحت طائلة إلغاء االعتماد

                                                
  .المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 97/04من النظام رقم  18المادة   - 1
  .المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسابق ذكره 97/04من نظام اللجنة رقم  8المادة   - 2
  .علق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهمالمت 96/03نظام رقم المن 11المادة   -  3
من  411-7في حين حدد المشرع الفرنسي هذه المدة بشهر واحد من تاريخ اإليداع فهو ما نص عليه في المادة  -  4

  .النظام العام لسلطة السوق المالية
، وقد 97/01من التعليمة رقم  6والمادة  96/03م رقم من النظا 11لمادة لعلى أن حالة السكوت غير واردة وفقا  -  5

على خالف المشرع الفرنسي الذي جعل بوضوح أن سكوت اللجنة  .ه في المبحث األول من الرسالةشرح سبق
  .عن الرد بالموافقة أو الرفض عن طلب اعتماد صندوق مشترك للتوظيف يعد قبوال

« … Le silence gardé par L’AMF pendant un délai d’un mois à compter de l’avis de réception 
de la demande par L’AMF vaut décision d’agrément ». 
  L’Article 411 – 7 – 2 du règlement général de L’AMF. 

من األمر رقم  23و 8يتعلق بتطبيق المادتين  1996ديسمبر  28المؤرخ في  96/474المرسوم التنفيذي رقم  -  6
 84، الجريدة الرسمية، عدد )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.هـ( 1996يناير  10المؤرخ في  96/08
  .1996ديسمبر  29في  صادرال

  .السابق ذكره 97/04من النظام رقم  19السابق ذكره والمادة  96/08من األمر رقم  21، 20المواد   - 7
  .كرهالسابق ذ 97/04من األمر رقم  22المادة   - 8
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ونشر  ،، إيداع ملف الصندوق لدى السجل التجاري)1(الصندوق في جريدة اإلعالنات القانونية
  .)2(ملخص عن هذا الملف في جريدة مؤهلة لقبول اإلعالنات القانونية

من شهادة اإليداع المسلمة له من  نسخة للجنةبأن يسلم  هانفسالمسير خالل الفترة يلتزم 
خة من تقرير التقييم للمساهمات العينية المحرر من طرف مندوب ونس ،طرف المؤسسة المؤتمنة

  .)3(تحت مسؤوليتهذلك الحسابات و
  :إدارة الصندوق – ب

قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا يتخذ شكل شركة دون  ،يتولى إدارة الصندوق مسير
إلدارة تشترك في هذه ا .يمارس نشاط تسيير محفظة الصندوق ،)4(تحديد طبيعتها وال شكلها

  .التي وضعها المسيرسياسة لل اًوتسير طبق األصولالتي تودع لديها  ،المؤسسة المؤتمنة
أوكل المشرع الفرنسي مهمة تسيير صناديق االستثمار إلى شركة  :المسير – 1 -  ب

ديسمبر  23من القانون الصادر في  11متخصصة في إدارة المحافظ المالية، وذلك بموجب المادة 
  . ه الشركة هي نفسها التي اشتركت مع المؤسسة المؤتمنة في إنشاء الصندوق، هذ)5(1988

تلتزم هذه الشركة بممارسة إدارة الصندوق بكل ما تقتضيه اإلدارة من عناية وكفاءة، 
فهي تحدد سياسة االستثمار وعمليات البيع والشراء للصكوك المكونة للمحفظة، باعتبارها 

ذا األخير في مواجهة الغير، كما تمثله أمام الهيئات مديرة الصندوق، تمثل الشركة ه
  .القضائية للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص

د عهإذ اشترط على الصندوق أن ي ،اتّخذ المشرع المصري موقفا مغايرا لنظيره الفرنسي
ة يجب أن تكون هذه الجه ،)6(بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المختصة بإدارة المحافظ المالية

تسري هذه األحكام حتى على الصناديق التي تنشئها  .مستقلة عن الشركة المنشئة للصندوق
حجة المشرع المصري في ذلك أنه يرغب في تبني مبدأ  .البنوك والمؤسسات المالية المختلفة

التخصص في إدارة صناديق االستثمار، فالشركات التي تملك الخبرة والكفاءة من شأنها أن 
                                                

  .، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره96/08من األمر رقم  22/2المادة   - 1
  .المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكره ،97/04من النظام رقم  20المادة   - 2
  .يئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، السابق ذكرهالمتعلق به ،97/04من النظام رقم  21المادة   - 3
  .السابق ذكره 96/474من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  - 4

5   -   DERAUCOURT Amaury, « La responsabilité en matière de gestion collective ». Revue Banque 
et Droit, N° 70, Mars - Avril 2000, p 18. 

يتعين على صندوق االستثمار أن يعهد « : التي جاءت كما يلي 95/92من القانون رقم  35ذلك المادة نصت على  - 6
  .»... بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية
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  .)1(فنية متخصصة تضمن إدارة
المصري المتعلق بسوق  95/92ة التنفيذية للقانون رقم ئحمن الال 164/1تشترط المادة 

أن يكون شركة مساهمة مصرية، أما إذا كانت الشركة أجنبية،  ،رأس المال في مدير االستثمار
ي تحديد ترك المشرع السلطة التقديرية لهيئة سوق المال ف .فال يشترط فيها شكل قانوني معين

  .الشروط الواجب توافرها في الشركات األجنبية الحصول على ترخيص بإدارة صندوق االستثمار
تولي إدارة أكثر من صندوق واحد المشرع المصري للشركات المتخصصة، ب سمح

شريطة امتالك رأسمال ضخم يفوق بكثير الحد األدنى المشترك في شركة اإلدارة التي تدير 
في حين ال يشترط أي حد في رأسمال الشركة األجنبية، إنما اكتفى  .)2(صندوقا واحدا

  .باشتراط التخصص والكفاءة والخبرة
بأن مجلس إدارة صندوق االستثمار ليس نفسه مع  ،يمتاز النموذج المصري عن الفرنسي

مجلس إدارة الشركة التي تتولى إدارة هذا األخير، بل وأكثر من ذلك، فإن المشرع المصري ال 
  .يز أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة صندوق االستثمار من مساهمي شركة اإلدارةيج

تأثر المشرع الجزائري بالنموذج الفرنسي، فجعل المسير هو الشخص نفسه الذي ساهم 
فقد يكون شخصا طبيعيا أو  في إنشاء الصندوق، دون أن يشترط فيه أي شكل قانوني،

بمثابة وكيل حاملي الحصص، فيلتزم في مواجهتهم كيف المشرع مسير الصندوق  .معنويا
  .)3(بجميع التزامات الوكيل تجاه موكله وفقا للقواعد العامة للوكالة

  :المؤسسة المؤتمنة – 2 -  ب
تتولى حراسة أصول الصندوق مؤسسة مؤتمنة وحيدة متميزة عن هذا األخير، تختار 

، تشمل كل البنوك )4(زير الماليةعلى أساس قائمة من األشخاص المعنويين التي يحددها و
  .)5(المالية المعتمدة طبقا لقانون النقد والقرضوالمؤسسات 

                                                
  .435ص  محمد عبد اهللا نهال فتحي أحمد، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، مرجع سابق، - 1
يشترط المشرع المصري في رأسمال الشركة التي تتولى إدارة صناديق االستثمار أال يقل عن مليون جنيه، وذلك بموجب المادة  - 2

  .1992لسنة  95التنفيذية رقم  ةمن الالئح 3
  .السالف ذكره 96/474من المرسوم رقم  28المادة   -  3
  .المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة السابق ذكره 96/08من األمر رقم  36المادة   -  4
، المتضمن تطبيق 1998أوت  13نصت على ذلك المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير المالية، المؤرخ في  -  5

قولة المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المن 1996يناير  10المؤرخ في  96/08من األمر رقم  36المادة 
  .1998سبتمبر  20في  الصادر 70الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 
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يالحظ من هذه القائمة أنه ال يمكن أن تنشأ شركة خصيصا لممارسة نشاط المؤسسة 
المؤتمنة بصفة مستقلة، إنما يعتبر هذا النشاط من النشاطات التبعية للنشاط المصرفي الذي 

  .من قانون النقد والقرض 72ادة نصت عليه الم
لم يكن المشرع الجزائري الوحيد الذي حصر هذا النشاط في البنوك والمؤسسات 
المالية القائمة والمعتمدة، إنما سبقه إلى ذلك المشرع الفرنسي، الذي حدد هذه القائمة بموجب 

لمصري فقد ، أما المشرع ا)1(1989سبتمبر  6القرار الصادر عن وزير االقتصاد بتاريخ 
اشترط إيداع أصول صناديق االستثمار لدى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزي 

  .)2(المصري، على أال يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المديرة للصندوق
 :  ين أساسيين هماتيفوظأوكل المشرع إلى المؤسسة المؤتمنة 

في حساب  هاتكون منيك والنقود التي حفظ أصول الصندوق، وذلك بقيد الصكو -
خاص ومستقل، كما تتولى حفظ األموال المودعة لديها وإعادتها حينما تطلب شركة اإلدارة 

 تااإليداعبكل  اًأو كشف أن تقدم لشركة اإلدارة بياناً ،يتعين على المؤسسة المؤتمنة .ذلك
  .والسحوبات وجميع العمليات المنجزة على األصول

إجراء بعض العمليات على أصول الصندوق بالفرنسي للمؤسسة المؤتمنة سمح المشرع 
لحسابها الخاص، إذ ال يقتصر حينها دور المؤسسة على مجرد الحفظ إنما يتعداه إلى 

 .)3(االستثمار، وذلك بإذن من شركة اإلدارة

تتمثل الوظيفة الثانية للمؤسسة المؤتمنة في رقابة مدى صحة ومشروعية القرارات  -
فهو التزام يقع  .)4(96/08من األمر رقم  36لصادرة من شركة اإلدارة، وذلك بموجب المادة ا

على عاتق المؤسسة من التحقق من صحة القرارات الصادرة عن شركة اإلدارة ومدى احترام 
القائمين عليها للقوانين واألنظمة، تنحصر رقابة المؤسسة على مشروعية القرارات دون أن 

  .)5(ابة مالئمتهاتتعدى إلى رق
                                                

1   -   ROBLOT René, Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), 
Edition Ansa, Paris, 1995, p 12. 

  .لسوق المال المصري، المتعلق با95/92من القانون رقم  38المادة  جاء النص على ذلك في - 2
3   -   ROBLOT René, Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, op.cit, p 13. 

أو يتخذها مسير ) م.م.ر.إ.ش(يجب كذلك أن تتأكد من صحة القرارات التي تتخذها « : التي تنص على ما يلي - 4
  .»... )م.ت.ص(

5   -   ROBLOT René, Les organismes de placement collectif en valeur mobilières, op.cit, p 13. 
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  الباب الثاني 
   تنظيم نشاط السوق المالية الجزائرية

يعود الفضل في ازدهار نشاط السوق المالية وتطور عملياتها، إلى االنتشار الواسع 
بامتياز و عابيفهي التنظيم القانوني الوحيد الذي استطاع است. الذي تشهده شركات المساهمة

احتلت هذه الشركات في وقت . )1(االستثمارات الكبرى، التي تسير رؤوس أموال ضخمة
كونها تتيح ألصحاب رؤوس . الدوليةو قصير مكانة مرموقة في االقتصادات الوطنية

األموال الضخمة المساهمة في التنمية االقتصادية، عن طريق الجمع بين العنصرين 
  .)2(العملو هما المالو األساسيين لإلنتاج

من جمع األموال سواء  ،نوني الخاصتمكنت شركات المساهمة عن طريق نظامها القا
تسيير هذه و تعهد إدارة. لتوظيفها في مشاريع ضخمة ،من قبل مؤسسيها أو المساهمين فيها

 سياسة العامة المتمثلة في تحديد نشاط الشركةموال إلى أجهزة إدارة الشركة التي تضع الاأل
  .)3(اختيار الوسائل المثلى لتمويلهاو

طريق التمويل ب تحقيقها عن د تعجز الشركةأمواالً ضخمة، ق تتطلب المشاريع الضخمة
. رغبة منها في االحتفاظ بفوائدها وعدم إعادة استثمارهالضعف أصولها وأرباحها، أو  ،الذاتي

يبقى أمام الشركة حل وحيد هو اللجوء إلى أساليب التمويل الخارجي التي تتيح لها فرصتين 
   .)4(ية، أو اللجوء إلى السوق الماليةإما اللجوء إلى السوق المصرف: هما

إذ تمنح البنوك للمستثمر فرصة الحصول  بامتياز، تمثل السوق المصرفية سوق اقتراضٍ
 لكن مقابل شروط وضمانات وفوائد .ة أو متوسطة أو طويلة حسب حاجتهاعلى قروض قصير

                                                   

1  - RIPERT Georges, ROBLOT René, traité du droit commercial 16ème édition, librairie générale du droit 
et jurisprudence, (LGDJ), Paris 1996, p230.                                                                  

ني عبد الفتاح، عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع عقود الرحما - 2
 . 2، ص1998ومسؤولية ، جامعة الجزائر، 

أس مال شركة المساهمة، دراسة قانونية وعملية، مكتبة دار الثقافة للنشر العبيدي عباس فليح، االكتتاب في ر -  3
 . 45، ص1998 والتوزيع، عمان،

4   - JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, op.cit, P 3.                                                                                                                              
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ل أو أحسن دون في حين توفر السوق المالية نفس فرص التموي. )1(قد تثقل كاهل المستثمر
  .)2(هاتوظيفثم  ذلك عن طريق طرح القيم المنقولة لالكتتابو القيود التي تفرضها البنوك،

تستعين الشركة لتمويل مشاريعها بمدخرات األفراد والمؤسسات، التي تحصل عليها لقاء 
راض القتمباشرة مشاريعها دون امن لشركة اهذه التقنية  كنتم. طرح قيمها المنقولة لالكتتاب

كما تسمح . توظيف أمواله لقاء أرباح سيحصل عليها في نهاية السنةمن لمدخر او من البنوك،
         .تأطر االكتتاب فيها ثم تداولها الحقاًو بانتعاش السوق المالية التي ستستقبل القيم المطروحة

 ،هي سوق اإلصدارو السوق األولية :تنقسم السوق المالية إلى قسمين أساسيين هما
األسواق المتقدمة خاصة السوق األمريكية أنواعاً  تعرف. والسوق الثانوية وهي سوق البورصة

 .مخصصة للشركات واألفراد األغنياءالأخرى من األسواق هي السوق الثالثة والسوق الرابعة 
، ويديرونها وفقاً لقانون الذين يؤسسون هذه السوق بأنفسهم ويحصلون على العضوية فيها

 تحديد األسعار، مع تحملهمو متمتعين بكامل الحرية في إنجاز العمليات .لطلبالعرض وا
الصنف األول الثانوية،  فو ة عن السوق األوليةتختلف السوق الثالثة والرابع .)3(لجميع المخاطر

غير منظم بموجب نصوص قانونية إنما تركت مهمة تنظيمه ألعضائه، في حين أن الصنف 
  . مة بموجب نصوص قانونيةالثاني تمثل أسواق منظ

طبيعة القواعد القانونية المنظمة لنشاط السوق  لدراسةهذا الجزء من الرسالة  يخصص
  . )الفصل الثاني(ية ووالثان ،)الفصل األول(المالية بقسميها األولية 

                                                   
1  - NEUVILLE  Sébastien, Droit de la banque et des marchés financiers, Presse Universitaire de France, 

Paris, 2005, pp 253-254                                                                                                               

2  - « Le recours au marché débute par l’émission d’instruments financiers, puis la recherche 
d’investisseurs susceptibles d’opérer des placements»                                                         
NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et des marchés financiers, op-cit, p 301.   

حول هذه األسواق، هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منشأة المعارف، لمزيد من التفاصيل  - 3
 .81-78 ، ص ص1999اإلسكندرية، 
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  الفصل األول

  األوليةنشاط السوق القواعد المنظمة ل
إذ تصدر فيها الورقة المالية ألول   ،الجديدةلية بأنها سوق لإلصدارات سوق األوف التعر

مرة من قبل شركات المساهمة أو الدولة أو الهيئات المحلية، عندما تكون هذه األخيرة في 
توجيهها نحو و فهي وسيلة هامة لجمع المدخرات. نشاطاتهاموارد مالية لتمويل حاجة إلى 

 . )1(تمويل المشاريع عن طريق عوائد تحدد عند اإلصدار
فما كانت . ال ربما أهم جزء فيهاو تعتبر السوق األولية جزء هام من السوق المالية،

والتي تعنى باعتبارها سوق اإلصدارات الجديدة،  ،السوق المالية لتكون لوال السوق األولية
  .)2(بإنشاء األوراق المالية التي ستتداول في السوق الثانوية الحقاً

مرحلة التأسيس، ومرحلة : ألولية في مرحلتين هماتطرح الشركة أسهمها في السوق ا
المغلق وهو إصدار دون اللجوء  الخاص أو االكتتابوذلك إما عن طريق . زيادة رأسمالها

 .العلني لالدخار، وإما عن طريق االكتتاب العام أي اإلصدار عن طريق اللجوء العلني لالدخار
  . الجمهور من االقتراضسنداتها بمناسبة الشركة في حين تطرح 

اد والمؤسسات على القيم إقبال جمهور المدخرين األفر كلما زادعملية االصدار  تنجح
لعملية ما بعد االصدار وهي تسويق  المطروحة، لذى تولي الجهة المصدرة عناية خاصة

   .إلى تقنية السعي المصفقيباللجوء و أاإلصدارات عن طريق توظيفها 
، )المبحث األول(المطروحة فيها  عبر تنظيم القيم المنقولةتنظيم نشاط السوق األولية يتم 

وهي قواعد هجينة تجمع بين أحكام القانون  .)المبحث الثاني( وتنظيم العمليات الواردة عليها
تطفل يأنظمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من جهة، من جهة أخرى و التجاري،

  .عن طريق قرارات وزير الماليةالقانون العام على نشاط السوق األولية 

                                                   
 .48 ، ص2001الزرري عبد النافع عبد اهللا وغازي توفيق فرح، األسواق المالية، دار وائل للنشر، األردن،  -  1

  .12، مرجع سابق، ص ...الية العربيةعيسى نجاة، تقييم أداء األسواق الم -  2
  :وردت عدة تعاريف للسوق المالية األولية في العديد من المؤلفات نذكر منها       
  . 07، ص 1998توفيق عبيد سعيد، االستثمار في األوراق المالية دون ذكر دار النشر، القاهرة،  -     
 . 70، مرجع سابق، ص ...ليةسيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق الما -     
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  المبحث األول
  تداخل القواعد المؤطرة للمنتوجات المالية 

  األوليةالمطروحة في السوق 
المشرع الجزائري مصطلح القيم المنقولة في كل من التقنين التجاري بمناسبة ستعمل ا

لقيم المتعلق ببورصة ا 93/10وفي المرسوم التشريعي رقم  .)1(تنظيم شركات األسهم
جاء بمصطلح جديد هو  03/04إال أن القانون رقم . 2003قبل تعديله في سنة ، )2(المنقولة

التي تنص على ما منه  30 المادةفي اً لمصطلح القيم المنقولة مرادف مصطلح المنتوجات المالية
   .» ...األخرى المنتوجات الماليةأو حماية اإلدخار المستثمر في القيم المنقولة  ...  «:يلي

من نظيره الفرنسي الذي  ،استمد المشرع الجزائري  مصطلح المنتوجات المالية
يختلف نطاق المنتوجات . )3(استعمله ألول مرة بموجب قانون تحديث النشاطات المالية

ذلك من حيث األدوات المدرجة و في القانون الجزائري هالمالية في القانون الفرنسي عن
يرى الفقه في فرنسا أن مصطلح  ، إذ)5(انوني الذي تنتمي إليهمن حيث الفرع القو ،)4(فيها

  )6(عاب المفاهيم الجديدةيالقيم المنقولة مصطلح قديم يعجز عن است
بوجود  ،عند إضافته لمصطلح المنتوجات المالية الجزائري ر التوجه الجديد للمشرعيفس

 ، إنما1993تكن موجودة سنة سندات لم  .سندات تتداول في السوق المالية غير القيم المنقولة
                                                   

 .وما يليها 30 مكرر 715ابتداء من المادة  -  1

تعد بورصة القيم المنقولة إطاراً لتنظيم وسير العمليات فيما « : تنص المادة األولى منه، التي تنص على ما يلي  - 2
 .» ركات ذات األسهميخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة واألشخاص اآلخرون من القانون العام والش

3  -  la loi n° 96-597 du 2juillet 1996, sur la modernisation des activités financière, JORF n°154 du 4 
juillet 1996 page 10063                                                                                                              

4  - l’article 1 er  de  la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, sur la modernisation des activités financière, codifié 
à l’article L211-1 du code monétaire et financier .                                                       

5   - « La notion de valeur  mobilière et celle d’instrument financier appartiennent à deux branches 
distinctes mais étroitement liées du droit des affaires ; la première au droit des sociétés, la seconde au 
droit des marchés financiers ».   
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND  France, Droit des marchés financiers, op cit, p77 .    
aussi LE CANNU (P), réflexion sur l’apport de la loi du 2juillet 1996 au droit des sociétés, bulletin 
Joly, 1996, P796.                                                                                        

6   - « La notion de valeur mobilière a vieilli, elle n’est plus le siège d’une catégorie juridique  ». 
 OPPETIT (S), « La notion de valeur mobilière », Revue Banque et droit, N° hors –série, 
1991, p4 .                                                      
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رغم أن لجنة تنظيم . )1(الماليةبموجب قرار وزير  1998سنة أقحمت داخل السوق المالية 
الصادرة عن مراقبتها ال تقبل في التداول داخل البورصة إال القيم المنقولة و عمليات البورصة

  .)2(شركات األسهم
لمنقولة إذ نظمت القيم ا .لمنتوجات الماليةلتأطير ا مختلط نتج عن هذه الوضعية نظام قانوني  

، في القسم الحادي عشر من الكتاب الخامس من التقنين التجاري، الذي الصادرة عن شركات األسهم
 قبلت لجنة تنظيم عمليات البورصة  .)المطلب األول(القيم المنقولة  تحدد ماهيةجاء بأحكام عامة 

جت درُِأ). الثاني المطلب( منها هما األسهم والسندات نوعان 03- 97مراقبتها بموجب نظامها رقم و
    .)لثالمطلب الثا( قيم جديدة في السوق المالية لم تنص عليها اللجنة في نظامها السابقالحقاً 

  المطلب األول 
  ماهية القيم المنقولة  

السوق المالية محل  أهم ميزة تتميز بها ،لالكتتابالمعروضة  القيم المنقولةتمثل 
 توجدإذ . السلع المتداولة فيها باختالفف ختلالتي ت ،دراسة عن غيرها من األسواقال

كقابليتها للتخزين شروط خاصة  سلعها  بورصات للبضائع، تتداول فيها بضائع يشترط في
كما يشترط فيها أن تكون متماثلة أي موحدة في النوع والرتبة، إذ يمكن  ،لفترة معتبرة

، والبن في بورصة البرازيل اإلسكندريةزن والعدد كالقطن في بورصة معرفة مقاديرها بالو
محّل التعامل فيها هو  ، يكونفي بورصات أخرى. )3(لخا... والسكر في بورصة لندن

 .  الذهب والمعادن النفيسة، وإن كانت الكثير من الدول ال تسمح بقيام مثل هذه البورصات
بواسطة في سوق العملة ، ويحدد سعرها مالتبالعإذ تحتكر بنوكها المركزية التعامل 

 . نشرات رسمية تصدرها هيئات مختصة دون إخضاعها لقانون العرض والطلب

                                                   

يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، الجريدة الرسمية  1998جانفي  21ي القرار المؤرخ ف -  1
، الجريدة 2001جويلية  22، المعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 1998مارس  18صادر في ال، 15عدد 

 .2001أوت  12صادر في ال، 45الرسمية عدد 

، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم 97/03مليات البورصة ومراقبتها رقم من نظام لجنة تنظيم ع 30المادة رقم  -  2
 .السابق ذكره المنقولة،

  .19، ص 1998سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي، دار النشر للجامعات، مصر : فياض عطية. د -  3
، مرجع سابق،    ص ...واآلجلة كذلك سيد طه محمد بدوي، عمليات بورصة األوراق المالية الفورية - 

  .45و 20
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  . )1(هذين النوعين من البورصات توجد بورصات للعمالت الصعبة إلى جانب
فهي سوق . نالت سوق القيم المنقولة رواجاً كبيراً باعتبارها تؤدي وظيفتين حيويتين

ة تمنح ألصحاب العجز المالي فرص تمويل مشاريعهم بكل بساطة ومرونة تمويلي
كما تمنح فرص استثمار ممتازة ألصحاب الفائض . متحاشين بيروقراطية المصارف

لذا يجب تعريف القيم  .تكوين محافظ متنوعة من القيم المنقولةو المالي لتوظيف أموالهم
، وتمييزها عن األوراق )الفرع الثاني( ، ثم تحديد خصائصها)الفرع األول( المنقولة

  .)الفرع الثالث( المشابهة لها
  الفرع األول

  تعريف القيم المنقولة

مت لها بصلة، إذ يلمح فيها أصحابها يال  أكثرها تعاريف عرفت القيم المنقولة بعدة
ن م تجاهلين خصوصية هذه األخيرة سواءم ،لمفاهيم أخرى ال عالقة لها باألوراق المالية

القيم المنقولة  ظلهذه األسباب لم تح. آجالها أو كيفية إصدارها وتداولها طبيعتها أو حيث
التشريعات،  اجاءت بهبتعريف جامع وشامل، لذا سنتطرق إلى جملة من التعريفات التي 

  .واالجتهادات الفقهية، ثم التعريفات الصادرة عن الهيئات المهنية

  :التعريف التشريعي – أوالً
 التشريعات تعريف القيم المنقولة، قد يرجع ذلك إلى ما هو متعارف عليه بعضت تجاهل

وقد يكون مرد ذلك إلى طبيعة هذه القيم . التعريف ليسو وهو أن مهمة القانون هي التشريع
. التطور والتغير، لكونها مرتبطة بنشاط اقتصادي جد حيوي ال يعرف الثبات واالستقرارالسريعة 

                                                   
  .                                   133، ص 1999شمعون شمعون، البورصة، دار هومة، الجزائر،  - 1

  .1963جويلية  13أشهر سوق للعمالت الصعبة هي سوق اليورودوالر، التي ظهرت للوجود ألول مرة في 
 KARYOTIS Catherine, Circulation internationale des valeurs mobilières, Editions Banque, Paris 
1994, p 22.                                                                                                    

، الجزء األول، األسواق النقدية والمالية، البورصات ومشكالتها في عالم النقد والمال عطوان مروان،: أيضا
ص     ،1993 ،أدوات وآلية نشاط البورصات في االقتصاد الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

  .وما بعدها 216
ال زالت مثل هذه البورصات حكرا على الدول المتقدمة، أما في غيرها من الدول فال تتداول العمالت الصعبة 

لك في أسواق تعرف بأسواق العمالت األجنبية، لكن يقتصر تعاملها بين البنوك داخل البورصة، إنّما يمكن أن يتم ذ
أسواق العمالت األجنبية فيما بين "فون لوم وكالفين مكدونالد،  –يين . دون تدخّل فئات أخرى من المستثمرين

  .17 – 14، ص 1994، جوان مجلّة التمويل والتنمية، "البنوك في إفريقيا
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عريف الذي جاء به المشرع الجزائري في القانون التجاري، يجب عرض بعض التطرق للت قبل
  . نماذج القوانين المقارنة منها القانون الفرنسي، األمريكي ثم المصري

في عدة قوانين فرنسية نذكر منها ما  القيم المنقولة ورد تعريف: في القانون الفرنسي -  أ
إذ نص في مادته . المتعلق بالشركات التجارية 1966جويلية   24جاء في القانون الصادر في 

مصطلح القيم المنقولة يعني في مفهومه الضيق المعروف عمليا السندات  «: على ما يلي 264
وفي  .)1(» ةالصادرة من الهيئات العامة أو الخاصة القابلة للتسعيرة والتداول في سوق البورص

نصت المادة  ،توظيف الجماعي للقيم المنقولةالمتعلق بهيئات ال صدر القانون 1988ديسمبر  23
تعتبر بمثابة قيم منقولة في نظرا هذا القانون، السندات الصادرة  « :على ما يلي األولى منه

عن األشخاص المعنوية العامة والخاصة القابلة للتداول بتسجيلها في الحساب أو بالمناولة 
وتعطي له . ها الذي هو من إصدار واحداليدوية، والتي تعطي صاحبها حقوقًا مماثلة لصنف

الحق في ملكية جزء من رأسمال الشخص المعنوي المصدر لها أو حقوق مديونية عامة 
ستخلص من هذا يالجديد الذي  .)2(» على أصولها، وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة

حتى ولو لم . ة اليدويةنقل ملكيتها بالقيد في الحساب، أو بمجرد المناولو التعريف، هو تداول القيم
  .تكن قابلة للتداول في البورصة فهي من قبيل القيم المنقولة

لم يعرف المشرع المصري القيم المنقولة، ال في قانون سوق : في القانون المصري - ب
   .)3(رأس المال وال في قانون الشركات

                                                   
1  - L’article 264 de la loi de 24 Juillet 1966 relative aux sociétés commerciales « Les termes valeurs 

mobilières, désignent dans le sens restreint consacré par la pratique, Les titres émis par les 
collectivités publique ou privées qui sont susceptibles de cotation et de négociation sur un 
marché de bourse».  VIDAL Dominique, Droit des sociétés, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, 1993, p 383.                                                                                               

- aussi: Article anonyme « Les valeurs mobilières », Répertoire commerciale, T5, Dalloz, Paris, 
1997, p 4. 

2   - L’article 264 de la loi de 23 Décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs des 
valeurs mobilières « sont considérées comme valeurs mobilières pour l'application de la présente loi, 
les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en 
compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou 
indirectement à une quotité du capital de la personne morale  émettrice ou un droit de créance 
générale sur son patrimoine ».                                                                                                                                          

- GOZIAN Maurice et VIANDIER Alain, Droit des société huitième, Editions Litec, Paris, 1995, p 
372. 

-  VIDAL Dominique, op. cit., p 383. 
دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير : الحمراني صالح راشد - 3

  .134ص  ،2000في الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  : في القانون األمريكي -ـج
مريكي الورقة المالية تعريفا واسعا، ف المشرع األعلى خالف المشرع المصري، عر

وذلك حتى يضمن خضوع جميع األوراق المالية التقليدية والمستحدثة للنصوص القانونية، 
على أن مصطلح  1934من قانون البورصة الصادر عام  10فقرة أ بند  3فنص في المادة 

أو شهادة فائدة أو  كل صك يمثل سهما أو سند خزانة، أو سندا، «الورقة المالية يقصد به 
مشاركة أو أي اتفاق القتسام األرباح، أو أي شهادة تعطي الحق في أي ملكية نفط أو غاز أو 
ملكية معدنية أخرى، أو إيجار أو شهادة ضمان ائتمان أو شهادة اشتراك، أو سهما قابالً 

، أو شهادة للتحويل أو عقد استثمار، أو شهادة اتحاد التصويت، أو شهادة الضمان اإلضافي
اإليداع، أو أي حق خيار في الشراء أو البيع أو خيار مزدوج على مؤشر، أو مجموعة 

المقيدة في بورصة  –يتضمن العالوة والخصم في القيمة  –مؤشرات لألوراق المالية 
األوراق المالية المحلية أو المتعلقة بعملة أجنبية، أو بشكل عام أي صك يعرف بأنه ورقة 

خرج من ذلك األوراق النقدية واألوراق التجارية أو القبوالت المصرفية التي مالية، وي
بعد استبعاد أيام المهلة أو أي يستحق تحصيلها في وقت إصدار ال يزيد على تسعة أشهر 

  . )1(»ديد آخر لموعد االستحقاق المحدد تح
المال  على هذا التعريف جمعه لكل األوراق المالية المعروفة في سوق رأس يعاب

من معرفة ما هو داخل في حيز  تساعداألمريكية وسردها، دون وضع ضوابط قانونية 
األوراق المالية عن غيرها، كما أن كمية ونوعية األوراق المذكورة في هذا التعريف تدل 

سنة صدور قانون البورصة  1934( نذاكآعلى مدى تقدم وتطور البورصة األمريكية، 
  . المعاصرة حالتها، ناهيك عن )مريكيةاأل

  : في القانون الجزائري - د
منقولة أساسا بحسب قيماً تعتبر  «: كما يلي 91/169عرفها المرسوم التنفيذي رقم 

طبيعتها، الديون المعينة المقدار والمستحقة لشركات رؤوس األموال والسندات مهما كانت 
وع األبدية وسندات الرسملة طبيعتها وحصص الشركاء في شركة التوصية وأسهم التمتع والري

  .)2(» وسندات المشاركة في األرباح وبصفة عامة كل منتوج مالي قابل للتفاوض في البورصة
                                                   

الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة : النص األصلي باللغة اإلنجليزية مع ترجمته في - 1
  . 134، مرجع سابق، ص ...األوراق المالية

  .السابق ذكره المتضمن تنظيم المعامالت الخاصة بالقيم المنقولة، 91/169من المرسوم التنفيذي  2المادة  -   2
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هذا التعريف لم يذكر القيم المنقولة على سبيل الحصر، إنّما  يجب التنويه بأن 
نقولة، بل ذكرها على سبيل المثال، فيعاب عليه أنّه لم يضع أسسا محددة لمعرفة القيم الم

  .لجأ إلى ذكر بعض أنواعها
أال وهي شركات  ،القيم المنقولة يمصدرل تحديده على هذا التعريف أيضاًيعاب 

األسهم وشركات التوصية، فمن جهة، جعل هذا النص نطاق المصدرين واسعا لكونه ال 
ولة آخرين هم الد الكنّه من جهة أخرى أقصى أشخاص. يقتصر على شركات األسهم فحسب

  .واألشخاص العمومية والهيئات المحلية
بتعريف مغاير  المتضمن تعديل القانون التجاري، 93/08التشريعي رقم  جاء المرسوم

للتداول تصدرها شركات قابلة القيم المنقولة هي سندات  «: كما يلي لسابقه فعرفها
ثلة حسب المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تُسعر وتمنح حقوقا مما

الصنف، وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال 
  . )1(» الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها

مقصيا بذلك شركات  ،حصر هذا التعريف الشركات المصدرة في شركات األسهم
ن النقطة اإليجابية في هذا أما ع. 91/169التوصية التي ذُكرت في المرسوم التنفيذي رقم 

التعريف، فهي أنّه حاول االعتماد على خصائص القيم المنقولة في تعريفها أال وهي قابليتها 
 93/10ومن جهته سمح المرسوم التشريعي رقم . للتداول، وقابليتها للتسعيرة في البورصة

قه النظام العام لبورصة مبدأ لم يطب. )2(بتدخل الدولة والهيئات المحلية في إصدار قيم منقولة
  .)3(في شركات األسهم) مصدري األوراق المالية(القيم المنقولة حينما حصرهم 

   :التعريف الفقهي -  ثانياً
خُصت القيم المنقولة باهتمام كبير من قبل الفقه الذي أسهب في تعريفها، مع ذلك لم تحظ 

  . بتعريف جامع ومانع
 القيم المنقولة هي سندات تمثل حقوق مديونية «: نهاقدم الفقه الفرنسي تعاريف مختلفة م

                                                   
  .من التقنين التجاري 30مكرر  715دة الما -   1
تعد بورصة القيم المنقولة  «: ما يلي 93/10حيث جاء في نص المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم  -  2

إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة واألشخاص اآلخرون من 
  .» مالقانون العام والشركات ذات األسه

ال تقبل في التداول في البورصة إال القيم المنقولة  «السابق ذكره  97/03من النظام رقم  30تنص المادة  - 3
  .» الصادرة عن شركات األسهم طبقا ألحكام المنصوص عليها في القانون التجاري
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جماعية طويلة األجل تصدرها أشخاص معنوية بهدف تمويل نشاطها، وهي قابلة للتداول 
تلك التي تنتمي إلى صنف  «: ويعرفها آخرون على أنها. )1(»وقابلة للتسعيرة في البورصة 

ولها في إمكانية التنازل عنها بكل سهولة سندات الدين، وهي قابلة للتداول وتتمثل قابلية تدا
يعاب على هذين التعريفين . )2(»وبإتباع إجراءات مبسطة تنتمي إلى القانون التجاري 

تركيزهما على خاصية قابلية التداول، ومن جهة أخرى أقصوا أنواعا كثيرة من القيم 
أن خيال  –الواقع فعال  وهو –مع أن البعض يرى  .المنقولة، إذ اكتفيا بذكر سندات الدين

رجال االقتصاد والمالية توسع بشكل كبير خالل العشريتين األخيرتين، الشيء الذي أدى إلى 
  .)3(قيم منقولة جديدة ومركبة ،ظهور إلى جانب القيم المنقولة التقليدية أسهم وسندات

. شريعياجتهد الفقه المصري لتعريف المقصود بالورقة المالية، نظراً لغياب تعريف ت
عائد أو الصك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من  «فعرفها بعضهم بأنها عبارة عن 

الورقة التي تمثل  «وعرفها آخرون بأنها . )4(»الحق في جزء من أصول منشأة ما، أو الحقّين معا 
  .)5(»بقا حق المستثمر في الحصول على عوائد ربح أو فائدة في المستقبل، وفقا لشروط محددة مس
إذ ركز . انطوت هذه التعاريف على ألفاظ وصيغ مختلفة، إال أنها تفيد معنى واحدا

خص نوعا أوالً ففي التعريف األول . كالهما على الحقوق التي توكلها هذه األوراق لحاملها
 ونوعا ثانيا يمنح لحامله حقًا. ، يمنح لحامله جزءا من العوائد، وهو السنداتمن األوراق

ونوعا ثالثًا غامضا . في أصول الشركة، وهو األسهم، باعتبارها جزءا من رأس المال
حاول التعريف الثاني لم شمل هذه األوراق وجمعها في صفة واحدة . يجمع بين الحقّين معا

  . التي تحققها السندات، أو الربح الذي تحققه األسهم إما الفائدة: هي
                                                   

1   - Les valeurs mobiliers peuvent être définies comme suit : "Des titres qui représentent des droit de 
créance collectifs à long terme et qui sont émis par une personne morale pour le financement de son 
activité, sont négociables et susceptibles d’être côté en bourse".                                                     

-  THIRRY Bruneau, Droit bancaire, 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1999, p 473. 
2   - Les valeurs mobiliers appartiennent à la catégorie des titres de crédit et sont en même temps des titres 

négociable. La négociabilité des valeurs mobilières se définit comme la possibilité de les transmettre 
par un procédé simplifié propre au droit commercial.                                                    

-  DEJUGLART Michel et IPPOLITO Benjamin, Traité de droit commercial, Tome 7, Banque et 
Bourse, 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991, p 739. 

3   -  THEODOR Jean-François, Connaître la bourse, Editions Journal des finance, Paris, 1994, p 25.   

  .7، ص 1999اإلسكندرية،  ،األوراق المالية وأسواق رأس المال، دار منشأة المعارف ،هندي منير إبراهيم -  4
تثمار في بورصة األوراق المالية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، أساسيات االس ،الحناوي محمد صالح -  5

  .5، ص 1997اإلسكندرية، 
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عرف األوراق ا، إذ تهوحا من سابقت، أكثر وضفسهن في السياق ىخرأريف اتع وردت
أو عالقة المديونية " األسهم"الصك الذي يفيد بعالقة الملكية في الشركة  «المالية بأنها 

أو حقوق الملكية كحقوق االختيار وحق االكتتاب " السندات"بالشركة أو الهيئات الحكومية 
أنه أورد أنواعا جديدة من األوراق ميزة هذا التعريف . )1(»وضمان الحق في االكتتاب 

المالية، إضافةً إلى األوراق التقليدية، مع إشارته إلى الهيئات المصدرة للورقة المالية، إال 
  .أنه يؤخذ عليه سكوته عن كيفية تداولها

  :القواعد المهنية التي عرفت القيم المنقولة -  ثالثاً
قاصة القيم المنقولة بمن المهنيين الخاصة من النظام العام للشركة ما بي 3المادة  هاعرفت
يقصد بمصطلح القيم المنقولة مجموعة السندات ذات نفس الطبيعة،  «: ما يليالفرنسية ك

المسعرة أو القابلة للتسعيرة في البورصة، والصادرة عن نفس الهيئة، وتُكسب صاحبها 
صلة عن هذه األخيرة والقابلة وتعتبر من قبيل القيم المنقولة كّل الحقوق المنف .حقوقا خاصة

ورد في هذا التعريف صنف جديد من األوراق المالية التي هي في . )2(» للتداول بذاتها
 ا منقولة مستقلة في حداألصل مجرد حقوق ناشئة عن بعض القيم المنقولة، إذا بها تصبح قيم

  .ةذاتها، بشرط أن تكون هذه األخيرة بطبيعتها قابلة للتداول في البورص
والمتضمنة كيفية تطبيق أحكام المادة  08/08/1983هذا التعريف التعليمة الصادرة في تبنت 

وكذلك المرسوم رقم  30/12/1981في  المؤرخ 81/1160من القانون رقم  11فقرة  94
  .02/02/1983في  المؤرخ 83/259

  الفرع الثاني
  خصائص القيم المنقولة

نوحة للقيم المنقولة إلى تركيز كل منها على السبب في اختالف التعاريف المميرجع 
، أما المشرع الجزائري، فقد حاول جمع كل غيرهاخصائص القيم المنقولة متجاهلين إحدى 

                                                   
، 1995، القاهرة، ةأبو طالب صالح أمين، دور شركات السمسرة في بيع األوراق المالية، دار النهضة العربي -  1

  .21ص 
2  - L’article 3 alinéa 1 du règlement générale de la société interprofessionnelle pour la 

compensation des valeurs mobilières (SICOVAM) énonce : « Pour l’application du règlement 
général, le terme valeurs mobilières s'entend d’un ensemble de titres de même nature côté ou 
susceptible d’être côté, issus d’un même émetteur et conférant par eux-mêmes des droit 
identiques à leurs détenteurs, tous droit détachés d’une valeur mobilière.                                                                   

- GOZIAN Maurice et VIANDIER Alain, op. cit., p 732. 
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من التقنين التجاري، منتهجا في تعريفه تقنية سرد  30مكرر  715التعاريف في المادة  هذه
  :الخصائص كما يلي

  : La fongibilitéالتماثل في اإلصدار  – أوالً
يقصد بالتماثل تساوي القيم المنقولة التي تنتمي إلى اإلصدار نفسه من حيث صنفها، ومن 

  . حيث صنفها، ومن حيث قيمتها ومن حيث الحقوق إلى تخولها لصاحبها
  : التساوي من حيث صنفها –أ

قا تختار الشركة السياسة التمويلية المناسبة بتمويل مشاريعها وفقًا لمعطيات السوق ووف
م، أو تلجأ إلى االستدانة هلمخططاتها، فقد تلجأ إلى فتح رأسمالها على الجمهور بطرحها لالس

 في إصدارم والسندات هال يمكن للشركة أن تمزح بين االس. من الجمهور بطرحها للسندات
  .)1(واحد بل يجب أن يتكون اإلصدار الواحد من األسهم فقط أو من السندات فقط

  : ث قيمتهاالتساوي من حي –ب
يجب أن تتساوى القيم المنقولة التي تنتمي إلى اإلصدار نفسه من حيث قيمتها النقدية، إذ 
منعت التشريعات اختالف قيمة اإلصدار الواحد وذلك ضمانًا لمساواة فرص االستثمار ولبعث 

ل تقدير إذ أن تساوي قيمة اإلصدار الواحد يسه .وفي الشركة ذاتها لماليةاالستقرار في السوق ا
األغلبية في الجمعيات العامة للشركة، وييسر عملية توزيع األرباح أثناء حياة الشركة أو بعد حلها 

  .)2(كما يسهل تنظيم عملية الدخول في البورصة وتقييم أحوال الشركة لهذا الغرض .وتصفيتها
ن يجوز يعتبر تساوي قيمة اإلصدار الواحد من النظام العام الذي تحميه التشريعات، لك

للشركة أن تطبق هذه القاعدة على إصدارات مختلفة، كأن تصدر أسهما جديدة مساوية في 
  .)3(القيمة ألسهم تنتمي إلى إصدار سابق

  : تحسب القيمة النقدية للقيم المنقولة بطرق عدة، األمر الذي يمنح لها قيم مختلفة وهي
 بالمبلغ المدفوع لقاءيعبر عنها : La valeur nominaleالقيمة االسمية  -1-ب

 ، اعتمدت بعد القوانين على طريقة التحدي المسبق ألسهم)4(االكتتاب بالقيم المنقولة عند طرحها
                                                   

  .187، ص 2003ت األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فوضيل نادية، شركا -  1
  .261، ص )ن.ت.د(العريني محمد فريد، القانون التجاري، شركات األموال، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -  2

3  - « La société émietter ou le contrat d’émission peuvent expressément préla fongibilité de valeurs 
nouvelles avec d’autre antérieurement émises ». 
 OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, 2ème édition Litec, Paris, 2005, p 112. 

  .233، ص 2000طه مصطفى كمال، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 4
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اكتفى  .)1(الشركة عند تأسيسها توضع الحد األدنى واألقصى بقيمة السهم التي ال يحوز تجاوزه
 75/59سيسها في األمر رقم المشرع الجزائري بتحديد الحد األدنى لقيمة أسهم الشركة عند تأ

  .)3(وذلك أسوة بنظيره الفرنسي )2(المتضمن القانون التجاري
هجر كل من المشرع الجزائري والفرنسي هذه الطريقة، نظرا لتغيير المعطيات 

، تاركين الحرية التامة للشركة في تحديد القيمة االسمية ألسهمها عند تأسيسها )4(االقتصادية
  .)5(ا االكتتابولكل قيمها عند طرحه

تتمثل هذه القيمة في سعر تداول السند داخل البورصة، وفقًا : القيمة السوقية -2-ب
لقانون العرض والطلب، وفقًا لوضعية الشركة ومدى إقبال الجمهور على قيمها مع األخذ بعين 

  .)6(االعتبار حجم استثمارات الشركة والمخاطبة المحققة بها
مى أيضا بالقيمة الدفترية، يعبر عنها بالناتج عن قيمة أصول تس: القيمة الحقيقية -3-ب

تختلف هذه القيمة عن القيمة االسمية للسند، فإذا كانت الثانية ثابتة  .الشركة على عدد أسهمها
 .ال تتغير، تعرف األولى تغيرات بتغير الوضعية االقتصادية للشركة وتغيير مركزها المالي

  تفعت أصولها المالية، ارتفعت القيمة الحقيقة للسهم، وكلما تقلصكلما حققت الشركة أرباحا وار
                                                   

درهم، أما  100مشرع األردني الذي جعل الحد األدنى للسهم هو واحد درهم والحد األقصى بـ نذكر منها ال - 1
  .جنيه 100جنيهات والحد األقصى بـ  5المشرع المصري جعل الحد األدنى بـ 

، 1992إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت،  
  .233ص 

  .من القانون التجاري قبل تعديله 702دج، نصت عليه المادة  100الحد األدنى للسهم هو كان  - 2
  .فرنك فرنسي 100قدر الحد األدنى للسهم بـ  - 3

 OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, op.cit, p 112. 

  .187فوضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
  .» تحدد القيمة االسمية األسهم عن طريق القانون األساسي« : على ما يلي 50مكرر  715نص المادة ت - 5

 5أما المشرع الفرنسي فقد منح الحرية للمؤسسين لتقدير قيمة أسهم الشركة بموجب القانون المؤرخ في  
  .1978جانفي 

    لمزيد من التفاصيل  - 6
ار في األوراق المالية منشأة المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثم 

  .وما يليها 247، ص 1999
صاطوري عبد الجواد، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية، مع دراسة حالة  

  .251، ص 2006الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علوم التسيير، 
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 1(خسارة انخفضت القيمة الحقيقية للسهمبت يننشاط الشركة أو م(.  

  : التساوي من حيث الحقوق التي تخولها لصاحبها – ثانياً
 ،تااللتزامانفس الحقوق ورتبت عليه نفس يتحقق تماثل القيم المنقولة إذا منحت لصاحبها 

في حضور الجمعيات  الحصول على نصيب من األرباح، الحقالحق في ، حقه في التنازل عنه
الحق في رقابة إدارة الشركة، الحق  ،العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها

في اقتسام فائض التصفية عند حل الشركة وغيرها من الحقوق، في حين يخول السند لحامله حق 
  .ة على الشركة، يترجم في مطالبتها بالوفاء عند حلول األجل والمطالبة بالفوائدمديوني

لكن هذا المبدأ  .نفس الحقوق وااللتزامات الواحد القيم التي تنتمي إلى الصنف حتمن
بإصدار قيم تختلف من حيث الحقوق التي  )2(ليس من النظام العام، إذ يجوز للشركة مخالفته

تصدر الشركة أسهما منها أسهم عدية ومنها أسهم ممتازة، أو أنها تخولها لصاحبها، كان 
  .)3(وقت إصدارها كانت متماثلة لكنها تحولت إلى غير ذلك الحقًا

من التقنين التجاري بشرط التساوي في  30مكرر  715أخذ المشرع الجزائري في المادة 
لتزامات نسبية إلى الصنف المقصود منها الحقوق واال .الحقوق وااللتزامات لكن بصفة مرنة

الذي تنتمي إليه، فإذا كان اإلصدار أسهما يجب أن تتمتع كلها بالحق في الدخول في رأسمال 
  .الشركة، أما إذا كان اإلصدار سندات، فيجب أن يمنح كل اإلصدار حق المديونية للمكتتبين فيه

  : لقابلية للتداولا - ثالثاً
 التي تتمتع بها القيم المنقولة الصادرة عن )4(خصائصتعتبر القابلية للتداول من أهم ال

                                                   
  .251دي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص هن - 1

أما األستاذة فوضيل نادية تعتبر القيمة الحقيقة للسهم هي موجودات الشركة الصافية في حالة التصفية أو االندماج  
  .188فوضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  .في شركة أخرى

 .212 – 211فوضيل نادية، المرجع نفسه، ص ص  - 2

3  - « Les valeurs mobiliers peuvent ne pas être fongibles alors qu’elles sont issues d’une même 
émission. Par exemple, une action ordinaire et une action de préférence, peuvent être issues d’une 
même émission. Pourtant ces actions ne sont pas fongibles car elles confèrent chacune des droits 
différents, autre exemple, des valeurs mobilières issues d’une émission peuvent ne pas rester 
fongibles, soit à celle du titulaire. Ainsi les valeurs mobilières composées prévoyant l’échange, 
ou le remboursement ou la conversion, ne sont pas fongibles… ». 
 OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, op.cit, p 112 – 113. 

  :من التقنين التجاري على ما يلي 30مكرر  715تنص المادة  - 4
ورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من تمنح حقوقًا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بص... «  

  .» رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها
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تقترن خاصية  .شركة األسهم، فهي تسمح لها باالنتقال بسرعة وسهولة دون قيود شكلية
القابلية للتداول بالقابلية للتنازل، بحيث أن السند ال يكون قابال للتداول إال إذا كان قابالً 

  .)1(سين غير قابلة للتداول ألنها غير للتنازلأو حصص المؤس نللتنازل، فحصص المستفيدي
يكون السند قابالً للتداول، إذ أمكن انتقاله بكل سهولة وببساطة دون إتباع إجراءات 

، يحول السند للعامل بمجرد تسليمه أو )2(الحوالة المنصوص عليها في القانون المدني
في السجالت التي تمسكها بواسطة قيد في الحسابات، أما السند االسمي فينتقل بالقيد 

  .)3(الشركة لهذا الغرض

  : القابلية للتسعيرة - رابعا
تتميز القيم المنقولة عن غيرها من األوراق بقابليتها للتسعيرة في البورصة، وهي 

، وحد المشرع الجزائري في 30مكرر  715الخاصية التي ركز عليها المشرع في المادة 
لة المسعرة وغير المسعرة، في حين ينادي الفقه في فرنسا األحكام المطبقة على القيم المنقو

باستقاللية  القيم المسعرة عن نظيرتها غير المسعرة من حيث القانون الواجب التطبيق، فإذا 
كان القانون التجاري هو الذي يعني بالقيم غير المسعرة، فإن القيم المسعرة يطبق عليها 

  .)4(قانون السوق المالية

  : القابلية للتجزئةعدم  -خامساً
، )5(جعل المشرع الجزائري القيم المنقولة الصادرة عن شركة األسهم غير قابلة للتجزئة

الحكمة من هذا الشرط هي تسهيل مباشرة الحقوق اللصيقة بالسند التي بدورها غير قابلة 
أخرى للتجزئة منها حق التصويت، قد يحدث أن يصبح السند مملوكًا لعدة أشخاص بطريقة أو ب

كالمبررات مثال، في هذه الحالة على الشركة أن توقف استعمال الحقوق التي يقرها السند حتى 
                                                   

يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين تحت « :  على ما يلي 31مكرر  715تنص المادة  - 1
  .» أدناه 811طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

  .رفه الشركات في فرنساالوضع نفسه تع 
 F-X Lucas, « Notion de valeurs mobilières », Dictionnaire, Joly société N° spécial, Paris, 2004, 
p 27. 

  .من التقنين المدني الجزائري 250إلى  239المواد  - 2
  .من التقنين التجاري الجزائري 38مكرر  715المادة  - 3

4  -  OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, op.cit, p 1. 

تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير « : من التقنين التجاري على ما يلي 32مكرر  715تنص المادة  -  5
  .» قابلة للتجزئة
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يتفق المالك على الشيوع على اختيار شخص من بينهم أو يعين نائب عنهم لممارسة هذه 
  .)1(الحقوق تجاه الشركة

  الفرع الثالث
  .تمييز األوراق المالية عما يشابهها

تعريفه للقيم المنقولة عن اإلطار العام لهذه األخيرة، بإدراجهم لبعض حاد بعض الفقه في 
، لذا يعود ذلك إلى عدم إلمامهم بجميع خصائصها. المفاهيم التي ال تمت بالصلة للقيم المنقولة

    .ظهرت ضرورة تمييز األوراق المالية المتداولة في السوق المالية عن غيرها من األوراق
لى بيان أوجه االختالف بين األوراق المالية واألوراق النقدية، ثم قتصر هذا التمييز عي

  .بين األوراق المالية واألوراق التجارية

   :التمييز بين األوراق المالية واألوراق النقدية – والًأ
ترتبط األولى بالسوق المالية والثانية بالسوق النقدية اللتين سبق أن أشرنا إليهما، إضافة إلى 

  :ا في عدة جوانب هياختالفهم
  :من حيث التنظيم -أ

لوائح الاألوراق النقدية بموجب قوانين وتشريعات خاصة بالنقد والصرف كذلك تنظم 
الذي يحدد هيئات وكيفيات  وراق النقدية قانون النقد والقرض،ففي الجزائر يحكم األ. البنكية

وراق المالية فهي منظمة أما األ. إصدار النقد وتغطيته، إلى جانب أنظمة بنك الجزائر
بموجب القانون التجاري في باب خاص بالقيم المنقولة الصادرة عن شركات األسهم المادة 

قوانين البورصة وأنظمة لجنة تنظيم عمليات  إلىوما بعدها، باإلضافة  30مكرر  715
 .ومراقبتها البورصة

   :من حيث الغرض من اإلصدار -ب
جلب رؤوس أموال جديدة لتمويل هو المالية الغرض من إصدار األوراق يعتبر 

 في حين أننشاطات الشركة وتوسعاتها، بواسطة عائدات االكتتاب في اإلصدارات الجديدة، 
    .)2(الغرض من إصدار أوراق نقدية جديدة تحكمها ضوابط سياسية اقتصادية تحددها الدولة

  : من حيث جهة اإلصدار - ـج
اق النقدية للدولة التي فوضت حق ممارسة هذا االمتياز يعود االختصاص في إصدار األور

                                                   
  .من التقنين التجاري 679/2المادة  - 1
  .140رجع سابق، ص الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، م - 2
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بينما يعود اختصاص إصدار األسهم عن طريق زيادة رأسمال الشركة . )1(جزائربنك الل
للجمعية العامة غير العادية في شركات المساهمة، وقد يصدر قرار اإلصدار عن الدولة، أو 

  .الهيئات المحلية بمناسبة إصدارها لسندات دين

   :من حيث قيمة الورقة - د
يتم تحديد قيمة األوراق النقدية بموجب القانون مع مراعاة االتفاقيات الدولية، ويجب أن 

، في حين أن قيمة األوراق المالية )2(تكون قيمة النقود مكافئة لقيمة احتياطي الذهب المغطاة بها
  .ومعطيات اقتصادية وماليةتحددها هيئة خبراء تعينها الجهة المصدرة وذلك على أساس وقائع 

  : من حيث كيفية تداولها -ـه
تتداول األوراق النقدية الوطنية مباشرة بين المتعاملين عن طريق المناولة باليد دون 

فهي تتم  ،أي قيود، بينما تخضع األوراق النقدية األجنبية لبعض القيود التي تحددها القوانين
أما األوراق المالية، فهي تتداول إما . في سوق الصرف وفقا لضوابط وقواعد الصرف

بالطرق التجارية أو داخل البورصة وفقا إلجراءات تحددها قوانين البورصة وبواسطة 
  .سماسرة هم وسطاء عمليات البورصة

   :من حيث الحقوق التي تخولها لصاحبها -و
األوراق  إنف، إن كانت األوراق المالية تخول لصاحبها حقوقًا مختلفة باختالف أنواعها

   .النقدية ال تمنح صاحبها أي حق عدا االنتفاع بالقيمة التي تمثلها هذه الصكوك
لتداول، وبالتالي ال يحق للمتعاملين رفض قبولها لتضمن الدولة قبول األوراق النقدية 

عكس األوراق المالية، . وبمعنى آخر الدولة ضامنة لسيولتها فهي تمثل قوة إبراء مطلقة
درة لها ال تضمن سيولتها، فمن هذا المنطلق يحق للمتعاملين رفض قبول فالجهة المص

مع اإلشارة إلى وجود أنواع من األوراق المالية التي تضمنها الدولة، لكن . التعامل بها
  .ضمانها لها ال يعطي لها القوة اإلبرائية كالنقود

األوراق اول يخضع تداول األوراق المالية لرقابة لجنة البورصة في حين يخضع تد
  .)3(لرقابة بنك الجزائرالنقدية 

                                                   

  .من قانون النقد والقرض السابق ذكره 2المادة  - 1
  .، حددت كيفيات تطبيقها عن طريق تنظيمالسابق ذكره النقد والقرضمن قانون  3المادة  - 2
ال  « 93/18من المرسوم التشريعي رقم  30المعدلة للمادة  03/04من قانون رقم  14هو ما نصت عليه المادة  - 3

  .» قابة اللجنة، المنتوجات المالية المتداولة في السوق التي تحت سلطة بنك الجزائرتخضع لر
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   :التمييز بين األوراق المالية واألوراق التجارية – ثانياً
وفقا ألوضاع شكلية يحددها القانون، قابلة  اًمكتوب اًاألوراق التجارية محرر تعتبر

مثل حقا موضوعه مبلغا من النقود يستحق الوفاء بمجرد ت ،للتداول بالطرق التجارية
 .وهي أداة ائتمان تارة وأداة وفاء تارة أخرى ،طالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعييناإل

 :البحث عن مركز االختالف بين الصنفين انطالقا من هذا التعريف يمكن
  :من حيث التنظيم   -  أ

أما عن األوراق المالية فقد سبق ذكر . )1(إن األوراق التجارية منظمة بموجب القانون التجاري
  .قوانين المنظّمة لها، فال داعٍ إلعادتها في هذا المقامال

   :جالاآلمن حيث  -ب
ألسهم إلى مدى لتصل بالنسبة  ،تعد األوراق المالية صكوكا متوسطة أو طويلة األجل

السندات لفترة قد تصل و سنة، 99قانون التجاري الجزائري بـفي ال توقد حدد. حياة الشركة
راق التجارية التي تكون قصيرة األجل أو متوسطة األجل وقد على خالف األو .سنة 30إلى 

  .تكون واجبة الدفع لدى اإلطالع كالشيك والسفتجة التي ال تتضمن ميعاد االستحقاق
   :الخصممن حيث  - ـج

ال تخضع الورقة المالية إلجراءات الخصم المعروفة في البيئة التجارية، بالتالي فهي ال تقوم 
وإن كان للمالك الحق في تحصيل قيمتها إذا قامت الشركة . اء بااللتزاماتمقام النقود في الوف

المصدرة بإعادة شرائها من السوق، في حين أن الورقة التجارية قابلة للخصم بطبيعتها إال أنه كلما 
 . )2(قلت قيمتهاكلما زاد معدل الخصم عليها 

  : ات اإلصدارءإجرامن حيث  - د
وفقا إلجراءين هما إما االكتتاب الخاص فيكون األشخاص يتم إصدار األوراق المالية 

أو عن طريق االكتتاب العام أي اللجوء العلني . المكتتبين معروفين ومحددين مسبقا
وفي كلتا الحالتين تصدر األوراق . حينها تطرح األوراق المالية الكتتاب الجمهور ،لالدخار

أما األوراق التجارية فهي ال تصدر . المالية دفعة واحدة ومن صنف واحد وبصفة متماثلة
فال يشترط التجانس أو  ،إنما يصدرها الساحب بناء على تصرفات منفصلة ،دفعة واحدة

 . بين األوراق المصدرةالتساوي 
                                                   

  .18مكرر  543إلى غاية المادة  389جاء النص عليها في الكتاب الرابع من القانون التجاري المواد من  - 1
  .134ص الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، مرجع سابق،  - 2
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  : من حيث القيمة -ـه
تشترك كل من الورقة التجارية والورقة المالية في كون قيمتها تحدد مسبقا عند اإلصدار، 

الورقة التجارية يضمن استيفاء نفس قيمة اإلصدار عند حلول آجالها أو بواسطة  إال أن حامل
ا أم. إذ أن الخضم ينقص من قيمة الورقة التجارية ،تظهيرها، إال إذا لجأ إلى طريقة الخصم

تطبق على  .الورقة المالية فهي ال تحتفظ بنفس قيمة اإلصدار ألنها عرضة لعوامل اقتصادية
فعندما يريد حامل الورقة المالية التخلص منها بالبيع . قاعدة العرض والطلب  األوراق المالية

فإن ابتسم له الحظ وارتفعت . فإنه ال يضمن استرجاع القيمة التي دفعها عند اقتناء هذه األخيرة
 . وإن كان العكس فقد يبلى بخسارة فادحة. األسعار فسوف يكون له في بيع الورقة ربحا معتبرا

على خالف األوراق  ،حافل بالمخاطربأنه ستثمار في األوراق المالية االيتميز 
للتقليل من هذه المخاطر، ينصح األخصائيون . التجارية التي تنعم بشيء من االستقرار

ف واحد من األوراق، التي إذا أصابتها نكسة نبتنويع المحفظة المالية وعدم التركيز على ص
  .)1(كبيرة في األسعار تلحق بصاحبها خسارة

مرده إلى  ،في األخير أن االختالف في العناصر والخصائص بين الصنفينيالحظ 
فبينما تعتبر الورقة التجارية أداة االئتمان تارة وأداة للدفع تارة . طبيعة ووظيفة كّل منهما

ثم أن اختالف السوق التي . أخرى، فإن الورقة المالية أداة لالستثمار وتوجيه المدخرات
  .)2(كفيل بهذا التباينه كلتا الورقتين توج

                                                   
فالمخاطرة هي عدم التأكّد من حتمية . يقصد بمخاطر االستثمار في األوراق المالية، مدى تذبذب العائد المتولّد عنها -  1

إن التنويع في األوراق المالية التي تشملها المحفظة من شأنه . الحصول على العائد، أو حجمه، أو زمنه، أو انتظامه
تصيب هذه المحفظة، ويشبه االقتصاديون المختصون هذه الحالة بفكرة عدم وضع كّل أن يقلّل من المخاطر التي قد 

محمد محمود عبد ربه محمد، طريقك إلى البورصة، ومخاطر االستثمار في سوق األوراق . البيض في سلّة واحدة
  .وما يليها 28، ص 2000المالية، الدار الجامعية، القاهرة، 

  .44 -43إلى سوق البورصة مرجع سابق، ص ص  زويل محمود أمين، دليلك - 2
بصدد التمييز بين األوراق المالية واألوراق التجارية، يجب اإلشارة إلى وجود تعاريف حاولت التركيز على هذا  

مبارك عبد المنعم محمد، . » القيم المنقولة هي أدوات االئتمان الطويل األجل «. تميز، إذ بها تزيد الطين بلةال
  .87، ص 1985الصيرفة والسياسات النقدية، الدار الجامعية، بيروت، النقود و

ال تنطبق بتاتا على األوراق المالية التي تعتبر أداة االستثمار خاصة عند جملة المضاربين " أداة االئتمان"إن صفة  
 –وراق المالية حتى الفئة الضعيفة من حاملي األ. الذي يشترون عندما تنخفض االثمان ثم يبيعون عند ارتفاعها

فإن لجؤهم لألوراق المالية ليس إال ألنه من أدوات االدخار الحديثة التي من شأنها تحقيق  –أقصد بهم المدخرين 
  =                                                                  .فوائد أكبر في فترات أقصر مقارنة بادخار أموالهم في البنوك
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  الثاني مطلبال
  03-97القيم المدرجة في السوق بموجب نظام اللجنة رقم 

للقوانين المنظمة لها، فهي و تعتبر المنتوجات المالية المحدد األساسي لألسواق المالية
يؤدي إلى  ،علماً أن التنويع من هذه الحقوق. الطلبو تمثل الحق الذي يدور حوله العرض

  .)1(التنويع من األوراق المالية محل التعامل، بالتالي التنويع من عمليات السوق
فمنها  ،عرفت األسواق المالية منذ ظهورها للوجود أنواع كثيرة من األوراق المالية

األوراق المالية التقليدية أال وهي األسهم والسندات التي لقيت تداوال ورواجا كبيرين، ومنها 
لكون  ،)2(مالية حديثة أو مستحدثة لتلبية الحاجة إلى تمويل سريع وفعال للشركاتأوراق 

األوراق المالية هي الصيغة المثلى التي بواسطتها يشترك عدد كبير من المدخرين في 
  .)3(تمويل المشروعات الكبرى

وجود رغبة الجهة المصدرة ظهرت حاجة ملحة لطرح أدوات مالية مستحدثة، نظراً  ل
وتحقق مصالحها من جهة  –من التقليدية  –رقة المالية في إيجاد أوراق مالية بشروط أفضل للو

من لتحول نحو عولمة األسواق، بهدف التنويع ل نظراًو وتشبع رغبة المستثمرين من جهة أخرى،
 كذلك التقليل من المخاطر التي قد ،واالستفادة من المزايا التي تمنحها لحاملهااألدوات المالية 

أن الصكوك واألدوات المالية ال يمكن  Van Hon" فان هون"يرى األستاذ . يتعرض لها المستثمر
عن  ،مستحدثة، إال إذا كان الهدف منها الوصول باألسواق المالية إلى درجة من الكفايةعدها 

                                                                                                                                                             

حينما  19في هذا الصدد دائما أود لفت انتباه القارئ إلى خطأ ورد في كتاب األستاذ شمعون شمعون في الصفحة = 
أدى إلى تداول سلع جديدة لم تكن معروفة من قبل أال وهي األسهم والسندات وحصص التأسيس وحقوق  «كتب 

  .»... غيرها من األوراق التجارية القابلة للتداولاالكتتاب و
  .فإضفاء صفة األوراق التجارية على مثل هذه األوراق خطأ 

1   - « La notion d’instruments financiers   constitue le centre de gravité de la législation financière 
dans toutes ces composantes y compris et surtout les règles de protection de l’épargne publique. 
Un marché organise la convergence entre l’offre et la demande d’un bien particulier. Aussi la 
tentation est grande de considérer ce bien comme le dénominateur commun du marché que l’on 
cherche à définir. L’exercice est périlleux, par ce que les marchés financiers se caractérisent par 
une grande diversité des biens faisant l’objet de négociation ».            
 DE VAUPLANE Hubert et BORNET Jean Pierre,  « Les marchés financiers : Le défi de la 
transposition de la DSI », Bulletin Joly Bourse, N° 4, numéro spécial, Juillet, Août 1996, p 355  

2  - RIPERT Georges et ROBLOT René, Traité de droit commercial, 16ème édition, L.G.D.J, Paris, 
1996, p 1024.                                                                                                              

  .122، ص 1992 ،القزويني شاكر، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر - 3
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من خالل تحجيم  امالية مبتكرة تهدف إلى تحقيق المنفعة للجهة المصدرة له طريق طرح أوراق
  .)1(لما تحتويه هذه األدوات من خصائص ال توجد في أداة أخرى ،تكلفةال

جها ضمن نصوصها ادرإو ،هذه األدوات الجديدةفي قبول التشريعات ترددت بعض 
أنواع  263فقد كان مشروع قانون الشركات التجارية الفرنسي يتضمن في مادته . القانونية

إال أن هذه . )2(فحصرها في األسهم والسنداتالقيم المنقولة التي تصدرها شركات األسهم، 
العبارة حذفت عند الصياغة النهائية لنص القانون، ولعل الغرض من ذلك هو إمكانية إدخال 

    .قيم منقولة جديدة دون المرور بنص تشريعي جديد
في المادة  الصادرة عن شركات المساهمة أنواع القيم المنقولةالمشرع الجزائري حدد 

  :يمكن لشركات المساهمة أن تصدر ما يلي «من القانون التجاري  33 مكرر 715
  .سندات كتمثيل لرأسمالها – 1
  .سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها – 2
سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال الشركة عن  – 3

  .)3(» طريق التحويل أو التسديد وأي إجراء آخر
على سبيل المثال ال  من األوراق المالية ة أصنافثالثلمشرع في هذا التعريف ذكر ا

، أال وهي األسهم التي سماها بسندات كتمثيل لرأسمال الشركة، على سبيل الحصر
أما الطائفة الثالثة فقد . السندات بعبارة سندات لتمثيل رسوم الديون التي على ذمته الشركة

هجينة تميل تارةً صيغ من شأنها احتواء قيم منقولة فضل المشرع استعمال عبارات و
  .تارةً أخرى للسنداتو لألسهم

 القيم المقبولة في بورصة الجزائر هيمراقبتها على أن و نصت لجنة تنظيم عمليات البورصة
                                                   

  .136مرجع سابق، ص  ،...قال عن الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق الماليةن - 1
2  -  « Les valeurs mobilières émises par les société par actions sont les action et les obligations ».            

-  RABUT Albert, « Le droit des bourses de valeurs, Editions Litec, Paris, 1983, p 2. 

مصري الذي نص لم يعتبر المشرع الجزائري حصص التأسيس من قبيل القيم المنقولة على خالف المشرع ال -  3
  .من الالئحة التنفيذية للشركات 119عليها في المادة 

، 2000العربي أسامة أنور، الموسوعة الشاملة لقوانين شركات المساهمة، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  -
  .85ص 

في حين أن . 181ص ، 1996 ،كذلك عزت عبد القادر، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية –
  .31مكرر  715المشرع الجزائري حظر إصدار حصص التأسيس وذلك في المادة 
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من التقنين  33مكرر  715المادة بما أن المشرع سردها في و ،)1(تلك الصادرة عن شركات األسهم
من النظام  77نص المادة أن إال  .كلها صالحة لتكون محل عمليات البورصة هافهم أني التجاري، 

  : ما يليكمضمونها  إذ جاء   )2(فقط السنداتو من هذه القيم األسهم انتقى قبل تعديله 97/03رقم 
إن السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد يتضمن سوقا لسندات رأس  «

  . »ديون المال وسندات ال
  الفرع األول

  Les actionsاألسهم 
استطاعت األسهم أن تحتل مكانة مرموقة بين القيم المنقولة التي تصدرها شركات 

تلعب األسهم دوراً مزدوجاً، فهي وسيلة . المساهمة، وذلك منذ ظهور هذه الشركات للوجود
، زمة لتمويل مشاريعهاتمويل بامتياز كونها تسهل للشركة الحصول على الموارد المالية الال

، وهي أهم بطرحها على الجمهور سواء بمناسبة تأسيسها، أو بمناسبة الزيادة في رأسمالها
كما ينظر إليها بأنها من أهم فرص  .)أوالً(العناصر التي تم التركيز عليها عند تعريف األسهم

قق أرباحاً طائلة، إذا استثمارها في مشاريع تحو االستثمار المتاحة، عن طريق تعبئة المدخرات
 ).ثانياً(مهما اختلفت أنواع األسهم االستثماري على دراية تامة مع دراسة المخاطر اتخذ القرار

  :تعريف األسهم -أوالً 
تحاشى المشرع الفرنسي تعريف السهم في قانون الشركات، واكتفى بذكر أنواع األسهم 

ع المصري الذي اكتفى بدوره بذكر ، كذلك فعل المشر)3(والحقوق التي تخولها ألصحابها
أما المشرع الجزائري فقد خرج عن هذه القاعدة بتقديمه . )4(خصائص األسهم دون تعريفها

إنه سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من  «  :التعريف التالي للسهم
 فهو ورقة ماليةاعتمد المشرع في تعريفه للسهم على خصائص هذا األخير، . )5(» رأسمالها

                                                   
  .السابق ذكره 97/03من النظام العام لبورصة القيم المنقولة رقم  30نصت على ذلك المادة  - 1

2   - DIF Mohamed, Mécanisme de mise en place d'un marché financier en Algérie, Revue Media  
Bank, éditée par la banque d’Algérie, N° 13, 1995, p 8.                                                                 

- aussi, RAHNI M., op. cit., p 2. 
3   - VIDAL Dominique, Droit des société, op. cit., p 8.                                                                 

- aussi, RAHNI M., op. cit., p 2. 
 : من قانون الشركات المصري على ما يلي 31تنص المادة  - 4

  .»قسم رأسمال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة ي « 
 .242، ص 1993الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، : القيلوبي سميحة

  .من القانون التجاري 40مكرر  715وذلك في المادة  - 5
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قابلة للتداول بالطرق التجارية وقابل للتسعيرة في البورصة، تختلف كيفيات تداوله بحسب 
فإذا كان السهم اسميا يتداول عن طريق تسجيله في سجالت الشركة، وإذا كان السهم . شكله

  .)1(هيرلحامله، يتداول عن طريق المناولة باليد، وإن كان إذنيا فهو يتداول عن طريق التظ
الحصة التي يقدمها الشريك في شركات  أولهما هو :أجمع الفقه على أن للسهم معنيين

الصك المعد إلثبات حق  ، ثانيهما هومال الشركة رأساألموال والتي تمثل جزءا معينا في 
على بعض تعريف يركز كل إذ لكنهم اختلفوا في تعرف السهم، . )2(الشريك، وهو قابل للتداول

  .سهم دون غيرهاخصائص ال
 عاريفتمن هذه ال. مانع للسهمو إلى تعريف جامع صلتعددت التعاريف دون التو  

النصيب الذي يشترك به المساهم في شركات األموال السهم هو  « :يلي يمكن ذكر ما
صك تمنحه الشركة نتيجة  «أو أنه . )3(» ويقابله حصة الشريك في شركات األشخاص

سند يمنح لصاحبه ملكية جزء من رأسمال  «هم بأنّه يمكن تعريف الس كما .)4(» فيهااكتتابه 
الشركة مرفقا بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية، فهو يسمح له من جهة التدخل في إدارة 
الشركة، ومن جهة أخرى الحصول على عوائد معتبرة بحسب األرباح التي تحققها الشركة 

  .)5(» وتسمى هذه العوائد بالفائدة
فوا السهم في تعريف السهم على خاصية التداول باعتبارها أهم خاصية فعر كز البعض ر

     قابلة للتداول، تكون إسمية أو آلمر أو لحاملها تعبر عن حصة المساهم النقديةبأنه وثيقة  «
                                                   

1 - VIDAL Dominique, Droit des sociétés op. cit., p 386.                                                                                                 
ستاذ العبيدي أن للسهم مدلولين  فهو يشير إلى حق المساهم كما يرى األ. 87مرجع سابق، ص  ،سيد طه محمد بدوي - 2

في رأسمال الشركة أي هو مصلحة المساهم في الشركة مقومة بمبلغ من النقود التي تعبر عن حصة المساهم النقدية أو 
  .العينية في شركة المساهمة، كما يشير أيضاً إلى السند أو الوثيقة المثبتة لهذا الحق

دراسة قانونية وعلمية، مكتبة دار الثقافة مرزوق فليح، االكتتاب في رأسمال الشركة  المساهمة، العبيدي عباس  - 
  .77، ص 1998للنشر والتوزيع، عمان، 

  .255ص  ،1991يونس علي حسن، الشركات التجارية، دار أبناء وهبة حسان للنشر والطباعة، القاهرة،  -  3
سيد طه محمد بدوي، مرجع سابق، : كذلك. 242رجع سابق، ص القيلوبي سميحة، الشركات التجارية، م -  4

  .87ص 
5  - « L'action est un titre conférant à son détenteur la propriété d’une part du capital avec tous les 

droit attaches à cette propriété. Cette action lui permet d’une part d’intervenir dans la gestion de 
l’entreprise et d'autre part, de retirer un revenu variable en fonction des bénéfices réalisés par 
l'entreprise. Ce revenue est appeler dividende ».  
AMMOUR Benhalima, Pratique des techniques Bancaires avec référence a l’Algérie, édition 
Dahlab, Alger, 1997, p 113.                       
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  .)1(» أو العينية في رأسمال شركة المساهمة
بلغت كمية اإلصدار، أما إذا اختلف  ماتتساوى القيمة االسمية ألسهم اإلصدار الواحد مه

غير قابلة  تكون أسهم اإلصدار الواحد. اإلصدار فال مانع من اختالف القيمة االسمية لها
على أنه ال مانع من أن يشترك أكثر من شخص  ،32مكرر  715للتجزئة وذلك بنص المادة 

ؤولين بالتضامن عن وفي هذه الحالة يعتبر الشركاء في ملكية السهم مس .في ملكية السهم
ويجب عليهم تعيين نائبا أو ممثال عنهم ليتولى مباشرة . االلتزامات المترتبة على هذه الملكية

   .)2(الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة مثال على ذلك في حالة اإلرث
مساهما ويعتبر شريكا في  هيمثل السهم جزءاً من رأس مال الشركة، يسمى صاحب

حق االشتراك في اإلدارة وحضور اجتماعات الجمعية العامة، وفي  لمساهميكون ل .ةالشرك
  .التصويت فيها، كما له الحق في الحصول على األرباح وتحمل الخسائر

   :أنواع األسهم -  ثانياً
من  تنقسم األسهم إلى أنواع مختلفة تتحدد تبعا للجهة التي ينظر من خاللها إليها سواء

، حيث الحقوق التي تقررها لصاحبه حيث الحصة التي يقدمها المساهم أو من منأو حيث شكلها
  .ثم من حيث اهتالكها

   :من حيث شكلها  -  أ
  .تنقسم إلى أسهم اسمية، أسهم لحاملها ثم أسهم إذنية أو آلمر

هي أسهم تحمل اسم صاحبها، وتقيد في دفاتر الشركة على  :األسهم االسمية -  1  - أ
  .)3(هذا األساس

يزة هذا النوع من األسهم، التي تسمح للشركة معرفة مساهميها وقدرتها على نظرا لم
االتصال بهم كلما لزم األمر ذلك، فرضت بعض التشريعات أن يكون شكل األسهم الصادرة 

                                                   
1  -  GERMAIN Michel ; Traité du droit commercial, Tome 1, volume 16, Librairie générale du droit 

et de jurisprudence, Paris 1996, p 830.                                                          
 . 87، مرجع سابق، ص ات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلةعملي سيد طه محمد بدوي، -

إلياس ناصف، الشركات التجارية ، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دار عويدات للطباعة والنشر، بيروت،  -
  .80 ص ،1998

  .243القليوبي سميحة، العقود التجارية، مرجع سابق، ص  - 2
، 1998، الجزائر Imageأسواق رأس المال وأدواتها، األسهم والسندات، منشورات الموسوي ضياء مجيد، البورصات  -  3

  . 39 – 38ص ص 
  .22شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص : أيضا - 
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وبعض الدول  )2(كذلك الواليات المتحدة األمريكية )1(شركاتها اسمية نذكر منها بريطانيا عن
وفي . )5(في حين رفضت دولة الكويت هذا الشكل من األسهم. )4(مصرو )3(العربية منها األردن

دول أخرى وجدناها تشترط الشكل االسمي في بعض األوراق دون غيرها، مثل إيرلندا التي 
   .)6(تشترط الشكل االسمي في األوراق المالية األجنبية

ا يحمل إشارة أنه هو السهم الذي ال يذكر فيه اسم المساهم، إنم :األسهم لحاملها -  2 -أ
ويعتبر . سهم لحامله ويتم تداوله بالتسليم المادي من المتنازِل للمتنازل إليه أي بالمناولة باليد

حامل السهم هو مالكه في نظر الشركة، لذا تطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند 
  .)8(، ولو حصل عليه هذا األخير بطريقة غير قانونية)7(للملكية
أو السهم إلذن كما يسميها البعض يصدر هذا السهم ألمر شخص  :لسهم ألمرا - 3 - أ

معين، ثم يتم تداوله عن طريق التظهير، يشترط في هذا النوع من األسهم أن تكون كاملة الوفاء 
                                                   

1  - PEYRAD Josette, Les bourses Européennes, Editions Vuibert, Paris, 1995, p 12.                        

2  - PERQUEL Jean-Jacques, Les bourses Américaines, Editions Vuibert, Paris, 1992, p 20.               
من قانون شركات المساهمة األردني، إذ يتم تداول أسهم شركات األردن عن  98نصت على ذلك المادة  -  3

قانون سوق المال من  8طريق القيد في السجل الخاص بسوق عمان لألوراق المالية، كما نصت عليه المادة 
   .1990سنة  1عمان رقم 

، ص 1995العكيلي عزير، القانون التجاري والشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -
286.  

من الالئحة التنفيذية الخاصة بالشركات التجارية شكل  119اعتمد المشرع المصري من جهته في المادة  -  4
يجب أن تكون األوراق المالية  «: سمي بنصه في الفقرة الثانية على ما يليوحيد لألسهم هو الشكل اال

الخاص  1992لسنة  95إال أن المادة األولى من القانون رقم  » المشار إليها أعاله جميعا أسهما اسمية
من % 25بسوق رأس المال، أجازت للشركات إصدار أسهم في شكل أسهم لحاملها على أن ال تتعدى نسبة 

  .اإلصدارات حجم
  .85العربي أسامة أنور، مرجع سابق، ص  -

القيود الواردة على "أيضا صرخوه يعقوب يوسف، . من قانون الشركات الكويتي 101جاء هذا الرفض في نص المادة  - 5
 عاشور. 77، ص 1983، الكويت، 4عدد  7، سنة مجلّة الحقوق الكويتية، "تداول األسهم وأزمة سوق األوراق المالية

  .49مرجع سابق، ص بعض جوانب النظام القانوني ألسواق رأس المال، عبد الجواد عبد الحميد، 
تشترطان الشكل الرسمي في األوراق المالية الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية  لتانالنمسا والدنمارك ال  -  6

دون غيره مثلما هو الحال بالنسبة األجنبية، كما يمكن في بعض الدول للقانون األساسي للشركة اختيار شكل 
  .الفرنسية Mechelinلشركة 

 PEYRAD Josette, op. cit., p 94 et 109.                                                                                                            
  .183سالمي مرجع سابق، ص فياض عطية، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإل - 7
    .23شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص  - 8
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إذ إن الشركة ال تستطيع أن تتعقب تداول السهم وال تستطيع أن . أي دفعت كامل قيمتها االسمية
  .)1(هم األخير الملزم برصيد قيمة السهمتتعرف على المسا

منها  يذكر. أجازت بعض التشريعات تحويل األسهم من أسهم لحاملها إلى أسهم اسمية
 30/121/1981الصادر في  ،1982المتضمن قانون المالية الفرنسي لسنة  81/1160القانون 

لصادر في ا 1179–83القانون رقم من  1فقرة  111والمعدل والمتمم بموجب المادة 
 ،ضرورة  تحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسميةمنه على  94إذ نصت المادة ، 29/12/1983

 3انتهت هذه العملية في . )2(أشهر) 06(، وذلك ألجل أقصاه ستة 1982ابتداء من الفاتح أكتوبر 
يد من وقد سلكت العد. )3(، بقيد كّل األسهم التي كانت لحاملها في سجل الشركات1984نوفمبر 

  .1988منها البرتغال سنة نفسه الدول السبيل 
على عكس  ،)4(المشرع المصري عملية تحويل األسهم وذلك في االتجاهين ضرف

جعل هذا التحويل ف، 35مكرر  715المشرع الجزائري الذي سمح بذلك بموجب المادة 
  .اختياري يتم بطلب من حامل األسهم

  :ساهممن حيث طبيعة الحصة التي يقدمها الم   -  ب

  .تنقسم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية
هي األسهم التي تدفع قيمتها نقدا، أي أنها أعطيت للمساهمين  :األسهم النقدية - 1 -ب

  .)5(في مقابل مبلغ معين من النقود تحصل عليه الشركة
                                                   

  .256مرجع سابق، ص  الشركات التجارية،يونس علي حسن،  - 1
وكان التحويل . 07/12/1955أصبح هذا التحويل إجباري بعدما كان اختياري بموجب المرسوم الصادر في  - 2

ة هذا التحويل غرض جبائي محض، حيث كانت تفرض ضريبة كان الغرض من إجباري. ممكن في االتجاهين
. على انتقال ملكية األسهم االسمية، في حين أن األسهم لحاملها تنتقل بمجرد المناولة اليدوية دون أي رسوم جبائية

 .لذا أرادت الدولة االستفادة من هذه األموال الطائلة
  Valeurs mobilières, Répertoire commercial, Tome 5, op. cit., p 6.  

3  - LEGALL Jean-Pierre, Droit commercial, les regroupement commerciaux sociétés   commerciales et 
Bourse de valeurs, 13ème édition, Dalloz, Paris, 1992, p 218.                                       

كذلك سيد  .20، ص 2000األوراق المالية، الدار الجامعية، مصر،  إلى بورصة عبد العال، دليل المستثمرحماد طارق  -  4
  .                 98طه بدوي محمد، مرجع سابق، ص 

  .تعتبر أسهماً نقدية في نظر المشرع الجزائري - 5
  .األسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة – 1
                 .المال االحتياطي أو األرباح أو عالوة اإلصداراألسهم التي تصدر بعد ضمها التي رأس  – 2
األسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في االحتياطات أو الفوائد أو عالوات اإلصدار وفي  – 3

  .جزء منه عن طريق الوفاء نقدا، ويجب أن يتم وفاء هذه األخيرة بتمامها عند االكتتاب
  .من القانون التجاري 41مكرر  715المادة 
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هي تلك األسهم التي تمثل حصص عينية في رأسمال  :األسهم العينية -  2  -  ب
ويشترط أن تكون . لمساهم بتقديمها مقابل األسهم التي حصل عليهاالشركة، والتي التزم ا

 .)1(مسددة بالكامل حين إصدارها

   :من حيث الحقوق التي تقرها للمالك -ـج
 بما أنو. متساوية اًلمساهمين حقوقللما كانت األسهم متساوية القيمة، فاألصل أنها تخول 

لعام، فيجوز النص في القانون األساسي للشركة مبدأ المساواة بين المساهمين ليس من النظام ا
على كون بعض األسهم تمنح لصاحبها حقوقًا مخالفة لما تمنحه غيرها، الشيء الذي أظهر 

  .العادية منها والممتازة ،نوعان من األسهم
هي األسهم التي تمثل اكتتابات وفاء لجزء من رأسمال  :األسهم العادية - 1 -ـج

والحق في انتخاب هيئات التسيير أو  ،ي المشاركة في الجمعية العامةالشركة، وتمنح الحق ف
عزلها أو المصادقة على عقود الشركة أو جزء منها كذلك قانونها األساسي، وذلك بالتناسب مع 

عالوة على ذلك تمنح هذه األسهم الحق في تحصيل األرباح .)2(حق التصويت الذي بحوزته
أما عن قيمة . )3(ع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منهاعندما تقرر الجمعية العامة توزي

قيمة اسمية تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، : السهم العادي فهو صك ذو ثالث قيم
وقيمة دفترية تعادل قيمة حقوق . أي هي قيمة االكتتاب التي عادة ما ترد في نشرة اإلصدار

وقيمة سوقية، يباع بها السهم في سوق رأس . إلخ... حتياطاتالملكية من الفوائد واألرباح واال
  .)4(المال، وهذه األخيرة قد تكون أكثر أو أقل من القيمتين االسمية والدفترية

ظهرت أنواع جديدة من األسهم العادية إلى جانب األسهم العادية التقليدية في الدول 
  :التي تعرف حركة رؤوس أموال كبيرة، وهي

األصل أن تكون للمنشأة مجموعة واحدة من األسهم  :لعادية ألقسام اإلنتاجيةاألسهم ا -
 لشركاتاولكن بعض . العادية، ترتبط فيها التوزيعات بالفوائد التي تحققها المنشأة ككل

                                                   
  .99، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية - 1
  .22مرجع سابق، ص  دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية،حماد طارق عبد العال،  - 2

اإلدارة بالتصويت  جرى العمل على تفويض حق التصويت بتوقيع حامل السهم على إذن يفوض فيه أحد أعضاء مجلس 
  .10–7، مرجع سابق، ص ص ...نيابة عنه هندي منير إبراهيم، األوراق المالية وأسواق رأس المال

للتفصيل في هذه الحقوق راجع، عطون مروان، األسواق النقدية والمالية، البورصات ومشكالتها في عالم النقد  - 3
  .84الجزء األول، مرجع سابق، ص  ،والمال

  .246، ص 2000أسواق المال، الدار الجامعية، اإلسكندرية، : عبد الغفار وقرياقص رسميةحنفي  -  4
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أصدرت مجموعة من األسهم التي ترتبط أرباحها بأرباح قسم معين من اإلنتاج  )1(األمريكية
رغم من المزايا التي قد يحققها هذا النوع من األسهم، إال أنّه خلق من أقسام الشركة، على ال

  .)2(نوعا من التضارب بين مصالح المستثمرين
في مستهّل الثمانينيات، أدرج التشريع  :األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة -

املين بها الضريبي األمريكي مواد تسمح للمنشأة التي تبيع حصة من أسهمها العادية إلى الع
  .)3(بخصم توزيعات هذه األسهم قبل حساب الضريبة

السهم العادي ال يضمن لحامله الحق في الرجوع على المنشأة التي  إن :األسهم المضمونة - 
 1984أصدرته في حالة انخفاض قيمته السوقية، غير أنّه في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

ية، التي تكون مضمونة، بمعنى أنّها تعطي لحاملها الحق في ُأصدر نوع جديد من األسهم العاد
  . )4( مطالبة المنشأة بتعويضات إذا ما انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خالل فترة معينة

هو  .)5(يطلق عليها أيضا أسهم األولوية أو أسهم األفضلية :األسهم الممتازة - 2 -ـج
دي، إال أن للسهم الممتاز أولوية عن السهم العادي في الحصول سند ملكية مثله مثل السهم العا
                                                   

م االتي أصدرت فئتين من األسهم العادية ألقس General Motorsومن هذه الشركات نذكر شركة جنرال موتورز  - 1
لمعلومات االلكترونية في الشركة ارتبطت أرباحها بقسم إنتاج ا" E. class"اإلنتاج، الفئة األولى أطلقت عليها اسم 

 .ارتبطت أرباحها بقسم إنتاج أجزاء الطائرات" H. class"والثانية أطلقت عليها تسمية 

  .12، مرجع سابق، ص ...األوراق المالية وأسواق المال ،هندي منير إبراهيم -
  .12سابق، ص المرجع ال، هندي منير إبراهيم - 2
 ،الخصم، حنفي عبد الغفار وقرياقص رسمية، البورصات والمؤسسات المالية لمزيد من التفصيل حول عملية -  3

  .18إلى  12مرجع سابق، ص ص 
  .                    12، مرجع سابق، ص ...هندي منير إبراهيم، األوراق المالية وأسواق المال -   4

ات مهما كانت كبيرة، الشيء الذي إذا كان لهذا النوع من األسهم مزايا عديدة تتمثل في ضمان تصريف اإلصدار 
. يحقق ضمانا وربحا للهيئات القائمة بذلك، كبنوك االستثمار، إال أنّه يعاب عليه صعوبة التعويض في حالة الخطر

لذا استحدث المشرع األمريكي عدة وسائل لتعويض األسهم المضمونة عند حدوث الخطر إال أن الواقع أثبت فشل 
  :ا على عيوب كثيرة من بينها نذكركل هذه الوسائل النطوائه

  .التعويض بإصدار أسهم عادية إضافية - 
  .التعويض النقدي - 
  .التعويض بإصدار أسهم ممتازة - 
لفهم هذه الوسائل والتعرف على االنتقادات التي وجهت لكل منها، حنفي عبد الغفار وقرياقص رسمية، البورصات  

  .281- 279، ص ص 2000 ،يروتوالمؤسسات المالية، الدار الجامعية، ب
  .40مرجع سابق، ص البورصة، الموسوي ضياء مجيد،  - 5
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في حالة ما إذا لم تحقق الشركة أرباحا لسنة معينة أو قررت عدم توزيع . )1( األرباح على
األرباح، حينئذ ال يحق للمنشأة إجراء أي توزيعات حتى يستوفي حملة األسهم الممتازة حقوقهم 

ا الميزة األساسية التي تستفيد بها الشركة هي عدم تدخل حملة أم. )2(من هذه األرباح المجمدة
  .)3(األسهم الممتازة في إدارة الشركة

   :)4(هتالكاالمن حيث   -د 
األصل أنه ال يجوز رد قيمة األسهم للمساهمين إال عند حل الشركة أو تصفيتها وبعد 

نوعان من  ينتج عن ذلك )5(الوفاء بديونها، لكن قد يسمح القانون أو عقد الشركة بغير ذلك
  .األسهم وهي أسهم التمتع وأسهم رأسمال

هي األسهم التي تم تعويض مبلغها  :Action de jouissanceالتمتع  أسهم -  1 - د
   .، إما من الفوائد أو االحتياطاتAmortissementاالسمي إلى المساهم عن طريق االهتالك 

بذلك يكون  .)6(في تصفية الشركة مستقباليمثل االهتالك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته 
سهم التمتع الصيغة الجديدة للسهم األصلي الذي تم اهتالكه، يحتفظ به صاحبه، إذ من شأنه 

أما عن كيفية االهتالك فيتم بطريقتين، إما تدريجيا بأن  .إثبات باقي حقوق المساهم في الشركة
  .)7(االسمية للسهم أو عن طريق القرعةترد الشركة كل سنة إلى المساهمين جزءا من القيمة 

                                                   
أيضا زويل محمد أمين، . 187مرجع سابق، ص  سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالميفياض عطية،  -  1

  .47، مرجع سابق، ص دليلك إلى سوق البورصة 
  .27، 26، مرجع سابق، ص ...واق رأس المالهندي منير إبراهيم، األوراق المالية وأس - 2
لقد جرد المشرع الفرنسي األسهم . 254، مرجع سابق، ص ...حنفي عبد الغفار ورسمية قرياقص، أسواق المال -  3

  .الممتازة من حق التصويت فسماها األسهم األولوية دون حق التصويت
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADPSV).   

  .23إلى  14في المواد من  03/07/1988الصادر في  88/741وذلك بموجب القانون رقم  
 JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises op. cit., p 328.   

الفرنسية  أخطأ المشرع في اختيار مصطلح االستهالك في النص العربي، والصحيح هو اهتالك الذي يقابله باللغة -  4
Amortissement . في حين االستهالك هوConsommation.  

  .229الشركات التجارية، مرجع سابق، ص : طه مصطفى كمال -  5
  .                                    من التقنين التجاري 45مكرر  715كذلك  - 6

aussi: PICON Olivier, La bourse, ses mécanismes…, op. cit., p 37.  
على خالف المشرع الجزائري .  من الالئحة التنفيذية للشركات 114أخذ المشرع المصري بالطريقتين في المادة  - 7

  .وذلك تحت طائلة البطالن 45مكرر  715الذي حظر اهتالك األسهم عن طريق القرعة في المادة 
. 25ذ شمعون شمعون، مرجع سابق، ص وبهذا الصدد يجب لفت انتباه القارئ إلى الخطأ الوارد في كتاب األستا 

  . الذي ال يسمح به المشرع الجزائري. حينما يتكلم عن االهتالك عن طريق القرعة
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على خالف سابقتها، تحتفظ أسهم رأس المال بقيمتها االسمية  :أسهم رأس المال - 2 - د
  .هاونصيبها من التصفية إلى غاية حدوث

  الفرع الثاني
  Les obligationsالسندات  

إصدار تلجأ الشركة إلى االقتراض من الجمهور لتمويل مشاريعها الضخمة، عن طريق 
السيما إذا كانت  - االستدانة من الجمهور تفضل الشركة. سندات دين متوسطة أو طويلة األجل

 ، نظراً لما تفرضه البنوك من شروط،بدالً من االستدانة من البنوك -  ذائعة الصيت
، رغم أن كالهما هذه األخيرةكثرة الضمانات التي تطلبها و طول اإلجراءاتو للبيروقراطيةو

 ). أوالً(لى  عنصر المديونية الذي يعتبر عنصراً جوهرياً في تعريف السنداتينطوي ع

زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم  بدالً من ،دار سندات الدينتفضل الشركة إص 
الجمهور قد أن إضافة إلى . )ثانياً( نظراً للخصائص التي تمتاز بها السندات عن األسهم، جديدة

 الذ .، فيفضل شراء سندات ذات فائدة ثابتة، عن أسهم متغيرة األرباحتقل فيه روح المضاربة
  .)ثالثاً(بكل أنواعها )1(قتصادااللتمويل السندات الوسيلة المثلى لجمع المدخرات و أصبحت

  :تعريف السندات – والًأ
شركات  ،المتضمن القانون التجاري 75/59األمر رقمفي المشرع الجزائري منع 

لكنه عدل عن موقفه نظراً لما تحققه هذه السندات من . )2(ر سندات الدينالمساهمة من إصدا
سندات الدين المشرع سمى . للسوق المالية بصفة عامةو فوائد للشركة بصفة خاصة،

قابلة للتداول، تخول سندات هي سندات االستحقاق  « :بسندات االستحقاق وعرفها كما يلي
مشرع  نقل .)3(» ن بالنسبة لنفس القيمة اإلسميةالواحد نفس حقوق الدي بالنسبة لإلصدار

 لكن هذا األخير ميز بين السندات المصدرة بالجملة،)4(التعريف من نظيره الفرنسيهذا 
                                                   

1  - « L’Emprunt  obligataire  est un instrument important pour l’épargne, il participe au financement 
de nombreux secteurs économiques ».  SALAH Mohamed, Les valeurs mobilières, op.cit, p 48.   

المتضمن القانون التجاري قبل تعديله بموجب المرسوم التشريعي رقم  75/59من األمر رقم  699 -  2
                                                                   .     ، السابق ذكره93/08

.                                                                                                         ريمن التقنين التجا 81مكرر  715 - 3
4  - « Les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission confèrent les même 

droits de créance pour une même valeur nominale. »                                                                   
L’article L213-5 du code monétaire et financier  francais.  
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  . )1(السندات المصدرة بالوحدةو
 يعاب على هذا التعريف أنه ركز على خاصيتين من خصائص السندات دون غيرها

للبحث عن . ية التساوي في قيمة اإلصدار الواحدخاصو ،هما خاصية القابلية للتداولو
على ت ركزالتعاريف الفقهية التي ، يجب عرض بعض مانع للسنداتو تعريف جامع

  .لسنداتل أخرى خصائص
السند  «: وهي خاصية التداول، فجاءت كالتالي خاصية هامة زت تعاريف أخرى على ركّ

كما يمكن إصداره في صورة اسمية، يستخدم هو وسيلة اقتراض قابلة للتداول يصدر عادة لحامله 
السندات هي  «أو . )2(»في الحصول على التمويل الالزم في سوق المال باستقطابه للمستثمرين 

، كما عرفت )3(» صكوك قابلة للتداول، تصدر عن شركات بمناسبة اقتراض رؤوس أموال مهمة
  .)4(» ل في السوقصكوك مديونية تمثل قرض جماعي، وهي قابلة للتداو «بأنها 

صكوك  «بأنها فوها عرو هتم جانب آخر من الفقه بعنصر المديونية الذي تتضمنه السنداتا
تعطي ألصحابها عوائد دورية ثابتة، ويعتبر المكتتب في هذه السندات دائنا للشركة بمقدار ما 

ينا على الصك الذي يثبت د «، في حين يعرفها البعض اآلخر بأنها » اكتتب فيه من سندات
 .)5(»صك مديونية طويل األجل بفائدة سنوية محددة  « كما يعرفه البعض اآلخر أنه. » الشركة

حاملو السندات من مالكي الشركة إنما من دائنيها، فال شأن لهم بأرباحها قلت أم ال يعتبر 
، والمدونة كثرت، لكن لهم الشأن بفائدة مالهم الثابتة الواجبة الدفع في مواعيدها المتفق عليها

قد ترهن الشركة هذه . في صكوكهم ولهم حق الرجوع على كل أموال الشركة بال تمييز
السندات لضمان لدينهم، فإن لم تدفع الشركة فائدة هذه السندات كان لهم الحق في طلب تصفية 

  .)6(وإن لم تربح استردوا أصل الدين من موجوداتهاربحها 
                                                   

1   - BONNEAU Theirry et DRUMMOD France , Droit de marchés financiers, op.cit., p 124.  
مجلة كتاب ، "لسندات في مصر، توصيف للواقع ومقترحات للتطويرسوق ا"نشأت عبد العزير ومحمد صالح سالم،  -  2

  .13، القاهرة، ص 2000 جويلية، 150الصادرة عن مؤسسة األهرام، العدد  األهرام االقتصادي
3   - « Les obligations sont des titres négociables émis par une société qui emprunte un capital 

important ».  VIDAL Dominique, Droit des sociétés op. cit., p 39.                                                                  
4  - « Les obligation sont des titres de créance représentatif d’un emprunt collectif et  négociables 

sur un marché ».                                                                                              
-  BOERE Jean-Pierre, DEROIN Philippe, DESACHE Jean-Marc, DUHAMEL Armand, 

MALINVAUD Eric, VAUPLANE Hubert, Titres et emprunts obligataires, Tome 1, Banque 
Editions, Paris, 1998, p 27.                                                                                           

-  JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, op. cit., p 155. 
  .123مرجع سابق، ص عمليات بورصة األوراق المالية، سيد طه بدوي محمد،  - 5
  .13، مرجع سابق، ص "وق السندات في مصرس"صالح سالم،  نشأت عبد العزير ومحمد - 6
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عالقة المكتتب وب  ،بيعة السند كونه صك مديونيةطب الهتمامهاهذه التعاريف  انتقدت
لذا حاولت تعاريف أخرى االتيان بخصائص . بالشركة دون التعرض للخصائص األخرى للسند

قد يكون الدولة السند يمثل جزء من قرض، والمقترض  «: أخرى نذكر منها التعريف التالي
ند مقرضا يستحق فائدة ثابتة حامل السيعتبر  .أو شركة مساهمةالتي تصدر سندات حكومية، 

صك مديونية يمثل  «أنه  أو .)1(» سنويا مقابل استثمار أمواله، والسند يكون عادة طويل األجل
اتفاق قرض مبرم بين شخص معنوي وأشخاص طبيعية أو معنوية أخرى، يتحصل حامل السند 

  .)2(»المقرض فائدة ثابتة مهما كانت نتائج الشركة من ربح أو خسارة 
   :يز السندات عن األسهميتم – نياًثا

نطالقاً من التعاريف او األسهم  السندات ص أهم الفروق الجوهرية بينستخالا يمكن
  : وهيأال السابقة 
السند صك مديونية على الجهة التي أصدرته في حين أن السهم جزء من رأسمال الشركة،  - 

صاحب السند دائن للشركة،  فحامل السهم شريك في الشركة بقدر مساهمته، في حين أن
  .والشركة مدينة له بمقدار ما اكتتب به إضافة إلى الفوائد المنصوص عليها عند اإلصدار

وال يتأثر بالخسارة التي قد تلحق  –إال في بعض أنواع السندات  –ربح السند ثابت ال يتغير  - 
 - .)3(حق به أيضاالشركة، عكس السهم فترتبط أرباحه بأرباح الشركة، وخسارة الشركة تل

في حين أن حامل السهم يملك حق  )4(حامل السند ليس له الحق في التدخل في اإلدارة
  .التصويت والرقابة وإدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة

يسترد حامل السند رأسماله في الموعد المحدد لالستحقاق، بيد أن صاحب السهم ال يسترد  - 
في حالة و. رصة أو عند تصفية الشركة أو في حالة االهتالكرأسماله إال بالبيع في البو

  تصفية الشركة يتقدم حامل السند على حامل السهم في استيفاء حقه واسترداد مستحقاته من
                                                   

  .45زويل محمود أمين، دليلك إلى سوق البورصة، مرجع سابق، ص  - 1
2  - « L’obligation est un titre de créance représentatif d’un emprunt contracté par une personne 

morale auprès de personne physique ou morales. L’obligataire (le préteur) perçoit, quelque soient 
les résultats de l’entreprise (perte ou bénéfice) un intérêt fixe ».                                           

-  AMMOUR Benhalima, Pratique des techniques Bancaires…, op. cit., p 113.  
البورصات، أسواق رأس  الموسوي ضياء مجيد،: وكذلك  .33لبورصة، مرجع سابق، ص شمعون شمعون، ا - 3

  .37مرجع سابق، ص  ،...المال وأدواتها
غير أنّه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات االستحقاق حضور الجمعيات العامة بصفة استشارية، ولهم الحق  - 4

من القانون  21مكرر  715قة على المساهمين، المادة في اإلطالع على وثائق الشركة بحسب نفس الشروط المطب
  .من القانون نفسه 102مكرر  715التجاري، على أن ال يكون ذلك بصفة فردية المادة 
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  .)1(التصفية، فلحامل السند ضمانا عام على أموال الشركة 
الدين بالوفاء،  إذا استوفى حامل السند قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة، وذلك النقضاء -

هم الذي اهتلك سهمه فيحصل على سهم تمتع يخول له حق التصويت في اأما المس
  .)2(الجمعية العامة كما يخول له الحق في صافي األرباح وفائض التصفية

  : أنواع السندات - ثالثاً
  :للسندات تقسيمات عديدة منها

عن الشركات وسندات  تنقسم إلى سندات صادرة :من حيث الجهة المصدرة للسند –أ
  .صادرة عن الدولة

هي سندات تصدرها الشركات التابعة للقطاع  :السندات الصادرة عن الشركات -  1 –أ
أو عن  –الذي قد ال يناسب الشركة  –الخاص أو القطاع العام، كخيار بديل عن إصدار األسهم 

يلقى رفضا أو قبوال، لكن اللجوء االقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية، القرض الذي قد 
  .بنفقات الشركة في غنى عنها، فيكون إصدار السندات أفضل خيار وأحسن استثمار

تصدر الدولة مثل هذه األوراق  :المحليةن الدولة أو الهيئات عالسندات الصادرة  -  2 -أ
درها المالية حينما تفضل اللجوء إلى ادخارات األفراد لتمويل مشاريعها عن اللجوء إلى مصا

تقترن هذه . )3(التي عادة ما تؤثر سلبا على ميزانيتها السنوية –أي الخزينة العمومية  –الخاصة 
كما قد تكون هذه اإلصدارات لتغطية حاجة . )4(السندات بمشاريع تنموية وعادة ما تسمى باسمها

  .)5(ملحة كحالة الطوارئ أو الحروب، حيث تطمح الدولة في جمع ادخارات األفراد
                                                   

  .33شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص  - 1
  .125، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية  - 2
سندات الحكومية هي سوق إيطاليا، إذ تحتّل المرتبة األولى بين أسواق السندات الحكومية أشهر سوق ال -  3

يرجع . من إجمالي صكوك الدين المعروضة في السوق% 85األوروبية، باعتبارها تستحوذ على نسبة 
تشجع الجمهور المحلّلون ذلك إلى عجز القطاع العام من جهة، ومن جهة أخرى إلى نسبة الفائدة المرتفعة التي 

، 4، عدد مجلّة التمويل والتنمية، "الخصخصة وتنمية األسواق المالية في إيطاليا"برادان محمود، . لإلقبال عليها
  .10و 9ص  ص ،1995ديسمبر 

  .33مرجع سابق، ص  ،...البورصات، أسواق رأس المال وأدواتها الموسوي ضياء مجيد، - 4
إلسكان التي أصدرتها الدولة المصرية، إذ يتراوح إجمالي إصدارات السندات ذكر منها سندات التنمية وسندات ات -

إصدارا لسندات اإلسكان،  20إصدارا لسندات التنمية،  94: مقسمة على ثالثة أنواع منها 116الحكومة المصرية 
  .45زويل محمود أمين، دليلك إلى سوق البورصة، مرجع سابق، ص : في ذلك. إصداران لسندات الخزينة

  .31شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص  - 5
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  :من حيث الضمان –ب

هي تلك السندات المضمونة بأصول عقارية، كما قد يكون  :سندات مضمونة -  1 –ب
فالضمان وسيلة . الضمان شخصي، كالكفالة التي يقدمها البنك لضمان الوفاء بالسندات

تسعى بها بعض الشركات الجتذاب رؤوس األموال، بتقديم ضمانات عينية لوفاء القرض، 
  .)1(سندات المضمونة ذائع في بريطانياهذا النوع من ال

على خالف سابقتها، فهي تلك السندات غير  :السندات غير المضمونة -  2 –ب
المقترنة بضمانات ال عينية وال شخصية، فال شيء يضمن تسديد السند عند حلول أجله، إذ 

التزاماتها يعتمد حامل السند في ذلك على قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء ب
  .)2(وسمعتها في السوق

  :تنقسم إلى ثالث أنواع هي :من حيث القيمة التي تصدر بها السندات –ج
  .سندات تصدر بقيمتها االسمية - 1 -ج
  .سندات تصدر بقيمة أعلى من قيمتها االسمية وهي الحالة الشائعة - 2 -ج
ي تعرف بسندات سندات تصدر بقيمة أقل من قيمتها االسمية وهي تلك الت - 3 -ج

بمعنى أن الشركة المصدرة لمثل هذه  Des obligation à coupons zéroعديمة الكوبون 
السندات تطرحها للبيع بسعر أقل من قيمتها االسمية، على أن توفي قيمتها كاملة في ميعاد 

 بحيث ال تدفع فيها فوائد. االستحقاق فتكون تلك هي الفائدة التي يحصل عليها حامل السند
  .)3(طيلة مدة القرض

                                                   
  .                                                        29شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص  -   1

من الالئحة التنفيذية للشركات المصرية  164عرفت السندات المضمونة في التشريع المصري إذ نصت المادة  
  .د الرهن قبل فتح باب االكتتاب في السنداتعلى ضرورة قي

كذلك عبد القادر عزت، . 97مرجع سابق، ص الموسوعة الشاملة لقوانين شركات المساهمة،  ،العربي أسامة أنور 
  .196مرجع سابق، ص  الشركات التجارية،

عنوية العامة دون أما المشرع الجزائري فقد نص على إمكانية وجود ضمانات تقدمها الدولة أو األشخاص الم 
  .تفصيل في قواعد وال إجراءات هذا الضمان

  .من التقنين التجاري 82مكرر  715المادة  
  .69عطون مروان، األسواق النقدية والمالية، الجزء األول، مرجع سابق، ص  - 2

    .281مرجع سابق، ص الشركات التجارية، كذلك يونس علي حسن،  
3  -   THEODORE Jean François, Connaitre la bourse, Editions journal des finances, Paris 1994. p 35.  

JAFFEUR Corynne, Bourse et financement des entreprises op. cit., p 155. 

  =                                       .18مرجع سابق، ص : أيضا نشأت عبد العزير وحمد صالح سالم 
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  .منها سندات ذات عائد ثابت أو متغير :من حيث الفوائد –د
تكون فوائدها السنوية  :Les obligations à taux fixeسندات ذات عائد ثابت  -  1 –د

وذلك بغض . فيها عن االستحقاقوثابتة ومحددة عند اإلصدار، وحاملها على علم بقيمة الفائدة التي يست
رغم المزايا التي يتضمنها هذا النوع، إال أنّه ينطوي  .ا كانت الشركة حققت أرباحا أم الالنظر عما إذ

 .)2(لذا عادة ما يستعمل هذا النوع من السندات لتغطية قروض قصيرة المدى. )1(على مخاطر متعددة 

بفائدة " سونطراك"اختارت شركة سونطراك هذا النوع عند إصدارها لسندات القرض  
  .)3(سنوات 5سنويا لمدة قرض هي % 13ر بـ ثابتة تقد
يستفيد حاملها  :Les obligations à taux variablesسندات ذات عائد متغير  - 2 –د

  .بفوائد متغيرة غير ثابتة، لكن هذا التغيير ليس عشوائيا، إنما يكون مقترنا بأساسات حسابية

  المطلب الثالث 
  03-97نظام رقم المدرجة في السوق بعد صدور ال منتوجاتال

يعود ذلك إلى تخوف المدخرين . تعثرت السوق المالية الجزائرية منذ انطالقتها األولى
منها نظراً لحداثتها، وإحجام المستثمرين الخواص عنها مفضلين التريث لجس نبض هذه 

 المؤسساتو إلنقاذ هذا الوضع، عادت الدولة إلى صفتها التدخلية بدفع البنوك. السوق الجديدة
   .هذه السوق في لالستثمارالعمومية المالية 

                                                                                                                                                             
دينار للسند الواحد، لكن تعرضها على المكتتبين بقيمة  1000ما سندات قيمتها االسمية مثال أن تصدر شركة =

دينار من  1000دينار مثال، لكن عند االستحقاق ترد الشركة للمكتتب مبلغ  900إصدار أقل من قيمتها االسمية 
ة المدفوعة والقيمة التي يستردها بالتالي تحسب الفوائد على أساس هذه القيمة أي الفرق بين القيم). 3(السند الواحد

  .292مرجع سابق، ص  ،العكيلي عزيز. حاملها فتسمى عالوة الوفاء
مع اإلشارة أن بعض المؤلفين يقرون بوجود فائدة سنوية، إضافة إلى دفع كامل القيمة عند االستحقاق لكنها  

  .منخفضة مقارنة بغيرها من السندات
نشأت عبد : أيضا. 34، مرجع سابق، ص ...أسواق رأس المال وأدواتهاالموسوي ضياء مجيد، البورصات،  - 1

، مرجع سابق، ص "سوق السندات في مصر، توصيف للواقع ومقترحات للتطوير"العزيز ومحمد صالح سالم، 
  . ولفهم أكثر للمخاطر التي قد تلحق بالشركة المصدرة من جهة وبحامل السند من جهة أخرى. 19

-  THEODORE Jean François, Connaitre la bourse, op. cit., pp 31 et 32. 
-  PERQUEL Jean- Jacques, Les bourses Américaines, op. cit., p 25. 

  .29مرجع سابق، ص ، البورصة، شمعون شمعون - 2
3  - SONATRACH, notice d'information, Emprunt obligataire 1998, Visa de la COSOB, N° 97/001, 

du 18 Novembre 1997.                                                                                               
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حينما أقحمت قيم وسندات الخزينة داخل ذهبت السلطات العمومية إلى أبعد من ذلك 
بل تعدت على  ،لم تكتفي السلطات العمومية بذلك. السوق المالية، بموجب قرار وزير المالية

ا على هذه المنتوجات رغم مراقبتها بسلب  اختصاصهو سيادة لجنة تنظيم عمليات البورصة
  . )الفرع األول( )1(تداولها داخل سوقها، ومنحها لبنك الجزائر

، لعدم قدرتها على 97/03من نظامها رقم  77محدودية المادة  اللجنةالحظت 
 خاصةً وأنها كانت تحصرها في األسهم، حة في السوقووجات المطرتعاب كل المنياست
 ،مع التقنين التجاري هذه المادة توحيد مضمون لجنةال أرادت. السندات كما سبق شرحهو

كان ذلك بمناسبة تعديل . بلة للتداولاالقو بقبول كل القيم الصادرة عن شركات المساهمة
  . )الفرع الثاني( )2(12/01بموجب النظام رقم  97/03النظام رقم 

   األولالفرع 
  1998 فيدر قرار الصاالالقيم التي أقحمها وزير المالية بموجب 

عندما  ،ماليةالعمليات المنجزة في السوق الو جنة في ضبط النشاطاتلتُحد سلطة ال
سندات و المتمثلة في قيم الخزينةو يتعلق األمر بالمنتوجات الخاضعة لسلطة بنك الجزائر،

أن و سوق المالية رغماً عن اللجنة التي سبقالقيم أقحمها وزير المالية داخل  .الخزينة
  .السندات فحسبو قابلة للتداول داخل بورصة الجزائر باألسهمالقيم الحددت 
هي ، نتيجة أساسيةفي الفصل األول من الباب األول من هذه الدراسة إلى  تم التوصل 

 .ال تتمتع باستقاللية حقيقية تجاه السلطة التنفيذية ،مراقبتهاو أن لجنة تنظيم عمليات البورصة
 ،تدخل الحكومة في القطاع الذي تضبطه اللجنةظاهر مظهر جديد من م سيبرزهذا الفرع في 
قراراً يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في  ،1998 جانفي 21أصدر وزير المالية بتاريخ إذ 

 كيفيات إصدارها فيو ذلك بتحديد خصائص قيم الخزينةو ،)3(سيرهاو الجاري الحساب
                                                   

على  03/04، المعدلة بموجب القانون رقم 93/10في فقرتها الثالثة من المرسوم التسريعي رقم  30تنص المادة    - 1
 .» المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر ال تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات «: ما يلي

المعدل والمتمم للنظام  2012جانفي  12المؤرخ في  12/01نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2
ة عدد الجريدة الرسمي. ، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة1997نوفمبر  18المؤرخ في  97/03رقم 
 . 2012جويلية  15، صادر في 41

يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها،  1998جانفي  21قرار وزير المالية المؤرخ  -  3
جويلية  22المعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في . 1998مارس 18، صادر في 15الجريدة الرسمية عدد 

  . 2001أوت  12ادر في ، ص45، الجريدة الرسمية، عدد 2001
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قرار يفرض على لجنة . )1(حساب جاري في السوق األولية وتداولها في السوق الثانوية
في مقصورة البورصة رغم مراقبتها قبول تداول قيم الخزينة و تنظيم عمليات البورصة

  .ختصاصهااج هذه القيم عن وخر

  :بموجب قرار قيم الصادرة عن الخزينة العموميةتحديد وزير المالية لل -أوالً 
  :تعريف القيم الصادرة عن الخزينة العمومية  - أ
 التي تصدرها الدولةالديون العمومية  عن صادرة عن الخزينة العموميةر القيم العبِتُ

بل المشرع وال هذه القيم تعريفاً ال من ق لم تلق. )2(لتمويل بعض المشاريع والبرامج التمويلية
لكن يمكن . المتمثلة في وزارة المالية ال من قبل السلطة الوصائيةو ،من قبل سلطة السوق
أو أنها . من الدين العام اًالتي تمثل جزءو ةالدولندات الصادرة عن تعريفها بأنها تلك الس

   .)3(مجموع االلتزامات المالية للدولة التي تسددها عند حلول أجلها

  :هيولوزير المالية بإصدار سندات تمثل الديون العمومية ) 4(19- 83رخص القانون رقم 
  .ستثماراتتخصص لتمويل اال ،حسب الصيغ اصدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز -
  .الحر فيه للهيئات العمومية لالكتتابإصدار سندات التجهيز في حساب جاري يخصص  -
إصدار و ،تسبيقاتو قروضو عمليات اقتراض للدول في شكل حسابات مكشوفة - 

السيما و ويلة األمد، لتغطية كل أعباء الخزينة العموميةطيرة، متوسطة وسندات قص
  .تهالك الدين العموميتلك الناجمة عن اس

كذلك دين و العائم أو تجميده الدين عمليات تحويل الدين العمومي وإعادة تحويل - 
  .)5(الخزينة المستحق إجماالً

                                                   
والمتعلق  1998المؤرخ في  07بناء على هذا القرار صدر مقرر من المديرية العامة للخزينة العمومية رقم  -  1

  . بقاعة سوق قيم الخزينة
2 -  DE VAUPLANE  Hubert, « Valeurs de trésor », Juris- classeurs, banque et crédit, fasicule 

1980, p 1     
3 - « L’expression «Valeurs du trésor » même si elle permet à chacun d’en cerner la notion, ne fait  

pas l’objet d’une définition précise que ce soit de la part des autorités du marchés ou de tutelle ce 
pendant on peut définir ces valeurs comme les titres émis par l’Etat représentatif d’une partie de 
la dette publique ». 
 DE VAUPLANE Hubert, « Valeurs de trésor », op.cit, p 2.        

والمتعلق  1998المؤرخ في  07بناء على هذا القرار صدر مقرر من المديرية العامة للخزينة العمومية رقم  -  4
  . بقاعة سوق قيم الخزينة

، الجريدة 1984المتضمن قانون المالية لسنة  1983ديسمبر  18المؤرخ في  19-83من القانون رقم  04المادة  -  5
  . 1984ديسمبر  31صادر في ال، 55الرسمية عدد 
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بدالً من إيجاد تعريف  لدولةا لخصائص المشتركة للقيم الصادرة عنكتفى الفقه بجمع اا
  :تتمثل هذه الخصائص فيما يلي. جامع لهاو شامل

   .جماعيو صدار كليأن يكون اإل - 
  .أن تكون قابلة للتداول - 
  .أن تكون قابلة للتسعيرة في البورصة - 
  . أن تمثل حق مديونية قصير أو متوسط األجل - 

   :أنواع القيم الصادرة عن الخزينة العمومية –ب 
  .سندات الخزينةو هما قيم الخزينةو لعمومية نوعان من القيماتصدر الخزينة 

 ) 1(2001يوليو لسنة  22من القرار المؤرخ في  2دت المادة حد: قيم الخزينة - 1 -ب
  :ذلك كما يليو استحقاقها،و قيم الخزينة حسب أجال إصدارها

  .قابلة للتسديد بقيمتهو بفائدة سنوية) 05(سندات الخزينة التي يبلغ آجال تسديدها خمس  -
قابلة و نويةسنوات بفائدة س) 05(آجال تسديدها خمس  سندات طويلة األجل التي تفوق - 

  .)2(سميةللتسديد بقيمتها اال
 لوزير المالية )3(1999جوان لسنة  09رخص القرار المؤرخ في : سندات الخزينة - 2 - ب 

ذلك و ،)4(بإصدار سندات تسمى سندات الخزينة حسب الصيغ تحدد خصائصها بموجب قرار
  :بنسب فائدة وفقاً لمدة السند المعني ضمن فارق يتراوح

  .بالمائة للسندات المصدرة لسنة واحدة 5,50و المائةب 2,50بين  - 
   .بالمائة للسندات المصدرة لمدة سنتين 5,75و بالمائة 2,75بين  - 
  .ثالث سنواتبالمائة للسندات المصدرة لمدة  6,00و بالمائة 3,00بين  - 

                                                   
، الجريدة الرسمية عدد 1998 جانفي 21المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في  2001 جويلية 22القرار المؤرخ في  -  1

  . 2001أوت  12في صادر ال، 45
  :عدلت هذه المادة بعدما كانت تنص على ما يلي - 2

  .أسبوعاً، مدفوعة الفائدة مسبقاً وقابلة للتسديد بقيمتها االسمية 52و 26و 13سندات الخزينة قصيرة األجل لمدة  «
  .االسميةسندات الخزينة متوسطة األجل لمدة سنتين وخمس سنوات بفائدة سنوية وقابلة للتسديد بقيمتها 

  .» سندات طويلة األجل لمدة تتجاوز خمس سنوات وقابلة للتسديد بقيمتها االسمية
، المتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة 1999جوان  09المؤرخ في  القرار الصادر عن وزير المالية -  3

  . عدل والمتمم، الم1999جويلية  05صادر في ال، 44حسب الصيغ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
، 2000 أفريل 23، صادر في 23، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2000أفريل  10هو القرار المؤرخ في  - 4

  .، المذكور أعاله1999جوان  09المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 
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   .بالمائة للسندات المصدرة ألربع سنوات 6,25و بالمائة 3,25بين   - 
  .)1(بالمائة للسندات المصدرة لمدة خمس سنوات 6,50و بالمائة 3,50بين   - 
 هايتم تسديد مستحقات تتميز سندات الخزينة عن قيم الخزينة بأنها غير قابلة للتداول، بل 

 ،كتتابدفع قسيمات الفائدة لصالح المستفيدين لدى كل الشبابيك بصرف النظر عن مكان االو
نقضاء ابعد ملها المطالبة بالتسديد المسبق مع ذلك يجوز لحا. أجل استحقاقهالك عند حلول ذو

بل تطبق  كتتاب لقاء تعويض ال يتوافق مع  النسب المحددة أعالهالسنة على األقل من تاريخ ا
 .)2(نسبة فائدة التي تقل مباشرة عن المدة التي صدر بشأنها السند

 :زينةمراقبة عمليات البورصة بتداول قيم الخو ختصاص لجنة تنظيماعدم  -  ثانياً
التي تجرى لدى الخزينة العمومية ، الوطنية مناقصةالتصدر قيم الخزينة عن طريق 

المكلف وزير الإجراءاتها من طرف و عمليات المناقصةتنظيم يكون  .أو لدى بنك الجزائر
  .)3(بموجب قرار ، الذي يعلن عن ذلكالماليةب

  :تداول قيم الخزينةو إجراءات إصدار -أ
ور عنها للجمهتعلن و ية برامج إصدار سنوية لمختلف السندات،الخزينة العمومتعد 

أو كل  ةكما تعد برامج أخرى شهري. لمختصين في قيم الخزينةابه بنك الجزائر ووتبلغ 
  .ثالثة أشهر لبعض األنواع من سندات

هذه تقدم  ،طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيمكتتاب لكل شخص تفتح عروض اال
. لخزينة الذين يعملون لحسابهم أو لحساب زبائنهماصين في قيم عروض من طرف المختال

                                                   
صادر في ، ال66، الجريدة الرسمية عدد 2004سبتمبر  20عدلت هذه المادة بموجب القرار المؤرخ في  - 1

  :وكانت محررة على النحو التالي. 2004أكتوبر  20
  :وذلك بنسب فائدة وفقاً لمدة السند المعني ضمن فارق يتراوح... 

  .بالمائة للسندات المصدرة لسنة واحدة 8بالمائة و 5بين  -
  .بالمائة للسندات المصدرة لمدة سنتين 8,25بالمائة و 5,25بين  -
  .بالمائة للسندات المصدرة لمدة ثالث سنوات 8,50بالمائة و 5,50بين  -
  . بالمائة للسندات المصدرة ألربع سنوات 9بالمائة و 6بين  -
  .بالمائة للسندات المصدرة لمدة خمس سنوات 9,50بالمائة و 6,50بين  -

بر أكتو 20، الصادر في 66، الجريدة الرسمية عدد 2004سبتمبر  20من القرار المؤرخ في  9و 8المواد  - 2
2004.  

أوت  12، الصادر في 45، الجريدة الرسمية عدد 2001جويلية  22وذلك بموجب القرار المؤرخ في  - 3
2001.  
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، على ة السعر المقترح للسند أو نسبة الفائدة المرغوب فيهامتضمنتقدم العروض مكن أن ي
  .نفسه على السندو أن ال يقدم كل عارض أكثر من ثالثة عروض في الجلسة الواحدة

من المديرية العامة للخزينة يشترك يصدر عقب جلسة المناقصة بالغ بنتائج المناقصة 
ممثل مؤهل قانوناً عن بنك الجزائر يبين هذا البالغ على قتضاء في توقيعه، عند اال

  :يأتي الخصوص ما
 .مبالغ العروض المقبولة - 

 .نسبة المردودية المطابقةو نسبة الفائدة او حد السعر األدنى المقبول - 
 نسبة المردودية المطابقةو قصةنسبة الفائدة أو لسعر المتوسط المرجح للمنا - 

  .)1(قتضاءاالالمقبولة في المناقصة عند و مبالغ العروض غير الخاضعة للمنافسة -
على أساس  تدفع الفوائد على سندات الخزينة القصيرة األجل مسبقاً في يوم اإلصدار،

نوياً على تدفع فوائد سندات الخزينة المتوسطة  األجل سو النسبة التي قبلت بها في المناقصة،
في حالة حلول أجل دفع القسيمة أو األصل و .أساس نسبة الفائدة اإلسمية المعلنة قبل اإلصدار

 .دون دفع أي تعويض ةيوم عطلة أو يوم غلق بنك الجزائر، تدفع الفائدة في يوم العمل الموالي

  : تنظيم قاعة سوق قيم الخزينة -ب
في حساب جاري بالتراضي، في الطويلة األجل تتداول قيم الخزينة القصيرة و

تسير من قبل ، )2(التي تنشأ لدى المديرية العامة للخزينة. السوق الثانوية الخاصة بها
  :مديرية ديون والتزامات الدولة التي تسهر باألخص على ما يلي

  .تسيير أشغال السوقو تنظيم - 
  .ضمان نشر المعلومة المتعلقة بتسعيرة قيم الخزينة - 

                                                   
يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها   1998 جانفي 21من القرار الصادر في  10المادة  -  1

المعدل والمتمم بموجب القرار الصادر في  1998 مارس 18صادر في ال، 15الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
  .المذكور أعاله 2001جويلية  22

يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في  1998جانفي  21من القرار الصادر في  16وذلك بموجب المادة   - 2
دير يصدر مقرر من الم": ما يليالحساب الجاري وسيرها، السابق ذكره، التي نصت في فقرتها األخيرة على 

 1998فيفري  10المؤرخ في  98/07صدر القرار رقم . العام للخزينة يحدد كيفية إنشاء وسير القاعة
   ."المتعلق بقاعة سوق قيم الخزينة

لكنها لم تنشأ إلى يومنا هذا، مما دفع بالمديرية العامة للخزينة إلى االستعانة بقاعة بورصة القيم المنقولة لتداول     
  .خلط موازين البورصة قيمها األمر الذي
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الخزينة يومياً وحصرياً أمام المختصين في قيم الخزينة من الساعة  تفتح قاعة قيم
تنشر للعامة كل و ثثّبت العمليات المنجزة يومياً .التاسعة إلى الساعة الحادية عشر صباحاً

أجل يلتزم المختصين في  .ثالثاء من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحاًو يوم أحد
 العملية البائعملزمة لطرفي خالله البيانات المنشورة تكون و ،باحترامهالخزينة قيم 

انطالقا من هذه البيانات تعد مديرية مديونية الدولة ملخصاً يتضمن وصفاً . المشتريو
  : للعمليات المنجزة والظروف التي أنجزت فيها، يحتوي على الخصوص العمليات التالية

  .الكمية الكلية للقيم المتداولة - 
 .لسوق خالل الحصة والكمية المتداولة بهذا السعرأعلى سعر عرفته ا - 

 .أدنى سعر عرفته السوق خالل الحصة والكمية المتداولة بهذا السعر - 

 .سعر آخر عملية تمت تسويتها - 
  .تغيرات األسعار بالمقارنة مع حصة التداول السابقة - 

ليات يرسل المختص في قيم الخزينة إلى المديرية العامة بياناً شهرياً بوضعية العم
كل  طاتالتي ينجزها في أول أسبوع لكل شهر للخزينة العمومية، التي تقيم دورياً نشا

تنقطه وفقاً لجدول التنقيط المتعلق بنوعية تدخل كل مختص في و مختص في قيم الخزينة
 .فعاليته في السوقو قيم الخزينة

عة بورصة فضل القائمون على تسيير سوق قيم الخزينة إجراء هذه التداوالت في قا
 في االستفادة من اإلمكانات البشرية الجزائر بدال من إنشاء القاعة الخاصة بها، ربما رغبة

مة اإن كان هذا السبب غير جدي ألن المديرية العو تملكها بورصة الجزائر، المادية التيو
  .)1(للخزينة العمومية هي من تتكفل بمصاريف سوق قيم الخزينة

لقانونية من جهة، والمشار اعدم فعلية القاعدة : ن أساسيتين همايثير هذا الوضع إشكاليتي
إنشاء  على فرغم وجود القاعدة القانونية التي تنص. إليها في الباب األول من هذا البحث

قاعة خاصة لتداول قيم الخزينة، حولت التداوالت إلى قاعة البورصة بموجب قرار سياسي 
من جهة ثانية فإن سوق البورصة وفقاً لتعريفها . يةيضرب عرض الحائط تلك القاعدة القانون

 طويلة األجل، ال يمكنها أنو هي سوق تتداول فيها قيم منقولة متوسطةوالقانوني  االقتصادي

  .تستوعب قيم الخزينة التي ال تمت إلى القيم المنقولة بصلة
                                                   

1 -  article 13 de la décision N°98/07 du 10 février 1998 
«  Les dépenses liées au fonctionnement de la salle du marché sont prises en charge dans le 
cadre des crédits budgétaires affectés à la direction générale du trésor au titre du 
fonctionnement ».        
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 :بتداول قيم الخزينة إلى المختصين في قيم الخزينة االختصاصإسناد  – جـ
 وصناديق  االقتصاديةوشركات التأمينات  يمكن للبنوك والمؤسسات المالية والتعاضديات

 االعتمادأن يودعوا ملف طلب الوسطاء في عمليات البورصة، التأمين االجتماعية والتقاعد و
يجب أن يشتمل ملف طلب  .كمختصين في قيم الخزينة لدى المديرية العامة للخزينة العمومية

المديرية العامة المبينة في دفتر شروط المختصين في قيم الخزينة الذي تعده لوثائق ا االعتماد على
  .)1(رئيس جمعيتهمللخزينة العمومية باالتفاق مع المختصين في قيم الخزينة الممثلين من طرف 

عتماد من طرف انشاط المختص في قيم الخزينة على الحصول على  تتوقف ممارسة
رأي نة العمومية، بموجب قرار يصدر عن المدير العام للخزينة بناء على يالمديرية العامة للخز

  . )2(جمعية سوق قيم الخزينة
تدوم سنة كاملة، يخضع  التي المؤقت االعتمادبمرحلين، أولهما مرحلة  االعتماديمر 

 كفاءتهإذا أثبت . )3(لمؤهالته وإمكانياته في ممارسة هذا النشاط اختبارٍإلى ترشح فيها الم
تشترط . لنهائيصدر قرار بمنحه االعتماد اخالل هذه السنة، ينتقل إلى المرحلة الثانية أين ي

عتماد، أن يكون مهيئ بجهاز المديرية العامة للخزينة العمومية من المترشح للحصول على اال
  . )4(تستجيب للشروط التي تحددها الخزينةو أجهزة مستقلة تتكفل بعمليات قيم الخزينةأو 

مليون  100على المختص أن يتملك على الدوام رصيد تسيير يعادل على األقل  يجب
                                                   

1 - La convention type portant cahier des charges entre la direction générale du trésor et les 
spécialistes en valeurs du trésor. 
«  Les dépenses  liées au fonctionnement de la salle du marché sont prises en charge dans le 
cadre des crédits budgétaires affectés à la direction générale du trésor au titre du 
fonctionnement ».  

أنشأت جمعية سوق قيم الخزينة لدى المديرية العامة للخزينة العمومية بموجب قرار صادر من هذه األخيرة تحت  -  2
  . 03/02/1998المؤرخ في  98/06رقم 

   .قية النموذجية المتضمنة دفتر شروط المختصين في قيم الخزينةمن االتفا 05المادة  - 3
  :من االتفاقية النموذجية المتضمنة دفتر شروط المختصين في قيم الخزينة، والتي جاء نصها كما يلي 18المادة  - 4

« Pour  exercer l’activité de spécialiste en valeurs du trésor, …….doit mettre en place une 
structure autonome pour la prise en charge des opérations sur les valeurs du trésor 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 Janvier 1998 portant encadrement et 
fonctionnement du marché des valeurs du trésor. 
Cette structure autonome doit répondre aux conditions suivantes : 
1- son organisation doit comporter notamment  une salle de marché et une salle de règlement ;  
2- elle doit être dotée de personnel qualifié ayant des connaissances théoriques et pratiques sur 
le commerce des valeurs dont au moins des responsables pour les structures susmentionnées, 
un négociateur et une personne chargée de la comptabilité et de la compensation ;  
3- elle doit être dotée au moins d’une salle  de travail équipée des moyens de travail 
nécessaires : téléphone, fax, micro-ordinateur… ». 
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غيرها من الشروط التي صدر تخلف أو  -  صيدهذا الر انخفاظفي حالة و دينار جزائري،
المختص في قيم  اعتماديمكن للمديرية العامة للخزينة سحب  -  االعتماد على أساسها
  .)1(الخزينة في أي وقت
سوق المختص في قيم الخزينة أن يثبت مشاركته المنتظمة والفعلية في يتعين على ال

مائة بال 5على األقل في كل ثالثة أشهر أو  %3.5بنسبة عمليات تعادل قيم الخزينة األولية ل
سوق قيم داخل قاعة مارس أما عمليات السوق الثانوية، ت .من العمليات المنجزة سنوياً

  :ليات التاليةبالعم المختص يقومأين الخزينة 
 .نشر األسعار -
 .ظروفهاو المعلومات عن السوق -
 .)2(قتضاءالتمهيد للتداول عند اال -

يتصرف المختص في قيم الخزينة كماسك لقيم الخزينة بصفته صاحب العمليات 
بتة، تتمثل هذه العمليات في شراء وبيع قيم لحسابه الخاص بعرض أسعار بيع ثا. بالمقابل

  .ت الخاصة بالعمليات المنجزةينشر المعلوماعلى أن 

  الفرع الثاني
  12/01القيم المدرجة في السوق بموجب نظام اللجنة رقم 

القيم المقبولة للتداول  97/03حدد نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
السوق وحصرها في األسهم والسندات، في حين أن القانون التجاري يسمح لشركة داخل 

                                                   
  .من االتفاقية النموذجية المتضمنة دفتر شروط المختصين في قيم الخزينة 8و 7، 6المواد  - 1
يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها،  1998يناير  21من القرار الصادر في  16المادة  - 2

المتعلق  1998فيفري  10المؤرخ في  98/07ر رقم من القرا 2في السياق نفسه جاءت المادة . السابق ذكره
  :بقاعة سوق قيم الخزينة، التي نصت على ما يلي

Article 2 : « Conformément à aux articles 16 et 30  de l’arrêté du 21 janvier 1998 portant 
encadrement et fonctionnement du marché des valeur de trésor en compte courant , la salle du 
marché constitue le lieu :  
a- d’échange et de communication des informations concernant le marché  des valeurs de 
trésor ou ayant une conséquence sur ce marché ainsi que les données sur la conjoncture ; 
b- d’affichage des cotes par les spécialistes en valeurs du trésor ; 
c- d’initiation de négociation entre spécialistes en valeurs du trésor dans le cadre de leurs 
activités sur le marché des valeurs du trésor ; 
d- de confirmation, entre les spécialistes en valeurs du trésor, des opérations réalisées en 
attendant la prise en charge de cette activité par un organisme spécialisé  ».  
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ار قيم منقولة أخرى، تداركت اللجنة هذا الفراغ بمناسبة تعديلها للنظام رقم األسهم إصد
  .)1(12/01بالنظام رقم  97/03

بقية القيم المنقولة الصادرة من شركات األسهم داخل  12/01أدرج النظام رقم 
 8- 46إذ تنص المادة  .السوق، لكن بوصفها سندات الدين وليس سندات رأس المال

  :ب هذا النظام على ما يليالمستحدثة بموج
تعتبر سندات االستحقاق والسندات القابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات « 

  .» المساهمة، أو أي وصل آخر يخل الحق في سندات رأس المال كسندات دين
جاءت هذه المادة إضافة إلى سندات االستحقاق المذكورة سابقا بسندات مديونية 

سندات ،)ثانياً(سندات االستحقاق، )أوالً(بلة للتحويل إلى أسهمأخرى هي السندات القا
كل  هاندرج داخلتيمكن أن  ، وهي القيم التي)رابعاً(شهادات االستثمار ، )ثالثاً( المساهمة

من شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت والقيم األخرى التي نص عليها 
  .همن 110مكرر  715التقنين الجاري في المادة 

  :السندات القابلة للتحويل إلى األسهم –أوال 
 ،جعلت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

سندات دين تطبق عليها أحكام سندات االستحقاق، وذلك أسوة بما نص عليه المشرع في 
ح لصاحبها الحقوق نفسها تعتبر هذه القيم من قبيل السندات لكنها تمن .)2(القانون التجاري

  .التي تمنحها األسهم، إذ ما تم تحويل هذه السندات إلى أسهم
تمنح تقنية التحويل هذه للشركة مزايا عدة تتمثل في أنها تقلص من التزامها بالوفاء ألنها 
ستدفع للمساهمة الجديد فوائد أقل من التي كانت ستدفعها لو بقيت القيم سندات استحقاق، وقد 

من دفعها كليا لسنة مالية معينة إذا تقرر عدة توزيع األرباح على المساهمين وإدراجها  تتخلص
 في احتياطي الشركة، كما أن الشركة قد تفضل إصدار هذا النوع من السندات بدال من اللجوء

                                                   
  :على ما يلي 12/01من النظام رقم  10تنص المادة  - 1

والمذكور أعاله، قسم رابع  1997نوفمبر سنة  18المؤرخ في  97/03من النظام رقم  7-46ينشأ بعد المادة « 
  .» 9-46و 846السندات في السوق ويتضمن المادتين عنوانه شروط قبول 

  : من التقنين التجاري على ما يلي 115مكرر  715تنص المادة  - 2
تخضع سندات االستحقاق القابلة للتحويل لألحكام المنصوص عليها في القسم الفرعي المتعلق بسندات « 

  .»االستحقاق 
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إلى رفع أسمائها عن طريق إصدار أسهم جديدة، إذا كانت الشركة ذات حجم متواضع أو أن 
ية للسهم جد متواضعة ال تستحق، كل العناء والتكاليف التي ستصرفها الشركة لقاء القيمة السوق

  .)1(تنظيم حملة رفع رأسمالها والبحث عن المكتتبين لألسهم الجديدة التي ستصدرها
   :شروط إصدار السندات القابلة للتحويل إلى األسهم –أ 

إلى األسهم إلى الجمعية يعود اختصاص اتخاذ قرار إصدار السندات القابلة للتحويل 
العامة غير العادية للشركة، يالحظ بهذا الصدد أن المشرع قاسي هذا االختصاص إلى 
االختصاص باتخاذ قرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار األسهم الذي يعود 

، )3(، ولم يطبق أحكام السندات االستحقاق على هذه األخيرة)2(الجمعية العامة غير العادية
رجع السبب في ذلك إلى أن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم سيؤدي إلى الرفع ي

  .  من رأسمال الشركة عندما يتقرر تحويل هذه األخيرة
على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس  مة غير العادية هذا القرار بناءتتخذ الجمعية العا

الجمعية العامة غير العادية طلب  المراقبة أو مجلس المديرين، كما اشترط المشرع على
تقرير خاص من مندوب الحسابات قبل اتخاذ هذا القرار، يتمحور التقرير حول أسس 

  .)4(التحويل من السندات إلى األسهم للحصول على تقييم مالي دقيق للعملية
  :سهماألثمن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى  –ب 

القابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك بوضع حد أدنى  تدخل المشرع لحماية حاملي السندات
لسعر السند، مشترطا أن ال يقل عن القيمة االسمية األسهم التي تؤول إلى أصحاب سندات 

  .)5(االستحقاق في حالة اختيار التحويل
يعتبر هذا التحديد قيد على حرية التعاقد، إذ أن األصل أن عقد اإلصدار هو الذي يحدد 

دار وبياناته، إال أنه وتحقيقا لتوازن المصالح والتساوي بين المساهمين، جميع شروط اإلص
أن حاملي هذه السندات سيتحولون إلى مساهمين في حال ما طبق خيار التحويل، وضع علما 

                                                   
1  -  SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, édition Ibn 

Khaldoun, Alger, 2001, pp 111 – 112. 
  .من التقنين التجاري 691المادة  - 2
 715المادة . للتذكير فإن االختصاص باتخاذ قرار إصدار سندات االستحقاق يعود إلى الجمعية العامة العادية - 3

  .من التقنين التجاري 84مكرر 
  .من التقنين التجاري 116مكرر  715لمادة ا - 4
  .من التقنين التجاري 119مكرر  715المادة  - 5
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المشرع هذا القيد بقاعدة أسرة ال يجوز االتفاق على مخالفتها وذلك تحت طائلة بطالن 
ات القابلة للتحويل إلى أسهم بسعر أسهم الشركة وقت اإلصدار بحسب سعر إصدار السند

  .)1(إصدار هذه السندات ال وقت تحويلها إلى أسهم
  :سهماألتحويل السندات إلى  -جـ 

علما أن  ،منح المشرع حق طلب تحويل السندات إلى أسهم للمكتتبين وليس للشركة
ت، يطلب المكتتب التحويل قد يكون خالل فترة أو فترات محددة أو يكون في أي وق

تحويل سنداته إلى أسهم إذا ما ارتفعت القيمة السوقية للسهم، تفوق قيمة السندات عند 
االكتتاب وتغطي نفقات التحويل، أما في الحالة المعاكسة، أي إذا عرفت القيمة السوقية 

ى للسهم انخفاضا مقارنة بقيمة السند عند االكتتاب يفضل الحامل اإلبقاء على سنداته إل
  .  أجل غير مسمى

ن حق األفضلية في االكتتاب في السندات القابلة ميستفيد المساهمين القدامى للشركة 
، فإذا رغم المساهم االكتتاب في )2(مع مراعاة الشروط الجديدة اإلصدار ،للتحويل إلى أسهم

هم ودائن السندات الجديدة، له ذلك ليكون بذلك مركزه القانوني تجاه الشركة مزدوج، فهو مسا
في الوقت نفسه، يطبق على حق األفضلية في االكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم 

  .)3(ما يطبق على االكتتاب بأسهم جديدة، فليس كل مساهم يتمتع بهذا الحق
يجب أن يتضمن عقد اإلصدار كيفية وإجراءات التحويل ونوعية خيار التحويل، إذا كان 

أو فترات محددة، أو أنه سيتم في أي وقت كان اإلشارة فإن أغلب  تحويل سيتم في فترة
التشريعات الحديثة تنبت طريقة التحويل في أي وقت كان، هي طريقة تمنح أكثر مرونة 
للحامل للتخلي عن سنداته لقاء تحويلها إلى أسهم، متى كانت ظروف السوق مواتية، كما أنها 

  .يبحثون عن المرونة وعن فرص ربح أكبرطريقة تستهوي أكثر المستثمرين الذين 
  فضل المشرع الجزائري المزج بين الطريقة التقليدية للتحويل وهي التحويل لفترة 

                                                   
1  -  SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières…, op.cit, p 117. 

  .من التقنين التجاري 117مكرر  715المادة  - 2
األفضلية في االكتتاب وفقا لنص المادة ألن األسهم العادية مقسمة إلى فئتين، إحداهما فقط هي التي تمنح حق  - 3

يمكن تقسيم األسهم العادية االسمية إلى فئتين، اثنين حسب إرادة « : التي تنص على ما يلي 44مكرر  715
  :الجمعية العادية التأسيسية

  .تتمتع الفئة األولى بحق تصويت يفوق عدد األسهم التي بحوزتها -
  .» األولوية في االكتتاب ألسهم أو سندات استحقاق جديدةأما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز  -
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  .أو لفترات محددة مع الطريقة الحديثة وهي التحويل في أي وقت، التي سيأتي شرحها
لفترة أو تحدد الشركة في عقد اإلصدار ا: التحويل في فترة أو فترات محددة – 1 -ج

الفترات التي يتم خاللها تحويل السندات إلى أسهم هي فترات معلومة للشركة، عند حلول الفترة 
المحددة في عقد اإلصدار تعلن الشركة عن رفع رأسمالها، إذا ما تلقت طلبات من حامل 

  .)1(السندات الراغبين بتحويلها إلى أسهم وذلك وفقا لقواعد رفع رأسمال الشركة
سندات القابلة للتحويل إلى أسهم والتي لم يتم تحويلها خالل الفترات التي أعلنت تنقلب ال

عليها الشركة، إلى سندات عادية ناقدة بذلك خيار التحويل، ليتأكد لحاملها مركز الدائن تجاه 
 .الشركة فله أن يطالب بفوائده عند حلول أجل السند، كما أن يخصمه قبل هذا األجل

تسمح هذه الطريقة لحامل السند التخلي عن سند لقاء : أي وقت التحويل في – 2 –ج
سهم جديد متى شاء ذلك، ومتى كانت ظروف السوق مواتية لهذا التحويل، على الشركة أن 
تستجيب لطلب التحويل فورا حتى ولو صدر من حامل واحد، تتمثل هذه الطريقة بالمرونة 

أنها ملزمة بتعديل قانونها األساسي كلما حدث  بالنسبة للحامل وبالغالء بالنسبة للشركة، إذ
  .بذلك مصاريف العقد واإلعالنات القانونية ةًتحويل السند إلى سهم، متحمل

حاول المشرع التوفيق بين مصلحة المكتتبين الذين يبحثون عن المرونة باختيار 
 أسلوب التحويل في أي وقت، وبين مصلحة الشركة التي تبحث عن االستقرار وترغب

تحاشي تعديل قانونها األساسي في كل مرة لرفع رأسمالها، وتفادي النفقات المترتب عن 
ذلك، لتحقيق هذا التوازن أجاز المشرع للشركة عدد تعديل قانونها األساسي في كل مرة 
يحدث فيها تحويل السندات وعدم مباشرة إجراءات رفع رأسمالها بمناسبة كل تحويل، 

، أين يثبت )2(ت متقاربة، إنما يتم ذلك في نهاية السنة الماليةخاصة إذا كانت التحويال
مجلس اإلدارة زيادة رأس المال عن طريق بطاقات االكتتاب، ليتم حينها مباشرة إجراءات 

  .)3(تعديل القانون األساسي لرفع رأسمال الشركة بصفة نهائية
  :سهماألأثر إصدار السندات القابلة للتحويل إلى  –د 

ركة ممثلتا في مسيرها البحث عن فرص استثمارية أفضل وأوفر، تقوم لقاء تحاول الش

                                                   
  .من التقنين التجاري 691يكون قرار رفع رأسمال الشركة من اختصاص الجمعية العامة غير العادية طبقا للمادة  - 1

2  -  SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières…, op.cit, p 124. 

  .ن التقنين التجاريم 125مكرر  715نصت على ذلك المادة  - 3
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ذلك ببعض العمليات المالية التي قد تعود عليها بالربح أو بالخسارة، حماية لحاملي السندات 
القابلة للتحويل إلى أسهم، منع المشرع على الشركة القيام ببعض االستثمارات المضرة بهذه 

  .رفات األخرى بشروط وإجراءات خاصةالفئة وقيد بعض التص
يمنع على الشركة منعا باتًا بعد إصدارها لسندات قابلة : العمليات المحظورة – 1 –د

للتحويل إلى أسهم أن تستهلك رأسمالها أو تخصصه عن طريق التسديد، ألن هذا التصرف 
قبل تحويل  من شأنه المساس بالضمان العام لحاملي السندات باعتبارهم دائنين للشركة

، كما يحظر على الشركة تعديل كيفية ومواعيد توزيع األرباح، ألن )1(سنداتهم إلى األسهم
  .في ذلك إضرارا بمصالح المساهمين المحتملين الجدد بعد تحويل سنداتهم إلى أسهم

يجب على الشركة احترام هذا الخطر وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 
  :، انتقد البعض هذه اإلحالة لعدة أسباب)2(التقنين التجاريمن  827المادة 

أنها تخص فقط شركات المساهمة مجلس إدارة، دون شركات المساهمة ذات : أولها
  .مجلس المراقبة أو مجلس المديرين

هذه المادة خاصة فقط بتخفي رأسمال الشركة دون استهالكه ودون تعديل : ثانيا
  . توزيع األرباح

تطبيق هذه العقوبات هي عدم احترام المساواة بين المساهمين دون األخذ  مجال: ثالثا
  .)3(االعتبار حاملي السندات القابلة للتحويل إلى األسهمبعين 

                                                   
من التقنين المدني  188المادة . وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تفضي بأن جميع أموال المدين ضامنة لديونه - 1

  : الجزائري التي تنص على ما يلي
  أموال المدين جميعها ضامنة لديونه  «

  . » ين متساوون تجاه هذا الضمانوفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقاً للقانون، فإن جميع الدائن
  : من التقنين التجاري على ما يلي 827تنص المادة  - 2

دج رئيس الشركة أو القائمون بإدارتها الذين قاموا عمدا  » 200.000دج إلى  20.000يعاقب بغرامة من « 
  :بتخفيض رأسمال الشركة

  .دون مراعاة المساواة بين المساهمين – 1
يوما على األقل من انعقاد  45وع تخفيض رأسمال الشركة إلى مندوبي الحسابات قبل دون تبليغ مشر – 2

  .الجمعية العامة المدعوة للبث في ذلك
ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النظرة الرسمية لإلعالنات القانونية، وفضال عن ذلك  – 3

  .» في جريدة مؤهلة لقبول اإلعالنات القانونية
3  -  SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières, op.cit, p 119.  
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تتدخل لجنة تنظيم ومراقبة  :العمليات المقيدة بشروط وإجراءات خاصة – 2- د
ستثمرين فيها، عمليات البورصة بصفتها سلطة ضبط السوق المالية حامية السوق والم

لحماية حاملي السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عن طريق فرض شروط خاصة وإجراءات 
خاصة عندما ترغب الشركة التي سبق وأن أصدرت سندات قابلة للتحويل إلى أسهم القيام 

  :)1(بإحدى العمليات التالية
  .إصدار أسهم جديدة واجبة الدفع نقدا - 
  .منح اإلصدار في رأس المال - 
  .توزيع االحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات - 

تشترط اللجنة إعالنات خاصة إعالم الجمهور والمساهمين والمكتتبين في السندات 
القابلة التحويل إلى أسهم، على الشركة التي ترغب إصدار سندات استحقاق جديدة قابلة أو 

  .)2(سندات استحقاق مع تسميات اكتتاب
ة جديدة أو أسهم يجب اكتتابها بمقابل نقدي أو إصدار سندات يتوقف إصدار أسهم نقدي

استحقاق جديدة قابلة للتحويل، على إقرار الجمعية العامة للمساهمين، كما يجب أن تصادق 
  .هذه الجمعية على قرار إلغاء الحق التفضيلي في االكتتاب

  :سندات االستحقاق ذات قسيمات اكتتاب باألسهم –ثانيا 
إصدارها لسندات استحقاق ذات  داستثمار كبيرة عن صرفمساهمة بتتمتع شركة ال

قسيمات اكتتاب باألسهم، ألن إقبال المكتتبين عليها يكون أكثر من إقبالهم على السندات 
القابلة للتحويل إلى أسهم، يرجع السبب في ذلك إلى أن قسيمات االكتتاب باألسهم يمكنها أن 

يجوز للمكتتب أن يستثمرها بمعزل عن فدرت بها، تستقل عن سندات االستحقاق التي أص
  .السندات ألنها قابلة للتداول بمفردها

 : شروط اصدار سندات االستحقاق ذات قسيمات اكتتاب باألسهم –أ 
 .ف هذه السندات غموضا من حيث الجهة التي لها صالحية اتخاذ قرار إصدارهايكتن

نص المشرع صراحة على منح هذا على عكس السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، 
  .للجمعية العامة غير العاديةاالختصاص 

قياسا على هذه األخيرة، يمكن القول أن الجمعية العامة غير العادية هي المختصة باتخاذ 
                                                   

  .من التقنين التجاري 121مكرر  715المادة  - 1
  .من التقنين التجاري 122مكرر  715المادة  - 2
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قرار إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب األسهم ألن االكتتاب من شأنه الرفع من 
  .ص الجمعية العامة غير العاديةرأسمال الشركة وذلك من اختصا

تطرق المشرع إلى حالة خاصة هي حالة الشركة المدمجة أو الشركة التي تملك أكثر من 
نصف رأسمالها شركة أخرى، حيث سمح للشركة مملوكة إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات 

اق ذات قسائم ، ميز المشرع بين إجراء إصدار سندات االستحق)1(اكتتاب بأسهم الشركة المالكة
االكتتاب التي تصدرها الشركة المتبوعة التي سيكتتب فيها حاملي السندات ذات قسائم االكتتاب، 

  .أين منح االختصاص باتخاذ قرار اإلصدار للجمعية العامة غير العادية للشركة المتبوعة
 : ثمن وآجال االكتتاب –ب 

يمات االكتتاب باألسهم إلى ترك المشرع تحديد ثمن إصدار سندات االستحقاق ذات قس
،مع أنه لم يطبق هذه القاعدة بشأن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، أين )2(عقد اإلصدار

  .وضع الحد األدنى لسعر السند
حماية  .كان بدافع حماية حامل السند ،السندات القابلة للتحويل تدخل المشرع بشأن

في األسهم، ألن قيمة االكتتاب مستقلة عن حامل السند ذات قسيمة االكتتاب  اال يحتاجه
وعليه يتحدد ثمن إصدار السند بموجب عقد اإلصدار،  .السند وهي قابلة للتداول بمفردها

ن لم يكن إ السند، فله فرصة بيعه عندما ترتفع األسهم اوإذا أراد الحامل استثمار هذ
 . هايرغب هو في االكتتاب في

ا لشروط إصداره مع حصوله على أسهم جديدة إن محتفظًا بالسند وفقًالحامل يبقى 
يحدد عقد اإلصدار  .ارتأى االكتتاب فيها، أو الحصول على ثمن القسيمة إن رغب بيعها

سعر االكتتاب السندات بناء على قرار الجمعية العامة التي ثبت في كيفيات حساب سعر 
يكتتبها أصحاب القسيمات ممارسة حق االكتتاب وفي المبلغ األقصى لألسهم التي يمكن أن 

ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في االكتتاب مساويا على األقل للقيمة االسمية لألسهم 
  .)3(القسيمات المكتتبة بناء على تقديم

                                                   
  :من التقنين التجاري على ما يلي 126مكرر  715تنص المادة  - 1

صدار سندات استحقاق أن تصدر سندات استحقاق يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة إ« 
ذات قسيمات اكتتاب باألسهم ويجوز لشركة ما إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب باألسهم تقوم 

  .» بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف مالها
  .من التقنين التجاري 127مكرر  715المادة  - 2

3  - Article 184-2 alinéa 3 du code de commerce Français. 
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خالف المشرع الجزائري المشرع الفرنسي في تحديد أجل ممارسة حق االكتتاب في 
ت االكتتاب باألسهم لحاملها، حيث أن األسهم الذي تمنحه سندات االستحقاق ذات قسيما

المشرع الفرنسي حددها بحد أقصى ال يتعدى خمس سنوات من تاريخ ترخيص الجمعية 
، أما المشرع الجزائري فقد تحاشى تحديد هذا األجل )1(العامة غير العادية بإصدار السند

االكتتاب وهو  تاركًا تحديده إلى عقد اإلصدار، لكنه مع ذلك وضع حدا أقصى لممارسة حق
  .)2(أن ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ االستهالك النهائي  للقرض

  :التزامات الشركة المصدرة لسندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهم -ج
تتمتع الشركة المصدرة لسندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهم بحرية 

العمليات المالية التي تنافسها، دون قيد أو شرط على ممارسة نشاطاتها التجارية، والقيام ب
  .خالف الشركة المصدرة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم كما سبقت دراسته

يقع على الشركة المصدرة لهذه السندات مجموعة من االلتزامات تجاه حاملي السند 
  :خص فيما يليتتل

ركة المصدرة لسندات االستحقاق ألزم المشرع الش: التزام الشركة باإلعالم – 1 -ج
ذات قسيمات االكتتاب باألسهم بإعالم أصحاب قسيمات االكتتاب بأي إصدار تقوم به، وذلك 

  .لتمكينهم من ممارسة حقهم في االكتتاب
الذي حددته لجنة تنظيم عمليات البورصة  نذج اإلعالووفقًا لنم نيتم هذا اإلعال

البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها هذا  من بين .ومراقبتها الذي سيدرس الحقًا
اإلعالن األجل المفتوح لالكتتاب، أما إذا علم حامل السند بهذه العملية وأراد االكتتاب قبل 

  .افتتاح المواعيد، فإن سعر االكتتاب الواجب اعتماده هو أول سعر يوجد في عقد اإلصدار
ح الحق في االكتتاب باألسهم المسجلة في أجاز المشرع في حالة ما إذا كانت القسيمات تمن

السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة، تصحيح شروط االكتتاب المحددة في عقد اإلصدار قصد 
التكفل بأثر اإلصدارات أو اإلدراجات أو التوزيعات حسب شروط ووفق كيفيات الحساب التي 

  .)3(تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
                                                   

  :من التقنين التجاري على ما يلي 127مكرر  715تنص المادة  - 1
  .» ال يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق االكتتاب أجل االستهالك النهائي للقرض بأكثر من ثالثة أشهر« 

  .من التقنين التجاري 128مكرر  715المادة  - 2
  .من التقنين التجاري 128/493مكرر  715دة الما - 3
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يؤدي االكتتاب في أسهم الشركة بموجب قسيمات : التزام الشركة برفع رأسمالها – 2 - ج
االكتتاب الملحقة بسندات االستحقاق إلى رفع رأسمال الشركة، وعليه تلتزم الشركة بتعديل 

  .المساهمين الجدد فيها وقيمة أسهمهم وطبيعة هذه األسهم ةًقانونها األساسي لرفع رأسمالها مدرج
قانونها األساسي في الشهر الذي يلي كل سنة مالية، بحيث يثبت مجلس تعدل الشركة 

إدارة الشركة أو مجلس المديرين حسب الحالة العدد والمبلغ االسمي لألسهم، ويدخل التعديالت 
ويحدد األسهم الذي  ،القوانين األساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة بنودالضرورية على 

القيام في أي وقت بهذا الشركة أو مجلس المديرين حسب الحالة  مجلس إدارةليجوز  .تشكله
وإدخال التعديالت المناسبة على القانون األساسي، يلتزم  ،اإلثبات خالل السنة المالية الجارية

  .)1(في المقابل المكتتب المساهم الجديد بدفع الثمن النقدي لألسهم المكتتب بها
  :حقوق حامل القسائم –د 
  : في االكتتاب في األسهم التي تصدرها الشركة الحق – 1 –د

تتمتع السندات ذات قسائم االكتتاب باألسهم بخاصية أساسية تميزها عن السندات القابلة 
للتحويل إلى أسهم، تتمثل هذه الخاصية في حق حامل في استعمال قسيمته االكتتاب بأسهم 

  .الشركة عن إصدارها لها
تاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار تمنح قسيمات االكتتاب، حق اكت

  .)2(مختلفة وفقًا للشروط واآلجال المحددة في عقد اإلصدار
أعطى المشرع الجزائري صالحية تحديد سعر االكتتاب باألسهم الجديدة للجمعية 

وفي المبلغ األقصى لألسهم التي يمكن أن  ،بت في كيفيات حسابهتالتي  ،العامة للشركة
حرية الجمعية العامة في تحديد سعر االكتتاب  قيده لكن .بها أصحاب القسيماتيكتتب 

لحق في االكتتاب مساويا على لبوضع الحد األدنى له، إذ يجب أن يكون سعر ممارسته 
  .األقل للقيمة االسمية المكتتبة بناء على تقديم القسيمات

لتي تصدرها الشركة، سواء يحتفظ صاحب قسيمة االكتتاب بحقه في االكتتاب باألسهم ا
احتفظت الشركة بوضعها القانوني الذي كانت تتمتع به وقت إصدار القسيمات أو اندمجت مع 
    شركة أخرى أو انفصلت عن الشركة األم، فإذا امتصت شركة ما الشركة المصدرة لألسهم

                                                   
  .من التقنين التجاري 128/5مكرر  715المادة  - 1
  .من التقنين التجاري 127مكرر  715المادة  -  2
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أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة التي انشقت، جاز 
ألصحاب قسيمة االكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركات الجديدة، 
يحدد عدد األسهم التي من حق الحامل لالكتتاب فيها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة 
المصدرة التي كان لدى الحامل حق االكتتاب في أسهمها، بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة 

  .الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة األخيرة مقابل أسهم
يعود االختصاص في ترتيب الحق التفضيلي في االكتتاب في أسهم الشركة الجديدة 
إلى الجمعية العامة للشركة الجديدة، وكذلك االختصاص بالتنازل عن هذا الحق، علما أنه 

تفصيل متيازية تمنح حق الاسيترجم في هذا الحق كل من مساهمي الشركة ذات أسهم 
وحاملي قسائم االكتتاب باألسهم والمساهمين الممتازين للشركة الممتصة وحامل قسائم 

  .)1(االكتتاب باألسهم التي تصدرها الشركة الممتصة
حدد القانون أجال الستعمال الحق  :الحق في التنازل عن قسيمات االكتتاب – 2 –د  

صى ال يجب أن يتجاوز ثالثة أشهر في االكتتاب باألسهم التي تصدرها الشركة وهو حد أق
من تاريخ االستهالك النهائي للسند المرافق للقسيمة تجاوز هذا األجل يعرض صاحب 
القسيمة لفقدان حقه في االكتتاب بصفة ال إرادية كما يفقد الحامل حقه في االكتتاب في 

  .قاألسهم بإرادته، إذ هو تنازل عن هذا الحق لغيره من حاملي سندات االستحقا
يعتبر التنازل عن حق االكتتاب الذي تضمنه القسيمة، تصرف باإلرادة المنفردة 

مع  ،يحول بموجبه الحق في االكتتاب في األسهم إلى شخص آخر .لحامل القسيمة
غير أنه  .مراعاة القواعد العامة في حوالة الحق المنصوص عليها في التقنين المدني

من ممارسة هذا الحق، باشتراطها عدم التنازل عن يمكن للشركة أن تمتع حاملي القسائم 
  .)2(القسائم في عقد اإلصدار

سمح المشرع بتداول القسائم بمعزل عن سندات االستحقاق التي أصدرت بمناسبتها، لكن 
بالرجوع إلى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نجدها تنص على تداول سندات 

  ن السندات، عب باألسهم، وال تسمح بتداول القسائم بمعزل االستحقاق ذات قسائم االكتتا
                                                   

  .من التقنين التجاري 129مكرر  715المادة  - 1
  : من التقنين التجاري على ما يلي 130مكرر  715تنص المادة  - 2

ات االكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات االستحقاق، إال إذا نص عقد يجوز التنازل عن قسيم« 
  .  » اإلصدار على خالف ذلك
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يمكن للشركة التي أصدرت سندات االستحقاق ذات قسائم االكتتاب أن تطلب شراء 
القسائم إللغائها نهائيا، كما يمكن أن تفعل ذلك الشركة الممتصة للشركة المصدرة، يؤدي 

ب في األسهم المصدرة مع احتفاظ شراء القسائم إلى إلغائها بالتالي إلغاء حق االكتتا
  .)1(صاحب سند االستحقاق بسنده

   :الحق في الحصول على وثائق الشركة – 3 –د
يعتبر حامل قسيمة االكتتاب باألسهم، مساهما محتمالً في الشركة، وعليه يتمتع ببعض 

تها الحقوق التي يتمتع بها المساهم منها حق الحصول واإلطالع على وثائق الشركة وحسابا
ووضعها المالي والقانوني، مع أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الحق صراحة، إال 
أن حماية هذا المساهم المحتمل تقتضي ذلك، نظرا لعدم وجود نص يمنع حصول هذا 

  .األخير على مثل هذه الوثائق وليس هناك ما يمنع من ذلك
لقسيمة يسبح مساهم مستقبالً، كرس المشرع الفرنسي صراحة هذا الحق، باعتبار حامل ا

كذلك ألن اإلطالع على بعض الوثائق يساعد حامل القسيمة على اتخاذ قرار االكتتاب من 
  .)2(عدمه على دراية تامة، بوضعية الشركة

ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك عند تقريره لهذه الحماية بتكريس حق الحامل 
  . )3(بوضع هذه الوثائق تحت تصرفه في اللجوء إلى القضاء الستصدار أمر

  :سندات المساهمة –ثالثا 
، عكس المشرع )4(رخص المشرع الجزائري لشركات المساهمة إصدار سندات المساهمة

قبل أن يفتح  )5(الفرنسي الذي جعل هذا الحق حكرا على الهيئات العمومية والشركات العامة
  .لسنداتمثل هذه اإلصدار المجال أمام الشركات الخاصة 

  تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون آجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد 

                                                   
  .من التقنين التجاري 132مكرر  715المادة  - 1

2  -  l’Article L 225-158 du code de commerce Français. 

3  -  Les articles 142 à 144 au code de commerce Français.  

  .من التقنين التجاري 73مكرر  715المادة  - 4
5  -  l’Article 283-6 alinéa 1 de la loi 66-537 du 24/07/1966 portant de droit de commerce Français. 

aussi la loi 83-1 du 03/01/1983 portant de développement des investissements et la protection de 
l’épargne. 
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وجزء متغير بحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على 
  .)1(القيمة االسمية للسند

هذه السندات في صنف سندات الدين من شأنه أن يجعل حاملها دائنا للشركة المدينة 
تحقاتها عن تصفية الشركة أو بعد انتهاء آجل السند الذي ال يمكن أن يقل عن خمس بمس

  .سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد اإلصدار
تحسب فوائد هذه السندات على جزأين، جزء ثابت ينصب على مقداره عقد اإلصدار 

ركة والنتائج التي يعلمه المكتتب وقت االكتتاب، وجزء متغير يحسب بالنظر إلى نشاط الش
تحققها، لهذا السبب ذهب البعض بالقول أن سندات المساهمة تشبه سندات االستحقاق في 
جزءها الثابت، فهي فوائد ثابتة تحدد وقت اإلصدار وتشبه األسهم في جزئها المتغير الذي 

يير يقوم وفقا لنتائج الشركة، كما تسمح للشركة من تعزيز مصادرها التمويلية لكن دون تغ
  .)2(في هيكلة رأسمالها

تتمتع سندات المساهمة بنظام قانوني خاص بها، رغم أن المشرع يستعين في بعض 
  .)3(األحيان بتقنية اإلحالة في األحكام التي تشبه على سندات االستحقاق

نظرا إلى أن سندات المساهمة تجمع بين خصائص األسهم من جهة وخصائص 
لى أن هذه األخيرة غير قابلة للتسديد في حالة التصفية السندات من جهة أخرى، ونظرا إ

  .أو إذا قررت الشركة ذلك، أقر المشرع حماية خاصة لحاملي هذه السندات
س اإلصدار نفتتمثل هذه الحماية في اجتماع حاملي سندات المساهمة التي هي من 

، تتمتع هذه هاو الدفاع عن ة خاصة بهم لتمثيل مصالحهم المشتركةجماعبقوة القانون في 
الجماعة بالشخصية المدنية ويخضعون لألحكام المنصوص عليها بالنسبة ألصحاب سندات 

  .)4(االستحقاق
 تختص جمعية حاملي سندات المساهمة بالنظر في حسابات الشركة واالستماع إلى 

                                                   
  .من التقنين التجاري 74مكرر  715المادة  -  1

2  - « Comme les obligations, les titres participatifs sont délivrés à leurs souscripteurs en 
représentation des sommes prêtes par eux à la société.  

Comme les actions ils permettent à la société de renforcer ses fonds propres sans toutefois 
modifier la structure de son capital ». 
 SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières…, op.cit, p 185. 

  .من التقنين التجاري على سبيل المثال 77مكرر  715يمكن ذكر المادة  -  3
  .من التقنين التجاري 78مكرر  715المادة  -  4
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مسيري الشركة عند تقديمه للتقرير المالي للسنة المنصرمة، كما تنظر في تقرير مندوبي 
  . الحسابات حول حسابات السنة المالية، يتم ذلك في االجتماع السنوي التي تعقده الجمعية

والتدخل في  ،يعين حاملو سندات المساهمة ممثلين عنهم لحضور جمعية المساهمين
ل المتعلقة بتوظيف مسيري ئباستثناء المسا ،مناقشاتهم المقررة في جدول األعمال

  .)1(ن اختصاص مجلس اإلدارةالتي هي م الشركة أو إقالتهم
أحاط المشرع حاملو سندات المساهمة بحماية خاصة بتمكينهم من االطالع على 
تقارير وحسابات الشركة، تجد هذه الحماية أساسها في خطورة موقف حاملي سندات 
المساهمة، إذ أن السند يحتوي على جزء متغير بتوقف تحديد قيمته على نتائج الشركة 

لمالية، وعليه كان لزاما على المشرع أن يمنح الحق نفسه الذي منحه خالل السنة ا
حاملي سندات المساهمة خاصة وأن هذه السندات غير قابلة للتسديد إال في  )2(المساهمين

  .حاالت حددها القانون عكس سندات االستحقاق

  :االستثمار تشهادا –رابعا 
ن، قسم يمثل الحقوق المالية للسهم ة األسهم إلى قسميزئتنتج شهادات االستثمار من تج

، وقسم آخر يمثل الحقوق غير خاصة حق التصويت وهو غير قابل )3(وهي قابلة للتداول
، يسمى القسم األول بشهادات االستثمار، فهي تحتمل الربح أو الخسارة ألنها )4(للتداول

لتي تضمن تتعلق بالتمويل، في حين يسمى القسم الثاني بشهادات الحق في التصويت ا
  .)5(السلطة حسب وصف بعض الفقهاء

تلجأ الشركة إلى إصدار مثل هذه القيم بمناسبة زيادة رأسمالها االجتماعي أو تحرزه 
                                                   

  .من التقنين التجاري 79مكرر  715المادة  - 1
  :من التقنين التجاري على ما يلي 80مكرر  715تنص المادة  - 2

  .» يمكن لحاملي سندات المساهمة االطالع على وثائق الشركة حسب الشروط المطلوبة بالنسبة للمساهمين« 
  : من التقنين التجاري على ما يلي 62مكرر  715تنص المادة  - 3

التي يجب أن تكون قيمتها االسمية مساوية للقيمة االسمية لسهم الشركة المصدرة،  تمثل شهادات االستثمار« 
  .» حقوقا مالية، وهي قابلة للتداول

  :من التقنين التجاري على ما يلي 63مكرر  715تنص المادة  - 4
  .» تمثل الشهادات الحق في التصويت حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة باألسهم« 

5  - « Il est dés lors évident que le certificat d’investissement représente « la finance » alors que le 
certificat de droit de vote représente le « pou». 
 SALAH Mohammed, Les valeurs mobilières, op.cit, p 150. 
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، عادة ما تحصل الشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار شهادات )1(أسهمها الموجودة
مركز القرار في الشركة على االستثمار بدال من إصدار األسهم، وذلك بهدف االحتياط االحتفاظ ب

  .حاله، ألن المكتتبين بشهادات االستثمار ال يملكون حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة
تعتبر شهادات االستثمار قيما منقولة قابلة للتداول داخل البورصة، باعتبارها تمثل 

م داخل البورصة إال الحقوق المالية للسهم وهذه األخيرة قابلة للتداول، ال تندرج هذه القي
 97/03من نظام اللجنة رقم  30الذي عدل المادة  12/01بمناسبة صدور النظام رقم 

تعتبر األسهم وشهادات االستثمار التي تصدرها شركات المساهمة  «:وصار نصها كما يلي
  .  )2(» كسندات رأسمال

األسهم، أخضع المشرع شهادات االستثمار إلى نظام قانوني خاص يختلف عن نظام 
  .يتبين هذا النظام من خالل اإلجراءات الخاصة، إنشاء شهادات االستثمار وكيفيات إنشائها

  : إجراءات إنشاء شهادات االستثمار –أ 
يعود قرار إنشاء شهادات االستثمار إلى الجمعية العامة للمساهمين، بناء على تقرير 

  .)3(بةمندوب الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المراق
لم يحدد المشرع نوع الجمعية العامة المختصة بمثل هذا القرار، إن كانت الجمعية العامة 

لكن باعتبار أن شهادات االستثمار قد تصدر بمناسبة زيادة رأسمال  .العادية أوغير العادية
 خاذالشركة التي تختص بتقريره الجمعية العامة غير العادية، فإن هذه األخيرة هي المختصة بات

كما لم يحدد المشرع الجزائري مضمون التقرير الذي يعده  .)4(إنشاء شهادات االستثمار رارق
                                                   

" و"من التقنين التجاري باستعماله حرف العطف  61 مكرر 715أخطأ المشرع في صياغة النص العربي للمادة  - 1
  : والتي باء نصها كما يلي

 ،» تصدر شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زيادة رأسمال الشركة وتجزئة األسهم الموجودة« 
ين أن صياغة يفهم من هذا النص أن كال من زيادة رأسمال الشركة وتجزئة السهم إجراءان متالزمان، في ح

  :النص الفرنسي وهي األصح جاءت كما يلي
« Les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote sont émis à l’occasion d’une 
augmentation de capitale ou d’une fractionnement des actions existantes ». 

من النظام  5، وكما عدلت المادة 12/01من النظام رقم  6بموجب المادة  97/03 من النظام رقم 30عدلت المادة  - 2
شروط قبول سندات « : وصار كما يلي 97/03نفسه عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من النظام رقم 

  ". شروط القبول"بدال من العنونة القديمة »  الرأسمال في السوق الرئيسية
  .من التقنين التجاري 66مكرر  715المادة  - 3

4   -  Article L 228-30 du code de commerce Français modifié par les articles 35 et 36 de l’ordonnance 
2004/604 du 24 juin 2004, Journal officiel de la  république Française du 26 juin 2004. 
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من مندوب الحسابات ومجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة عكس ما فعله المشرع الفرنسي كل 
  .)1(الذي اشترط شرح أسباب وكيفيات إنشاء شهادات االستثمار

ار شهادات االستثمار إلى القواعد العامة إلصدار أحال المشرع الجزائري إجراءات إصد
تطبق القواعد « : كما يلي 68مكرر  715األسهم وتسديد قيمتها، حيث جاء نص المادة 

، على خالف إصدار الشركة » المتعلقة بإصدار األسهم وتسديدها على شهادات االستثمار
إصدار ال يجب أن تتعدى ربع لألسهم قيد المشرع الشركة المصدرة لشهادات االستثمار بحجم 

  .)2(من رأسمال الشركة ¼
   :كيفيات إصدار شهادات االستثمار  - ب

يمكن إصدار شهادات االستثمار إما بمناسبة زيادة رأسمال الشركة أو بمناسبة 
تجزئة أسهمها الموجودة في حالة زيادة رأسمال الشركة، يستفيد المساهمون وحاملو 

تفصيلي في شهادات االستثمار الصادرة، في هذه  شهادات االستثمار من حق اكتتاب
يجب على حاملي شهادات االستثمار  .الحالة تتبع إجراءات زيادة رأسمال الشركة

المصدرة التخلي عن حقهم في االكتتاب في جمعية خاصة تخضع لقواعد الجمعية العامة 
  .  )3(غير العادية للمساهمين

، إذ يجب أن تعرض هاة خاصة لحامليحمايفي حالة تجزئة األسهم أقر المشرع 
يالحظ أن المشرع  .عليهم شهادات االستثمار بنسبة تساوي حصتهم في رأسمال الشركة

اعتمد في تقييم هذه الشهادات على قيمتها وقت إنشاء الشركة وليس قيمة السهم وقت 
 التجزئة على أن تحدد الجمعية العامة كيفيات توزيع رصيد احتماالت األحداث غير

  .)4(الممنوحة

                                                   
1  -  Article 155-1 du décret 67-263 sur les sociétés commerciales modifiée par le décret n° 2005-112 

du 10 février 2005. JORF du 12 février 2005 et puis par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, 
JORF du 27 mars 2007. 

  .من التقنين التجاري 1فقرة  66مكرر  715المادة  - 2
  .من التقنين التجاري 4، 3، 2فقرة  66مكرر  715المادة  - 3
  .من التقنين التجاري 6،7فقرة  66مكرر  715المادة  - 4
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  الثاني المبحث
  السوق األولية  عمليات مكانة القانون الخاص في تأطير

يعتبر استثمار الفرد للفائض من دخله في شراء األوراق المالية، من أفضل 
حيث أصبحت عملية شراء الصكوك المالية بديال جيدا . االستثمارات في الوقت الحالي

ألفراد، مهما بلغ حجم تلك المدخرات، لما يتوفر لدى وواضح المعالم الستثمار مدخرات ا
دون غيرها  ،هذا النوع من االستثمار من عنصر السيولة الّذي تمتاز به األوراق المالية

المدخر أو المستثمر شراء الورقة المالية متى  إذ يستطيع. من أنواع االستثمار األخرى
السوق  بكل سهولة ويسر ببيعها فيالتخلص منها  عرضت في السوق األولية كما يستطيع 

  .)1(البورصة وقت ما شاءالثانوية أي سوق 
تطرح فيها األوراق المالية ألول مرة  تلك السوق التيبأنها السوق األولية تعرف 

يدة يتم فيها عرض إصدارات جدف. )2(كتتابعلى الجمهور الذي يقتنيها عن طريق اال
تعتبر هذه السوق سوق .   )3(الشركات الخاصة أو الدولة لألوراق المالية سواء من قبل

على تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع الضخمة سواء بطرح تقوم  فهي ،تمويلية بامتياز
   .)4(األسهم أو السندات

على خالف السوق الثانوية، فإن السوق األولية ليس لها وجود مكاني وال حيز 
ي تلجأ إلى طرح أوراق مالية هي من خلق المؤسسات المصدرة، الت .زماني محدد

ذلك حينما تجد الشركة نفسها بحاجة إلى مصادر تمويلية  ،خاصال العام أولالكتتاب سواء 
كذا و مختلفةالالذي يعطي فرصة للشركات والهيئات  مراأل .جديدة لتغطية مشاريعها

  .)5(توجيه مدخراتهم نحو هذه السوق بغرض استثمارهالاألفراد، 
، وهي سوق واسعة االنتشار كونها "الجديدة"السوق، بالسوق يسمي البعض هذه 

 يتم ذلك عن طريق شبابيك .)المطلب األول( مفتوحة على الجمهور العريض لالكتتاب
                                                   

  .83مرجع سابق، ص ، ...كذلك سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية - 1
  .48، ص2000، األسواق المالية، دار وائل للنشر، عمان، جالزرري عبد النافع عبد اهللا وغازي توفيق فر -  2
نظرية النقود والبنوك واألسواق المالية، مؤسسة الشباب الجامعة للنشر، اإلسكندرية  ،اقة أحمد أبو الفتوحالن -  3

  .5مرجع سابق، ص  البورصات، وأيضا الموسوي ضياء مجيد،. 12ص ، 1998
4   - OHL Daniel, droit des sociétés cotées, Editions Litec, Paris 2005, p 32.  

  .47مرجع سابق، ص  األسواق المالية، فرح، توفيقالنافع عبد اهللا، وغازي الزرري عبد  -   5
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عادة ما يطلق بعض  .)1(من بنوك ومؤسسات مالية ،موزعة في كامل القطر الوطني
يق وظيفتها تسو، )2(الستثمارالمؤلفين على هذه البنوك أو المؤسسات المالية تسمية بنكير ا

  .)المطلب الثاني(هذه اإلصدارات ببيعها للجمهور

  األول المطلب
  لالكتتابطرح األوراق المالية النظام القانوني ل

 .)3(يقصد بإصدار األوراق المالية، عرضها على الجمهور لالكتتاب فيها ألول مرة
 كانت ها، إذازيادة رأسمالبة، أو بتأسيس شركة المساهم إماإصدار األوراق المالية  يقترن

 اختيارتملك شركة المساهمة حق . تسعى لتوسيع نشاطها وتمويل استثماراتها الجديدة
  . اإلجراء المناسب لها، عند طرح قيمها المنقولة لالكتتاب

بين االكتتاب الخاص الموجه لفئة محدودة هم المساهمين الشركة المصدرة  تختار
االكتتاب في اإلصدارات الجديدة، ملكون منهم حق األفضلية في القدامى، خاصة الذين ي

تفضل الشركة . يسمى هذا االجراء أيضاً بزيادة رأسمال الشركة دون اللجوء العلني لالدخار
، وإذا كان اللجوء إلى هذا اإلجراء إذا كانت ال ترغب في فتح رأسمالها على الجمهور

  .ها محدود، إذ تستطيع هذه الفئة تغطيتهالرأس مال الذي تحتاجه إلى تمويل مشاريع

كتتاب العام، أي باللجوء يمكن للشركة أن تختار إصدار قيمها المنقولة عن طريق اال
يتخذ مثل هذا القرار إذا كانت الشركة ترغب في فتح رأسمالها على . العلني لالدخار

لجنة تنظيم  ، كذلك حينما تمهد الشركة نفسها للدخول في البورصة، خاصة أنالجمهور
   .)4(مراقبتها تشترط ذلكو عمليات البورصة

                                                   
1 -  AMMOUR Benhalima, Pratique des techniques bancaires op. cit., p 114.                                                                       

  .67، مرجع سابق، ص ...األوراق المالية هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في - 2
3  - « L’émission des valeurs mobilières, est l’offre contre souscription ou l’àttribution des titres pour 

la première foi ».                                                                                                                                                                                    
  Valeurs mobilièrs, Répertoire commercial, Dalloz, Tome 5, op. cit., p 11.                      

على هذه  ، التيموعة من الشروطوضع المشرع مج ،مالية لشركة ما داخل البورصةالوراق األلكي يتم قبول قيد  - 4
  .الشركة السهر على توفيرها

من بين هذه الشروط ضرورة توزيع وضمان انتشار أسهم الشركة بين الجمهور، وقد حدد المشرع الحد األدنى  -
 =المتضمن النظام العام لبورصة القيم المنقولة التي تنص على 97/03من النظام رقم  44لهذا االنتشار في المادة 
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في السوق  كتتابيهيمن القانون الخاص على تنظيم عمليات طرح القيم المنقولة لال
القواعد المهنية الصادرة عن و إذ نظمت هذه األخيرة بموجب القانون التجاري ،األولية
 وبمناسبة تأسيس الشركة، أ لالدخار اللجوء العلنيسواء تعلق األمر بتنظيم عملية  .اللجنة

  ).الفرع الثاني(االكتتاب فيها و ، أو بتوظيف القيم المصدرة)الفرع األول(الزيادة في رأسمالها

  الفرع األول 
  دخار تنظيم عملية اللجوء العلني لال

يرى البعض أن عملية اللجوء العلني لالدخار هي أنسب وسيلة للبحث عن 
كس االكتتاب المغلق أو الخاص يتوجه هذا اإلجراء إلى الجمهور عامة ، فعلى ع)1(المستثمرين

تطبيق قواعد قانونية خاصة تنشأ حقوقاً ينتج عن اختيار هذا اإلجراء   .)2(أو إلى السوق
والتزامات متبادلة على عاتق الشركة التي تطرح أوراقها لإلكتاب من جهة، وعلى عاتق 

  . ذه األوراق من جهة أخرىالمستثمر المحتمل الذي سيكتتب في ه
بموجب القانون التجاري، وذلك عملية اللجوء العلني لالدخار القواعد العامة لظمت نُ

ثم تدخلت لجنة تنظيم  .)4(، أو بمناسبة زيادة رأسمالها)3(بمناسبة تأسيس شركة المساهمة
. دخارلال مراقبتها إلضافة إجراءات خاصة إلتمام عملية اللجوء العلنيو عمليات البورصة

للجمهور، من طرف الشركات التي تطرح  اتتعلق هذه اإلجراءات باإلعالم الواجب نشره
  بموجب قواعد مهنية خاصةوذلك . المنقولة لالكتتاب عن طريق اللجوء العلني لالدخارها ميق

                                                                                                                                                             
مساهما على األقل يملكون فرادى  300يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على  «: ما يلي=

        .» وذلك يوم اإلدخال على أبعد تقدير. من رأس مال االجتماعي% 5على األكثر 
توزيع سندات يجب  «:  ، وصار نصها كما يلي12/01من نظام اللجنة رقم  8عدلت هذه المادة بموجب المادة  

مساهماً وذلك يوم اإلدراج على ) 150(رأس المال الموزعة على الجمهور على عدد أدناه مائة وخمسون 
  .» أبعد تقدير

1 -  « La recherche d’investisseurs se réalise essentiellement au moyen d’un appel public à 
l’épargne… »           

      NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et des marchés financiers, Presses Universitaires de 
France, Paris, 2005, p 303. 

2  -  « C’est une modalité de placement qui est caractérisée par le fait qu’elle s’adresse au public en 
générale ou au marché… »                                                                                                                                                        
 OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, 2ème éditions, Edition Litec, Paris 2005, p 34. 

  .جاريمن التقنين الت 604إلى  559المواد من  - 3
  . من التقنين التجاري 708إلى  687المواد من - 4
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  .)2(04/01المتمم بموجب النظام رقم و ، المعدل)1(96/02نظام اللجنة رقم  في تتمثل 
، إلى جنة من وراء سن قواعد خاصة بتنظيم عملية اللجوء علني لالدخارتهدف الل

 للقيم المطروحة من جهة، وحمايةتوفير الحماية الالزمة للسوق المالية األولية المستقبلة 
، وتحديد )أوالً(المدخرين المكتتبين من جهة أخرى وذلك بتعريف اللجوء العلني لالدخار

  ).ثالثاً(خيراً إجراءات الترخيص به، و)ثانياً(حاالت اللجوء إليه

  :دخاراللجوء العلني لال تعريف -أوالً 
تجنب المشرع الفرنسي تعريف إجراء اللجوء العلني لالدخار عند إصدار القيم 

إنما اكتفى . التنظيمية المنظمة لهذا اإلجراءو ذلك عبر كل النصوص التشريعيةو المنقولة،
. ستعانة بهذا اإلجراءركة المصدرة لألوراق المالية االبسرد الحاالت التي تلتزم فيها الش

 ذا االلتزام مرده هو رغبة المشرع في توفير الحماية يظهر من جملة هذه النصوص أن ه
  .القانونية للجمهور المكتتب

يعود تنظيم إجراء اللجوء العلني لالدخار في القانون الفرنسي إلى القانون المؤرخ 
 8عدل بموجب القانون المؤرخ في . تعلق بالشركات التجارية، الم1867جويلية  24في 

جاء التعديل الحقيقي إلجراءات اللجوء  .)3(مظهرياً فحسب ، لكنه كان تعديال1935أوت 
ذلك بموجب القانون المؤرخ و ،1966دخار، بمناسبة تعديل قانون الشركات سنة العلني لال

  .1966جويلية  24في 
قرينة قانونية قطعية بموجبها تلتزم الشركة باتباع إجراء  72ه في مادتأسس هذا القانون  

تتعلق هذه القرينة بالشركة . اللجوء العلني لالدخار، إذا ما توفرت فيها إحدى هذه الحاالت
المقبولة قيمها للتداول في السوق المنظم، أو التي تقوم بالتوظيف الخاص لقيمها باالستعانة 

                                                   
، يتعلق باإلعالم 1996جوان سنة  22، مؤرخ في 96/02نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 1

الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند إصدارها قيماً منقولة، صدر في 
  .1997جوان  01، صادر في 36لرسمية عدد الجريدة ا

، المعدل والمتمم 2004جوان  08، المؤرخ في 04/02نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  2
، يتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات 1996جوان  22، مؤرخ في 96/02للنظام رقم 

، صادر في 22إصدارها قيماً منقولة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند 
  .2005مارس  27

من القانون القديم، وجاء نصها الجديد بالتزام جديد هو التزام الشركة باختيار محافظ  33إذ عدلت المادة  - 3
 .ق اللجوء العلني لالدخارصدار قيمها المنقولة عن طريإللحسابات من القائمة المحددة مسبقاً، إذا ما رغبت ب

 NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et des marchés  financiers, op.cit, p304. 
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  .)1(و بإجراء اإلشهار أو السعي المصفقيبمقدمي خدمات االستثمار، أ
القرينة سابقة الذكر، دون تقديم أي تعريف  ت لجنة البورصة الفرنسية بتكريسكتفا

لكنها أضافت حالة جديدة للجوء العلني لالدخار، وذلك  .دخارإلجراء اللجوء العلني لال
 شركات، المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف 88/04موجب النظام رقم ب

  .)2(التي تلجأ عالنية لالدخارالمساهمة 
للجوء الشركة إلى التي أضافتها لجنة البورصة عند  معاييرباللفرنسي المشرع ا تأثر

المؤرخ  98/546رقم  القانونفأدرجها في ، بمناسبة تمويل استثماراتها دخارات الجمهورا
 من التقنين النقدي L.412-1إلى  L.411-1، المدرج في المواد 1998جويلية  2في 

 .أدى ذلك إلى توسيع مجاالت اللجوء العلني لالدخار .الماليو

عند صدور قانون  تحاشى المشرع الفرنسي تعريف إجراء اللجوء العلني لالدخار
مع و ،)4(2003/71التوجيهة األوروبية رقم  ، صدر هذا القانون بعد)3(2005جويلية  26

اللجوء العلني لالدخار التي وضعتها التوجيهة، مما ذلك لم يأخذ بعين االعتبار معايير 
  .)5(نتقاداتعرض هذا القانون للعديد من اال

توحيده مع القواعد و تدارك المشرع الفرنسي هذا التناقض بتعديل قانونه الداخلي
 2009جانفي  22، المؤرخ في )6(2009/80كان ذلك بصدور األمر رقم . األوروبية

 تبنى المشرع هذه التسمية بدالً من اللجوء. لمالية على الجمهورالمتعلق بعرض السندات ا
                                                   

1  -  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 392.  
 300لذي يجب أن يساوي أو يتعدى يتمثل هذا المعيار في توزيع قيم الشركة بين جمهور المدخرين ا - 2

المتعلق بالعرض على الجمهور للقيم  92/02تبنت اللجنة المعيار نفسه بمناسبة إصدارها للنظام رقم . شخص
 l’offre au public des valeurs non cotées.غير المسعرة

3 - La loi n 2005-842 du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l’économie. Qui a 
modifié les articles L.411-1, du code monétaire et financier.   

4  - La directive européenne N°2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 Novembre 
2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières en vue de 
l’admission de valeurs mobilières è la négociation et modifiant la directive N° 2001/34/CE, 
JOCE du 31/12/2003.                                                                                                          

ي هذا التناقض بتعديل قانونه الداخلي وتوحيده مع القواعد األوروبية، كان ذلك بصدور األمر تدارك المشرع الفرنس
  . المتعلق بعرض السندات المالية على الجمهور 2009جانفي  22، المؤرخ في 2009/80رقم 

5  -  OHL Daniel, Droit des sociétés cotées, op.cit, p 34. 
6 - Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses 

dispositions en matière financière, JORF, n°0019 du 23 janvier 2009, p 1431. 
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صدر المرسوم ثم  .)1(2003/71التوجيهة األوروبية رقم وفقاً لما ورد في  لالدخارالعلني 
     .2009/80 يتضمن كيفية تطبيق األمر رقم، )2(2009/558رقم  التنفيذي

إجراء اللجوء العلني  نهج المشرع الجزائري نهج نظيره الفرنسي، بعدم تعريف
من المرسوم التشريعي رقم  43مكتفياً بسرد حاالته ومعاييره، في كل من المادة . )3(لالدخار

  .)4(96/02من نظام اللجنة رقم  02كذا المادة و ،03/04المعدل بموجب القانون رقم  93/10
                                                   

1  - L’ordonnance substitue à la notion française d`appel public à l`épargne les notions européennes 
d`offre au public de titres financiers, d`une part, et d`admission aux négociations sur un marché 
réglementé, d`autre part ; afin d’adapter le droit français à la directive européenne 2003/71CE du 
4 novembre 2003. Elle porte la définitions et champ d'application d`offre au public de titres 
financiers comme suite : 
Art.L. 411-1. « L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : 
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres 
à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire 
ces titres financiers ; 
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers ». 
Art.L. 411-2.-I. - « Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui 
porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle 
porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et : 
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité 
des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le 
règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans 
des conditions fixées par le règlement général ; 
2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total 
par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers ; 
3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un 
montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
 II. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse 
exclusivement:  
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte 
de tiers ; 
 2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces 
investisseurs agissent pour compte propre. 
 Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens 
nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La 
liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret. 
 Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs 
qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ».  

2   -  Décret n° 2009-558 du 19 mai 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 
janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière 
financière, JORF, n°0117, du 21 mai 2009, p 8500. 

لقد عوض المشرع الجزائري كلمة التوفير التي استعملها في القانون القديم بكلمة االدخار في القانون الجديد لتصير بذلك  -  3
  .سابق الذكر 03/04 رقم من القانون 21المادة " اللجوء العلني لالدخار"العبارة كاآلتي 

  . السابق ذكرهما 04/01بموجب النظام رقم  ل، المعد96/02يات البورصة ومراقبتها رقم لجنة تنظيم عملنظام  - 4
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من  17المعدلة بموجب المادة  93/10من المرسوم التشريعي رقم  43نصت المادة 
  :كما يلي وجاء نصهااللجوء العلني لالدخار على حاالت  03/04القانون رقم 

الشركات ذات السندات المقبولة  ،تعد من الشركات التي تلجأ إلى االدخار العلني «
ما كان للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مه

  .)1(»سات المالية أو الوسطاء ما إلى البنوك أو المؤسنوعها، إ

معيار السعي المصفقي العتبار  43حذف المشرع في الصياغة الجديدة للمادة 
استغنى عن هذا المعيار، إنما تفادى  هذا ال يعني أنه. ة عالنية لالدخارئالشركة ملتج

اء الوسطو المؤسسات الماليةو فعندما تلجأ الشركة إلى البنوك. االختصارالتكرار وتبنى 
الخاص إنما  االكتتابفي عمليات البورصة لتوظيف سنداتها، دليل على أنها ال ترغب في 

ترغب تحقيق توزيع موسع لسنداتها، وال يتحقق لها ذلك إال بالسعي المصفقي، وإال ما 
  .الوسطاءو المؤسسات الماليةو حاجتها تدخل البنوك

، لالدخاراللجوء العلني  من معايير بحذف أساليب اإلشهار العاديالمشرع  أصاب 
كتعديل قانونها أساليب تلجأ إليها الشركة بمناسبة ممارستها للنشاطات العادية، ألنها 

النشرات الواجب إيداعها في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية تتمثل في . األساسي
)BOAL (Bultin officiel des annonces légales  وذلك لدى المركز الوطني

إجراء ليس له أية صلة باللجوء العلني لالدخار، وال بتحقيق توزيع  .التجاري للسجل
 .شامل لسندات الشركة

بالمعايير المبينة أعاله لتحديد إجراء تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لجنة  استعانت
معيار  إال أنها أضافت. 96/02من نظامها رقم  02ذلك في المادة و اللجوء العلني لالدخار،

 يتحقق هذا ،جديد هو توظيف األصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من األشخاص
  .)2(شخص 100من  شتمل على أكثراالتوزيع 

                                                   
تعد من الشركات التي  «هي : تنص على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  43كان النص القديم للمادة  - 1

لرسمية لبورصة القيم المنقولة ابتداء من تلتجئ إلى التوفير علناً، الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة ا
تاريخ هذا التسجيل، أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما إلى المؤسسات المالية، إلى البنوك أو 

  .    »... الوسطاء في عمليات البورصة وإما إلى أساليب اإلشهار عادي إما إلى السعي المصفقي المباشر
  : ، على ما يلي، المذكور أعاله96/02من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة رقم  02تنص المادة  -   2

 :إن الطابع العلني للجوء إلى االدخار ينتج من «

  =                                         توظيف األصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من األشخاص   -
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  :جوء العلني لالدخارلحاالت ال -  ثانياً

عند طرحها لقيمها المنقولة دخار تستعين شركة المساهمة بإجراء اللجوء العلني لال
تأسيس : في حالتين أساسيتين همان التجاري الجزائري حسب القانوفي السوق األولية، 

 .الشركة باالكتتاب العام، وزيادة رأسمال الشركة

  :اللجوء العلني لالدخار عند تأسيس الشركة - أ
تتأسس شركة المساهمة عن طريق اللجوء العلني لالدخار باحترام جملة من 

القانون األساسي للشركة من  تبدأ هذه اإلجراءات بتحرير مشروع. االجراءات القانونية
تودع نسخة من هذا العقد لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ثم يتولى ل ،قبل الموثق

   .)1(المؤسسون القيام بالنشرات القانونية المناسبة 
 ربع أسهمهااإلسمية لة القيمتفتح الشركة باب االكتتاب في رأسمالها، على أن تدفع 

ادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار مجلس اإلدارة أو على األقل، يتم وفاء الزي
مجلس المديرين، على أن ال يتجاوز هذا الوفاء أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ 

يخص هذا األجل األسهم النقدية دون األسهم العينية . ركة في السجل التجاريشتسجيل ال
المبالغ المدفوعة في عقد و كتتاباتالتثبت ا. التي يجب أن يتم الوفاء بها حين إصدارها

  .يحرره الموثق الذي تودع هذه األموال في حساب زبائنه لدى الخزينة العمومية

                                                                                                                                                             
  لقيم المنقولة،ا بورصةقبول األصول للتداول لدى  - =

اللجوء إما إلى البنوك، إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة، وإما إلى أساليب اإلشهار  -
  .العادي وإما إلى السعي المصفقي

  . »شخص  100إن توظيف األصول بحجم يتعدى الدائرة المحدودة يفترض حدوثه عندما يعني أكثر من  
في الخطأ نفسه الذي وقع فيه المشرع باعتمادها على أساليب اإلشهار العادي كمعيار من  يالحظ أن لجنة قد وقعت 

الذي جاء بعد  2004كان األجدر بها حذفه خاصة بعد تعديل هذا النظام سنة . معايير اللجوء العلني لالدخار
  .، وتوحيد موقفها مع المشرع03/04القانون 

، مع أن هذه األخيرة نصت في إلعالن الصادر لجنة البورصة الفرنسية نقل هذا الموقف عن المشرع الفرنسي وعن 
  .أن اإلشهار البسيط الغرض منه تقديم الشركة دون أن يكون له أي أثر على توظيف قيمها 1991عنها سنة 

« la publicité ce limite à la simple présentation de la société et de ses activités, et ne contient 
aucune incidence sur le placement ou la souscription des titres, ni d’allusion propre à suggérer 
l’éventualité d’une prochaine opération de placement de titres ». 
 BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés finance, op.cit, p393. 

  . من التقنين التجاري 595المادة  - 1
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ألخيرة من اتتحقق هذه . يستدعي المؤسسون المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية
 المبالغ المستحقة الدفع ثم تصادق على القانون األساسي الذي الو الرأسمال المكتتب به

القائمين باإلدارة األولين وأعضاء تعين هذه الجمعية . يقبل التعديل إال بإجماع المكتتبين
تحرر الجمعية العامة . ، كما تعين واحد أو أكثر من مندوبي الحساباتمجلس المراقبة

  .)1(التأسيسية محضر الجلسة عند نهايتها، تثبت فيها قبول األشخاص المعينين لوظائفهم
حسب األغلبية المقررة في و ة التأسيسية حسب شروط اكتمال النصابتتداول الجمعي

أو عن  لهم مباشرته بأنفسهمو يتمتع المكتتبون بحق االقتراع. الجمعية العامة العادية
يملك كل مكتتب عدد من األصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، . طريق ممثليهم

ء مارس المكتتب حقه في اسو ألسهم،من العدد اإلجمالي ل %5دون أن يتجاوز نسبة 
  .)2(االقتراع بنفسه أو عن طريق ممثله

 ، اه ستة أشهرصاتمام اجراءات تأسيس الشركة في أجل أق المؤسسينيجب على 
سمح . بالمركز الوطني للسجل التجاري ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون األساسي

أن يطالب من القضاء تعيين وكيل يكلف  لكل مكتتبهذا األجل  جاوزفي حالة تالمشرع 
أما إذا قرر . التوزيعإعادتها إلى المكتتبين بعد خصم مصاريف و األموالبسحب 

ح يالتصرو داع األموال من جديدياستكمال إجراءات التأسيس، وجب القيام بإ المؤسسون
  .)3(بالتأسيس مع احترام النشرات القانونية المناسبة

   :خار عند زيادة رأسمال الشركةاللجوء العلني لالد - ب
قرار زيادة رأسمال الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية التي تحتكر  أسند

لوحدها حق االختصاص باتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بناء على تقرير مجلس اإلدارة أو 
وعلى الشركة التي تقرر زيادة رأسمالها، أن تباشر . )4(مجلس المديرين حسب الحالة

                                                   
  .  من التقنين التجاري 600المادة  - 1
  .  من التقنين التجاري 603المادة  - 2
  .  من التقنين التجاري 604المادة  - 3
يجوز للجمعية العامة أن تفوض لمجلس اإلدارة هذا االختصاص، ويعتبر باطال كل شرط وارد في القانون  - 4

  .طة تقرير زيادة رأس المال من دون تفويضاألساسي يخول لهذا األخير سل
  .من التقنين التجاري 691المادة  -
في حين أن القانون المصري فرق بشأن زيادة رأس المال بين حاالت يكون االختصاص فيه راجع إلى الجمعية  -

 =33المادة  العامة غير العادية وبين الحاالت التي يعود هذا االختصاص إلى مجلس اإلدارة، وكان ذلك بموجب
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ذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت 
ترفع الشركة رأسمالها إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة إسمية لألسهم  .)1(ذلك

ف على موافقة المساهمين باإلجماع، ما عدا إذا الموجودة، علماً أن االحتمال الثاني متوق
 أو األرباح أو عالوات اإلصدار  االحتياطلقيمة اإلسمية لألسهم بإلحاق تحققت اإلضافة في ا

  . )2(إلى األسهم المزمع طرحها
وضع المشرع بعض القيود على زيادة رأسمال الشركة، وذلك لحماية المساهمين 

  :يلي ما الجدد على حد سواء، يذكر منهاو مىاالقد
  .ر أسهم جديدةأسمال الشركة بالكامل قبل إصدااشتراط تسديد ر - 
إذا كانت زيادة رأس المال ستتم عن طريق اللجوء العلني لالدخار، بعد أقل من  - 

خصوم الشركة قبل الترخيص و سنتين من تأسيس الشركة، اشترط المشرع فحص أصول
  .)3(بهذا اإلجراء

يتمتع مساهمي الشركة بحق األفضلية في االكتتاب في اإلصدارات الجديدة بنسبة 
ال يمكن للشركة أن تحرم المساهم من هذا الحق باشتراط غير ذلك . ة أسهمهمتساوي قيم

  :هما استثناءينأورد المشرع على هذا الحق . في عقد االكتتاب
يجوز للجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأسمال الشركة عن طريق  - 

به  الذي يتمتعإصدار أسهم جديدة، أن تلغي حق األفضلية في االكتتاب 
على تقرير مجلس  ذلك أن تتداول هذه الجمعية بناءيشترط ل. المساهمين القدامى

 .)4(اإلدارة أو مجلس المدرين حسب الحالة وعلى تقرير مجلس المحاسبة
                                                                                                                                                             

بعض جوانب  ،عاشور عبد الجواد عبد الحميد .من الالئحة التنفيذية 104قانون الشركات المصري والمادة  من=
  .38مرجع سابق، ص النظام القنوني لسوق الرأس المال، 

واسطة تحويل لقد وردت بعض االستثناءات على هذه اآلجال، إذ ال تطبق على زيادات رأس المال التي يمكن تحقيقها ب -  1
السندات إلى أسهم، أو تقديم سند االكتتاب وال تطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة ألصحاب السندات الذين 
اختاروا التحويل أو أصحاب سندات االكتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في االكتتاب، كذلك ال يطبق اآلجال على 

  .الناتجة عن اكتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق االختيارزيادات رأس المال المقدمة نقدا و
  .من التقنين التجاري 692المادة  -

  .من التقنين التجاري 689المادة  -  2
  .اللجوء العلني لالدخار للبطالن مخالفة هذه الشروط تعرض إجراء زيادة رأس مال الشركة عن طريق -  3

  .من التقنين التجاري 693المادة 
  .من التقنين التجاري 697دة الما -  4
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  .)1(بصفة فردية الحق من النظام الخاص يجوز للمساهم التنازل عليه يعتبر هذا - 

أن يباشر  ،فضلية في االكتتابيجب على المساهم الذي يرغب في ممارسة حق األ
 . )2(ذلك في أجل أقصاه ثالثين يوما من تاريخ افتتاح االكتتاب

بدون حق و العلني لالدخار ءاللجوأخضع المشرع زيادة رأسمال الشركة عن طريق 
  :األفضلية إلى شروط خاصة وهي

ي يجب أن يتم اإلصدار في أجل أقصاه ثالث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الت - 
 .رخصت باإلصدار

، يجب أن بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مقيدة في السعر الرسمي للبورصة - 
يكون سعر اإلصدار مساوياً لمعدل األسعار التي تحققها هذه األسهم خالل مدة 

 .عشرين يوماً متتالية أسعار األربعين يوماً السابقة ليوم بداية اإلصدار
ت، يكون سعر اإلصدار مساوياً إما لحصة رؤوس أما بالنسبة لغيرها من الشركا - 

األموال الخاصة باألسهم عن أخر ميزانية موافق عليها قبل اإلصدار، أو مساوياً 
على طلب مجلس اإلدارة  بناءللسعر الذي يحدده الخبير المعين من قبل القضاء 

  .أو مجلس المديرين
اب بنسبة الربع على األقل من يجب الوفاء باألسهم المكتتب بها إجباريا وقت االكتت

إذا لم تتحقق هذه الزيادة خالل . كي تتحقق الزيادة في رأسمال الشركة ،سميةقيمتها اال
  .)3( تبطل عملية الزيادةفتتاح االكتتاب استة أشهر من تاريخ 

  :صدار عن طريق اللجوء العلني لالدخاراإلب الترخيص -  اًلثثا
تعدي حجم اإلصدار الذي حددته  ،م المنقولةيمنع على الشركة عند اصدارها للقي

  .السوق في آن واحدو يعود تحديد حجم اإلصدار بالفائدة على كل من الشركة. اللجنة
 ،بالنسبة للشركة المصدرة، فإن إصدار حجم كبير من القيم ال يخدم بالضرورة مصالحها

ة األسهم بالتالي ين الحائزين على أغلبيمرتفع حجم اإلصدار زاد تغير المساهافكلما 
أما بالنسبة إلى السوق فيهدف . رتفاع خطر تغير الطاقم اإلداري للشركة وتغير سياستهاا

 إلى عدم إغراقها بإصدارات جديدة وكثيرة، الشيء الذي يؤثّر على القيمة السوقية للورقة
                                                   

  .من التقنين التجاري 694المادة  -  1
  .من التقنين التجاري 702المادة  -  2
  .من التقنين التجاري 705المادة  -  3
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يتم اإلصدار في الحدود . من جهة، وتؤثر على فعالية عمليات البورصة من جهة أخرى
لتي تمتصها السوق بالنسبة للحد األقصى لإلصدار، أما بالنسبة للحد األدنى فيجب أن ا

  .يكون بالحجم الذي يضمن توزيع األوراق المصدرة، بشكل عريض على المستثمرين
في القانون الجزائري،  .)1(به الهيئة المكلفة بالترخيصتختص بتحديد حجم اإلصدار 
 .مراقبتهاو تنظيم عمليات البورصةصدار هي اللجنة فالهيئة المختصة بتحديد حجم اإل

هذه األخيرة في نظامها العام للبورصة أن ال يقل رأسمال الشركة التي تقدم اشترطت 
  .طلب قبول قيمها المنقولة في البورصة عن مائة مليون دينار جزائري

. )2(ةهامن رأسمال% 20على أن توزع على الجمهور سندات تمثل اشترطت اللجنة  
% 20الجدير بالذكر أن اللجنة وضعت الحد األدنى لإلصدار، باشتراطها أن ال يقل عن 

، دون أن تحدد صراحة الحد األقصى إلصدارلقبول الترخيص بامن رأسمال الشركة، 
  .لذلك، أمر تركت حيرة القرار فيه للجمعية العامة للشركة

إلتمام عملية  طها القانونيجب على الشركة اتباع مجموعة من اإلجراءات التي اشتر
بصورة قانونية وسليمة، وذلك تحت طائلة العقوبات تارة وتحت القيم المنقولة إصدار 

  .طائلة البطالن تارة أخرى
  :الجهة المصدرة للترخيص  -  أ

إلى توفير حماية خاصة للمدخر الملتمس منه رغم اختالفها القوانين  سعت كل
ل على ترخيص مسبق من قبل الهيئات الحصوب إلزام المصدركتتاب، عن طريق اال

فقد فرض القانون األمريكي . كتتابالمختصة، قبل طرح القيم المنقولة على الجمهور لال
 الذي بدوره ضرورة الترخيص المسبق، وذلك في شكل اعتماد تطلبه الشركات الراغبة

                                                   
  .54عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 1

-  « Guide de l’investisseur », document édité par la commission d’organisation et de 
surveillance des opération de Bourse, Collection les guide de COSOB, Alger, Novembre, 
1997,  pp. 17 et 18. 

  .المتضمن النظام العام للبورصة السابق ذكره 97/03من النظام رقم  43المادة  - 2
لخوصصتها، فإن الهيئة المكلفة  إال أنّه في حالة ما إذا كان دخول المؤسسة داخل البورصة كوسيلة 

  .بالخوصصة تتدخل لتحديد نسبة األسهم القابلة للتنازل
والمتضمن  1996أفريل  13المؤرخ في  96/134من المرسوم التنفيذي رقم  2كما نصت على ذلك المادة  

فيات ذلك، شروط تملك الجمهور األسهم والقيم المنقولة األخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكي
  .1996أفريل  14، صادر في 23الجريدة الرسمية عدد 
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من جهته  .)SEC( )1(في إصدار األوراق المالية، إلى لجنة األوراق المالية والبورصة 
المشرع الفرنسي فرض هذا الترخيص عندما وضع أحكام رقابة السلطة العامة على 

 1946ديسمبر  23السوق المالية، وذلك بمناسبة سن قانون المالية الفرنسي الصادر في 
إال أن هذه الصرامة في رقابة سوق المال . ، وقد كلف وزير المالية بذلك82في مادته 

وإعالم ) COB(محلها ضرورة إعالم لجنة عمليات البورصة تالشت نوعا ما، ليحل 
الجمهور بصورة كافية ووافية حسب تقدير هذه اللجنة التي تؤشر بالموافقة على عملية 
اإلصدار متى تحققت من صحة وقانونية البيانات الواردة إليها من الشركة، خاصة بعد 

  .)2(1983جانفي  3صدور القانون المؤرخ في 
بعد إخطارها  ،القيم المنقولةبإصدار ة العامة لسوق المال المصرية ترخص الهيئ

فإذا لم تعترض الهيئة خالل ثالثة  بذلك من قبل الشركة التي تودع ملفا بطلب الترخيص،
من  2أسابيع من األخطار كان للشركة المضي في إجراءات اإلصدار، وذلك وفقا للمادة 

  .)3(قانون سوق المال المصري
المتعلق  1980لسنة  32في القانون رقم  على هذا الترخيصالكويتي  المشرع نص

بتنظيم تداول األوراق المالية، إذ اشترط فيه لصحة التداول، وجوب الحصول على ترخيص 
مسبق من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل طرح هذه األوراق للتداول، بحيث أنشأت لجنة 

  .)4(لمالية داخل وزارة التجارة والصناعةخاصة تسهر على ذلك وهي لجنة األوراق ا
كنظيره الفرنسي، بحيث اكتفى بالتأشيرات نفسه ك لسلك المشرع الجزائري المس

تودعها التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، على المذكرة اإلعالمية التي 
 فيذلك الكتتاب والمذكرة اإلعالمية لدى اللجنة قبل بداية عملية ايجب أن تودع  .الشركة

                                                   
1 - Security and exchange commission.  
  .36، مرجع سابق، ص ...أساسيات االستثمار في األوراق المالية: هندي منير إبراهيم 
  .36ابق، ص مرجع س ، بعض جوانب النظام القانوني لسوق رأس المال،كذلك عاشور عبد الجواد عبد الحميد 

2   -  l’art. 289 de la loi N° 66/537 du 24 Juillet 1966.  JAFFEUR Corynne, op. cit, pp. 158-159.       
-  GYON Yves, Les sociétés anonyme, Editions Dalloz, Paris, 1944, p 92.     

 THEODOR Jean-Françoi, op. cit., p 73.     
، بعض جوانب النظام القانوني لسوق ركة عامة أو خاصة، عاشور عبد الجواد عبد الحميدسواء أكان المصدر ش -  3

  .33، 32مرجع سابق، ص : رأس المال
الصادرة   ،4، عدد 7، السنة مجلة الحقوق، "أحكام تداول األوراق المالية في القانون الكويتي"الشمري طعمة،  -  4

  .34ص  ،1983عن جامعة الكويت، 
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تتضمن هذه المذكرة . )1(أجل أقصاه شهرين على األقل قبل التاريخ المقرر اإلصدار
يجوز . )2(العناصر اإلعالمية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره عن دراية

 للجنة أن تطلب توضيح المعلومات المقدمة إليها، أو تعديلها أو إتمامها كلما اقتضت حماية
  .المستثمر ذلك

منقولة، على أية داللة عن القيم الصدار إلالتأشيرة التي تقدمها اللجنة ال تنطوي 
إنما ينصب تركيزها على نوعية  .نوعية العملية المزمع القيام بها، وال رضاها من عدمها

اإلعالم المقدم للجمهور ومدى مطابقته للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية 
وعليه، يمكن للجنة أن ترفض تقديم تأشيراتها ألي عيب يشوب المذكرة، على  .)3(المفعول

أن تخطر المصدر برفضها في وقت مناسب وأن تتطلع من جديد على المذكرة بعد تعديلها 
  .)4(من طرف المصدر

ار اللجنة قررة، ضد دالشركة المصطعن الجزائري النص على إمكانية أغفل المشرع 
إمكانية لجوء المصدر مما يدعو للتساؤل عن ، تأشير على المذكرة اإلعالميةالمتضمن رفض ال

للقضاء، للطعن ضد قرار اللجنة المتضمن رفض تقديم التأشيرة طبقا لمبدأ قابلية الطعن أمام 
ال ينظر في موضوع  أنه غير قابل للطعن كونهأم  .)5(القضاء ضد كل القرارات اإلدارية

  .)6(إنما في مدى تطابق المذكرة للنصوص التشريعية والتنظيمية ،المذكرةالعملية التي تتضمنها 
                                                   

  .السابق ذكره 96/02من النظام رقم  4المادة  - 1
وتنظيمه ووضعيته المالية، تطور ) أي التعريف بالشركة(تقديم مصدر القيم المنقولة : تتمثل هذه المعلومات في - 2

  .نشاطه، موضوع العملية المزمع إنجازها وخصائصها
  .96/02 رقم النظاممن  3تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليها الممثل الشرعي للمصدر، حسب نص المادة  

3  - GUYON Yves, Les sociétés anonyme, op. cit., p 97.                                                               
  .الحاالت التي يمكن فيها للجنة رفض تقديم التأشيرة أال وهي همن النظام نفس 6حددت المادة  -   4
  .ير مطابقة ألنظمة اللجنة وتعليماتهاإذا كانت المذكرة اإلعالمية غ - 
  .إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة - 
إذا كانت المذكرة غير مكتملة أو غير صحيحة فيما يخص بعض النقاط، أو إذا أهملت ذكر وقائع من الالزم  - 

  .اإلشارة إليها في المذكرة
  .بالتعديالت المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية إذا كانت الطلبات الخاصة - 
  .إذا كانت حماية المدخر تقتضي ذلك - 
  .1996من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  143نصت على ذلك المادة  -   5
أشيرة، لم يتطرق إلى إمكانية الطعن ضد قرار اللجنة المتضمن رفض منح الت 03/04حتّى القانون الجديد رقم  -   6

  .هذا ما يؤكّد على الفرضية الثانية، أي أن إرادة المشرع لم تتوجه للسماح بهذا الطعن
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لهيئات المحلية التي تصدر سندات عن طريق اللجوء العلني استثنى المشرع ا
المي تكتفي بإعداد بيان إع بل .ترخيص مسبق لإلصدارعلى من الحصول لالدخار، 

بمقر الجماعات المحلية يوضع تحت تصرف الجمهور و يصف العملية المزمع إنجازها
نص المشرع . )1(ال غيرويودع هذا البيان لدى اللجنة، على سبيل األخطار . لمصدرةا

  .)2(1987سبتمبر  28المؤرخ في  87/833في األمر رقم نفسه الفرنسي على اإلجراء 
  :الموجه للجمهور عالماإلالترخيص يتعلق بنوعية  –ب 

لب الترخيص بإصدار القيم المنقولة، ال سبق الذكر أن اللجنة حينما تنظر في ط
إنما تهتم بنوعية اإلعالم الموجه للجمهور بمناسبة هذا . تدرس الطابع التقني للعملية

التنظيمية و ر للنصوص التشريعيةحترام المصدااإلصدار، عن طريق مراقبة مدى 
  .المتعلقة بالنشرات القانونية الواجب نشرها

مراقبتها تعليمة تتضمن النشرات القانونية و لبورصةأصدرت لجنة تنظيم عمليات ا 
الغرض . )3(93/07الواجب نشرها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها وهي التعليمة رقم 

لجمهور، وتوفير إعالم مناسب ل اتفير أكبر قدر من المعلومومن هذه النشرات هو ت
دراية تامة بوضعية على  اتتخاذ القراراومالئم للمهتمين باالكتتاب لتمكينهم من 

كما تهدف اللجنة من وراء هذا اإلعالم إلى حماية السوق من المعلومات . الشركة
  .الخاطئة والمضللة

                                                   
  .السابق ذكره 96/02من النظام رقم  8المادة  -   1

يجب اإلشارة بهذا الصدد إلى أن إصدار السندات في مصر قد يكون معفي من مثل هذا الترخيص إذا كان  -
لني لالدخار، وإن كان غير ذلك فالترخيص إجباري تصدره الهيئة العامة لسوق إصدار خاص بدون اللجوء الع

  .من قانون سوق المال المصري 124المال، وقد نصت على ذلك المادة 
  .64عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -

وبعد . كتتاب فيها عامفي حين أن القانون الكويتي رفض اإلصدارات الخاصة للسندات واشترط أن يكون اال - 
عاشور عبد الجواد عبد الحميد، . من قانون الشركات الكويتي 112الحصول على ترخيص مسبق حسب المادة 

  .65مرجع سابق، ص 
2 - L’ordonnance N° 87/833 du 28 Septembre 1987.                                                                          

 - JAFFEUX Corynne, Le financement des entreprises…op. cit., p 52.  
- GUYON Yves, La société anonyme, Edition Dalloz, Paris 1994, p 97. 

، المتضمنة 1997نوفمبر  30الصادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتاريخ  97/03التعليمة رقم  -  3
، المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات 1996جوان  22لمؤرخ في ا 96/02تطبيق النظام رقم 

  .قيما منقولة والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند إصدارها
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أيا كان اإلجراء الذي تختاره في إصدار الشركة بالقيام بالنشرات القانونية، تلتزم 
كان  ذاإ .إن كانت هذه األخيرة تختلف باختالف اإلجراء المختارقيمها المنقولة، و

المستهدفين من هذه النشرة هم المساهمين إن ف ،اإلصدار دون اللجوء العلني لالدخار
  . )1(بيانات حددها القانونل ، الذين يوجه إليهم إعالناً متضمناًالقدامى

في نشرة  ،ينشر هذا اإلعالن قبل ستة أيام على األقل من تاريخ افتتاح االكتتاب
ما إذا كان اإلصدار عن طريق اللجوء العلني أ .مقر الشركة قانونية للوالية التي يوجد بها

 تنشرأن  - بعد تأشير اللجنة على المذكرة اإلعالمية - ، يجب على الشركة لالدخار
يلخص ما جاء في " Le prospectus"للجمهور مرفقة ببيان إعالمي  المذكرة االعالمية 

يخص المصدر والعملية المزمع  مقدما المعلومات األكثر أهمية وداللة فيماالمذكرة، 
البيان رقم التأشيرة التي  يجب أن يتضمن حجمها سعرها والتواريخ الرئيسة لهت إنجازها

  . ها اللجنة على المذكرة اإلعالميةتمنح
تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة  االعالمي كّل من المذكرة والبيان توضع

تسويق وتوظيف اإلصدارات، بغية التطلع المصدرة ولدى الوسطاء الماليين المكلفين ب
 إضافة إلى ذلك يلتزم. ، كما توزع منشورات عن العملية مجاناًعليها لمن أراد ذلك

في جريدة واحدة على األقل توزع في كامل التراب الوطني  تنشر إعالنابالمصدر 
  .)2(لضمان انتشار أوسع لهذه المعلومات

  لثانيالفرع ا
  فيها تابواالكت توظيف اإلصدارات

تعتبر كّل من عمليتي اإلصدار والتوظيف، عمليتان متتابعتان ومتكاملتان، إذ ال يمكن 
أن يحدث إصدار لألوراق المالية دون أن يكون متبوعا بتوظيف هذه األوراق، وبالعكس ال 

ذلك ألن التوظيف عبارة عن تسويق . يمكن الكالم عن توظيف قيم منقولة قبل إصدارها
تنتهي عملية . )أوالً( جديدة التي تطرحها القيم الشركة المصدرة في السوقاإلصدارات ال

  .)ثانياً(الذي يجب البحث في تكييفه القانوني الجمهور في المصدرة التوظيف باكتتاب
                                                   

المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق  1995ديسمبر  23المؤرخ في  95/438المرسوم التنفيذي رقم  - 1
منه  9المادة  تحدد. 1995ديسمبر  24، صادر في 80عدد  ، الجريدة الرسميةبشركات المساهمة والتجمعات

  .البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه النشرة
  .السابق ذكره 96/02على التوالي من النظام رقم  13، 11، 7المواد  - 2
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  :المصدرة بين الجمهورتوظيف القيم  -  أوالً
ة، أو يمكن تعريف عملية التوظيف بعملية البحث عن مكتتبين في اإلصدارات الجديد

سواء كان اإلصدار بواسطة اللجوء العلني  ،مشترين لألسهم والسندات التي تم إصدارها
بغض النظر عن القائم بالعملية، أي أن تقوم بها الشركة المصدرة  .لالدخار أو من دونه

  .)1(بنفسها أو عن طريق شخص آخر
ظيف وتسويق إصدار القيم المنقولة يبقى دون أهمية إن لم يتم تو يظهر جليا أن

هذه األخيرة، إذ أن ما يجلب رؤوس األموال للشركة التي تلجأ إلصدار سندات جديدة 
ليس اإلصدار بحد ذاته، إنما اكتتاب المستثمرين في هذه السندات مقابل دفع أسعار 

لقول بوجود تكامل في هاتين العمليتين، التي ال اهذا ما أدى ب. األوراق التي يكتتبون بها
نظرا ألهمية التوظيف األوراق المالية في . وق األولية االستغناء عن أحدهماسيمكن لل

، وأخيرا الهيئات إلنجاحهواألساليب المتعمدة  ه،أنواع السوق األولية ستتم دراسة
  .بهالمختصة 

أنواع من التوظيف وذلك  ةيمكن أن ندرج في هذا الصدد ثالث :أنواع التوظيف – أ
  .هدفين من التوظيف أو المرغوب في اكتتابهمبحسب نوعية األشخاص المست

عندما ترغب من التوظيفات، يتم اللجوء إلى هذا النوع  :التوظيف المضمون – 1 - أ
فقط لشراء سنداتها الضخمة  والشركاتالمالية المؤسسات البنوك والشركة جلب 

توجيه  هومضمون هذه التقنية . invertisseurs institutionnels )2(المطروحة لإلصدار
كتابات أو خطابات إلى المؤسسات والشركات يطلب فيها المصدر التعرف على نية هذه 
الشركات في شراء سنداتها المطروحة للبيع مع تحديد الكمية المرغوب فيها من األوراق 

  .المالية وأسعارها
بجمع ردود هذه الشركات " Le chef de file"يقوم الشخص المكلف بالتوظيف 

 هذا، )3(صدر الّذي يقرر إجراء هذه البيوع وفقا لمعطيات ومقترحات الشركاتونقلها للم
                                                   

1 - Le placement des valeurs mobiliers, consiste de la part de l’émetteur lui-même ou de    
l'intermédiaire, à recherches des souscripteurs ou des acquéreurs de titres, il comporte ou nom 
appel public à l’épargne.  

 répertoire commercial Dalloz.Tom 5. « Valeurs mobiliers », op.cit, p 12. 
 aussi Guide de l’investisseur, op.cit, p 17.                                                     
2 - Infos-bourse « offre publique de vente, privatisation par la bourse », document édité par la 

SGBV, publication N° 2, Septembre 1998, p 6.                                                                               
3  - Ibid, p 6.                                                                                                                                        
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وعادة ما يقترن هذا ، )1(النوع من التوظيف ظهر ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية
النوع بالعرض العمومي للبيع الذي يتم تحضيره داخل البورصة، لذا يمكن القول أن هذا 

  .)2(لبورصةالنوع من التوظيف خاص با
هذا النوع من التوظيف لألشخاص الطبيعية  يوجه: التوظيف بين الجمهور – 2 - أ

على سندات  بمعرفة أحوال السوق ودرجة إقبال الجمهور تسمح هذه التقنية. دون المعنوية
اللجنة  أجازت. )3(الشركة قبل بداية عملية العرض العمومي للبيع داخل البورصة

توظيف قيمها، على أن تقدم هذه األخير ل بين أحد األسلوبين اراالختيللشركات اللجوء 
  .)4(كشفا مفصال عن نتيجة التوظيف

  :أساليب التوظيف – ب
لمختصين إلى االشركة المصدرة  لجأقد ال ت :أسلوب التوظيف المباشر – 1 - ب

ن العملية م بنفسها كّلتباشر بل  ،لجمع االكتتابات في األوراق المالية التي تطرحها
يستعمل هذا األسلوب عندما يكون اإلصدار دون اللجوء العلني  .)5(بدايتها لنهايتها

حيث يكلّف المؤسسون أشخاصا من الشركة بتصريف اإلصدارات وجمع  ،لالدخار
على أن تودع مبالغ االكتتاب في حساب  .االكتتابات مع تسليم المكتتبين شهادات األسهم

  .)6(الشركة لدى البنك
                                                   

مذكرة خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي عن طريق بورصة القيم المنقولة، ، كمال آيت منصور - 1
  .94ص  ،2002، لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

2  - Infos-bourse « offre publique de vente, privatisation par la bourse », op. cit.,  p. 6.       

3  - Ibid, p 6.                                                                                                                                        

ق موافقتها، يمكن القيام بتوزيع السندات بين الجمهور أثناء المرحلة التي تسبق .ب.إ.بشرط أن تعطي ش « - 4
رتها األولى في السوق في إطار توظيف مضمون أو توظيف بين الجمهور، ينجز من قبل مؤسسة أو أكثر يتسع
  .» هلة للقيام بذلكمؤ

  .السابق ذكره 97/03من النظام العام للبورصة رقم  48المادة  -
في حالة توظيف مسبق في التسعيرة، ترسل المؤسسة التي تقود  «: من النظام نفسه 49كما نصت المادة  -

دخال في ق كشف إجماليا مفصال عن نتيجة التوظيف، تكون هذه النتيجة محل إعالن إ.ب.أ.العمليات إلى ش
  .» ق.ب.أ.البورصة تنشره ش

  .68، مرجع سابق، ص ...هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية - 5
من قانون الشركات المصري ضرورة إيداع المبالغ لدى البنوك دون أن تشير إلى  41و 25لقد أوجبت المواد  -  6

  .رنسي الذي حدد مدة اإليداع بثمانية أياممدة أو أجل هذا اإليداع، على خالف المشرع الف
  .94مرجع سابق، بعض جوانب النظام القانوني لسوق الرأس المال، عاشور عبد الجواد عبد الحميد،  -
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على خالف األسلوب األول، تلجأ الشركة  :سلوب التوظيف غير المباشرأ – 2 - ب
المصدرة، في هذا األسلوب لالستعانة بخدمات وخبرات بنوك أو هيئات مختصة في 

وهذا األسلوب  .)1(تسويق األوراق التي أصدرتها، إذ تتعهد هذه األخيرة بإيجاد مشتري لها
  .هيئة المشرفة على التسويقن بحسب طبيعة تعهد اليبدوره ينقسم إلى نوع

  معناه أن الهيئة المكلفة بالتوظيف تتولى تسويق الكمية المصدرة  :بسيطالتعهد ال
باسم ولحساب الشركة المصدرة لألوراق وبالسعر الذي تحدده هذه األخيرة، وفي الوقت 

اق مالية فإذا انتهت المهلة المعلنة لالكتتاب وبقيت بحوزة هذه الهيئة أور. المحدد للتوظيف
  .لم يتم االكتتاب فيها، فإنها تعيدها إلى الشركة التي تتحمل خسارتها

هذه الهيئات عادة بنوك تمارس دور وسيط بسيط في تسويق اإلصدارات دون تكون 
  .)2(أن تتحمل مخاطر التوظيف

 في هذه الحالة فإن الهيئة المكلفة بالتوظيف أو البنك حسب الحالة  :التعهد المغلق
فيقوم في سبيل ذلك، بشراء هذه اإلصدارات . تسويق كل الكمية في المدة المعلن عنهايتعهد ب

أو أن يتعهد . )3(من الشركة األم ويدفع ثمنها على الفور، ليتولى فيما بعد تسويقها كيفما شاء
 . بتسويق كل الكمية خالل المهلة المحددة، دون أن يقوم بشرائها من الشركة

لخطر بالغ األهمية، هو خطر عدم تمكنه ط في كلتا الحالتين البنك أو الوسييتعرض 
إذ يتحمل في هذه الحالة خسارة  .من تسويق اإلصدارات خالل الميعاد المعلن عليه

باقي األوراق التي لم يتم بيعها، سواء كان قد اشتراها سلفا أم ال، بما أنه مجبر على 
  .)4(االحتفاظ بها ودفع ثمنها للشركة المصدرة

هو األسلوب الذي تلجأ إليه عادة الدولة أو الهيئات  :أسلوب العطاءات -  3 - ب
 وذلك بفتح مزاد ودعوة المستثمرين. المحلية لتسويق السندات المرغوب إصدارها

                                                   
1  -  LEGALL Jean- Pierre, Droit commercial..., op. cit, p 219.       
2 - Les banques se contente d’agir en qualité « intermédiaire simple », Elles mettent pour la vente 

des titres émis, leurs guichets à la disposition des souscripteur pour toute la durée de l’opération 
et ne prennent aucun risque dans le placement. Elles perçoivent à la fin de l’émission, une 
commission.  AMMOUR Benhlima, Pratique des techniques bancaires avec référence à l'Algerie, 
op. cit, p 115.                                 

  .68، مرجع سابق، ص ...هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية - 3
4  - dans le second cas la banque prend des risque, elle achéte “ferme” les titres émis et les   revends 

au public, la fraction non vendu de ces titres et conservée définitivement par la banque. 
  AMMOUR Benhlima, Pratique des techniques bancaires avec référence à l'Algerie,  op. cit., 
p 115.                                                               
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والمدخرين إلى تقديم عطاءاتهم، تتضمن هذه العطاءات الكمية المراد شراءها، سعر 
حسب أهميتها، حتى يتم تصريف  ترتيبهاتم بعد فرز العطاءات، ي. الشراء وكيفية الدفع

  .)1(كّل اإلصدارات
إقدامها على تنفيذ مشروع خوصصة مؤسسة عمومية  عدة، دول سلوباأل ذاهاتبعت 

إذ تقوم بتوظيف مسبق للقيم المنقولة المرغوب التنازل عنها قبل  .عن طريق البورصة
  .)2(الحصة األولى للعرض العمومي للبيع

  :الكتتاب الجمهور في القيم المصدرة ف القانونيتكييال – ثانياً
، )3(اختلف الفقهاء في وضع تعريف جامع االكتتاب وذلك نظرا الختالفهم في تكييفه

االكتتاب تصرف قانوني يعب فيه المكتتب عن رغبته في « : فيرى األستاذ العبيدي أن
مال المعروض  االنضمام للشركة ليكون مساهما فيها بتقديم حصته النقدية من رأس

  .)4(» للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم
اء رغبة المكتتب في دخول الشركة المستقبلية عن إبد« : ستاذ العريني بأنهيعرفه األ

كما يعرفه  .)5(» طريق تعهده بشراء عدد من أسهمها المطروحة على الجمهور القتنائها
ة في االنضمام إلى مشروع الشركة مع إعالن اإلراد« مصطفى كمال طه بأنه  األستاذ

  .)6(» التعهد بتقديم حصة في الرأسمال تتمثل في عدد معين من األسهم
ركّزت كل التعريف المذكورة على عملية االكتتاب التي ترافق إنشاء أو تأسيس 
الشركة متجاهلين الكتتاب في إصدارات الشركة بغرض تمويل نشاطها، لهذا السبب 

  .السابقة باالكتتاب في أسهم الشركة دون سنداتهااهتمت التعريف 
جرت العادة على أن يسمى التزام الشخص باالشتراك في الشركة أو عند زيارة 
 رأس المال اكتتابا ويسمى الملتزم مكتتبا حتى يتم توزيع السهم، حيث يسمى المكتتب

                                                   

  .42مرجع سابق، ص بعض جوانب النظام القانوني لسوق رأس المال، عاشور عبد الجواد عبد الحميد،  - 1
1. 2  - Infos-Bourse, Offre publique de vente, privatisation par la bourse, document édité par la 

SGBV, publication N° 2, Septembre 1998., p 6. 

  .190، ص 2000طه مصطفى كمال، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 3
  .115العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 4
  .44ص العريني محمد فريد، القانون التجاري، شركات األموال، مرجع سابق،  - 5
  .191طه مصطفى كمال، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  - 6
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آخر، حيث مساهما، عكس ما يحصل في حالة نقل ملكية األسهم من المساهم إلى شخص 
  .)1(تسمى هذه العملية بشراء وبيع األسهم

اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لالكتتاب، كانت بداية اختالفهم هي تحديد 
الوصف المناسب لهذا التصرف، هل هو تصرف مدني أم تجاري؟ فمنهم ما يرى فيه 

ا للثروة الخاصة وأن عمال مدنيا ويبررون ذلك بأن االكتتاب ال يعد وأن يكون توظيف
المكتتب عندما يستثمر أمواله في مشروع الشركة، وأن مسؤوليته تتحدد بمقدار ما اكتتب 

، بينما يرى فريق آخر أن االكتتاب عمل تجاري ألنه يتصل بمشروع )2(به من أسهم
، فصل األستاذ )3(تجاري لكنه ال يضفي صفة التاجر على صاحبه النعدام عنصر االعتياد

بيدي في هذا االختالف بمعيار النص القانوني بمعنى إذا وجد نص قانوني يعتبر الع
، رأي نساءه فتطبيقه على )4(االكتتاب بأنه عمل تجاري فهو كذلك وإال فهو عمل مدني

القانون التجاري الجزائري، نجده ال ينص على االكتتاب في أسهم الشركة التجارية، ال 
وال حينما ما سرد األعمال  2حسب الموضوع في المادة حينما سرد األعمال التجارية ب

منه، وعليه ننهي هذا الجدل بالقول أن تصرف  3التجارية بحسب الشكل في المادة 
  .االكتتاب تصرف مدني بحت

بقي البحث عن تصنيف تصرف االكتتاب بين التصرفات المدنية، هل هو تصرف 
  أي نوع من العقود ينتمي؟ باإلرادة المنفردة أم عقد، وإذا كان كذلك فإلى

  :االكتتاب تصرف باإلرادة المنفردة –أ
يرى فريق من الفقه أن االكتتاب في إصدارات الشركة إنما هو تصرف باإلرادة 

، فمن مستلزمات )5(المنفردة للمكتتب، ويبررون موقفهم بانتفاء أركان العقد في االكتتاب
العقد يبعضهم البعض، وهو أمر نادر  التراضي تضاف إرادتي المتعاقدين ومعرفة طرفي

 الحدوث أن يعرف المكتتب بقية المكتتبين، كما أنه ليس من حق المكتتب أن يضمن
                                                   

  .115العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة، مرجع سابق، ص  - 1
  .268مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  - 2
  .249، ص 1963عربية، القاهرة، ي سميحة، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة البالقيلو - 3
  .121العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال  الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 4

يضرب األستاذ مثال بالتشريع العراقي الذي ال تنص فيه أحكام قانون التجارة العراقي على اعتباره عمال تجاريا  
  .ارية على سبيل الحصر وليس على سبيل المثالمنه التي عددت األعمال التج 5في المادة 

  .279، ص )ن.ت.د(عوض علي جمال الدين، دروس في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  5
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اكتتابه بأية شروط خاصة لمصلحته وإنما يقتصر دوره على مجرد التسليم بالشروط 
  .الواردة في بيان االكتتاب ونشراته
المتعاقدين ال يستدعي بالضرورة بأن تطابق إرادات  ،يمكن الرد على هذا الرأي

الذي عادة ما  يمعرفة بعضهم البعض، ولعل أحسن مثال على ذلك هو العقد االلكترون
يبرم بين أطراف غير متعارفة، كما أن حجة التسليم بشروط االكتتاب كما جاء في نشراته 

شروط يتناقض مع أحكام العقد، إذ أن عقد اإلذعان هو عقد يذعن فيه الطرف الصغير ل
  .الطرف القوي كما هي دون مناقشتها

من جهته إدراج االكتتاب في النظرية العامة   SALEILLESيرفض األستاذ سالي 
للعقد، مبررا رفضه بأن فكرة العقد فكرة بسيطة أسماء استعمالها كثيرا بسبب ما حشد في 

اعتبار كل  إطارها من ظواهر قانونية تختلف في حقيقتها عن حقيقة العقد، إذ ال يصح
  .)1(عمل من أعمال اإلرادة عقدا حتى ولو احتوى على عالقات متبادلة

يساند االتجاه نفسه األستاذ عوض علي، بقوله أن التعبيرات الفردية للمكتتبين ال 
ارتباط بينهما، وإنما التعبير عن إرادة كل مكتتب هو بمثابة القبول في االنضمام للشركة 

أما األستاذ ريبير  .)2(ا والمشاركة في تأسيس كيانهاوالخضوع كما ورد في عقده
RIPERT ،فه هذا ال يتعاقد ال مع الشركة وال مع المؤسسينفيعتبر أن المكتتب  بتصر ،

  . إنما يعبر عن إرادته في الدخول إلى الشركة والمشاركة في رأسمالها
إزاء جمهور  يترتب على األخذ بفكرة اإلرادة المنفردة، بقاء المؤسسين ملتزمين

المكتتبين منذ اإلعالن عن االكتتاب وافتتاحه، من جهة أخرى يظل المكتتبون ملزمون 
تجاه المؤسسين والشركة منذ توقيعهم على استمارات االكتتاب، اعتبارا أن إصدار بيان 

  .االكتتاب وإعداد االستمارات من قبل المؤسسين تعد تصريحات باإلرادة المنفردة

باالنضمام إليها وبأداء قيمة األسهم  ،عند اكتتابه في رأسمال الشركة المكتتبيتعهد 
على أن ينفّذ التزامه بمجرد توقيعه على نشرة االكتتاب، يستند هذا  .التي اكتتب فيها

الرأي إلى عون الشركة عند التأسيس لم تكتمل شخصيتها المعنوية، بالتالي ال تملك 
 ناد إلى فكرة العقد التي تلتزم وجود متعاقدينوعليه ال يمكن االستأهلية التعاقد، 

                                                   
     ذكر في العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مرجع سابق،  -  1

  .135ص 
  .136ليح، المرجع نفسه، ص عباس مرزوق ف العبيدي -  2
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  .)1(االكتتاب لعدم وجود الشركة بعد  وهو أمر ال يتوفر وقت
فكرة اإلرادة المنفردة لكونها ال تستقيم مع  )2(رفض بعض الفقهاء الجزائريين

التشريع الجزائري، كون اإلرادة المنفردة ليست من المصادر العامة لاللتزام، فضال عن 
من التقنين المدني تعتبر الشركة شخصا معنويا بمجرد تكوينها، غير أن  417المادة أن 

الشخصية المعنوية ال تكون حجة على الغير إال بعد استفاء إجراءات الشهر التي ينص 
عليها القانون، ومع ذلك، إذا لم تقم الشركة باإلجراءات المنصوص عليها في القانون، 

  .بتلك الشخصية فإنه يجوز للغير أن يتمسك
يعاب على هذا الرأي أنه موقف تجاوزه الزمن، فصحيح أن اإلرادة المنفردة لم 

من  115تكن مصدرا مستقال من مصادر االلتزام، إذ أن المشرع أدرجها في المادة 
  .لكنه تدارك ذلك الحقاً .التقنين المدني داخل أحكام العقد

بمناسبة تعديل التقنين  )3(2005المشرع الجزائري عن موقفه هذا في سنة عدل 
وجعل اإلرادة المنفردة مصدرا مستقال من مصادر  115المدني، حينما ألغى المادة 

االلتزام باإلرادة "االلتزام بعد العقد، فنص عليها في الفصل والثاني مكرر تحت عنوان 
د تنشأ ، هذا فضال عن اإلرادة المنفردة ق1مكرر  123مكرر و 123في المواد " المنفردة

الشركة فهي في غنى عن العقد، مثلما هو األمر في شركة الشخص الوحيد وذات 
  .المسؤولية المحدودة

  :االكتتاب تصرف جماعي –ب
يعتبر األستاذ محمد شوقي شاهين أن االكتتاب عمال قانونيا من األعمال القانونية 

عة من تصريحات الجماعية، فهو ليس تصرف باإلرادة المنفردة، إنما يتكون من مجمو
، تصدر عن مكتتبين متعددين وينشأ عنها بالضرورة، ارتباط نفسه إرادية لها المضمون

قوي بينها، يعود ذلك إلى كون أن جميع اإلرادات تسعى باتجاه تحقيق هدف مشترك، 
  .فترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا لتحقيقه

                                                   
  . فوضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية - 1
محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، النظام القانوني لشركات المساهمة، دار النشر العربي للطباعة، القاهرة،  - 2

  .256، ص 1996
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم لألمر رقم 2005 جوان 20ي المؤرخ ف 10-05القانون رقم  -  3

  .2005جوان  26، 44عدد  مية، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرس1975
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دة المعلن عنه، في حين يتم يستند االكتتاب إلى نظام الشرطة، إذا ما تم خالل الم
للمضي نحو إتمام تأسيس الشركة، وإذا لم تنتهي أعمال  ةالقيام بأعمال التأسيس الالحق

التأسيس خالل مدة محددة يتحرر كل مكتتب من التزامه، ويكون من حقه استرداد ما 
  .)1(سدده مقابل اكتتابه

إلى تأسيس الشركة أو يتم االكتتاب بين جماعة المكتتبين الذين اتحدت ميولهم 
االشتراك في رأسمالها، فهو عمل جماعي يستدعي ارتباط هذه الجماعة في تكوين رأسمال 

   .الشركة أو زيادته، وهو عمل يخدم مصلحة جميع المكتتبين
ألن صفة الجماعية التي يحاول هؤالء إضفائها على  ،لم يسلم هذا االتجاه من النقد
بصيغة إجرائية وليس لها أي ارتباط بالطبيعة القانونية االكتتاب، إنما هي صفة تتعلق 

لالكتتاب، كما أن هذا التكييف يضع جانبا دور المؤسسين في تأسيس الشركة، ويتجاهل 
  .عالقة المكتتبين بالشركة التي تنشأ عنها حقوق والتزامات لكال الطرفين

  :االكتتاب تصرف عقدي - جـ
على تكييف االكتتاب باعتباره عقدا، لكنهم اتفق أنصار الفكرة العقدية لالكتتاب 

اختلفوا في تحديد أطراف العقد، أي هل هو عقد يبرم بين المكتتبون، أم بين المكتتبون 
 .والشركة أم بين المكتتبون والمؤسسون، نتج عن ذلك اختالفهم في تكييف هذا العقد

ف األستاذ كي :عقد االكتتاب بين المكتتبين يقوم على أساس الوكالة – 1 - جـ
عقد االكتتاب بأنه عقد وكالة يبرم بين المكتتبين أنفسهم، حيث أن المكتتب " بريكمان"

األول حينما يقبل أن يكون عضو ذا مركز قانوني في المشروع، إنما تتجه إرادته إلى 
إعطاء المؤسسين وكالة ضمنية يفوضهم فيها بتعيين مكتتبين آخرين يلتزم معهم بشكل 

  .ثم يلتزم جميع المكتتبين بعضهم إزاء البعض اآلخرمتعاقب ومن 
يعود ذلك إلى أن المؤسسين ليسوا إال ممثلين للمكتتبين يتحدد دورهم بإبرام عقد  

االكتتاب بين كل المكتتبين والعالقة القانونية بينهم وبين المؤسسين تنظمها قواعد الوكالة 
الة إنما هم بمثابة مديري أعمال الضمنية بينهم، يكون المؤسسون أجانب عن عقد الوك

  .)2(ويتعاملون باسمهم جميعالمجموعة المكتتبين 

                                                   
  .138ذكر هذا المرجع في العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .123، ص المرجع نفسهفليح،  قزوالعبيدي عباس مر - 2
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يسمح إضفاء صفة الوكالء أو مديري األعمال على المؤسسين، بالتصور أن يكون 
االكتتاب بين المكتتب الراغب في االكتتاب والمكتتبين اآلخرين الذين سبقوه في إجراء 

قد يؤدي إلى إضفاء صفة المؤسس على  ،ظرية الوكالةلكن اإلقرار بن .عملية االكتتاب
  .المكتتبين الذين وقّعوا استمارات االكتتاب

من جهة  .بالتبعية كل من المكتتبين والمؤسسين تحت اإلطار القانوني نفسهبصبح  
تتجه إرادته   ،أخرى ليس باإلمكان االفتراض بأن كل مكتتب عندما يقدم على االكتتاب

لى إعطاء الوكالة صراحة أو ضمنيا للمؤسسين بهدف إبرام عقد االكتتاب في الوقت نفسه إ
  .باسم المكتتب مع غيره من المكتتبين الذين يجهلهم

رفض األستاذ العبيدي تكييف هذا العقد بعقد الوكالة بين المكتتبين أنفسهم، ووصفه 
بتاتا بإرادة  بأنه مجرد افتراض خيالي ال يجد له أساسا قانونيا وال عمليا، وال يتصل

المكتتبين، بل أن حقيقة األمور تشير إلى أن المكتتب وهو يقدم على االكتتاب ال يفكر 
في توكيل المؤسسين إلبرام أي عقد، كما أن القول بأن المؤسسون يديرون أعماال 
لمجموعة المكتتبين يعني إهمال أو نفي إرادة المؤسسين المتجهة فعال إلى االستمرار في 

   .)1(التأسيس منذ البدايةإجراءات 
بعقد الوكالة يستلزم تطبيق القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها  كتتاباال صفو

في التقنين المدني، والتي بمقتضاها تنتهي الوكالة بمجرد وفاة أحد أطرافها، أو بإحدى 
شى مع خاصية ال تتما )2(من التقنين المدني الجزائري 586الحاالت التي ذكرتها المادة 

إجراءات تأسيس الشركة، بحيث تكون هذه األخيرة مرهونة بقيام عقد الوكالة وبانتهائها 
يتوقف المؤسسون عن إتمام إجراءات التأسيس، وهو أمر ال يستقيم مع األحكام العامة 

  .لشركة المساهمة
  :نظرية العالقة المباشرة بين المكتتب والشركة – 2 - جـ

لنظرية بالشركة بعالقة مباشرة بموجبها يكون المؤسسون يرتبط المكتتب وفقا لهذه ا
 وكالء عن الشركة أو مديري أعمالها، من خالل اإلقرار للشركة بوجود قانوني باعتبارها

                                                   
  .124، ص السابقالمرجع االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة،  العبيدي عباس مرزوق فليح، - 1
  : من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 586تنص المادة  - 2

ي أيضا بموت الموكّل أو الوكيل، تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكّل فيه أو بإنهاء األجل المعين للوكالة، وتنته«  
  .» كما تنتهي الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل
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شخصا معنويا، يعتبر عقد االكتتاب وفقا لهذه النظرية عقدا تبادليا بين كل مكتتب والشركة 
      . قيد التأسيس

النظرية، وسماها بالنظرية الشخصية الداخلية للشركة، أيده  هذه" تالير"وضع األستاذ 
حينما اعترف بقدرة الشركة مع إبرام عقد االكتتاب مع المكتتب " بول بيك"في ذلك األستاذ 

إال أنها قرار على بقاء هذا االعتراف محصورا بين الشركة ممثلة بالمؤسسين والمكتتبين، 
  .الغيرلذا ال يمكن االحتجاج به قي مواجهة 

بقبول المكتتبين كمساهمين فيها، ومنحهم ، بمقتضى عقد االكتتابتلتزم الشركة 
يتحدد دور المؤسسين في  .االسمية تهااألسهم التي اكتتبوا فيها مقابل التزامهم بدفع قيم

هذه الحالة باعتبارهم ممثلين للشركة بإصدارهم بيان االكتتاب الذي يعتبر بمثابة إيجاب 
عليه إبرام عقد االكتتاب بمجرد توقيع استمارة االكتتاب من قبل المكتتب من ملزم يترتب 

  .يمثله قانونا، فيعتبر توقيعه بمثابة قبول مطابق لإليجاب
هذه النظرية، بأن المؤسسون ال يمكنهم أن يكونوا " فوزي محمد سامي"انتقد األستاذ 

ألنهم يتصرفون بأسمائهم  ممثلين للشركة في الوقت نفسه يساهمون شخصيا في تأسيسها،
   .الشخصية تجاه الغير بما فيهم المكتتبون

من حيث كيفية تكوين العقد، حيث أن اإليجاب  يجب أن  أيضاً انتقدت هذه النظرية
يصدر من المكتتب ومن البيان التأسيسي واالستمارات إال مجرد دعوة المتعاقد، أما عن 

يص أو توزيع األسهم، وعليه سيخضع عقد القبول فهو يصدر من الشركة عندما يتم تخص
      .)1(االكتتاب إلى القواعد العامة للعقود دون الحاجة إلى ركن الشكلية

  :عقد االكتتاب عقد بين المؤسسين والمكتتبين – 3 - جـ
أن عقد االكتتاب عقد بين المكتتبين والمؤسسين، أين " محمد كامل أمين"يرى األستاذ 

تاب واستماراته بمثابة إيجاب موجه للجمهور، يدعوهم إلى يعتبر إصدار بيان االكت
االنضمام إلى الشركة من حالل شراء أسهمها المطروحة، والقبول يصدر من المكتتب 

  .)2(الذي يقبل العرض الموجه إليه، فيكتتب في أسهم الشركة
                                                   

  .127 – 126العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص ص  -  1
العربي، مصر، ملتقى محمد كامل أمين، الشركات التجارية، تأسيسها وإدارتها، مطابع دار الكتاب  -  2

، ذكر هذا المرجع في العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأسمال شركة المساهمة، 1957
  .129المرجع السابق، ص 
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 يترتب على هذا العقد آثار قانونية متبادلة بين الطرفين يكتسب كل منهما حقوقا
ويتحمل االلتزامات، فمن جهته يكتسب المكتتب الحق في الحصول على األسهم التي 
اكتتب بها والتي تمثل جزء من رأسمال الشركة، ليكتسب بذلك صفة الشريك وفي المقابل 
يلتزم باإلبقاء على اكتتابه إلى غاية نهاية إجراءاته، كما يلتزم بتسديد قيمة األسهم المكتتب 

مؤسسون فهم يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس واحترام القواعد بها، أما عن ال
واإلجراءات القانونية لذلك، مع منح سند االكتتاب إلى كل محاصيل االكتتاب وتوظيفها 

         .   وفقا لألغراض التي أنشأت الشركة ألجلها
ين اتّفق أنصار النظرية العقدية على تكييف عقد االكتتاب عقد يبرم بين المؤسس

والمكتتبين، لكنهم اختلفوا في التكييف القانوني لهذا العقد وتصنيفه بين العقود المعروفة، 
  :وعليه ظهرت عدة اتجاهات نذكر منها ما يلي

يدمج أنصار هذه الفكرة عقد االكتتاب داخل عقد : عقد الشركة – 1 – 3 - جـ
يعاب على هذا  .مؤسسينالمتضمن إنشاء الشركة الذي هو في الحقيقة عقد بين ال ،الشركة

الرأي أن المكتتب حينما يقدم أمواله مقابل الحصول على أسهم، فهو بذلك ينوي استثمار 
وتوظيف أمواله ال غير، وال يهتم بتاتا بإجراءات تأسيس الشركة فهو ليس طرفا في عقد 

  .الشركة، ألن محل التزامه وسبب التزامه يختلف عن محل وسبب التزام المؤسسين
ذهب أنصار هذه الفكرة إلى تكييف عقد : عقد بيع شهادات األسهم – 2 – 3 - جـ

والمكتتبون في مركز  ،المؤسسون في مركز البائع هم أطرافه ،الكتتاب بعقد البيعا
لمشتري ل بالنسبةاألسهم  وثمن ،األسهم بالنسبة للبائعمحل هذا العقد هو . المشتري
تاب بعقد البيع لكن بوصفه عقد بيع على وصف عقد االكتالبعض يحافظ  .المكتتب

وعد بالبيع بين بالعقد  يوصفأو  .)1(مستقبلي حينما تباع األسهم قبل تأسيس الشركة
المؤسسون الذين يعدون المكتتبون باكتتاب جزء من رأسمال الشركة بمجرد تأسيسها، 

لعقد النهائي مقابل دفعهم لقيمة هذه األسهم مسبقا على أن تعين جميع العناصر الجوهرية ل
  .)2(والمدة التي سيتم فيها

                                                   
  .129سابق، ص المرجع الالعبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأسمال شركة المساهمة،  - 1
  : من التقنين المدني الجزائري التي تقضي بما يلي 71وهذا طبقا لمقتضيات الوعد الذي نصت عليه المادة  - 2

االتفاق الذي يعد له كال المتعاقدين أو أحدهما هما بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت «  
  .»... جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها
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عدم توافقها مع مضمون االكتتاب، بحيث أن اآلثار القانونية فضت فكرة عقد البيع لر
التي يرتبها االكتتاب تختلف مع تلك التي تترتب عن عقد البيع سواء البيع الناجز أو 

  .الوعد بالبيع أو البيع المستقبلي
يرى أنصار هذه الفكرة بأن االكتتاب هو : الغير االشتراط لمصلحة – 3 – 3 - جـ

عقد يبرم بين المؤسسين في مركز المشترط والمكتتب في مركز المتعهد على أن تسري 
آثار العقد لفائدة ولمصلحة المستفيد وهو الشركة، فيتعاقد المؤسس باسمه مع االلتزامات 

كام االشتراط  لمصلحة الغير يشترطها لمصلحة الغير وهي الشركة على أن تطبق عليه أح
  ، )1(من التقنين المدني 116الذي نصت عليه المادة 

إال أن فكرة االشتراط تتنافى مع فكرة االكتتاب، إذ أن المشترط له الحق في نقض 
لن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في االستفادة منها، أمر عالمشارطة قبل أن ي

ن إذا ما قرروا إصدار األسهم لالكتتاب يإذ أن المؤسس ،تتابال يمكن تصوره في االك
ن قرارهم خاصة بعد عسواء لتأسيس الشركة أو لزيادة رأسمالها، ال يمكنهم العدول 

  .اإلعالن عنه وإصدار المنشورات به
نفسه لمشترط له إحالل منتفع آخر محل المنتفع المعين في العقد أو أن يستأثر ليجوز ل

، وهو ما ال يمكن تحققه في االكتتاب إذ أن المؤسس ال يحق )2(االشتراطن عملية باالنتفاع م
له أن يجعل المستفيد من أموال المكتتبين شخصا آخر عن الشركة التي أصدرت أسهمها، 

  .وال يمكن لهم بأي حال من األحوال اكتساب هذه األموال ألنفسهم بصفة شخصية
عقد االكتتاب،  )3(ف فريق آخر من الفقهكي: االكتتاب عقد إذعان – 4 – 3 -جـ

االكتتاب بعقد اإلذعان، وذلك انطالقا من عدم قدرة المكتتب على مساومة أو مناقشة 
                                                   

  : لتقنين المدني الجزائري على ما يليمن ا 116تنص المادة  - 1
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات «  

  .مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية
يطالبه بوفائه ما ويترتب على هذا االشتراط أم يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن  

  .لم يتفق على خالف ذلك ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتج بما يعارض مضمون العقد
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو  

  .» الذي يجوز له ذلك
  .المدني الجزائري من التقنين 117نصت على ذلك المادة  - 2
  .134العبيدي عباس مرزوق فليح، االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص  - 3
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  .)1(شروط االكتتاب التي عليه التسليم بها كما هي
ال تستقيم فكرة اإلذعان مع فكرة االكتتاب لسبب رئيسي هو أن عقد اإلذعان ال يكون 

عناصره الثالثة، وهي وجود طرف قوي يحتكر السلعة أو الخدمة  إذعان إال باجتماع
المعروضة، ثم وجود طرف ضعيف يحتاج إلى تلك السلعة أو الخدمة ألنها ضرورية ال 
يمكنه االستغناء عنها، وأخيرا فرض الطرف القوي لشروطه على الطرف الضعيف الذي 

  .يقبلها دون مساومة
ير من عناصر اإلذعان دون العنصرين توفر في عقد االكتتاب العنصر األخ

اآلخرين، فالمؤسسون ال يحتكرون األسهم التي يعرضونها، توجد عدة شركات أخرى 
تعرض أسهمها يمكن للمكتتب االكتتاب فيها، كما أن األسهم المعروضة لالكتتاب ليست 
بمثابة سلعة واحدة أو خدمة ضرورية ال يمكن االستغناء عنها من طرف المكتتب بل 
بالعكس فهي من كماليات الحياة، بحيث يستثمر المكتتب فائضه من األموال في مشاريع 

  .تجارية ال غير
إدراج تصرف االكتتاب ضمن النظرية  أنقول بعد استعراض كل هذه اآلراء يمكن ال
، فهو عقد يبرم بين المكتتب والشركة ممثلة في مؤسسها هو الرأي الراجح العامة للعقود

صدار بغرض زيادة رأسمالها، وأنه عقد مستقل في ذاته له أحكامه العامة التي إذا كان اإل
نص عليها القانون التجاري وأحكامه الخاصة التي  يتضمنها العقد في حد ذاته على 

  . اعتبار العقد شريعة المتعاقدين

  نيالمطلب الثا
  السعي المصفقيتسويق اإلصدارات عن طريق  

من النشاطات الحديثة التي لقت رواجا كبيرا في يعتبر نشاط السعي المصفقي 
غايته هو خلق همزة وصل بين مؤسسات السوق المالية وكبار . األسواق المالية

فيقوم الساعي بإقناع المدخر بتوظيف  .مستثمريها من جهة وبالمدخرين من جهة أخرى
التي يجنيها من أمواله في االكتتاب في قيمة معينة عند إصدارها بشرح مزاياها والفوائد 

يمارس هذا النشاط حصريا من قبل وسطاء عمليات البورصة . خالل هذا االكتتاب
   المعتمدين الذين يمارسون نشاطا غير محدودا وذلك تطبيقا للمادة مع من نظام اللجنة

                                                   
  .من التقنين المدني الجزائري 70كما جاء النص عليه في المادة  - 1
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على خالف المشرع الفرنسي الذي فتح المجال واسعا لممارسة نشاط . )1(46/03رقم 
من التقنين النقدي والمالي ليشمل  L341-3لما نصت عليه المادة  السعي المصفقي وفقا
مؤسسات القرض، شركات التأمين، شركات االستثمار في األوراق . المؤسسات المصرفية

المالية وأخيرا المؤسسات التي تسمح بتوكيل هيئات، لتمثيل عمالها وممارسة السعي 
أما النص القديم وهو المادة من . )2(المصفقي لخدمة عمالها ومقدمي النصائح المالية

المتعلق بالسعي المصفقي وتوظيف القيم  1972جانفي  3المؤرخ في  617القانون رقم 
 مؤسسات القرض، :المنقولة حدد هذا النص ثالث فئات تمارس السعي المصفقي وهي

 ي للسعيظام القانوننيدرس ال .)3(شركات التأمين ،شركات البورصة وأعوانها المهنيين
  .)الفرع الثاني( ، ثم بيان أحكامه)الفرع األول( المصفقي بعد تحديد ماهيته

                                                   
سطاء في ، المتعلق بشروط اعتماد الو1996جويلية  3المؤرخ في  96/03من نظام اللجنة رقم  2تنص المادة  - 1

  :عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، السابق ذكره، على ما يلي
  :يقصد في هذا النظام بـ« 
كل وسيط يمارس إضافة إلى مهمة التفاوض المتعلقة : الوسيط في عمليات البورصة ذي النشاط غير المحدود – 1

  :ألخرى أحد النشاطات التالية أو العديد منهابالقيم المنقولة القابلة للتداول في البورصة وبالمنتوجات المالية ا
  .عملية شراء أو بيع قيم منقولة لصالحه سواء بصفة رئيسية أو ثانوية -
  .توظيف القيم المنقولة لحساب الغير -
  .تسيير حافظات للقيم المنقولة بموجب توكيل -
  .القيام بسعي مصفقي مرتبط بأحد النشاطات المذكورة أعاله -
  .»... ر تحدد لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المسماة فيما يأتي اللجنةكل نشاط آخ -

2  - Article L 341-3 du code monétaire et financier. 
« Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de déméchage bancaire ou financier, dans la 
limite des dispositions particulières qui les régissent, que : 
1 – Les établissements de crédit définies par l’article L 511-1, les organisme mentionnés à 
l’article L 518-1, Les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance définies 
respectivement à l’article L 531-4 du présent code et l’article L-310 du code des assurances, les 
sociétés de capital-risque mentionnés à l’article. 1er 1 de la loi N° 85-695 du 11 Juillet 1985 
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier en vu de la souscription des titres 
qu’elle émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agrées dans un autre 
Etat membre de la communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français. 
2 – Les entreprises dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code de 
travail qu’elles proposent à leur bénéficiaires ainsi que les personnes morales qu’elles 
mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l’entreprise. Dans ce cas, et sans 
préjudice des règles d’information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises 
seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l’article L341-9, du 
3ème de l’article L352-2, de l’article 353-4 du présent code. 
3 – Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L541-1 exclusivement pour 
les opérations prévues au 5ème de l’article L341-1 ». 

3  - Article de la loi N° 76/6 du 3 Janvier 1976.                                               
« Ne peuvent recourir au démarchage en vue d’opération sur valeurs mobilières que les 
établissements de crédit et les établissements mentionnés à l’article 99. de la loi 84-46 du 4 = 
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  الفرع األول
  ماهية السعي المصفقي 

هي تعبئة المدخرات خاصة  ،يتوقف نشاط السوق المالية برمته على عملية أساسية
 ن في السوق شتى الوسائل التيوالمستثمر يستعملالمتأتية منها من صغار المدخرين، لذا 
  . باستثمار أموالهم فيها هموإقناع لدى هذه الفئة ، تمكنهم من الترويج لإلصدارات الجديدة

 ،ون أمواال طائلة فيها، لكونهم يضختستفيد السوق المالية من كبار المستثمرين
فتسعى الشركات  .ركات فإنه يستثمرون أمواال طائلةفحينما يكتتبون في إصدارات الش

ؤالء المستثمرين، وتسخر ألجل ذلك شتى الوسائل الالزمة المصدرة إلى كسب ثقة ه
لكن كبار المستثمرين معروف عنهم أنهم . لجلبهم وتوظيف أموالهم في هذه اإلصدارات

مضاربين، فمعرفتهم بخبايا السوق تمكنهم من الشراء والبيع بسرعة بهدف تحقيق فائدة 
تي يوظفونها قليلة بالمقارنة بالفئة أكبر، أما عن صغار المدخرين فهم وإن كانت األموال ال

السابقة، لكن كلما أستطاع المصدر جلب عدد أكبر من صغار المدخرين كلما كانت 
االستثمارات أضخم، يمتاز التعامل مع صغار المدخرين نسبيا باالستقرار ألنهم يخشون 

  . من المضاربة، ويوظفون أموالهم بهدف الحصول على فائدة أكيدة ولو كانت قليلة
هو نشاط السعي المصفقي  لمدخرات إلى ظهور نشاط جديد،أدت الحاجة إلى تعبئة ا

فالساعي هو ذلك الشخص الذي يتخذ كل الوسائل الالزمة لجلب هذه المدخرات وتوظيفها 
  . لصالح الشركة التي استعانت بخدماته

  :تعريف السعي المصفقي وتمييزه عن األنظمة المشابهة له - والًأ
عرفت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السعي : ف السعي المصفقيتعري –أ 

نشاط الشخص الذي يتصل  «: بكونه 96/03المصفقي في المادة الثانية من نظامها رقم 
عادة بالناس في منازلهم أو أماكن عملهم وكذا في األماكن العمومية أو الذي يستعمل 

ناشير سواء قصد أو اقتراح اقتناء قيم منقولة أو عادة المكالمات الهاتفية والرسائل والم
بيعها أو المساهمة في عمليات تتعلق بقيم منقولة سواء بغية تقديم خدمات أو إرشادات 

  . » للغاية نفسها
                                                                                                                                                             

=Janvier 1984. Relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les sociétés de la 
bourse ou les auxiliaires des professions boursières régis par la loi N° 72/1128 du 21 décembre 
1972 précitées. Ainsi que les entreprise d’assurance ».  
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على سبيل  ركزت اللجنة في تعريفها للسعي المصفقي على بعض صور ممارسته وذكرها
  . عالتعريف ناقص فهو ليس بتعريف جامع أو مانالمثال وليس على سبيل الحصر، لذا يبقى هذا 

من التقنين النقدي  L341عرف المشرع الفرنسي من جهة السعي المصفقي في المادة 
بأنه كل اتصال غير مطلوب مهما كانت وسيلة االتصال بشخص طبيعي أو « والمالي 

 .)1(» تمعنوي محدد بهدف الحصول على موافقته إلتمام جملة من الخدمات أو العمليا
الفرنسي كان المشرع  La loi sur la sécurité financièreقبل قانون األمن المالي 

   :ينص على السعي المصفقي في ثالث قوانين مختلفة ويعطيه مفاهيم مختلفة وهي
المتعلق باألسواق  1987المعدل سنة  1885مارس  28القانون الصادر في  - 

  . اآلجلة
المتعلق بقرض النقود  1966ديسمبر  28ي المؤرخ ف 66/1010القانون رقم  - 

 .وعمليات السعي المصفقي واإلشهار
المتعلق بالسعي المصفقي  1972جانفي  03المؤرخ في  72/06القانون رقم  - 

  .  )2(وعمليات توظيف القيم المنقولة
جمعت هذه النصوص في نص واحد بعد عملية تقنين النصوص المنظمة للسوق 

سمي بالتقنين النقدي ) 3(من المالي جمعت كلها في تقنين واحدالمالية وإصدار قانون األ
  . )4(والمالي الذي نص في بابه الرابع على السعي المصفقي وخصصه له أربعة فصول

من  2يالحظ أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اعتمدت على نص المادة 
                                                   

1  - Article L341 du code monétaire et financier. 
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, 
par quelque moyen que ce soit avec une personne physique ou une personne morale 
déterminée en vue d’obtenir, de sa part un accord sur une série de services ou d’opérations ».  

2  -  ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financiers et conseil en investissements 
financiers, Editions revue Banque, Paris, 2006, p 34.  

 ، الجريدة الرسمية الفرنسية2000 ديسمبر 14الصادر في  2000/1223تمت عملية التقنين بموجب األمر رقم  -  3
  .2000ديسمبر  16، صادر في 291عدد 

 BERTIN-MOUROT (O) et FATIER (B), "La réforme du démarchage bancaire et financier", 
Petites affiches, N° 162 du 14 Août 2003, p 4 et 5. 

4   - Le livre III du code monétaire et financier dans le titre IV intitulé « Le démarchage et le 
colportage » Comportant quatre chapitre visant successivement le démarchage sur les opérations 
de banque, le démarchage de valeurs mobilières, le démarchage relatif aux opérations sur le 
marché à terme et le démarchage et colportage concernant les opérations sur matières précieuses 
et les billets de banques étrangères. 
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د تعريفها للسعي المصفقي عن. )1(المتعلق بالسعي المصفقي 72/6القانون الفرنسي رقم 
  :فركزت على عناصر أساسية هي

  . ممارسة النشاط بصفة معتادة - 
  .تحديد مكان ممارسة النشاط - 
  . الوسائل المستعملة لالتصال - 
  . الغرض من االتصال - 

أدى االختالف الذي تبناه المشرع الفرنسي بشأن تعريف السعي المصفقي في كل من 
إلى إحداث بلبلة وسط الفقه الذي لم يعد يعرف كيف يصف القانون القديم والقانون الجديد 

  .  )2(التعريف الجديد بالنسبة للتعريف القديم
  :تمييز السعي المصفقي عما يشابهه من أنظمة -ب

ي قكل من السعي المصفقي واالستشارة المالية، السعي المصفبين ز يمييجب الت
بين السعي المصفقي أخيرا شهار وي واإلقواالستشارة في إدارة األموال، السعي المصف

  . التعهد عن الغيرو
 CIF( La(التمييز بين السعي المصفقي واالستشارة في االستثمار المالي  – 1 –ب

conseil en investissement financiers  تعرفه المادةL431-1  من التقنين النقدي
يمارسون شخاص الذين والمالي الفرنسي على أن المستشار في االستثمار المالي هم األ

لهذه المهنة  الحظ أن المشرع الفرنسي اعتمد في تعريفهي. )3(مهنة االستشارة كمهنة معتادة
                                                   

1  - Article 2 de la loi N° 72/6 du 3 Janvier 1972 relative au démarchage financier et aux opérations 
de placement de valeurs mobilières, J.O.R.F du 5 Janvier 1972, p 154. 
« Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la 
résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de 
conseiller la souscription, l’achat l’échange ou la vente de valeurs mobilières ou une 
participation à des opérations sur ces valeurs. Sont également considérés comme activités de 
démarchage les offres faires ou les conseils donnés de façon habituelle, en vue des même en 
vue des même fins au domicile ou à la résidence des personnes ou sur les lieux de travail par 
l’envoi de lettre ou circulaires ou par communication téléphonique ». 

2   -  LUCAS DE LEYSSAC. (C) et PARLEANI. (G), « Le démarchage bancaire et financier », revue 
sociétés, N° 4, 6 Octobre-Décembre 2003, p 719 et suite. 

3  - Article M541-1 du code monétaire et financier : 
« Les conseillers en investissement financiers sont les personnes exerçant à titre de profession 
habituelle une activité de conseil portant sur la réalisation d’une opération sur instrument 
financiers, la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe, la fourniture 
d’un service d’investissement ou d’un service connexe, ou la réalisation d’une opération dur 
biens divers ». 
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معيار النشاط وهو تقديم النصح والمشورة في المجال المالي : على معيارين أساسين هما
معيار ، أما المعيار الثاني فهو )1(عن طريق توصيات، آراء وكل ما يلزم ألداء الخدمة

  . العادة أو االعتياد، أي ممارسة النشاط بصورة متكررة وليست اعتراضية
  . أوجه الشبه واالختالف بين المهنتين من خالل العناصر المذكورة أعاله ستنتجتُ
 أوجه الشبه:  
كال من المهنتين تمثل نشاطا مقننا ومنظما، هذا بالنسبة للمشرع الفرنسي، أما  - 

يعتبر نشاط السعي المصفقي كمهنة مستقلة في ذاتها، إنما هي من المشرع الجزائري، فال 
من  2إحدى نشاطات الوسيط ذي النشاط غير المحدود كما نصت عليه اللجنة في المادة 

، في حين لم تنص على مهنة االستشارة المالية كمهنة مستقلة وال 96/03نظامها رقم 
للسعي المصفقي، وهذا مرده إلى كون كنشاط مستقل من أنشطة الوسيط كما فعلت بالنسبة 

االستشارة المالية هي بين النشاطات العادية وااللتزامات العامة التي يلتزم بها كل وسيط 
تجاه زبونه، بأن يقدم له النصح والمشورة كلما لزم األمر ذلك نظرا لتمتع الوسيط بالخبرة 

 . واالختصاص بالمقارنة مع الزبون

لسعي ليادية ال اعتراضية خاصة في النص القديم يمارس النشاطين بصفة اعت
. المصفقي في التشريع الفرنسي قبل تعديله بعد تعديله استغنى المشرع عن هذا المعيار

معيار لم تستغنِ عنه اللجنة فهي تشرط ممارسة النشاط بصفة اعتيادية بنصها على ما 
  . » نشاط الشخص الذي يتصل عادة بالناس« : يلي

 فأوجه االختال:  
أما في . في السعي المصفقي باالتصال بزبونه ويقدم له عروضايبادر الساعي 

  . فالزبون هو من يبحث عن المستشار ويتصل به. االستشارة المالية
في االستشارة المالية ينتهي التزام المستشار بمجرد تقديم النصيحة وفقا لما يراه  - 

إرادة الزبون أو حثه على إبرام  با للزبون دون أن يتدخل في توجيهسالمستشار منا
                                                   

 4فقرة  4، لكن يمكن استخالصه من التعريف الوارد في المادة 1-541لم يعرف النشاط في حد ذاته في المادة  - 1
  :التي تعرفه كما يلي 2004/39من التوجيهة األوربية رقم 

« La fourniture de recommandation personnalisées à un client à sa demande doit à l’initiative 
de l’entreprise, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments 
financiers ». 
BONNEAU Thierry et DRUNNOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 227- 
228.  
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أما السعي المصفقي فتتمثل خصوصيته في إصرار الوسيط على الزبون . معين تصرف
  . )1(في حثه وإقناعه بإجراء عملية معينة إما شراء أو بيع قيم منقولة

 Conseil enالتمييز بين السعي المصفقي االستشارة في إدارة األموال  – 2 –ب
gestion de patrimoine (CGP): يعرف المشرع الجزائري وال لجنة تنظيم  لم

عمليات البورصة ومراقبتها هذا النشاط، وال المشرع الفرنسي نشاط االستشارة في إدارة 
األموال، لكن الحياة العملية في الدول ذات االقتصاديات المتطورة أقرت هذا النشاط الذي 

 ،االقتصادية ،مشورة في المسائل القانونيةيتعدى النصح المالي ليشمل تقديم النصيحة وال
كما له أن يبرم عقودا بشأن األموال التي يسلمها إياه الزبون لكن تبقى . الجبائية وغيرها

  .في حدود عقود اإلدارة دون التصرف
تنطبق أوجه الشبه واالختالف التي ذكرناها بشأن التمييز بين السعي المصفقي 

يرى . االستشارة في إدارة األموال فال داعي لتكرارهاواالستشارة المالية على نشاط 
  .)2(أن النشاطان مختلفان لكنهما متداخالن ومتكامالن ARESTANاألستاذ أريستان 

يعتبر اإلشهار بمثابة عملية ترويج  :التمييز بين السعي المصفقي واإلشهار – 3 –ب
لمهني إظهار محاسن الشيء لخدمة أو سلعة ما شأنه في ذلك شأن السعي المصفقي، فيحاول ا

المروج له لدفع المخاطب به إلى اقتناء تلك السلعة أو الخدمة، أما عن وسائل اإلشهار فهي 
األخرى لم تعد محصورة في وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية أو المكتوبة فحسب، ألن 

  .التطور التكنولوجي يتيح وسائل اتصال متنوعة وتحقق الغرض نفسه
ق بين اإلشهار والسعي المصفقي في أن هذا األخير موجه إلى شخص أو يكمن الفر

 أشخاص محددين في كل مرة، في حين أن اإلشهار يعرض دفعة واحدة، ويكون موجه
                                                   

1  - ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissement, op.cit, p 190. 

2   - « Une activité qui n’est pas encore définie et elle n’a pas de régime juridique ou de statut 
distinct. Bien que les deux expression (CGP) et (CIF) soient assez proches l’une de l’autre, le 
terme de conseil en investissement financier n’a pas vocation à remplacer celui de conseil en 
gestion de patrimoine, si les deux notions de recoupent, elle ne se recouvrent pas totalement. Le 
périmètre du CGP est probablement plus large que celui de CIF en ce qu’il englobe non 
seulement le conseil en investissement financiers mais également le conseil juridique et fiscal, le 
conseil immobilier, le conseil en assurance, le conseil en stratégie et en organisation 
patrimoniale… Il en résulte que si les CIF peuvent faire du CGP ce dernier peut être le fait de 
personnes autres que les CIF. A chacun des domaines d’activités englobées dans l’application de 
CGP correspond à un encadrement légal spécifique qui est désormais complet avec le statue de 
conseil en investissements financiers ». 
Ibid, pp 191 - 192. 
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من التقنين النقدي  L341للناس جميعا، هي نقطة ركز عليها المشرع الفرنسي في المادة 
لمقصود بشخص محدد، فوضع جملة من حاول الفقه في فرنسا التركيز على ا .)1(والمالي

  .)2(العناصر التي بها يعرف الشخص، مما أدى إلى توسيع نطاق تطبيق قواعد السعي المصفقي
لم يتفطن المشرع الجزائري إلى أهمية تحديد الشخص المخاطب بالسعي المصفقي، 

إضافة  مما يؤدي إلى الخلط بين مفاهيم كل من اإلشهار والسعي المصفقي، في رأينا يجب
  .السابق ذكره 96/03من النظام رقم  2هذا التحديد إلى المادة 

  :المصفقي والتعهد عن الغيرالتمييز بين السعي  – 4 –ب
لتحصيل  فيهاإلى تسويقها وإيجاد مكتتبين  جاهدة بعد إصدار قيمها،الشركة تسعى 

اسمها الذين يمارسون ب ،تستعين ألجل ذلك بوسطاء في عمليات البورصة .أموالها
يتصلون بالزبائن حيث ما كانوا ويعرضون عليهم اقتناء القيم  .ولحسابها سعيا مصفقيا

ال يكتفي الوسطاء بمجرد عرض الشراء على المدخر إنما يحثه ويحاول إقناعه  .المصدرة
   .بشتى الوسائل إلبرام عقد االكتتاب

من  114المادة يقترب هذا المفهوم من مفهوم التعهد عن الغير المنصوص عليه في 
، لكنها يختلفان في األثر القانونية فرفض المدخل لالكتتاب ال )3(التقنين المدني الجزائري

. يقيم مسؤولية الساعي، وال يلتزم هذا األخير بشراء اإلصدارات التي رفضها الزبون
 .ينقضي التزام الساعي بمجرد االتصال بالزبون وحثه على اقتناء السلعة أو الخدمة

                                                   
1  - « … Toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit, avec une personne 

physique ou une personne morale déterminée… ». 
اصر هوية الشخص، عنوانه، رقم هاتفه، مهنته، انتمائه إلى مجموعة من األفراد الذين نذكر من بين هذه العن - 2

والذي  MARINIيملكون مميزات متشابهة في السلوك، ذكرت هذه العناصر في التقرير الذي قدمه الخبير ماريني 
  :كالتالي نصه األصلي جاء

« Les éléments de détermination d’une personne sont, son identité, son adresse. Son numéro de 
téléphone, sa profession, son appartenance à un groupe d’individus censés présenter des 
caractéristique homogènes de comportement ». 
Rapport MARINI, Rome 1, p 293. in BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des 
marchés financiers, op.cit, p 229, 230. 

إذا تعهد عن الغير فال يتقيد الغير بتعهده فإن رفض الغير « : من التقنين المدني على ما يلي 114تنص المادة  - 3
أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم 

  .به هو نفسه بتنفيذ ما التزم
أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله ال ينتج أثرا إال من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا  

  .» أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد
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  :تكييف السعي المصفقي – اًثاني
خصصت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مادة واحدة للسعي المصفقي، 

 2تضمنت تعريفا ناقصا اعتمدت فيه على التعريف الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة 
بمقارنة النصين مع النص الجديد الذي أدخله  .السابق ذكره 22/06من القانون رقم 

تحديد العناصر المكونة  تممن التقنين النقدي والمالي،  311لفرنسي في المادة المشرع ا
نستعين بالعناصر المتوصل إليها للبحث عن تكييف قانوني  لعقد السعي . للسعي المصفقي

تكييف من شأنه أن يصنف العقد ويحدد النظام القانوني للعقد وأحكامه بما فيها  ،المصفقي
  .  )1(ومسؤوليتهم حقوق والتزامات األطراف

يقوم بموجبه  ،حاول الفقه في فرنسا تكييف السعي المصفقي بأنه عقد وكالة بعمولة
رأي رفضه البعض بحجة . )2(الساعي بالتقريب بين طرفي العالقة وهما المصدر والزبون

في القيام بأعمال مادية دون األعمال  ،أن الساعي ينوب عن الزبون وعن المصدر
بمجرد االتصال بالزبون وحثه على اقتناء السلع أو  ة الساعيهي مهمتنت .القانونية

نيابة ال تسمح للساعي بإبرام التصرف  .الخدمات التي يعرضها، سواء قبل ذلك أو لم يقبل
باسم ولحساب الزبون، وال يتحمل مسؤولية عدم قبول الزبون اقتناء السلعة في مواجهة 

  . )3(بأنها نيابة شكلية لهذا السبب وصفت هذه النيابة. المصدر
ن بهذه استعسي ،)4(نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الوكالة في التقنين المدني

، من التقنين المدني 57األحكام للمقارنة بين نشاط السعي المصفقي والوكالة في المادة 
الوكالة أو اإلنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا « : كما يلي التي جاء نصها

ستخلص من خالل هذا التعريف أن ي»  لقيام بعمل شيء لحساب الموكل أو باسمهآخر ل
آمرا يتحقق . اتفاق بين الموكل والوكيل يفوض بموجبه األول الثانيالوكالة تنشأ بموجب 

                                                   
  .17بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية، مرجع سابق، ص  - 1

2   - « Le démarchage se présente plutôt comme un courtier chargé de mettre en relation deux parties 
que comme un mandataire ». 
 TORCK. S, « La réforme du démarchage financier par la loi du 1er Août 2003, de sécurité 
financière », op.cit, p 5. 

3  - « Force et de conclure que le mandat dont il s’agit est un mandat formel à l’image du 
mandat de l’agent immobilier ». 
 DONDERO. B, « Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier », petites affiches, du 
14 Novembre 2003, N° 228, p 39. 

  .زائريمن التقنين المدني الج 589إلى  571المواد من  - 4
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لعدم وجود أي اتفاق مسبق بين الساعي والزبون، ألن الساعي هو  مع السعي المصفقي
تصال بالزبون دون طلب من هذا األخير، يظهر من هذا من يبادر بإرادته المنفردة باال

  . التعريف الفرق الشاسع بين النظامين
ف إلى هذا الفارق، فوارق أخرى منها، اعتبار الوكيل طرفا في العقد المبرم اضي

عكس الساعي الذي . )1(هذا األخير يبرم التصرف باسم ولحساب الموكل. بينه وبين الغير
ب مع المصدر باسم ولحساب زبونه، إنما يكتفي بحثه على االكتتاب، ال يبرم عقد االكتتا

نتيجة لما ذكر ال يتحمل الساعي . فإذا اقتنع الزبون بذلك ما عليه إال أن يبرم العقد بنفسه
نستخلص من هذه . )2(مسؤولية تنفيذ العقد التجاه المصدر وال اتجاه الزبون وال العكس

ما يدفع إلى القول أن السعي . عن عقد الوكالة المقارنة، اختالف السعي المصفقي
من  2المصفقي عقد مستقل له نظام خاص به على اللجنة أن تعيد النظر في صياغة المادة 

مع أن األنسب هو إصدار . هاتراثتمت إوفقا لالنتقادات والنقائص التي  96/03النظام رقم 
  وحقوق والتزامات  نظام خاص يتعلق بنشاط السعي المصفقي تنظيمه في أحكامه

    .الطرفين مسؤوليتهما
  الفرع الثاني

  أحكام السعي المصفقي
وإقناعه باقتنائها دون أن  ،يتصل الساعي بالزبون لعرض سلع أو خدمات مالية عليه

هذا التصرف وإن كان ماديا بحتا إن . يبرم الساعي عقدا باالقتناء باسم ولحساب الزبون
كال على عاتق ين الساعي والزبون، يترتب عنها التزامات فإنّه ينشأ عالقة قانونية ب

وأي إخالل بهذه الحقوق أو االلتزامات يرتب  )ثانياً(حقوقاًكما يكسبهما  ،)أوالً(الطرفين
  .)ثالثاً( مسؤولية على عاتق المخل

هذه األحكام بتطبيق القواعد العامة من جهة، وباالستعانة بالتشريعات المقارنة  تدرس
 خرى، نظرا لعدم وجود أحكام خاصة به في التشريع الجزائري، لتكون هذهمن جهة أ

                                                   
  :من التقنين المدني الجزائري 74و 73نصت المادتين  - 1

إذا تم العقد بطريق النيابة، كان الشخص النائب ال األصيل هو محل اعتبار « : تنص على ما يلي 73/1المادة  -
  .» عند النظر في عيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم األصيل فإن ما ينشأ عن « : فهي تنص على ما يلي 74المادة  أما -
  .» هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى األصيل

  .من التقنين المدني الجزائري 583و 579المواد  - 2
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  .الدراسة بمثابة اقتراحات لعلها تساعد اللجنة في وضع نظام خاص بالسعي المصفقي
  :االلتزامات الناشئة عن السعي المصفقي – والًأ

بل يمكن تقسيم التزامات الساعي إلى ثالثة أقسام، قسم خاص بالتزامات الساعي ق
إبرام العقد، قسم خاص بالتزامات الساعي عند إبرام العقد وقسم أخير خاص بالتزامات 

  .الساعي بعد إبرام العقد
  :التزامات الساعي قبل إبرام العقد –أ 
نصت على هذا االلتزام الفقرة : التحري واالستعالم عن الزبون المحتمل -  1 –أ

والمالي، التي ألزمت الساعي بالتحري عن من التقنين النقدي  341- 11األولى من المادة 
  .)1(وضعية الزبون المحتمل، من خبرته وأهدافه وتوجهاته في التوظيف واالستثمار المالي

من التقنين النقدي والمالي لتشمل عرض المنتوجات المالية  341- 11عدلت المادة 
  .)2(واالستثمارات المالية وغيرها من الخدمات التابعة

ي الذي يكتفي بإرسال الوثائق للزبون دون وجود أي اتصال ال يخضع الساع
ومع ذلك فهو يلتزم بإعالم الزبون بجميع عناصر . )3(شخصي أو مادي به لهذا االلتزام

  .العرض الذي يقدمه له، كونه ال يعرف ميول هذا الزبون في االستثمار
- 11كل من المادة  االلتزام باإلعالم أساسه القانوني في :االلتزام باإلعالم -  2 –أ

من التوجيهة األوروبية رقم  3من التقنين النقدي والمالي، والمادة  2فقرة  341
2002/63/CE  يلتزم بموجبه الساعي بإعالم الزبون . )4(2002سبتمبر  23الصادرة في

                                                   

1  - Article L341-11 premier alinéa du code monétaire er financier.  
« Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs 

d’enquièrent de la situation financières de la personne démarchée, de son expérience et de ces 
objectifs en matière de placement ou de financement ». 

2  - La première phrase du premier alinéa de l’article L341-11 modifier par l’article 5 alinéa 3 de 
l’ordonnance N° 2005-648, du 6 Juin 2005, relative à la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs modifier comme suite. 

 « Avant de formuler une offre portant des instrument financiers, un service d’investissement ou 
un service connexe… ». 

3  - « Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui participant à l’envoi de 
documents nominatifs, n’ont aucun contact personnalisé avec la personne démarchée ». 

l’article L341-11 alinéa 3 du code monétaire et financier 
4  - « Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et 

compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision ». 
L’article 3 de la directive européenne CE/63/2002 du 23 septembre 2002 
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عن جميع عناصر العرض، وذلك بأسلوب وتعبير واضحين ال تدع مجاال ألي تأويل، مع 
  .بون وخبرته في المجال المالي ومعرفته بمصطلحاتهمراعاة مستوى الز

يرى الفقه أن هذا االلتزام غير خاص بنشاط السعي المصفقي، إنما هو مشترك بين 
نتساءل في هذا . )1(كل مقدمي الخدمات واالستثمارات المالية في اإلطار العام لنشاطهم
سلطة السوق بمثابة  الصدد عما إذا كانت المذكرة اإلعالمية المؤشر عليها من طرف

بمفهوم آخر، هل يستطيع الساعي إقامة الدليل . إعالم كاف للزبون إذا أرسلها إليه الساعي
 Leعلى تنفيذ االلتزام باإلعالم بمجرد إثباته لتقديم نسخة من المذكرة أو البيان اإلعالمي 

prospectus أن  )2(لبعضيرى ا. المؤشر عليهما من قبل اللجنة للزبون عند االتصال به
البيان اإلعالمي وسيلة إعالم كافية لكونه يتضمن معلومات واضحة عن السلع المعروضة 

رأي أيده المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة نظره في الطعن بدستورية بيان . لالكتتاب
  .)3(إعالمي محرر باللغة اإلنجليزية

   :التزامات الساعي عند إبرام العقد –ب
مهمة الساعي بمجرد إقناعه للزبون باقتناء السلعة أو الخدمة، دون  األصل هو أن تنتهي

أن يتدخل في إبرام عقد الشراء، لكن المشرع الفرنسي ربط السعي المصفقي وعقد تسويق 
  .، أين يتعدى الساعي مهمة اإلقناع، ليبرم عقد الشراء باسم الزبون)4(المنتوجات المالية عن بعد

                                                   
1   - « Cette obligation s’apparente aux devoirs de conseil et d’information aux quels sont déjà 

tenus les prestataire de service d’investissement et les établissements de crédit dans le cadre 
de leurs activité propre ». 
PORTIER Philipe, « Réforme du démarchage bancaire et financier », Revue de droit bancaire et 
financier, N° 5, septembre –octobre 2003, p 307. 

2  - ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissement financier, 
op.cit, p 148. 

3  - Décision du conseil constitutionnel, N°2001/452 du 06/12/2001.  
« De manière général, l’élaboration d’un résumé que le prospectus  soit en français ou dans 
une autre langue, doit se généralises afin de répondre aux besoin d’information claire et 
compréhensible de la part des investisseur. Aujourd’hui, le document intégral, par sa 
complexité et sa longueur. (Plusieurs centaines de pages) sert surtout au analyste financiers 
et aux investisseurs institutionnels, quelque soit la langue dans laquelle i est rédigé (…) le 
résumé devra comprendre l’ensemble des informations indispensables pour que les 
épargnants puissent investir en connaissance de cause et connaitre précisément le 
patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives  de l’émetteur, 
ainsi que des droits attaches aux valeurs mobiliers concernées » 
 : ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissements 
financiers, op.cit, p 148. 

4  - L’ordonnance n° 2005.648 du 06 juin 2005. relative à la communication à distance de service 
financiers auprès des consommateurs. JORF du 07 juin 2005.                                                        = 
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ات عديدة، أهمها التزام الساعي بإعالم الزبون بالعناصر يترتب عن هذا العقد التزام
  .)1(السابق ذكرها وبعناصر أخرى خاصة بعقد الشراء عن بعد

  :التزامات الساعي بعد إبرام العقد -ـج
يلتزم  ،بعد اقتناء السلعة أو الخدمة المعروضة :منح الزبون حق الرجوع -1 –ـج

نصت على أجل الرجوع . )2(حالة التعاقدالساعي تجاه زبونه بمنحه أجل للرجوع حسب 
من التقنين النقدي والمالي، حددته بأربعة عشر يوما من تاريخ  L341-16المادة 
، أجل يتماشى مع األجل الذي حددته التوجيهة األوروبية المتعلقة بتسويق )3(التعاقد

فالفقرة . األجل، وإن كان النصان يختلفان في تاريخ بداية هذا )4(الخدمات المالية عن بعد
، )5(جعلته يبدأ من استالم العقد الموقع عليه من طرف الزبون L341-16الثانية من المادة 

استحسن الفقه الميعاد الذي . )6(في حين جعلته التوجيهة األوروبية يبدأ من تاريخ توقيع
  .)7(لوضوحه وسهولة تحديده 341- 16تضمنته المادة 

ميعاد يسمح لصاحبه بسحب الرضا  - سميتهكما يظهر من ت- يعتبر حق الرجوع 
عنه سابقا، يكون ذلك بعد أن يلتقي هذا الرضاء بإرادة المتعاقد الثاني صاحب المعبر 

                                                                                                                                                             
= Un décret d’application a été pris par le ministre c’est le décret, n° 2005, du 25 novembre 2005. 

Relatif à la commercialisation à distance de service financiers auprès des consommateurs JO du 
26 novembre 2005 concomitamment à l’ordonnance n°2005-648 qui a modifié l’article L341-12 
du code monétaire et financier. 

1   - Article L342–2 crée par l’ordonnance du 06 juin 2005 prévoit «  Lorsque la fourniture à 
distance de services financiers à un consommateur est précédée d’un démarchage bancaire ou 
financier l’article L341-12 s’applique à la place de l’article L121-20-10 du code de 
consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des 
référence faites à l’article L341-12 ». 

  .إذا كان السعي المصفقي مقترن ببيع عن بعد للمنتوجات والخدمات المالية - 2
3  - L’article L 341-16 dans sa rédaction issue de la loi de la sécurité financière dispose que : «  La 

personne démarchée dispose a compter de la conclusion du contrat, d’un délai de quatorze 
jours pour se rétracter sans pénalité et sans être tenue d’indiquer les motif de sa décision ». 

4  - La directive n°2002/65/ CE du 23 septembre 2002 Article 6. 
 ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissement financier, 
op. cit, p 164. 

5   - Article L 341 16-2 «  …Ce délai de rétraction court à compter de la date de réception par la 
personne démarchée du contrat signé par les deux parties ». 

6  - ARESTAN Philippe, démarchage bancaire et financier, op. cit, p 164. 
7  -  SUTOUD (J) et RAYONOUARD. (A),  « Démarchage bancaire ou financier », Revue Banque, 

Edition 2004, p 198. 
« Le délai de rétraction est donc bien comme son nom l’indique un délai permettant de rétracter 
le consentement déjà donné », Ibid, p 172. 
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الخدمة المالية المعروضة، لهذا السبب دقق الفقه في تاريخ بداية ميعاد الرجوع  السلعة أو
لمالية لدى مجلس األمة دفع باللجنة ا 341- 16- 2كثرة االنتقادات الموجهة لنص المادة 

. 2002/65بعرض تعديل لهذه المادة لجعله يتماشى مع كل من التوجيهة األوروبية رقم 
منح النص الجديد المعدل للمادة . من تقنين االستهالك L121-20-12 et 13وكذا المادة 
L341-16 ط حرية اختيار بداية أجل بين تاريخ إبرام العقد أو تاريخ تلقي الزبون للشرو

  .)1(والمعلومات الكاملة إذا كان ذلك الحق إلبرام العقد
يمارس حق الرجوع بملئ استمارة مرفقة بالعقد معدة وفقا للنموذج الذي حدده 

يلتزم  .)2(من التقنين النقدي والمالي 341- 8المعدل للمادة  2004/1019المرسوم رقم 
، فال يدفع هذا األخير الساعي بضمان مجانية حق الرجوع في حال إذا مارسه الزبون

عمولة إضافية لقاء ممارسته هذا الحق، وال يعوض صاحب السلعة أو الخدمة المعروضة 
أما . ، شريطة عدم استعمال الزبون للسلعة أو الخدمة المعروضة)3(عند عدم تنفيذه للعقد

الخدمة في الحالة المغايرة فالزبون ملزم بدفع حقوق تمثل مقدار ما استعمله من السلعة أو 
  .)4(أو مقدار ما انتفع بهما

لم يترك المشرع الفرنسي حق الزبون في الرجوع مطلقا،إنما وضع له استثناءات 
، وذلك بعد مراجعة نص هذه المادة من قبل L341-16وردت في الفقرة الثالثة من المادة 

للزبون المالية لمجلس األمة، تتمثل هذه االستثناءات في ثالث حاالت ال يجوز اللجنة 
  :التمسك فيها بحق الرجوع وهي

  .العقد المنفذ من قبل الطرفين وفقا لطلب الزبون - 
                                                   

1   - La nouvelle rédaction de l’article L341-16 du code monétaire et financier prévoit désormais que 
« La personne démarchée dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus. Pour 
exercer son droit de rétraction, sans aà justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le délai 
pendant lequel peut s’exercer le droit de rétraction commence à courir soit à copter du jour ou 
le contrat est conclu soit à compter du jour ou la personne démarchée reçoit les conditions 
contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à date de la conclusion 
du contrat ». 

2  -  ARESTAN Philippe, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissement financier, 
op. cit, p 164. 

3   - Le titre II de l’article 341-16 ajoute « Lorsque la personne démarchée exerce son droit de 
rétraction elle ne peut être tenue au versement de frais, ou de commissions de quelque nature 
que ce soit ». 

4   - « … La personne démarchée est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l’utilisation 
du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l’exercice 
du croit de rétraction ». l’article 341-16 . 
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في حالة وجود اتفاق خاص مع عدم منح الزبون حق الرجوع بخصوص منتوجات  - 
 .أو خدمات مالية معينة

  .)1(في بعض العمليات التي ال تسمح النصوص بحق الرجوع فيها - 
في فقرتها الرابعة، وهي  341-16حددت المادة  :منح الزبون أجل للتفكير -  2 –جـ

ير والعمليات المقدمة في غحاالت تقديم منتوجات مالية، تسليم وتسلم وتنفيذ األوامر لحساب ال
  .مقر إقامة الزبون أو مكان عمله أو األماكن غير المعدة لتسويق المنتوجات المالية

ل بتقديم المعلومات حدد هذا األجل بثمانية وأربعون ساعة من وقت تسلم وص
على وضع  AMFعملت لجنة السوق المالية . )2(الخاصة بالمنتوج أو الخدمة للزبون

  .نموذج لما يعرف بوصل تقديم المعلومات، وذلك بغرض توحيد البيانات التي يتوفر عليها
  :حقوق الساعي – ثانياً

ليها مسبقا إذا يستحق الساعي أجرة لقاء الخدمات التي يقدمها للزبون، أجرة يتفق ع
كان الساعي وسيطا في عمليات البورصة، عليه أن يبين في بيان يعلقه في محله وآخر 

  .يقدمه للزبون أجرة كل عملية قد ينجزها للزبون
يحدث أن يقبض الساعي أجرة من الزبون لقاء المجهودات التي يبذلها في إعالم 

كما يمكن أن يقبض عمولة  .عليه عرض السلع والخدمات الماليةالزبون إعالما مناسبا و
من الشركة المصدرة للمنتوجات المالية عن كل زبون ينجح الساعي في إقناعه باالقتناء 
 يشترك الساعي مع الوسيط في عمليات البورصة في األنظمة التي تميز بين النشاطين، في

                                                   
1  - Le titre III de l’article 341-16 prévoit les exceptions suivantes : 

« … a) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse sans 
droit de rétraction. 
b) lorsque des dispositions spécifiques à certains produits ou services prévoient un délai de 
réflexion ou un délai de rétraction de durée différente. 
c) lorsque le contrat porte sur : 

- Le service de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers. 
- Le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers. 
- La fourniture d’instruments financiers… ».  

2  - « Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé 
établissement la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des 
informations et documents relatif au démarchage. En outre le silence de la personne 
démarchée à l’issue de l’expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme 
signifiant le consentement de celle-ci ». 
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ذا البحث، الحقوق التي يتمسك بها حيال زبونه، حقوق سبق ذكرها في الباب األول من ه
  .لتكرارها هنافال داعي 
  : المسؤولية الناشئة عن السعي المصفقي – ثالثاً

بالتزاماته، تحمله المسؤولية تجاه الزبون وتجاه سلطة  ينتج عن إخالل الساعي
السوق المالية، تختلف المسؤولية التي قد تقع على عاتق الساعي باختالف طبيعة الخطأ 

  .تأديبيمن خطأ مدني، أو جنائي، أو 
   :ة للساعيالمسؤولية المدني –أ

. تنشأ المسؤولية المدنية باجتماع أركانها الثالث، الخطأ، الضرر والعالقة السببية
طبيعة  المتضرر من الخطأ المرتكب، بحسب ومع ذلك فقد تختلف طبيعة هذه المسؤولية 

  .إذا كان هو المصدر أو إذا كان الزبون
مسؤولية الساعي تجاه المصدر يجب  لتحديد: المصدرمسؤولية الساعي تجاه  – 1 -أ

تتمثل مهمة الساعي في البحث عن زبائن . الرجوع إلى طبيعة التزام األول تجاه الثاني
عناية الالتي يصدرها المصدر، لذا فهو يلتزم ببذل  ةمحتملين لتسويق المنتوجات المالي

Obligation de moyen  الوسائل المناسبة وباالتصال في تسويق تلك المنتوجات، باتخاذ
أن ال يدخر أي جهد في سبيل إقناعه على  .بكل شخص يحتمل أن يقبل شراء المنتوجات

  .)1(بجودة المنتوج وفوائده من أجل حثه على االقتناء
في سبيل تحقيق نتيجة هي الرجل العادي يعتبر الساعي قد نفذ التزامه إذا بذل عناية 

وبالعكس يكون مرتكبا . ة أو الخدمة، وال يسأل عدم تحققهاإقناع الزبون باقتناء السلع
  .لخطأ تجاه المصدر إذا قصر في بذل العناية الالزمة لتحقيق النتيجة

يلتزم الساعي في مواجهة الزبون بتحقيق : مسؤولية الساعي تجاه الزبون – 2 - أ
فعندما . ليهان توفير السلعة أو الخدمة وفقا للشروط واآلجال المتفق عانتيجة هي ضم

يتصل الساعي بالزبون لعرض السلعة فأنه يقدم له بيانات ومعلومات متعلقة بالمنتوج 
فإذا امتنع الزبون . المالي المصدر مع االلتزام بصحة هذه المعلومات وبوفرة المنتوج

 بالشراء وعند إصداره أمر بشراء كمية تعهد الساعي بوفرتها، ظهر أنها غير موجودة،
                                                   

  .شأنه في ذلك شأن الوسطاء ومقدمي الخدمات المالية - 1
« Le prestataire de service d’investissement n’étant généralement qu’a une obligation de 
moyen ». 
 BONNEAU Thierry, DRUMMOND France droit des marchés financier, op.cit, p 363. 
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الذي ربما فوت فرصة . ي حينها قد أخل بالتزامه التعاقدي تجاه الزبونيكون الساع
  . استثمار أمواله في منتوج مالي آخر بغية شراء المنتوج الذي يعرضه الساعي

ضمن الساعي لزبونه تنفيذ التزامه بالشكل المتفق عليه وأي إخالل بهذا االلتزام ي
يتحقق . )1(الضرر الذي يصيب الزبون ينشأ مسؤولية على عاتق الساعي الذي يلتزم يجبر

في مصلحة مشروعة  عنصر الضرر إذا أصيب الزبون أو أي عون من أعوان السوق
الخطأ هو  هوعلى المضرور أن يثبت أن الضرر الذي لحقه سبب. أو أدبية كانت مادية

إلى  ضذهب البع.  إالّ بتحديد طبيعة التزامهالساعي ال يتحدد خطأ  .ساعيالذي ارتكبه ال
مدنيا عن الساعي  يسأل. )Obligation de résultat )2 اعتبار إلزام بتحقيق نتيجة

حتى  ،المتفق عليها في العقد األضرار التي لحقت بالزبون إذا لم تتحقّق النتيجة المرجوة
في هذه . وإن كان هذا األخير قد بذل في سبيل تحقيق تلك النتيجة عناية الرجل العادي

  .)3(تحقّق النتيجة  معلى المضرور إثبات عد الحالة يكفي

 Obligation de التزاما بذل العناية ساعيذهب البعض اآلخر إلى اعتبار التزام ال

moyen)4(جل العادي  ساعي، فيكون الد أنّه بذل عناية الرقد نفذ التزامه كما يجب بمجر
ذه الحالة على المضرور في ه. وال يكون حينها مسؤوال عن عدم تحقق النتيجة ،في أدائه

التزامه كي يتحصل على  في تنفيذأن يثبت أن الوسيط قد قصر في بذل العناية الالّزمة 
 بل التعاقد، التزاماًاعتبار االلتزام ما قأبعد من ذلك بهب البعض اآلخر إلى ذ. التعويض

                                                   
: المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  14تنص المادة  -  1

مسؤولين حيال آمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة المتفاوض بشأنها  يعد الوسطاء في عمليات البورصة« 
  .» في السوق ودفعها

حيث اعتبر الوسيط في عمليات البورصة وكيال بالعمولة  ،يه األستاذ أيت مولود فاتحإل وهو ما ذهب -  2
ن تنفيذ بالتزامه  ضامنا، فهو يضمن لزبونه تنفيذ اآلمر وتنفيذه على أحسن وجه أي أنّه ال يكتفي بضما

الذي يقع على عاتق الوسيط اآلخر  مهو كوسيط بالشراء إذا كان األمر بالبيع إنّما يضمن تنفيذ االلتزا
  .المقابل للعملية

  . 110أيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مرجع سابق، ص : في ذلك
ة وذلك بإثبات السبب األدنى أو القوة القاهرة، أو خطأ الغير، أو خطأ وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدني - 3

  . من التقنين المدني الجزائري 127المضرور كما نصت على ذلك المادة 
4  - « Le prestataire n’étant généralement tenu qu’a une obligation de moyen ». 

 le jugement du tribunal commercial de Paris du 14 octobre 2003 
BONNEAU  Thierry  et  DRUMMOND  France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 363.  
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  .)1(ببذل عناية وليس التزام بتحقيق النتيجة

فااللتزام ، وكأنه مستقل عن باقي التزامات الساعي  يجب أخذ كّل التزام على حدا
أن  للساعيمن هوية العميل ومن صحة أوامره، هو التزام ببذل العناية، فيكفي  ققبالتح
يتحمل أية  دون أن، مع باقي الوثائق المودعة لديهعناية في التّحقق منها بمقارنتها اليبذل 

  . )2(مسؤولية بعد ذلك إن ظهرت أنها مزورة
الساعي يضمن  .أما عن التزامه بضمان تنفيذ العملية فهو التزام بتحقيق نتيجة

ألجل ذلك فهو يؤمن على مسؤوليته عن عدم التنفيذ بدفع . العملية عند االتفاقتنفيذ لزبونه 
 رقم من المرسوم التشريعي 14ما نصت عليه المادة ل طبقاً ،اشتراكات لصندوق الضمان

في عمليات البورصة مسؤولين حيال آمريهم بالسحب وتسليم القيم يعد الوسطاء «  93/10
بموجب المادة أنشأ صندوق الضمان  لذى، » المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها

  .93/10من المرسوم التشريعي رقم  64
  : المسؤولية التأديبية -ب

بيعة الوكالة التي تختلف طبيعة المسؤولية التأديبية عند المشرع الفرنسي باختالف ط
يعاقب الساعي تأديبا من ف. )3(ينفذها الساعي وباختالف نوعه ونشاطه وباختالف انتمائه

في حالة ارتكابه ألحد ) 4(قبل اللجنة المصرفية إذا كان هذا األخير بنكا أو مؤسسة مالية
  : األخطاء التالية

  . خرق النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم مهنته - 
  . المتثال للتعليمات والتوصيات الممنوحة لهعدم ا - 
  . عدم االستجابة للتحذيرات الموجهة له - 
  . عدم احترام تعهداته - 

                                                   
1  -  DE VAUPLANE  Hubert, « La responsabilité civil des intermédiaires », Revue Droit bancaire 

et bourse, n° 76 novembre – décembre 1999, p 203. 
2  -  Jugement du tribunal commercial de Paris du 7 janvier 2004, observation de  DE VAUPLANE  

Hubert  et  DAIGRE  Jean –Jacques, Revue Banque et Droit, n ° 94, mars – avril 2004, p 32. 
3  - L’article L 341-17 du code monétaire et financier dispose que « Les manquements aux lois, 

règlements et obligations professionnelles, applicables au démarchage bancaire et financier 
sont sanctionnés, selon la nature ou les activités des démarcheurs, ou de leur mandats, par la 
commission bancaire, ou L’AMF ». 
 ARESRAN Philippe, Démarchage bancaire et financier…, op.cit, p 172. 

4  - Article L613-21 du code monétaire et financier. 
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تصدر اللجنة المصرفية في حالة وقوع أحد هذه األخطاء التأديبية إحدى العقوبات 
اإلنذار، التوبيخ، المنع من ممارسة بعض النشاطات، الشطب المؤقت أو النهائي : التالية

قد ترفق هذه  .أو عقوبات مالية على شكل غرامات مالية/لمسيرين، سحب االعتماد ول
  . العقوبات بعقوبات تكميلية كنشر العقوبة في بيانات اللجنة

إذا كان هذا األخير من  ،تصدر لجنة السوق المالية عقوبات تأديبية ضد الساعي
الضابطة للسوق المالية،  بصفتها السلطة .مقدمي الخدمات المالية المعتمد من طرفها

وعلى مقدمي الخدمات المالية  ،رض اللجنة على جميع المتعاملين فيها بصفة عامةفت
احترام النصوص التشريعية والتنظيمية وجميع القواعد المنظمة للسوق  ،بصفة خاصة

تصدر عقوبات تأديبية كجزاء لخرق هذه القواعد وفقا لما هو منصوص عليه . )1(المالية
  . )2(من التقنين النقدي والمالي L621-17إلى   L621-15مواد في ال

عند اخالله بالتزاماته  ،للمسائلة التأديبية الساعي أخضع المشرع الجزائري الوسيط
فكّل تقصير في أداء الواجبات المهنية . تجاه زبائنه أو اتّجاه اللّجنةاسواء  ،المهنية

 ،السارية المفعولجراءات التشريعية والتنظيمية واحترام أخالقياتها، وكذا كّل مخالفة لإل
  . )3(الوسيط لعقوبات تأديبية تعرض

لم يميز المشرع بين طبيعة النشاط الذي يؤديه الوسيط عند تطبيق قواعد المسؤولية 
األدبية، سواء كان ساعياً ينفذ عقد السعي المصفقي، أو مسيراً لمحفظة القيم المنقولة، أو 

  .ة البورصة منفذاً ألوامر زبونهمفاوضاً داخل قاع
على ضمان السير الحسن رقابة دورية على الوسطاء، حرصاً منها اللّجنة تمارس 

الحظت أي خرق شكوى أو  إذا تلقت اية. للسوق وحماية المدخرين والمستثمرين فيها
على ترسل اللّجنة أعوانها المؤهلين إلجراء التّحقيقات، و التنظيمية،و للنصوص التشريعية

الوسطاء تسهيل مهمة هؤالء المحقّقين بتزويدهم بكّل الوثائق الضرورية والسماح لهم 
  .بالدخول لمحالّتهم أثناء ساعات العمل

تولّي النظر في المسائل التأديبية للوسطاء في عمليات البورصة غرفة أنشأت داخل ي
                                                   

1  -  Article L621-9 titre II du code monétaire et financier. 
2  -  DEVAUPLANE Hubert, « L’autorité des marchés financiers », revue banque, Edition 2004, p 

15. 
، المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم 96/03من النظام رقم  46المادة  -  3

  .السابق ذكره
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ة أي نزاع ناشئ عن إخالل اللّجنة، تعرف بالغرفة التأديبية والتّحكيمية المختصة بدراس
  .)1(الوسيط بالواجبات المهنية أو مخالفته لألحكام التشريعية والتنّظيمية المطبقة عليه

  :من أهم المخالفات التي تنظر فيها الغرفة
  .96/03مخالفة إحدى إجراءات النّظام رقم  - 
  .مخالفة إحدى قرارات اللّجنة - 
  . ة أية وثيقة أو أية معلومة تطلبها اللّجنةعدم التّسليم في اآلجال القانونية المحدد - 
  .رفض تسليم وثيقة طالبت بها اللّجنة نفسها أو عن طريق عون كلّفته بالتّحقيق - 
مفاوضة قيم منقولة مسجلّة في ب ،في حالة سماح الوسيط لعون معتمد غير مسجل - 

  .البورصة
  . )2(بمعلومات خاطئة سواء للّجنة أو أحد أعوانها ءاإلدال - 
  :مداوالتها، تصدر الغرفة التأديبية والتحكيمية إحدى العقوبات التاليةبعد  - 
  .اإلنذار - 
  .التوبيخ - 
  .حظر النشاط كلّه أو جزئه مؤقّتا أو نهائيا - 
  .سحب االعتماد - 
 )دج10.000.000.00(يحدد مبلغها بعشرة ماليين دينارمالية أو فرض غرامات /و - 

خطأ المرتكب على أن تدفع مبالغ أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل ال
  .)3(الغرامات لفائدة صندوق الضمان

  يبلغ الطرف المعني كتابيا بقرارات اإلنذار أو التوبيخ، وتبلغ قرارات المنع المؤقّت
                                                   

  .المتعلّق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي  53المادة  - 1
  :وتتدخّل هذه الغرفة في الحاالت التالية 
  .اللّجنةإما بناء على طلب من  -
  .بناء على طلب من المراقب -
  .أو بناء على تظلّم أي طرف له مصلحة 96/03من النّظام رقم  46بطلب من األطراف المذكورة في المادة  -
  .93/10من المرسوم التشريعي  54المادة  

، بواجباتهم ومراقبتهمالمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و 96/03من النّظام رقم  47المادة  -  2
  .السابق ذكره

  .، السابق ذكرهالمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  - 3
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أو النهائي للنشاطات أو لجزء منها وكذا سحب االعتماد لكّل من الوسيط المعني  
  .)1(وتنهى إلى علم الجمهور

   :ة الجزائيةالمسؤولي –جـ
الذي يقضي بأنّه ال و ،في قانون العقوباتالمنصوص عليه تطبيقا للمبدأ الشرعية 

ال ثبت  للساعيجريمة وال عقوبة وال تدابير احترازية إالّ بنص، فإن المسؤولية الجنائية 
من المرسوم  60، 59، 58اإلجرامية والتي حددتها المواد بة إالّ على األفعال الموصوف

  : وهي على التوالي 93/10 رقم يعيالتشر
جريمة خيانة األمانة والتي تتوافر أركانها بمجرد قيام الوسيط بمفاوضات تخالف  - 

أما عقوباتها فعلى . السابق ذكرها 93/10من المرسوم التشريعي  5أحكام المادة 
نفس عقوبة خيانة األمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات وبغرامة مالية 

 .)2(ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة تساوي

جريمة اعتراض على تحقيقات اللّجنة، فيعاقب كّل شخص يعترض سبيل ممارسة  - 
من  50و 35صالحيات اللّجنة وأعوانها المؤهلين المنصوص عليهم في المواد 

يوما إلى ثالث سنوات وبغرامة  30، بالحبس من 93/10 رقم المرسوم التشريعي
  .)3(دج أو بإحدى العقوبتين فقط 30.000قدرها 

جريمة استغالل معلومات امتيازيه، فكّل شخص توافرت عنده بمناسبة ممارسته  - 
لمهنته أو وظيفته معلومات امتيازيه عن منظور مصدر السندات أو وضعيتهن أو 
منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو 

نجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخّر  لذلك، قبل أن إب يتعمد السماح
  .)4(يطّلع الجمهور على تلك المعلومات

كّل شخص قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة . جريمة نشر معلومات خاطئة - 
وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته 

                                                   
  .، السابق ذكره...وط اعتماد الوسطاءرالمتعلّق بش 96/03من النظام رقم  48المادة  - 1
  .، السابق ذكرهببورصة القيم المنقولة المتعلّق 93/10من المرسوم التشريعي رقم  58المادة  - 2
  .، السابق ذكرهالمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشريعي رقم  59المادة  - 3
جنحة استغالل معلومات امتيازية في البورصة بين اختصاص القاضي وسلطة «حمليل نوارة، لتفاصيل أكثر   -  4

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2007، 02عدد  ة للقانون والعلوم السياسية،المجلة النقدي، »ضبط السوق المالية
  .160 -111جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص ص 
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منظور سند مقبول للتّداول في البورصة من محل تداول في البورصة، أو عن 
 . شأنه التأثير على األسعار

كّل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس، مباشرة أو : جريمة تضليل السوق - 
عن طريق شخص آخر، مناورة تهدف إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم 

  . )1(األسعارالمنقولة من خالل تضليل الغير، والبعض يسميها جريمة مناورات 
وهي الحبس من ستة  ،قرر المشرع عقوبة موحدة للجرائم الثالثة السابق ذكرها

دج، يمكن رفع  30.000وغرامة مالية قدرها  ،)05(أشهر إلى خمس سنوات ) 06(
مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقّل هذه 

هناك من الفقهاء من نادوا .  )2(ه أو بإحدى هاتين العقوبتينالغرامة عن مبلغ الربح نفس
وذلك بهدف حماية السوق  ،بضرورة مضاعفة هذه العقوبات لتحقيق الردع المطلوب

المالية من هذه الجرائم ومن التّالعب فيها خاصة وأن مرتكبي هذه الجرائم هم مهنيون 
تردعهم الغرامات المالية الضئيلة ، وذات مالئة مالية ال يستهان بها، ال)3(نصومتخص.  

                                                   
1  -  DUCOULOUX – FAVARD  Claude,  et  RONTCHEVESKY  Nicolas, infractions boursières. 

Editions Joly, Paris 1997, p 73. 
  .المتعلّق ببورصة القيم المنقولة 93/10وم التشريعي رقم من المرس 60المادة  - 2
ل، الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية، دراسة مقارنة، دار الجامعة ومحمد فاروق عبد الرس: في ذلك - 3

  .399، ص 2007الجديدة، مصر، 
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  الفصل الثاني
 نشاط السوق الثانوية تنظيم

فيها المنتوجات المالية  تتداولهذه السوق بالسوق الثانوية ألنها السوق التي  سميت
 VANاألولالبورصة نسبة إلى مؤسسها  بتسمية تشتهرلتي اا ،األوليةالمطروحة في السوق 

DER BOURS )1( .1531بورصة للقيم المنقولة في بلجيكا عام  أول ظهرت)بورصة لتليها ،)2 
ديسمبر  17بورصة باريس التي أنشئت بموجب قرار من البالط الملكي في  ثم ،)3(بفرنسا ليون

لكنّها . عند بداية الثورة الفرنسية أقفلت هذه البورصة. L'hôtel de ville  ، وكان موقعها في1724
 ثم )5(بورصة أمريكا التحقت .)Le palais royal)4داخل القصر الملكي  1808استأنفت نشاطها في 

                                                             

  . 15، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية   -  1
لقرن الرابع عاش في أواخر ا. كان السيد بورص أحد أكبر التجار األغنياء والصيارفة المهمين في بلجيكا

كان ينظم اجتماعات للمبادالت التجارية بقصره، فسميت هذه . البلجيكية Burgesعشر في مدينة  
شمعون . من اسمه" البورصة"الحقاً اشتقت كلمة االجتماعات بتسمية بورص نسبة إلى صاحب القصر، 

  .7شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص 
المنقوشة على بيت تاجر يجتمع لديه التجار لتبادل سلعهم، ويلعب هذا نّها مشتقة من الرموز أفي حين يرى البعض 

بينما يجمع البعض اآلخر بين . (trois bourses)األخير دور الوسيط بينهم، وكانت النقوش تمثّل ثالثة أكياس من النقود 
  .14سيد طه بدوي محمد، مرجع سابق، ص   . الروايتين

مداخلة منشورة في مجمع أعمال الملتقى الوطني " ماهية بورصة األوراق المالية"سهمين أحمد، بودي عبد القادر، وبو   -  2
 24المنظم من طرف جامعة أدرار يومي " قتصاد الجزائريأثر أداء البورصة على فعالية التمويل في اال"الثاني حول 

  .16، ص2007أفريل  25و
هم بورصة عرفتها فرنسا في القرون الوسطى، لم تعرف هذه هي أقدم وأ ،1595سنة  Lyonأنشأت بورصة ليون  - 3

ظهرت محاولة لتنظيم سوق البورصة بنظام  1724، وفي 1639البورصة سماسرة مختصين في التداول إال في 
  لمزيد من التفاصيل عن تاريخ البورصة في فرنسا، . ملكي، لكنّه لم يجد نفعا

DURAND Michel, La bourse, collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 1993, p11. 
- PERQUEL Jean-Jacques et PERQUEL François-Eric, Les Bourses d’ Europe centrale, Collection 

Gestion Internationale, Editions Vuibert, Paris, 1995, p 7. 
عاشور عبد الجواد عبد : أيضا  . 19، مرجع سابق، ص...الماليةسيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق  -4

  .13، مرجع سابق، ص...الحميد، النظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية
، 1815إلى  1725، تمتد األولى من إلى ثالث مراحل يمكن تقسيم مراحل ظهور وتطور البورصات األمريكية - 5

ثم نقلت من البورصات األوربية الشرقية بعض . ستريت، وكانت سوقًا عاجلة حين عرفت أول بورصة في وول
، 1914إلى  1815المرحلة الثانية تبدأ من . وفي أواخر القرن أنشئت بورصة في فيالدلفيا. تقنيات السوق العاجلة

  .1970، وأخيرا مرحلة 1949إلى  1914أما الثالثة فتبدأ من 
  PERQUEl Jean Jacques, Les bourses Americaines, Editions Vuibert, Paris, 1992, pp. 2-8. 
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 .في كافة أنحاء العالم االقتصاديةلتنتشر هذه التقنية  ،)1(1773بورصة لندن بالركب سنة 

عهي السوق المنظمة التي تعقد  «منها ما يلي يذكر بعدة تعاريف   المنقولة القيم بورصة فتر
دورية، تحت رقابة إدارة  أوية المالية في حصص يوم األوراق تداولفيها عمليات يكون موضوعها 

كّل المعلومات الخاصة بالقيم، والتي تتحول  فيه تجتمع الذي اإلطار « أنّهاعرفت كذلك ب. »السوق 
تسمية البورصة تدّل  أن البعض يرى. )2(»فيما بعد إلى أسعار يتعامل بواسطتها البائع والمشتري 

  :على معانٍ مختلفة منها
  .البورصة عمليات فيه تنعقد الذي المكان -
 .المالية األوراق تداول في والمتمثّلة المنجزة العمليات -

 .العمليات تلك فيها تُعقد التي الدورية أواليومية  الحصص -

 . )3(منظّمة سوقًا لكونها السوق تلك داخل المتعاملين على المفروض التنظيم -

 قانونياً تأطراً يرافقها أن يجب لذا فيها، المنجزة العمليات وتعقيد بدقة الثانوية السوق تمتاز
 الموضوعية القواعد بتحديد ذلك يكون .سواء حد على فيها والمتعاملين السوق حماية يضمن محكماً

 التي السوق تعرف. فيها المتعاملين والتزامات حقوق وتحديد فيها، المنفذة للعمليات واإلجرائية
 تركت التي األسواق لبعض خالفاً المنظمة، قبالسو فيها المنجزة للعمليات قانوني بتأطير حظيت
 .المنظمة غير باألسواق فسميت فيها، المتعاملين لألعوان تنظيمها التشريعية اإلرادة

كل من المشرع  أوالهاإذ  ،قانوني محكم إلطار تخضع منظمة سوق الجزائر بورصة تعتبر
نظمت عمليات  .في بعض األحيانوإن كان تنظيماً معاباً  ،واللجنة عناية خاصة بتنظيم عملياتها
 ).األولالمبحث ( التنظيميعليها الطابع  فطغى ،تنظيمية وأخرىالبورصة بموجب نصوص تشريعية 

  ).الثاني المبحث( التعاقدي بالطابع فامتازت العمليات بعضحرية التعاقد في  لألطراف منحت ذلك مع
                                                             

شهدت بورصة لندن بدايتها في القرن الخامس عشر، عندما بدأت الحكومة البريطانية وبعض الشركات الكبرى  -  1
ين تلعب دور مع نمو وزيادة تداول األوراق ظهرت فئة من المتعامل. تجمع األموال عن طريق بيع األسهم والسندات

انتقل تجار األوراق المالية إلى مبنى خاص بهم لتظهر بذلك السمات  1773وفي عام  .الوسيط بين البائع والمشتري
  . األولى للبورصة في لندن

  . 14مرجع سابق، صالنظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية، عاشور عبد الجواد عبد الحميد،  في ذلك   
  . 16مرجع سابق، ص ،"ماهية بورصة األوراق المالية"بوسهمين أحمد، و دي عبد القادر،بوكذلك 

2  - «  On peut définir la bourse comme suite «  La bourse et le cadre où un ensemble d’informations relatives 
à un titre, se transforme en prix accepté par les acheteurs et les vendeurs ».                                   
 RAHNI. M. La bourse, organisation et mode de fonctionnement, journée de conseil «  La bourse, de 
réelles perspectives pour l’entreprise », conférence tenue au grand hôtel MERCURE Alger le 22 
novembre 2000. 

3   - PEZARD Alice, Droit des marchés monétaire et boursier, Editions J.N.A., Paris, 1991, p 116.  
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  األول المبحث
  الطابع التنظيمي لعمليات السوق الثانوية

 للسوقيا االدول بتنظيم عمليات السوق الثانوية، نظراً لما تحققه هذه السوق من مز اهتمت
إذ ال . تؤديها التي الوظائف طريق عن عامة، بصفة الوطني ولالقتصاد خاصة بصفةالمالية 

المالية، بل  األوراق تداولتقتصر السوق الثانوية على مجرد كونها مكان اجتماع السماسرة  ل
  :يلي ما منها ذكريدي وظائف هامة صارت تؤ

 تعبئة طريق عن والوطنية، األجنبية األموال رؤوس لجذب وسيلة أهم البورصة تشكل - 
 استقطابب السوق هذه تهتم. المنقولة القيم في لالستثمار جيداً توجيهاً وتوجيهها المدخرات

 عائد تحقيق إلى يسعون بل السوقب المضرة المضاربة إلى يسعون ال الذين المدخرين صغار
بسيطاً كان لوو ثابت. 

 االتصال حلقة تمثل ألنها للسوق، عام ومؤشر االقتصادي للنشاط مرآة البورصة تعتبر -
 والشركات المالية والمؤسسات كالبنوك االقتصادية والفعاليات القطاعات مختلف بين

بين األنشطة  والتكامل التنسيق تحيق في البورصة تساهم. المنقولة بالقيم المتعاملة
االستثمارية والسياسات النقدية، عن طريق تعاقب الدورات االقتصادية بين الركود 

  واالستثمار، االدخار ومعدل األسعار التجاه عاماً مؤشراًكما تمثل البورصة . واالنتعاش
 .)1(السوق اتجاه ودراسة غيرها، من فعالية األكثر القطاعات كشف على يساعد الذي

داخل البورصة بتسعير القيم المنقولة وفقاً لقاعدة العرض   األوامرة مواجهة عملي تنتهي -
يحقق هذا التسعير الشفافية التامة للعمليات داخل البورصة والعدالة بين مختلف . والطلب

 .)2(كفاءتهاو السوق حالة عن يعبر كما ،المتعاملين

 قراره يتخذ كي للمستثمر، والكافية زمةالال المعلومات البورصة سوق توفر - 
 وبالوضعية عامة بصفة للسوق االقتصادية بالحالة تامة دراية عن االستثماري

 .خاصة بصفة للشركة الحقيقية
                                                             

الملتقى الوطني الثاني، حول أثر أداء البورصة لقاة في ، مداخلة م"الوظائف االقتصادية للبورصة ومنتجاتها"مداحي عثمان،  - 1
  .87ص 2007أفريل  25و 24م من طرف جامعة أدرار، أيام على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري، المنظ

الملتقى الوطني  ملقاة في، مداخلة "االقتصاد الكليو فعالية البورصة ووظائفها بالنسبة لالقتصاد الجزئي"أقاسم عمر،  - 2
 24ار، أيام الثاني، حول أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري، المنظم من طرف جامعة أدر

  .52ص 2007أفريل  25و
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التشريعات  تدخلت لذا. محكماً تنظيماً نظمت إذا إال الوظائف هذه البورصة تحقق ال
ت ضبط السوق التقنية لسلطا األمور ةًالعام لعمليات السوق تارك اإلطارالمختلفة لوضع 

يتم تنظيم عمليات السوق الثانوية عبر تنظيم جميع . المالية باعتبارها أكثر تخصصاً لتنظيمها
المراحل التي تمر بها هذه العمليات، بداية بإدخال القيم المنقولة في البورصة عن طريق 

  ).الثانيالمطلب ( تسويتهاو لتداولها، ثم تنظيم حصص )األولالمطلب ( قيدها

  األول بالمطل
  الطابع التنظيمي للقيد في السوق الثانوية

 بين الصراع يحتدم السبب لهذا ،واسع ونشاط كبيرة حركية العالمية البورصات تشهد
 مزايا من األخيرة هذه تحققه لما نظراً البورصة، في قيمها قيد نحو سباقها في الشركات
  :يلي فيما تلخيصها يمكن فيها، المقيدة للشركات
الذي يحقق لها  البورصة، عبر التمويل أسلوب من البورصة في المقيدة الشركة تستفيد -

المعقدة والطويلة األمد  اإلجراءاتدون تكبد  ،التمويل الخارجي السريع والكافي
 .)1(والبيروقراطية التي تتسم بها القروض المصرفية

 قيد ألن ق،السو في مرموقة ومكانة سمعة البورصة في قيمها المقيدة الشركة تكتسب -
تساعدها هذه . المالي مركزها قوة على دليل منها الرسمية خاصة السوق هذه في قيمها

 .األمر الذي يسهل معامالتها معهم ناالقتصادييالسمعة على اكتساب ثقة األعوان 
سوق البورصة المعلومات الالزمة عن كل الشركات المقيدة فيها، لذا يسهل على  توفر -

الدوري والمتواصل  ماإلعالكما يعتبر . عية المالية لمنافسيهاكل شركة معرفة الوض
لوضعية الشركة عن طريق نشر تقاريرها المحاسبية الدورية، بمثابة إشهار وترويج 

 . لقيمها المنقولة

 فيها، المقيدة الشركات وحماية السوق حماية على المالية السوق ضبط سلطة تسهر
يكون . فيها من أجل تداول قيمها المنقولة قابلة للقيدالشركات ال واختيار انتقاءعن طريق 

، وبتقنين )األولالفرع (الدخول في هذه السوق  ألجلذلك بفرض شروط صارمة 
  ).الفرع الثاني( فيها القيد إلتمام إتباعها الواجب اإلجراءات

                                                             

، مداخلة منشورة في مجمع أعمال "دور البورصة التمويلي مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"مفتاح صالح ومعارفي فريدة،  -  1
الملتقى الوطني الثاني، حول أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري، المنظم من طرف جامعة 

  .58ص 2007 أفريل 25و 24 امأيأدرار، 
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  األول الفرع

  عن طريق التنظيم شروط القيدتحديد اللجنة ل
 معينة لفئة سوق كل تخصص أسواق، عدة النشيطة عالميةال البوصات تركيبة في يدخل
 من واسعة لمجموعة استثمارية فرص منح هو التنويع هذا من الغرض. والشركات المتعاملين
الذي يعتبر من النماذج  الفرنسي، بالنموذج الصدد هذا في االستدالل يمكن. مختلفة بأحجام الشركات

  :هي أسواق عدة إلىسوقها المالية  قسمتنماذج أخرى و ة،الناجحة في تنظيم وتسيير السوق المالي
 La côte officielle: الرسمية السوق -
 Le second marchéالثانوية  لسوقا -
  .)Le marché hors côte)1غير الرسمية  السوق -

. المالية السوقبفكرة أن تعدد األسواق وسيلة لتنشيط  النموذج بهذا اقتدت التي الدول تؤمن
 يجب ال المالية السوق تنشيط أن ترى بلدول عديدة ال تحبذ فكرة التعدد هذه،  هناك المقابل في
من هذا النموذج نذكر التشريعين الكويتي واألردني . ورقابتها السوق نظام حساب على يكون أن

المقبولة  األوراقاللذين أخذا بمبدأ وحدة الجدول، بمعنى أنّها تملك جدوال واحدا تقيد فيه كافة 
فهي ال تختلف كثيرا عن  ،عن شروط القيد فيها أما .السوق الرسميةيتمثل في في البورصة  تداوللل

الجنسية، فيشترط  المصرية والفرنسية، سوى أن المشرع الكويتي جاء بشرط جديد هو الرسميةالسوق 
ة، هذا يعني أن في قيد قيمها المنقولة في بورصة الكويت أن تكون من جنسية كويتي الراغبةعلى الشركة 

  .)2(المالية األجنبية غير وارد في بورصة الكويت األوراققيد 
. الجزائر من الدول التي تنتمي إلى النموذج الثاني معتنقتاً مبدأ وحدة السوق المالية تعد

. )3(الدين وسندات المال رأس لسندات الرسمية السوق هيبورصة الجزائر بسوق وحيدة،  انطلقت
في االقتصاد الجزائري بصفة  اكآنذا الموقف بأن مفهوم البورصة مفهوم حديث هذ تبرير يمكن

 المستثمرين، الستقطاب تسعى وحيدة بسوق البداية يجب فكان ،في المجتمع بصفة عامةو خاصة
  .فيها لالنخراط صارمة شروط فرض طريق عن الكافية القانونية بالحماية وتحاط

                                                             

 .98عاشور عبد جواد عبد الحميد، النظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية، مرجع سابق، ص   - 1

2  - JAFFEUX  Corynne, Bourse et financement des entreprises, Editions Dalloz, Paris, 1994, pp 77-80. 
- JAQUILAT Bertrand, L'introduction en bourse, 2ème édition, Collection Que sais-je, Editions 
Presses Universitaires, Paris, 1989, p 27.    

المتعلق بالنظام العام للبورصة، التي تنص على ما  97/03من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم77المادة    -  3
 .» سندات الديونو ي لبورصة القيم المنقولة، سوق وحيد يتضمن سوقاً لسندات رأس المالإن السعر الرسم « :يلي
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 رقم النظام صدور غاية إلى الوحيدة السوق امبنظالعمل  فيبورصة الجزائر  استمرت
  :هيو أسواق عدة إلى الجزائر بورصة قسم الذي 97/03 رقم للنظام المعدل 12/01

 مال رأس سندات فيها تقيد رئيسةالتي تنقسم بدورها إلى سوق  ،سندات الرأسمال سوق  -
 .لمتوسطةاو الصغيرة المؤسسات عن الصادرة رأسمال لسندات وسوق ،الكبرى الشركات

لسندات الدين الذي يتضمن سوقاً لسندات الدين الصادرة عن شركات األسهم،  سوق - 
 . وسوقاً لسندات الدين الصادرة عن الدولة والهيئات المحلية

 .العمومية الخزينة عن الصادرة للقيم سوق - 
شروط خاصة  12/01في النظام رقم  ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم لجنة حددت

  . )ثانياً(سندات الدينسوق ، وأخرى ب )أوالً(ي سوق سندات رأس المالبالقيد ف
  :القيد في سوق سندات الرأسمال - أوالً

الخاص  ،األولقسم ثاني من الفصل  إحداثعلى  12/01المادة الخامسة من النظام رقم  تنص
واد من بشروط القبول تحت عنوان شروط قبول سندات الرأسمال في السوق الرئيسية يتضمن الم

إدراج  شروطعلى إنشاء قسم ثالث يدعى  هنفسثم نصت المادة التاسعة من النظام . 44إلى  30
  . 7- 46إلى  45سندات رأس المال في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن المواد من 

 : الرئيسية السوق فيالرأسمال  سنداتقيد  شروط -أ
وهي السوق المخصصة لشركات األسهم هذه السوق منذ وجود بورصة الجزائر،  توجد

قسم خاص : يمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين هما. الضخمة ألن شروط الدخول فيها جد صارمة
الشروط الواجب توافرها في القيم المنقولة ببالشروط الخاصة بالشركة المصدرة، وقسم خاص 

  .  المرغوب قيدها
 قيمها قيد طلب تقدم التي الشركة على يجب :المصدرة بالشركة الخاصة الشروط - 1 -أ
  :التالية الشروط على توافرها تثبت أن البورصة في المنقولة
تكون الشركة شركة أسهم منشأة وفقًا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في  أن - 

  .)1(القانون التجاري
تين للسنة الماليتن السابق للسنتينالشركة أن تنشر الكشوف المالية المصادق عليها  على - 

  .)2(ذلك خالف اللجنة تقررالتي تم خاللها تقديم طلب القبول ما لم 
                                                             

 .المتضمن النظام العام لبورصة القيم 12/01من النظام رقم  6المعدلة بموجب المادة  97/03من النظام رقم  30المادة  -  1
  .السابق ذكره 97/03من النظام رقم  31المادة    - 2

شرع الفرنسي على الشركة الراغبة قيد قيمها المنقولة في الجدول الرسمي أن تنشر كشوف السنوات اشترط الم 
 .الثالث األخيرة قبل طلب القيد
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  . )1(طلب القبولالسابقة لالمالية  السنة خالل مالية أرباحا حققت بأنها تثبت أن الشركة على يجب - 
من المنظمة الوطنية للخبراء  ينجزه عضو ،تقرير تقييمي ألصولها تقديمعلى الشركة  يجب -

  .بتقييمه اللجنة تعترف أخر خبير أي أو ،ر مندوب الحسابات للشركةالمحاسبين غي
 الحسابات مندوب طرف من تقييم محل تكون ،الداخلية للمراقبة هيئة وجود تبرر أن يجب -

 فعليها الشركة لدى الهيئة هذه مثل تتوفر لم وإن للشركة، الداخلية الرقابة حول تقريره في
  .)2(في البورصة للتداول سنداتها قبول تلي يالت المالية السنة خالل تنصيبها

قابضة  شركة أووإذا بقي مساهم غير الدولة  السندات، تحويل بعملية الشركة تتكفلأن   - 
 المصالح تعارض عنه ينجم مما ،معها خاصة رابطة على الشركة رقابة في تتحكم عمومية

 يقبل ال ،فيها المساهمين كل تجاه الشركة مسؤولياتو المساهم هذا حيال الشركة التزامات بين
  .)3(البورصة في الشركة هذه قيد

 تقل ال أن ،في السوق الرئيسة للتداول أسمالهار سندات قبول تطلب التي الشركة على يجب -
 .)4( )دج500.000.000(مليون دينار خمسمائةالذي تم وفاؤه عن  رأسمالها قيمة

 للشركة االجتماعي المال رأس من% 20 نسبة تمثل سندات الجمهور على توزع أن - 
  .)5(وذلك يوم اإلدراج على أبعد تقدير

 في المصدر مساعدةلتعين وسيط  ،الشركةعلى  97/03رقم  النظام من 17 المادة اشترطت - 
  .هافي المذكورة الشروط توافر من تأكدال وعليه ،)6(إجراءات القبول واإلدخال

                                                             

 .السابق ذكره 97/03من النظام رقم  34المادة    - 1
  .، السابق ذكره97/03من النظام رقم  36المادة    -  2
مصالح في أجل تحدده وذلك بعد قبول سندات الشركة للتداول في البورصة إذا كان يمكن للجنة أن تفرض تسوية ال -  3

إذا رأت اللجنة أن الشركة آهلة للقبول في  جدول األسعار رغم وجود تعارض المصالح، وجب إشعار . ذلك ممكناً
  .رة اإلعالميةكل مساهمي الشركة بذلك وكذا عامة المستثمرين ويتعين على الشركة أن تصرح  بذلك في المذك

 .    ، السابق ذكره97/03من النظام رقم   39و 38، 37المواد    
التي كانت تشترط أال يقل  97/03من النظام رقم  43المعدلة للمادة  12/01فقرة أولى من النظام رقم  7المادة  -  4

 .)دج 100.000.000( رأسمال الشركة عن مائة مليون دينار جزائري
يستغرب إدراج هذه الفقرة في . 97/03من النظام رقم  43المعدلة للمادة  12/01رة ثانية من النظام رقم فق 7المادة  -  5

من قيمة رأس المال الشركة دون % 20أي  هامع أنها تنص على النسبة نفس 12/01من النظام رقم  7المادة 
شرع الفرنسي الذي اشترط التوزيع هذه النسبة تعادل تلك التي اشترطها المشرع المصري على خالف الم. تعديل

كما اشترط هذا النظام أال يقل  .من رأسمال الشركة التي ترغب في القيد داخل البورصة% 25بين الجمهور بنسبة 
  .شخصا، وهو ما لم يشترطه المشرع الفرنسي) 150(عدد المكتتبين في الورقة المطلوب قيدها عن مائة وخمسين 

 . 107مرجع سابق، ص لنظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية،اعاشور عبد الجواد،    
 .، السابق ذكرهما97/03من النظام رقم  17المعدلة للمادة  12/01من النظام رقم  3المادة  -  6
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  :المالية باألوراق الخاصة الشروط -  2 - أ
  .)1(بكاملها مدفوعة القبول طلب محل األسهم تكون أن يجب - 
 وذلكمساهم على األقل،  150سندات رأس المال على جمهور يقدر بـ  يعتوز يجب - 

 .)2(على أبعد تقدير اإلدراج يوم
 : والمتوسطةالقيد في سوق المؤسسات الصغيرة  شروط -ب
الجزائري، باهتمام خاص من طرف المشرع  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ظيتح
التنمية  أدواتإذ تعد هذه المؤسسات من أقوى . لالقتصاد الوطني بأهميتها منه وعياًوذلك 

 مصدر فهي ،والتطور االقتصادي واالجتماعي في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء
  .)3(الفكريةو الخدماتية ،اإلنتاجية باألنشطة تهتم كونها العمل، فرص وخلق والدخل اإلنتاج لتوليد

 بخلق والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لتشجيع جبارة مجهودات الجزائرية الحكومة بذلت  
 01/18 رقم القانون بإصدار ذلك كان ،وترقيتهاتها لمرافق المناسب والمؤسساتي القانوني المناخ

ن إلى يهدف هذا القانو. )4(والمتوسطة صغيرةال المؤسسات لترقية التوجيهي القانون المتضمن
 عرفت .)5(ترقيتهاو هادعم ،مساعدتها تدابير وتحديد والمتوسطة، الصغيرة المؤسساتتعريف 

 صغيرةال المؤسسة تعرف « :يلي كما والمتوسطة الصغيرة المؤسسةمنه  الرابعة المادة
 :الخدمات أو/و السلعوالمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج 

 .شخصاً 250 لىإ 1 من تشّغل -
 مجموع يتجاوز ال أودينار جزائري ) 2( رقم أعمالها السنوي ملياري يتجاوز ال -
 .دينار مليون) 500( خمسمائة السنوية حصيلتها
 .» ...االستقاللية معايير تستوفي -

                                                             

 .، السابق ذكره97/03من النظام رقم  33المادة  -  1
  .، السابق ذكره97/03 لنظام رقممن ا 44المعدلة للمادة  12/01من النظام رقم  8المادة    -  2

ـ  «: قبل تعديلها تنص على ما يلي 97/03من النظام رقم  44كانت المادة   يجب توزيع سندات رأس المال على جمهور يقدر ب
 .»ر على األكثر من رأس المال االجتماعي، وذلك يوم اإلدخال على أبعد تقدي% 5مساهم على األقل، يملكون فرادى  300

، 2، العددمجلة إدارة، "مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري"إقلولي ولد رابح صافية،    - 3
 .7، ص 2008

، المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001 ديسمبر 12المؤرخ في  01/18 القانون رقم - 4
 .2001 مبرديس 15، صادر في 77 والمتوسطة، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  01/18تنص المادة الثانية من القانون رقم  -  5
ترتكز سياسات وتدابير المساعدة والدعم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة   «:والمتوسطة، على ما يلي

السلطات العامة كل التدابير  تسخر. والمتوسطة على دراسات مالئمة، تهدف إلى ترقية تنافسية المؤسسات
  . » الالزمة والوسائل الضرورية لذلك
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 وذلك والمصغرة الصغيرة، المتوسطة، المؤسسة من كل بين 01/18رقم  القانون ميز
المشرع الفرنسي فقد وضع ثالث معايير واكتفى  أما .)1(منها واحدة بكل الخاصة المعايير بتحديد

  .)2(متوسطة أوبتوافر واحد منها العتبار المؤسسة مؤسسة صغيرة 
بإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم لجنة سمحت

ترقية المؤسسة  أولهماوذلك لغرضين،  12/01مرة بموجب النظام رقم  ولفي البورصة أل
من مزايا البورصة السابق ذكرها،  استفادتهاالصغيرة والمتوسطة وتشجيع تنافسيتها عن طريق 

 يستنتج .ثانيهما بعث نفس جديد في بورصة الجزائر التي تعاني الركود وإحجام الشركات عنها
 الصغيرة سساتالمؤ عن الصادرة المال رأس سندات بإدراج تسمح اللجنة أن النظام هذا من

 حد على المدخرين السوقو حماية على هاحرص إلى ذلك رد يمكن. الدين سندات دون والمتوسطة
  .جالهاآ في ديونها سدادمن خطر عدم قدرة هذه المؤسسات على  سواء،

شروط خاصة إلدخال سندات رأسمال المؤسسات الصغيرة  12/01النظام رقم  وضع
  :وهي المال رأس سندات بإدراج المتعلقة العامة الشروط إلى إضافةوالمتوسطة في البورصة، 

 عليها يجب كما ،أسهم شركة نظام ذات والمتوسطة الصغيرة المؤسسةأن تكون  يجب - 
 بمساعدتها ويكلف البورصة في الراعي يدعى سنوات خمس لمدة مرافق مستشار تعيين
 التزاماتها تحترم أنها من باستمرار والتأكد القبول عملية تحضير في سنداتها، إصدار أثناء

 .)3(اإلعالم مجال في والتنظيمية القانونية

أن يشهد الراعي في البورصة بواسطة توقيعه على  المذكرة المعروضة على اللجنة  يجب - 
 شأنه منللتأشير عليها، بأنه قام باإلجراءات المعهودة وبأن المذكرة ال تتضمن أي إغفال 

 .)4(مضمونها في يؤثر أن

 أو بنكاً، أويكون الراعي في البورصة وسيطاً معتمداً في عمليات البورصة،  أن يجب - 
 المؤسسات تتمتع وإستراتيجيةاستشارة في المالية والقانون  شركة أومالية،  مؤسسة

                                                             

  .السابق ذكره 01/18من القانون رقم  7و 6 ،5المواد    -  1
2  - Article 212-7-1 du règlement général de l’AMF Modifier par l’arrêté du 14 juin 2012,  

« 1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels 
ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes : 
a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ; 
b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ; 
c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ; » 

 .السابق ذكره 12/01من النظام رقم  9، المستحدثة بموجب المادة 97/03من النظام رقم  46المادة    -  3

 .السابق ذكره 12/01نظام رقم من ال 9المستحدثة بموجب المادة  1-46المادة    -  4
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معترفاً بها من  ،بالتجربة الكافية في مجال هيكلة الرأس مال واإلدماج وشراء المؤسسات
 وظيفة لممارسة المرشحة شركةال تسجيل وإجراءات وطشر تحدد .اللجنة ومسجلة لديها

 .)1(اللجنة من تعليمة بموجب البورصة في الراعي

حسب  إعدادهاأن تكون الشركة قد أبرمت مع الراعي في البورصة اتفاقية يتم  يجب -
 االتفاقية فسخ حال في. الطرفان عليها ويتفق سنتان أدناها لمدةالنموذج الذي تحدده اللجنة 

 . )2(بذلك اللجنة وتبلغ البورصة في آخر راعياً الفور على تعين أن الشركة لىع يجب

أن تكون الشركة قد نشرت كشوفها المالية المصادق عليها عن السنتين الماليتين األخيرتين،  يجب - 
ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك دون المساس بأحكام القانون التجاري لمتعلقة بالشركات ذات 

ال يطلب استفاء شروط الربحية والرأسمال األدنى و لجأ إلى اإلعالن العلني لالدخاراألسهم التي ت
 .)3(والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سوق في قبولها تطلب التيمن الشركات 

وذلك يوم اإلدراج  ،%10 أدناه مستوى علىأن تفتح الشركة رأسمالها االجتماعي  يجب - 
 .على أبعد تقدير

مساهماً، ) 50(ل الشركة على الجمهور على عدد أدناه خمسون توزيع سندات رأسما يجب - 
مستثمرين مؤسساتيين من بنوك ومؤسسات مالية، شركات التأمين، هيئات ) 3(ثالثة  أو

 االستثمار رأسمال شركات االستثمار، صناديق ،التوظيف الجماعي في القيم المنقولة
 . )4(د تقديروذلك يوم اإلدراج على أبع لألصول، المسيرة والشركات

 إلى سنداتها بنقل والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات سوق في المقيدة للشركة اللجنة سمحت
 خمسمائة مليون عن يقل ال وفائه تم الذي رأسمالها قيمة أن تثبت أن بمجرد الرئيسة السوق

                                                             
السابق ذكره، أصدرت اللجنة التعليمة رقم  12/01من النظام رقم  9المستحدثة بموجب المادة  2- 46طبقاً للمادة  -  1

 .، المتضمنة شروط وإجراءات تسجيل راعي البورصة2013جوان  09المؤرخة في  2013/01
السابق ذكره، أصدرت اللجنة  12/01ستحدثة بموجب النظام رقم ، الم97/03من النظام رقم  3-46طبقاً للمادة  -  2

، المتضمنة نموذج االتفاقية المبرمة بين الشركة المرشحة 2013جوان  09المؤرخة في  2013/02التعليمة رقم 
 .للقيد في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراعي في البورصة

  .السابق ذكره 12/01م رقم المستحدثة بموجب النظا 4- 46المادة    -  3
تظهر خصوصية هذه السوق في أنها سوق مرنة، إذ ال تشترط على الشركة أن تكون قد حققت أرباحاً سابقة، عكس السوق  

الرئيسة التي يشترط في الشركة أن تنشر كشوف السنتين السابقتين للقيد، وأن تكون قد حققت أرباحاً خالل السنة األخيرة 
أنشأ سوق غير رسمية بالموازاة مع السوق الرسمية ع الجزائري هذا التقسيم من نظيره الفرنسي، الذي نقل المشر. منها

لتتداول  فيها أوراق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي ال تستطيع تلبية شروط القيد في السوق الرسمية، مع ذلك ترغب 
  .ي هذه السوق بسيط للغاية، إذ أنّه ال يقترن بأي شرطالقيد ف. في تدعيم رأسمالها عن طريق تلقي مدخرات الجمهور

  JAQUILAT Bertrand, L'introduction en bourse, op-cit, p 31.    
 . السابق ذكره 12/01، المستحدثة بموجب النظام رقم 97/03من النظام رقم  6-46و 5-46المواد    -  4
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يمكن اعتبار سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . )1()دج 500.000.000( دينار جزائري
 في القيد شروط على توفرها انتظار في الشركة، بها تمر أوليةسوق انتظار أي مرحلة  بةبمثا

 عمل كيفية عن الكافية الخبرة واكتسبت السوق في تموقعت قد تكون حينها الرئيسية، السوق
  .فيها االستثمار تقنياتو المالية السوق

عن نظيرتها  ،سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري تختلف
في أن هذه األخيرة ال  ،le marché hors côteالفرنسية المعروفة بسوق خارج التسعيرة 

 أن الشركة في مساهم ألي يمكن كما  للغاية، بسيط السوق هذه في فالقيد .فيها للقيدتتطلب أي شرط 
. المساهمين باقي موافقة إلى الحاجة دون ،يمتلكها التي األسهم لبيع منفردة وبصفة فيها القيد طلب يقدم
  .)2(حقّ السوق هذه في القيد أن للقول البعض ذهب لذا

 المؤسسات وسوق الرسمية السوق بين وسطى سوقاً الفرنسية المالية السوق تعرف
 استحدثت . Le Second Marcheالثانية لسوقباسميت هذه السوق  ،والمتوسطة الصغيرة

 أوراقتقيد فيها  دائمةسوق  بمثابةسوق  هذه تعتبر .)3(1983جانفي  04بموجب القرار المؤرخ في 
 بين الوسط المركز في وتصنفالتي ال تتوافر فيها شروط القيد في الجدول الرسمي،  الشركات

 هذه في المقيدة الشركةتستفيد  .قيود بال المباحة الرسمية غير والسوق المتشددة الرسمية السوق
  . )4(القاسية هاة، دون الخضوع لشروطمن مزايا القيد في البورصالسوق 

  : القيد في سوق سندات الدين -  ثانياً
 عن الصادرة الدين سندات األسهم، شركات عن الصادرة الدين سندات السوق هذه تشمل

  .الخزينة سنداتو المحلية، والهيئات الدولة
  :المساهمة شركات عن الصادرة الدين سندات قيد شروط  - أ

قسماً  97/03من النظام رقم  7-46بعد المادة  12/01النظام رقم من  10المادة استحدثت 
 وسندات المال رأس سندات بين لبس لكل منعل ."السوق فيالسندات  قبول شروط"رابعاً عنوانه 

                                                             

 . السابق ذكره 12/01المستحدثة بموجب النظام رقم  ،97/03من النظام رقم  7-46المادة    -  1

2   - « Il n y a aucune condition restrictive d'admission au marché hors côte, dans la mesure où la 
négociation sur celui-ci est un droit, et tout associé d'une société par action peut faire une offre de 
vente sur ce marché de tous ses action ou de seulement une partie ».                                       
  JAQUILAT Bertrand, L'introduction en bourse op. cit, p 31.    

3   -    Voir, AFFEUX Corynne, op. cit, p79.                                                                               
4  - EVARD Dominique, DE LA BACHELERIE Vincent, QUAGILIA Julien, et CASALIS Georges, 

Second marché, Editions Information financière, paris 1991, p 22. 
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 داخل تتداول .السوق في الدين سندات قبول بشروط القسم هذا عنونة باللجنة يرح كان الدين،
 سنداتو المال رأس سندات إلى للتحويل القابلة السندات اق،االستحق سندات من كلهذه السوق 

 يساوي للقيد الطلب محل السندات سعرأن يكون  للتداول السندات هذه لقبول يشترط ،)1(المساهمة
 أن تشترط اللجنة كانت أن بعد ،)2()دج500.000.000.00( دينارعلى األقل خمسمائة مليون 

 100 بينأن توزع  على ،)3(97/03 رقم النظام في دينار يونمل مائة المدرجة السندات قيمة تبلغ
اللجنة عن هذا الشرط في نظامها  استغنت .)4(تقدير أبعد على اإلدخال يوم وذلك األقل على حائز
التي  لالدخار، العلني اللجوء معايير مع يتنافى ألنه صائب غير موقف وهو، 12/01رقم 

  .)5(الجمهور على لسنداتل الموسع االنتشار اللجنة فيها تشترط
 :بقوة القانون الخزينة سنداتو المحلية عاتاوالجمالدولة  عنسندات الدين الصادرة  قيد  -  ب

 إذ خاصة، بمعاملة المحلية والجماعات الدولة عن الصادرة الدين سندات المشرع خص
 من وأكثر بل البورصة، في القيد شروط من 93/10من المرسوم التشريعي رقم  44 المادة استثنتها

تجاهلت لجنة تنظيم عمليات البورصة . )6(قيدها بقوة القانون بمجرد طلب مصدرها ذلك تجعل ،ذلك
 من النوع هذا على نص أي يتضمن لم الذي ،97/03ومراقبتها هذه المادة عند إصدارها للنظام رقم 

هذه السندات كونها النص على مثل  إلى بحاجة نفسها تجد لماللجنة  بأنذلك  تبرير يمكن. السندات
من  44لكن التناقض يثور بشأن صياغة المادة . تقيد بقوة القانون بلال تخضع لشروط خاصة للقيد 

في . ذلك المصدرطلب  تشترطهذا القيد تلقائياً إنما  تجعل ال التي 93/10 رقم التشريعي المرسوم
 التي يقدم بشأنها طلب القيد، تتعلق بسندات الدين 97/03من النظام رقم  46و 45 المادتينحين أن 

 الدين الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية التي يطلب مصدرها قيدها في سنداتوعليه فإن 
                                                             

 . السابق ذكره 12/01، المستحدثة بموجب النظام رقم 97/03من النظام رقم  8-46المادة    -  1

  .السابق ذكره 12/01، المستحدثة بموجب النظام رقم 97/03من النظام رقم  9-46المادة    -  2
 . السابق ذكره 97/03من النظام رقم  45المادة    -  3

  .مليون فرنك فرنسي 100أما المشرع الفرنسي فقد اشترط أن ال يقل سعر سندات الدين عن  
JACQUILAT Bertrand, L'introduction en bourse, op.cit, p 22,  aussi JAFFEUX Corynne, 
Financement des entreprises, op. cit, p 132. 

  .أورو 100,000عدل سعر سندات الدين ليصبح  
Article 212-8 du règlement général de l’AMF Modifier par l’arrêté du 14 juin 2012.                              

 .السابق ذكره 97/03من النظام رقم  46المادة    -  4

 .السابق ذكره 96/02من النظام رقم  02المادة    - 5

تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة  « :على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  44تنص المادة  - 6
 .» ...المفاوضات إذا طلب مصدرها ذلك الجزائرية والهيئات المحلية بقوة القانون في
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  .جلياً التناقض يظهر بهذا، 97/03 رقم النظام من 46و 45 المادتينالبورصة تخضع ألحكام 
 إذ، 12/01النظام رقم  جببمو 97/03 رقم النظاماللجنة هذا التناقض بمناسبة تعديل  تداركت

 :يلي ما على تنص صارت التي 97/03 رقم النظام من 16 المادة تعديل على منه الثانية المادة تنص
 الشروط وفق جهااإدر يتم والتي المحلية والجماعات الدولة تصدرها التي الدين سندات باستثناء «

في البورصة  للتداول المنقولة لقيما قبول يكون أن يجب النظام، لهذا 1- 77 المادة في المحددة
 ثم .)1(» ...لجنةلموضوع طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعالمية تخضع لتأشيرة ا

 النظام من 77 المادة بعد وغيرها 1- 77 المادة إدراج على هنفس النظام من 14 المادة نصت
على  للتداول للخزينة يهةالشب السندات قبول يتم « :يلي ما على تنص والتي، 97/03 رقم

 توفق لم. » مستوى بورصة الجزائر تلقائياً في قسم المعامالت بالجملة بطلب من وزير المالية
 لهذا حد وضعيمكن ال  .المالية وزير من بطلب تقيد الخزينة قيم ألن اإلحالة هذه في اللجنة

 عبارة بحذف 93/10من المرسوم التشريعي رقم  44المادة  تعديل طريق عنإال  التناقض
  .تلقائياً بكلمة وتعويضها المصدر من بطلب

 في القيد شروط من المحلية والجماعات الدولة عن الصادرة الدين سنداتاستثناء  يعتبر
 من باعتبارها الهيئات هذه بها تتمتع التي العامة السلطة امتيازات من امتياز بمثابة البورصة،
 المتعلقة العامة للقاعدة مخالفة خاصة قاعدة خلق قد لمشرعا يكون بذلك. العام القانون أشخاص
  .)2(البورصة في السندات قيد بشروط

  الفرع الثاني
 من طرف المهنيين للقيد في البورصة القواعد اإلجرائيةضبط 

 تنظيماإلجرائية للقيد في البورصة قواعد مهنية بحتة صادرة عن كل من لجنة  القواعد تعتبر
 بورصةشكل أنظمة وتعليمات، وأخرى صادرة عن شركة تسيير  فيمراقبتها عمليات البورصة و

 التي البحتة التقنية طبيعتها إلى راجع الجزئية هذه على المهنية القواعد هيمنة. مقررات شكل في القيم
  .، كما ال يمكن ترك تنظيمها لمحض إرادة األطرافاستيعابها التنفيذية للسلطة وال للمشرع يمكن ال

                                                             

يجب أن يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في  «: كما يلي 97/03من النظام رقم  16كان نص المادة  - 1
 .» ...البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعالمية تخضع لتأشيرة الجنة

نص المشرع الكويتي على تقييد مثل هذه السندات في  إذيد الذي أخذ بهذا االستثناء، لم يكن المشرع الجزائري الوح - 2
وكذا . من الئحة سوق المال الكويتي 8قيدا إجباريا، وذلك طبقا للمادة وجعله ول الرسمية للسوق الكويتية االجد

لمشرع الفرنسي صريحا في قيد كما كان ا. من قانون سوق عمان لألوراق المالية 16المشرع األردني في المادة 
عاشور عبد   . ول الرسمية على أن يتم تداول ها في بورصة باريس ال غيراسندات الدولة بقوة القانون في الجد

 .96مرجع سابق، صبعض جوانب النظام القانوني ألسواق رأس المال، الجواد عبد الحميد، 
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 لقيد اللجنة قبول على للحصول آنفا، المذكورة القيد شروط فيها تتوافر التي الشركة تسعى
 قبول بعد، )أوالً( للدخول في البورصة الشركة بتحضير ذلك يكون. البورصة في المنقولة قيمها
 بورصة تسيير شركة مع التسجيل اتفاقية تبرم اإلعالمية المذكرة على وتأشيرها لملفها اللجنة
  ).ثالثاً( البورصة في قيمها إلدخال عليه المتفق اإلجراء تباشر كي، )ثانياً( القيم

  :تحضير الشركة للدخول في البورصة - أوالً
لدى لجنة  ستودعه الذي القيد ملف بتحضير البورصة، في بالدخول قرارها الشركة تجسد

اتفاقية القيد مع ثم إبرام . تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بغرض الحصول على تأشيرتها
  .شركة تسيير بورصة القيم تمهيداً لدخولها في البورصة

 لجنة،ال لدى طلباً البورصة في المنقولة قيمها قيد في الراغبة الشركةتودع  :القيد ملف -أ
الملف باختالف القيم  يختلف .)1(98/01مرفقاً بملف حددته اللجنة بموجب التعليمة رقم 

  .دين سندات أوسندات رأس مال المرغوب قيدها إذا كانت 
اللجنة على محتوى ملف طلب قيد  نصت: طلب قيد سندات رأس المال ملف - 1 -أ
  :، وهي كما يلي)2(98/01 رقم التعليمة من الثانية المادة في الرأسمالسندات 
 يلي ما تتضمن :عامة وثائق: 

  .للشركة الشرعي الممثل ويوقعه يحرره البورصة في المال رأس سندات قيد طلب - 
  .فيها الشركاء عدد مالها، رأس القانوني، شكلها تسميتها،: بالشركة خاصة معلومات -
 من مستخرج يثبتها القيد، رقم القيد، تاريخ التجاري، بالسجل الشركة تسجيل عن معلومات -

 الرسمية النشرة من ونسخة ،التجاري للسجل الوطني المركز من الصادر التجاري السجل
  .)3(لدى السجل التجاري  BOALانونيةالق لإلعالنات

  .نوعها، عددها، السعر المقترح إلدخالها: المالية محل القيد األوراقعن  معلومات - 
 .)4(باألسهم الخاصة الحسابات مسك ومكان وكيفية الشركة أسهم لطبيعة وصف - 

                                                             

بقبول القيم المتعلقة  1998أفريل  30المؤرخة في  98/01ها رقم تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبت -  1
 .المنقولة للتداول  في البورصة

مشوباً بالغموض إذ تفتح اللجنة المجال لحاالت  98/01جاء نص الفقرة األولى من المادة الثانية من التعليمة رقم  -  2
  .ديرية في ذلك دون بيان هذه الحاالتاستثنائية ال يشترط فيها هذا الملف مع احتفاظها بالسلطة التق

Article 2 de l’instruction n°98-01 « Sauf dérogation de la commission, le dossier d’admission des 
titres de capitale émis par la société est composé des pièces et documents suivants :… » 

3   - Guide de la bourse et des opérations boursières, Collection les guides COSOB, Novembre 1997, p19.                

لم تعد الشركة بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة بعد تأسيس المؤتمن المركزي على السندات، إذ تلتزم بتسجيل قيمها لديه  -  4
 .وبتعيين ماسك الحسابات الذي يدير هذه الحسابات
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  .عاما عن نشاط الشركة وفروعها إذا وجد لها فروع وصفًا - 
 - اللجنة لتعليمات وفقا المعدة اإلعالمية المذكرة مشروع. 
  .السوق لقواعد الشركة باحترام تعهد - 
مجلس  الرقابة، مجلس أعضاء إدارتها، مجلس أعضاء الشركة، بمسيريتعرف  قائمة -

المحاسبة، وكل من يشغل وظيفة هامة داخل الشركة، تحدد القائمة أسماء، رتب والمؤهالت 
  .لها هؤالء خارج الشركة إن وجدتالعلمية لكل منهم، مع ذكر الوظائف التي يشغ

  .للشركة المالية الخدمات تقدم التي بالمؤسسات قائمة - 
  :ما يلي تتضمن :الشركة رأسمال عن معلومات تتضمن وثائق

منذ نشأتها وكّل الزيادات والتخفيضات التي  وتطورهالشركة  بيان بمصدر رأسمال - 
 la capitalisation de la société بجدول يظهر رسملة الشركة  مرفقاًطرأت عليه، 

  .القيد طلب وقتلكل صنف من قيم الشركة  االسميةالقيمة  محدداً
لها  المثبتة بالوثائق مرفقة ذكرها عليها أسهم إصدار على أقدمت ممن الشركة كانت إذا - 

 فيها بما القيد، طلب تسبق التي. )1(الثالث السنوات خاللولكّل العمليات التي قامت بها 
  .اإلصدار ونتائج اإلصدار قيمة اإلصدار، تاريخ المصدرة، ماألسه عدد

  . األسهم المعنية باإلدخال في البورصة عدد - 
 األسهم من%5 تفوق نسبة يمتلكون الذين الشركة في المهمين بالمساهمين تعرف الئحة -

  .واالسميةوبعدد أسهمهم وقيمتها السوقية 
 .دخالاإل محل باألسهم المرفقة وااللتزامات الحقوق وصف - 
 .)2(ومقاديرها توزيعها كيفية األرباح، توزيع تقارير - 
 .باإلدخال المعنية األسهم يملكون الذين المساهمين عدد - 
 .)3(القيد طلب تقديم تاريخ في الشركة أسهم توزيع شهادة -
 ومالية اقتصادية وثائق:  

  .طلب القيد إلى غاية تاريخ تأسيسها منذ وبتطورهالصناعي والتجاري للشركة  بالنشاط بيان -
                                                             

وهو ثالث سنوات، واألجل المحدد في دليل  98/01ين األجل الذي تشترطه اللجنة في التعليمة رقم ختالف باهناك  -  1
هذا التناقض . الذي أصدرت اللجنة وهو خمس سنوات Guide d’admission en bourseقبول القيم في البوصة 

  .ن اللجنة نفسهافادح ألنه يفترض في الدليل أن يكون مطابقاً لتعليمة واألدهى أن الدليل صادر ع
guide de l'admission Collection les guides COSOB, Novembre 1997, p 23   

  . في حين اكتفى دليل اللجنة بامتالك نسبة مهمة من األسهم دون تحديدها -  2
Guide de la bouse et des opérations boursières, op. cit, p 19 et 20.                                                 

 .دليل قبول القيم المنقولة الصادر عن اللجنة نص على خمس نسخ من جميع الوثائق القانونيةفي حين أن  -  3
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  .حصلت إن هيكلتها وإعادة وهيكلتها الشركة تنظيم - 
 .المنافسة الشركات بين وموقعها الشركة لها تخضع التي المنافسة درجة - 
 مقارنة بجدول مرفق ،سنوات قبل الطلب ثالثبالوضعية المالية للشركة لمدة  بيان - 

 .المدة هذه خالل الشركة بمحاسبة

 . مرفق بمحاضر الشركة وتقارير محافظ الحسابات ،)1(الشركة حسابات من نسختان - 
، سواء عن طريق السوق المالية اقتراضهاتبرر ديون الشركة إن وجدت وسبل  وثائق - 

 .عن طريق المصارف مع وصف دقيق لكلتا الحالتين أوبطرح السندات 
 الثالث للسنواتالجبائية للشركة مرفقة بمالحق تبين التصريحات الضريبية  الوضعية - 

 .القيد تاريخ تسبق لتيا

 .البورصة في قيدها نتيجة الشركة عليه ستحصل الذي التمويل لمآل شامل وصف - 

 القانونية الوثائق: 
  .)2(امن القانون األساسي للشركة مرفقة بتعديالته والتصديق عليه تاننسخ - 
 .من شهادات التسجيل بالسجل التجاري نسختان - 
عية العامة العادية وغير العادية للشركة التي التأسيسية، الجم الجمعية تقارير من نسخ - 

 .مجلس اإلدارة بمداوالتقررت فتح رأسمالها للجمهور مرفقة 

 .من قرار مجلس اإلدارة الذي يرخص بواسطته إدخال القيم في البورصة نسختان - 
 من شهادات األسهم المراد إدخالها في البورصة عينتين - 

ة اتجاه كّل من صندوق الضمان االجتماعي تثبت وضعية الشرك وثيقةمن كل  نسختان - 
 .)3(وصندوق التقاعد، وكذا اتجاه الضرائب

 .المألوف نشاطها إطار عن تخرج والتي الشركة تبرمها التي المهمة العقود كل من نسخة -

 الشروط نظامية من تتحقق لملكمااللجنة من نظامية الوضعية القانونية منذ نشأتها،  تتأكد
 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته نقلت .)4(البورصة في قيمها إلدخال ةالمتبع واإلجراءات

                                                             

1   - guide de l'admission, op.cit, pp. 23-24. 

 .ذكرت هذه الوثائق في تعليمة اللجنة دون أن تذكر في دليل القبول المذكور أعاله -  2

3 - Guide de la bouse et des opérations boursières, op.cit, pp. 19 et 20.                                                 

4 - Article 4 de l’instruction COSOB n° 98/01 du 30 Avril 1998 relative à l’admission de valeurs 
mobilières aux négociations en bourse: «La commission vérifie la régularité de la situation 
juridique de la société depuis sa constitution. La commission vérifie également la régularité des 
conditions d'émission et la négociabilité des titres dont l'admission est demandée » . 
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  .)MF )1الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب القيد عن نظيرتها سلطة السوق المالية الفرنسية
 إلى إضافة الدين سندات قيد طلب ملف يتضمن :الدين سندات قيد طلب ملف - 2-أ
  :)2(يلي فيما تتمثل خاصة وثائق أعاله ذكرها السابق الوثائق
 .قيده المطلوب الدين سند عن نموذج - 

 .الشركة إدارة مجلس به رخص والذي لإلدخال المزمع التاريخ - 

 محرر آخر عقد أي أورهن رسمي،  عقد أومن كل عقد قرض أبرمته الشركة  نسخة - 
 .الشركة مديونية يثبت الموثق قبل من

 طرحها تاريخ ،األولية السوق في طرحها قالساب الدين سندات وقيمة بعدد بيان - 
 .استحقاقها وتاريخ

 .تسديدها تم والتي المطروحةبقيمة سندات الدين  بيان - 

 كيفية المقترحة، سميةاال الفوائد قيدها، المرغوب السندات استحقاق تاريخ تبين دراسة - 
 .الوفاء وعملة ومكانه التسديد

 السندات قيد عملية من يهعل الحصول المتوقع الخام الناتج تبين دراسة - 
 .بالعملية المختص يحررها التي السندات توظيف شهادة - 

 التي تطرحها بإعالم شركة الدين سندات قيد تطلب التي المحلية الهيئات اللجنة ألزمت - 
 .)3(السوق في المطروحة السندات بحجم القيم بورصة تسيير

أن ترسل للّجنة كّل البالغات  صة،البور في المنقولة قيمها قبول تطلب التي الشركة تلتزم
واإلعالنات ذات الطابع المالي والنشرات التي تتولّى الشركة توزيعها وكّل وثيقة لإلعالم 

 الحصول على تصديق اللّجنة لتوزيع هذه الوثائق خالل عليها يتعين كما .االقتصادي والمالي
                                                             

1 - Instruction AMF n° 2005-11 relative à l’information à diffuser en cas d'offre au public ou 
d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, modifier par le 24 Juin 
2011, à consulter sur le site www.amf.org 

 .السابق ذكرها 98/01يات البورصة رقم لمن التعليمة الصادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة عم 6 المادة   - 2

3 -   l’article 8 de l’instruction COSOB n° 98/01: « La collectivité dont les titres sont admis aux négociations 
informe la SGBV du nombre d'obligations restant en circulation au31 Décembre de chaque année.  
Dans le cas d'obligations remboursables en totalité à l'échéance finale de l'emprunt, la 
collectivité dont les titres sont admis aux négociations d’informer la SGBV du nombre 
d'obligations rachetées, le cas échéant, dans le cadre de l'amortissement anticipé. 
Dans le cas d'obligations amortissables pendant la durée de vie de l'emprunt, la collectivité dont 
les titres sont admis aux négociations informe la SGBV du nombre d'obligations à amortir tel 
que prévu par le tableau d'amortissement avec le prix et la date d'amortissement de ces 
obligations » . 
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نة كّل تعديل يطرأ على أي عنصر كما عليها أن ترفع إلى علم اللّج. مرحلة تقييم ملف القبول
  .)1(من العناصر المكونة لملف القبول

  :الجنة قبل من اإلعالمية المذكرة على التأشير –ب

على إلزام الشركة التي ترغب في قيد قيمها  97/03من النظام رقم  30تنص المادة 
المشرع هذا  حصر .)2(ر عليهااللجنة لتأشِّ لدىأن تودع مذكرة إعالمية  ،المنقولة في البورصة

ونشر  إعداد من المحلية والجماعات الدولة أقصى قد بذلك ليكون فحسب،الشركات  على االلتزام
 مؤشر مذكرةكل الفئات بنشر  لزمتاألمر الذي لم تحترمه اللجنة حينما أ. المذكرة اإلعالمية

 من األولى والمادة، )3(96/02 رقم النظام من الثالثة المادة بموجب وذلك ،عليها من قبل اللجنة
 رقم النظام من 08 المادة خالل من مغايراً موقفاً اللجنة اتخذت. )4(97/03رقم اللجنة تعليمة

 نص جاء .اإلعالمية المذكرة إعداد من مستثناة المحلية الهيئات أن منها يفهم ، التي96/02
عن طريق اللجوء العلني  سندات  إصدارهاتقوم الجماعات المحلية عند   « :يلي كما 08 المادة

عالمي يصف العملية المزمع انجازها ، يوضع هذا البيان تحت تصرف إبوضع بيان  لالدخار
  .» الجمهور بمقر الجماعات المحلية المصدرة ، ويودع لدى اللجة على سبيل اإلعالم

 اإلصدارات رقابة في سلطتها تمارس ال اللجنة أن على "اإلعالم سبيل على" تدل عبارة
 فهي العام القانون إلى تنتمي الهيئات هذه أن إلى ذلك يرجع. المحلية الهيئات تطرحها التي

 يتدخل نأي ذكرت، التي األدلة بقية إلى المادة تضاف هذه. العامة السلطة امتيازات من تستفيد
  .اللجنة لسلطة حدوداً بذلك ليضع المالية، السوق شؤون تسيير في العام القانون

                                                             

  .السابق ذكره 3-97من النظام رقم  28و 25المادتين    - 1
يجب على كل شركة  «: يلي السابق ذكره على ما 3-97من النظام رقم  30الثالثة من المادة و تنص الفقرة الثانية - 2

 يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة . نداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقاً مذكرةتطلب قبول س
  .» مراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرهاو

الهيئات التي تلجأ و المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات 96/02تنص المادة الثالثة من النظام رقم  - 3
على كل شركة أو هيئة عمومية تقوم  « :ر قيمها المنقولة، السابق ذكره على ما يليعالنية لالدخار عند إصدا

يظهر جلياً أن المقصود . » ...بإصدار يم منقولة باللجوء العلني لالدخار، وضع مذكرة ترمي إلى إعالم الجمهور
  .هنا من عبارة الهيئات العمومية هي الهيئات المحلية

 1997نوفمبر 30المؤرخة في  97/03يمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم تنص المادة األولى من تعل - 4
الهيئات التي تلجأ و المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات 96/02المتضمنة تطبيق نظام اللجنة رقم 

 :عالنية لالدخار عند إصدار قيمها المنقولة، على ما يلي
« Les sociétés par actions et les établissements publics sont tenus, avant toute émission publique 
ou admission en bourse de produire un document destiné à l’information du public… ». 
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المدخرين والمستثمرين، لها  لّجنة على نوعية اإلعالم وضمانا منها لمصالحمن ال حرصا
 وذلك ،)1(لها قدم فيما نقص أولها غموض  تبينأن تطلب كّل المعلومات والوثائق المكملة، كلّما 

  .القبول طلب ملف استالم تاريخ من شهر أقصاه أجل في
  :القيد بقبول قرار صدور -ـج

 ،قبل الشركة من لديهاالمودع  القيد طلبتاريخ استالم ملف  منرين شه أجل في اللجنة تفصل
 القيم قيد بقبول قراراً تصدرف ،الالزمة والتنظيمية القانونية الشروط كل الملف استوفى إذا عليه ترد

عتبر األجل الممنوح للجنة للرد على طلب القيد في بورصة القيد ي .البورصة في للشركة المنقولة
 لمرشحةفالشركة ا، أجل طويل بالنظر إلى طبيعة العملية التي تقتضي السرعة) هرينش(المنقولة 

 أهميتها، انتقصت أو فقدت وإال اآلجال أقرب في تنفذها أن يجب استثمار سياسة سطرت قد للقيد
  .)2(فقط يوم عشرين إلى األجل هذا الفرنسية المالية السوق لجنة اختصرت لغيرها أو األسباب لهذه

من تاريخ صدوره، قابلة  أشهر أربعةاللجنة أجالً لصالحية مقرر القبول وهو  حددت
 قبل اإلدخال إجراءات في المباشرة الشركة على يجب. )3(للتمديد بطلب من الشركة العارضة

 هذه بأن  القول يمكن. تحيينه بغرض القيد طلب ملف إعادة إلى اضطرت وإال األجل هذا انتهاء
اإلدخال، ومن جهة أخرى ضرورية  إجراءاتن جهة كافية إلتمام باقي فهي م معقولة، المدة

  . ملفها لدى اللجنة إيداعلتحيين ملف الشركة التي قد تطرأ عليها تطورات من تاريخ 
 السوق لمصلحة مخالفًاكان  إذااللجنة صالحية رفض كل طلب قيد في البورصة  تملك
 حوليثور تساؤل مهم في هذا الصدد . س النظاممن نف 29حسب ما نصت عليه المادة  والمدخرين،

 الجهات أمام القضائي الطعن أوالداخلي أمام اللجنة  سواء ،القيد للطعن رفض قرار قابلية مدى
غير وارد، نظرا لطبيعة النزاع الذي يخرج عن  أمر اللجنة لدىالطعن الداخلي  إن القضائية؟

يبقى . س بنزاع تقني وال وجود لوسيط كطرف فيهاختصاصات الغرفة التحكيمية للجنة، كونه لي
فهل يمكن قياس قرار رفض طلب اإلدخال على . البحث عن إمكانية الطعن أمام الجهات القضائية

 رقم من المرسوم 9قرار رفض اعتماد الوسطاء، والقول بإمكانية الطعن حسب ما قررته المادة 
                                                             

  . ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة السابق ذكره93/10من المرسوم التشريعي رقم  42المادة    - 1
2  - « L’AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis 

de dépôt. Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont 
incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné 
au quatrième alinéa ne court qu’à partir de la réception par l’AMF des compléments 
d’information » . 
Article 212-22 du règlement générale de l’AMF modifier par Arrêté du 2 avril 2009. 

  .بق ذكره، السا03 -97من النظام رقم  22المادة    - 3
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صادرا عن الهيئة العليا للسوق المالية وهي األكثر أم أنّه قرار ال يقبل أي طعن بصفته  .)1(10- 93
 .دراية بمقتضيات هذه السوق ومصالحها، فما على الشركة إالّ إعادة الطلب وفقا لتعليمات اللجنة

  . أرى أن الرأي الثاني هو األقرب للصواب نظراً لصالحية الرقابة السابقة التي تتمتع بها اللجنة
 :البورصة تسيير شركة مع دالقيإبرام اتفاقية  –ثانياً 
الشركة التي حصلت على موافقة اللجنة على طلبها المتضمن قيد قيمها المنقولة في  تلتزم
تبرم  .ق.ب.ت.ش لدى عليها المؤشر اإلعالمية بالمذكرة مرفقاًنسخة من طلب القبول  بإيداعالبورصة، 

تسيير البورصة بواسطة وسيط  مع شركة la convention d'inscriptionالشركة اتفاقية التسجيل 
  . تحدد هذه االتفاقية تاريخ اإلدخال، سعر اإلدخال واإلجراء المناسب لإلدخال .)2(معتمد

 فاالتفاقية القيم، بورصة تسيير شركة مع التعاقد في تامة بحرية للقيد المرشحة الشركة تتمتع ال
 من يمكنها قانونياً احتكاراً البورصة في قيدال نشاط حتكرت هاألن ،إذعان عقد بمثابة تعتبر معها المبرمة
تتمتع الشركة بهذا االحتكار بحكم كفائتها وتخصصها . مناقشتها دون المستثمر على شروطها فرض

محددة مسبقاً إلى تحقيق السياسة العامة للدولة  إجراءاتفي هذا المجال، فهي تسعى من وراء فرض 
 )3(سها عن طريق تركيز سلطة اإلدخال لديهاحماية السوق نفو في مجال السوق المالية،

 بموجب مسبقاً لديها التسجيل وإجراءات شروطحددت شركة البورصة  :أنواع التسجيل  -  أ
  :هماو التسجيالت من نوعين بينالقرار  هذا ميز .)4(98/01 رقم قرارها

 إدخال في ترغب التي بالشركة خاص: Inscription initiale األوليالتسجيل  –1-أ
 .مرة ألول البورصة في المنقولة اقيمه

خاص بالشركة التي سبق لها  Inscription additionnelleالتسجيل اإلضافي  –2-أ
  .أن قيدت قيمها في البورصة

                                                             

على أن كّل القرارات الصادرة عن الهيئات  143ينص في مادته  1996مع العلم أن دستور الدولة الجزائرية لسنة  -  1
 .اإلدارية قابلة للطعن أمام القضاء

  .، المتعلق بالنظام العام للبورصة، السابق ذكره97/03من النظام رقم  14المادة    - 2
3  - « Les objectifs du marché peuvent être atteints lorsque les procédures concernées constituent des 

procédures dites « du marché », c’est-à-dire lorsque elles sont centralisées directement par 
l’entreprise de marché elle-même ». 
  ESSOMBE MOUSSIO Jean-Jacques, « introduction en bourse procédures techniques et 
modalités contractuelles », Répertoire bourse et produits financiers, n° 1-1998, mis à jour en 
2006, p 4. 

والمتضمن  1998مارس  30، المؤرخ في 01-98القرار الصادر عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة رقم  - 4
، 99/05إدخال القيم المنقولة والمعلومات الواجب نشرها، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم ضبط إجراءات 

  .1999جويلية  22المؤرخ في 
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  .)1(قرار بموجب محددة أتاوى التسجيالت هذه لقاء البورصة إدارة شركة تتلقى
دينار جزائري  300.000و سهملألدينار جزائري  200.000ـب تقدر األولي للتسجيل فمصاريف
دينار جزائري لألسهم  100.000عن التسجيل اإلضافي فتقدر مصاريفه بـ  أما. بالنسبة للسندات

التي تبرم اتفاقية التسجيل أن تدفع مصاريف  الشركة تلتزم .للسندات جزائري دينار 150.000و
نهاية كّل سنة من االتفاق  إبقاء السند في سجالت البورصة، تدفع عند أتاوىسنوية أخرى هي 

أمر  100عن كّل  ،ج.د10.000 ووجزء متغير ه. ج.د500.000بمبلغ جزء منه ثابت قدره 
  .)2(يسجل في سجل شركة تسيير البورصة

على قرار  مع الشركة المرشحة للقيد، بناء شركة تسيير البورصة اتفاقية التسجيل تبرم
ملك شركة تسيير بورصة القيم المنقولة صالحية فال ت. اللجنة الذي يقضي قبول ملف الشركة

  .)Euronext )3رفض القيد بعد صدور قرار اللجنة بقبوله وذلك عكس نظيرتها الفرنسية 
                                                             

والمتعلق  1999جويلية  22، المؤرخ في 09- 99القرار الصادر عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، رقم  -  1
  .ليبمصاريف التسج

التي تضمنها القرار المذكور أعاله تخص فقط تسجيل السندات في التسعيرة يجب اإلشارة إلى أن المصاريف  
الرسمية، وكذا مصاريف تثبيت التسجيل، وأنها مستقلة تماماً عن األتاوى التي تقبضها شركة تسيير بورصة القيم 

 ليات البورصةالمنقولة  لقاء العمليات المنجزة في السوق، والتي جاء النص عليها بموجب نظام لجنة تنظيم عم
  .، السابق ذكره18/11/2009المؤرخ في  09/09مراقبتها رقم و

جويلية  22، المؤرخ في 09- 99من القرار الصادر عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة رقم  3و 2المواد    - 2
  .ليوالمتعلق بمصاريف التسج 1999

3 - Article 64 -01 de la décision  - n°1-01 du 13 mars 2011 portant les règles des marchés : «  L’Entreprise 
de marché d’Euronext compétente peut rejeter une demande d’admission d’un Titre pour tout 
motif approprié, y compris, de façon non limitative : 

- si l’Emetteur ne remplit pas une ou plusieurs des conditions résultant du présent 
Chapitre 6 ou de la Réglementation Nationale en vigueur ; 

- ou si elle considère que l’admission des Titres est susceptible de nuire au 
Fonctionnement équitable, ordonné et efficace du Marché des Titres d’Euronext ou à la 
réputation d’Euronext dans son ensemble ; 

- ou si elle découvre qu’un Titre est déjà admis sur un autre marché et que 
L’Emetteur ne s’acquitte pas des obligations résultant de cette admission ; 

- ou si elle a connaissance du fait que l’Emetteur ou ses bénéficiaires réels figurent sur la Liste 
de sanctions de l’UE. » 
Article 64-02 : « La décision de rejet d’une demande d’admission est motivée et notifiée par 
écrit à l’Emetteur. » 
Article 64-03 :  « En cas de rejet, le Requérant peut faire appel de la décision prise par 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente en déposant un recours devant le tribunal ou 
l’autorité compétente, selon les procédures et délais prescrits par la Réglementation 
Nationale ». 
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  : النشرة الرسمية للتسعيرة –ب 
المبرمة  التسجيل اتفاقية تفاصيل ،شركة تسيير البورصة في النشرة الرسمية للتسعيرة تنشر

  :يلي ماهذه النشرة  يجب أن تتضمن .الممثّلة في الوسيط المعتمد للقيد شحةالمر الشركة وبين هابين
  .المستثمرين لدى لبسا يترك ال بشكل دقيقا وصفا العارضة الشركة وصف - 
  .البورصة عمليات ومتابعة باإلدخال المكلفين الوسطاء أوبالوسيط  التعريف - 
 .بها رفقةالم والحقوق نوعها للبيع، المعروضة والسندات األسهم عدد - 
 .العرض سعر - 

 .العرض مدة - 
 ما لمستثمر يمكن أقصى، كحد معينة نسبة تحديد في الشركة رغبت إذا العرض، توزيع - 

 .)1(األوراسي فندقمثلما فعل  يقتنيها أن

 .  Avis d’introductionاإلدخال مقرر تسمى خاصة نشرة البورصة تسيير شركة تنشر
سندات واألسعار المقترحة من طرف الشركة في طلب القيد، تتضمن هذه النشرة السعر المرجعي لل

الغرض من هذه النشرة هو السماح . )2(إذا كان اإلدخال مرفقاً بطرح قيم جديدة على الجمهور
وتقييم العملية التخاذ القرار  للجمهور باالطالع على تفاصيل اإلدخال لتمكينهم من دراسة السوق

 وفقاً السوق سعر على الحصول المقيدة للشركة يضمن بأنه إلجراءا هذا يمتاز .االستثماري المناسب
  .)3(عرضته الذي األدنى السعر على األقل على الحصول أو الطلب،و العرض لقاعدة

  :إجراءات اإلدخال -اً لثثا
االتفاقية المبرمة بين الشركة طالبة القيد وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، إجراء  تحدد

يتم االتفاق على أحد اإلجراءات الثالث التي نصت عليها لجنة تنظيم . اسب للشركةاإلدخال المن
إجراء العرض  ،إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت :وهيعمليات البورصة ومراقبتها، 

 إلى إجراءات العرض العمومي للبيع في اللجوء تمي .اإلجراء العادي بسعر أدنى أو للبيعالعمومي 
                                                             

1   - notice d'information, Hôtel El Aurassi, op. cit.                                                                        

2   - « Lorsque  l’introduction en bourse d’un titre s’accompagne d’une diffusion dans le publique de 
nouveaux titres, le cours de référence est le cours stipulé par les introducteurs dans la demande 
d’admission soumise à la COSOB . Le cours d’introduction retenu et validé par la SGBV sur la 
base des conditions du marché et publier dans l’avis d’introduction ». 
Article 10de la décision de la SGBV n° 98/01 modifié par la décision n° 99/05 relative aux 
procédures d’introduction de valeurs mobilières en bourse.                                                                        

3  - ESSOMBE MOUSSIO Jean-Jacques, « introduction en bourse procédures techniques et modalités 
contractuelles », op-cit, p8. 
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حالة الشركة التي ترغب في قيد قيمها ألول مرة في البورصة وهو ما يعرف : حالتين هما
  .)1(البورصة في المقيدة قيمها تصنيف إعادة الشركة فيهاالتي ترغب  بالتسعيرة األولى، أو الحالة

 على يطبق. ومعقد تقني إجراء البورصة، في المنقولة القيم لبيع العمومي العرض يعد  
 هذه في المنقولة للقيم طرح مع البورصة، في مرة ألول الخاصة لشركةا قيم قيد عند الخصوص

 تبحث .)2(المالية السوق طريق عن االقتصادية العمومية المؤسسة  خوصصة بمناسبة أو السوق،
 وفقاً المطروحة قيمها بشراء معها التعاقد يقبلون مستثمرين عن ،العرض هذا خالل من الشركة
   .تراضيال لمبدأ وليس السوق لشروط

 لجنة أنظمة من كل في تتمثل ،مهنية قواعد بموجب البورصة في اإلدخال إجراءات نظمت
، التي )3(البورصة تسيير شركة عن الصادرة القرارات وكذا ومراقبتها، البورصة عمليات تنظيم

إجراء العرض العمومي ، اإلجراء العادي: ميزت بين ثالثة أنواع من إجراءات اإلدخال أال وهي
  .إجراء العرض العمومي للبيع  بسعر ثابت، سعر أدنىب

  :اإلجراء العادي -أ
يسمح لشركة تسيير بورصة ، )4(المباشرة التسعيرة هي أخرى بتسمية اإلجراء هذا يعرف

الشركة الراغبة في  مع عليهاالمتفق  القيمة ،القيم المنقولة أن تسجل مباشرة في جدول األسعار
  :هي حاالت في اإلجراء هذا إلىاللّجوء  يتم .)5(لسوقا لشروط وفقاالقيد، وذلك 

 .سعرها تحديد سبق التي للسندات مثيلة قيم إدخال - 

  .المحلية والجماعات الدولة تصدرها التي الدين سندات إدخال - 
                                                             

1  - «  Les offres publiques de vente  sont utilisée soit pour réaliser une première cotation soit pour 
procéder à un reclassements des titres ».  
 l’article 2-4-8. des règles de négociation Euronext.  
Pour plus d’explications,   DAIGRE Jean-Jacques, Les offres publiques en bourse, aspects 
juridiques, éditions Banque Editeur, Paris 2001, p 121. 
 - BONNEAU Theirry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op-cit, p 625.  

2  - Ibid, p 121.                                                                                                                                         

 12/01بموجب النظام رقم  المعدل والمتمم المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة 03- 97نظام اللجنة رقم  -  3
  .السابق ذكرهما

، المتضمن إجراءات 1998مارس  22ير بورصة القيم المنقولة  بتاريخ الصادر عن شركة تسي 98/01القرار رقم  - 
الصادر  99/05المتمم بموجب القرار رقم و المعدل. إدخال القيم المنقولة في البورصة المعلومات الواجب نشرها

 .1999جويلية  22بتاريخ 

4  -  ESSOMBE MOUSSIO Jean-Jacques, « introduction en bourse procédures techniques et 
modalités contractuelles », op.cit. p 14. 

  .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03 -97 نظام رقمالمن  56المادة    - 5
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 .)1(األسهم شركات عن الصادرة الدين سندات إدخال - 

 والمتوسطة الصغيرة اتالمؤسسالمثيلة للسندات التي سبق تسعيرها بالنسبة إلى  القيم - 
 .)2(المؤسساتيين المستثمرين لدى توظيفها سبق التي

 الشركة رأسمال يوزع أنشركة تسيير بورصة القيم المنقولة العتماد هذا اإلجراء  تشترط
أما إذا . الجمهور بشكل كاف إذا تعلق األمر بالحالة الثانية المذكورة أعاله بينفي القيد  الراغبة

 cours deالسعر المرجعي  تقيد في البورصة ألول مرة فيكون سعر اإلدخال هو كانت السندات

référence ده المصدر3(الذي يحد( .  
 الشراء أو بالبيع زبائنهم من مراأو تلقوا الذين البورصة عمليات في الوسطاء يلتزم

 أن يجب. تقدير أبعد علىيوم اإلدخال  ،لدى شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بإيداعها
 ordre a coursمحدد  بسعر أوامر أو ordre au mieux السوقأوامر  األوامر هذه تكون

limité)4( . بيع أخرى من غير الشركة  أوامرتمتنع شركة تسيير بورصة القيم من تلقي
المدخلة، إذا ما تعلق األمر باإلدخال عن طريق اإلجراء العادي ومرفق بطرح قيم جديدة 

 .)5(بين الجمهور

  :إجراء العرض العمومي بسعر أدنى -ب
اإلجراء المتمثل في وضع سندات تحت  هو ،أدنى بسعر للبيع العمومي العرض إجراء

يشبه  .)6(بسعر أدنى يقبل به المدخلون التنازل عن سنداتهم ،تصرف الجمهور يوم اإلدخال
                                                             

  .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03-97 من النظام رقم 57المادة    - 1
المتعلق بالنظام  97/03المتمم للنظام رقم و المعدل 12/01من النظام رقم  11أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة  - 2

  .العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره
المتضمن  1998مارس  22المؤرخ في  98/01ر بورصة القيم المنقولة قم شركة تسييمن قرار 10المادة    -  3

 .إدخال القيم المنقولة والمعلومات الواجب نشرهاإجراءات 
Article 10 : Cours d’introduction de nouveaux titres. 
« Lorsque l’introduction en bourse d’un titre s’accompagne d’une diffusion dans le public de 
nouveaux titres, le cours de référence est le cours stipulé par les introducteurs dans la demande 
d’admission soumise à la COSOB. Le cours d’introduction retenu est validé par la S.G.B.V. sur 
la base des conditions du marché et publié dans l’avis d’introduction ». 

 .ة تسيير بورصة القيم، السابق ذكره، الصادر عن شرك98/01من القرار رقم  09المادة    -  4

5   - Article 8de la décision SGBV n° 99 /01: Restriction des ordres. 
« Lorsque l’introduction en bourse d’un titre selon la procédure ordinaire s’accompagne d’une 
diffusion dans le public de nouveaux titres, aucun ordre de vente en provenance de donneurs 
d’ordres autres que les introducteurs n’est recevable le jour de l’introduction ».                                                              

  .ة، السابق ذكرهالمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقول 03- 97 من نظام رقم 59المادة    - 6
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نطالقاً منه تقبل التنازل الذي ا ،المزايدة التي تحدد فيها الشركة السعر األدنى اإلجراءهذا 
  .)1(عن سنداتها
 عنفيه  تعلن للتسعيرة، الرسمية النشرة في إعالمياً بياناً القيم بورصة تسيير شركة تنشر

 العملية ببياناتهذه النشرة جميع  تتضمن. أدنى بسعر العمومي العرض طريق عن اإلدخال
ر، السعر األدنى الذي يقبل به منها عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهو وإجراءاتها،

 ،الشراء إلى شركة البورصة أوامركما تتضمن شروط قبول وتبليغ . هؤالء التنازل عنها
  .)2(وتوزيعها بين اآلمرين إذا اقتضى األمر ذلك

التي يتلقاها الوسطاء في عمليات  الشراء أوامرالقيم كل  بورصة تسيير شركة تجمع
 ،)3(المحددمع العرض وذات السعر  المتوافقة األوامر إالّ منها ال تقبل ،البورصة وتقوم بفرزها

يبتعد حدها  التي أو المحددةغير األوامر أما .)4(يتحدد سعر اإلدخال بسعر آخر أمر مدفوعبذلك 
 إلغاء في السبب البعض يرجع، )5(ملغاة أوامر تعتبرهاالعرض األدنى بصورة غير عادية  عن

                                                             

1  - « L’offre à prix minimal s’apparente ainsi à une vente aux enchères avec un prix minimum en 
dessous duquel les introducteurs  renoncent à vendre leurs titres » 
  DE NAYER (M.C), La formation du prix dans les introductions en bourse et les privatisations, in 
études sur le cours de bourse, sous la direction de SOUFFLET (J), et DESCHANEL (J.P), Edition 
Economica, 1997, p 85. 

  .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03 - 97من نظام رقم 60المادة    - 2
3  - « Seuls les ordres d’achat libellés à des cours limités pourront être acceptés les ordres à tout prix 

ou ordres au mieux sont exclus ». 
  LEHMANN (J.P), La bourse de Paris, Edition Dunod, Paris, 1991, p124. 

 .م لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكرهالمتعلق بالنظام العا 03- 97من نظام رقم  62المادة    -  4

المتضمن إجراءات إدخال القيم من قرار شركة تسيير بورصة القيم المتعلق  13كما نصت على ذلك المادة  
المعدل للقرار  99/05من قرار الشركة رقم  4المنقولة والمعلومات الواجب نشرها، المعدلة بموجب المادة 

  .98/01رقم 
Article 4modifie L'article 13 comme suit : « Lors de la séance spéciale de Bourse, la SGBV en 
concertation avec les introducteurs arrête les résultats de l'introduction en Bourse. La SGBV 
détermine la cours d'introduction égal à la limite du denier ordre servi et fixe le cas échéant, le 
taux de réduction applicable aux ordres en présence ». 

 .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03 - 97 من نظام رقم 63و 61المادتين    - 5

إدخال القيم المتضمن إجراءات من قرار شركة تسيير بورصة القيم المتعلق  11كما نصت على ذلك المادة  
المعدل للقرار  99/05من قرار الشركة رقم  2المنقولة والمعلومات الواجب نشرها، المعدلة بموجب المادة 

  .98/01رقم 
Article 2 modifie L'article 11 comme suit : « Les IOB transmettent à la SGBV les ordres 
d'achat dont ils sont dépositaires, dans les conditions habituellement pratiquées et les 
délais fixés par la SGBV et publiés dans l'avis d'introduction. Les ordres sont libellés a 
"cours limités" ». 
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  . )1(بالسوق الضارة المضاربة منع إلى مباشرة األوامر هذه
  :إجراء العرض العمومي للبيع  بسعر ثابت - ـج

تحت تصرف الجمهور يوم  وضع فيالعرض العمومي للبيع بسعر ثابت  إجراء يتمثل
 بياناً القيم بورصة تسيير شركة تنشر .)2(سلفا محدد قاربسعر  السنداتاإلدخال عدد معين من 

تعلن فيه عن اإلدخال عن طريق العرض العمومي بسعر  للتسعيرة، يةالرسم النشرة في إعالمياً
تتضمن هذه النشرة جميع ببيانات العملية وإجراءاتها، منها عدد السندات الموضوعة تحت . ثابت

الشراء إلى    أوامركما تتضمن شروط قبول وتبليغ . تصرف الجمهور، السعر القار المقترح 
  . )3(باإلدخال الخاصة الشروطبين اآلمرين إذا اقتضى األمر ذلك وشركة البورصة، كيفية توزيعها 

التي تلقوها من طرف زبائنهم لدى  الشراء أوامرالوسطاء في عمليات البورصة  يودع
إذا و العرض سعر في المحصورة الشراء أوامرشركة تسيير البورصة، ال تقبل هذه األخيرة إال 

 .)4(كون نفسه السعر المقترح في العرضحضي العرض باستجابة فإن سعر التداول ي

للشركة المصدرة االتفاق مع شركة تسيير بورصة القيم على إجراء عرض  يمكن
في هذه . سميةاالمقبولة  الشراء أوامرسمي محدود، على أن تكون اعمومي للبيع بسعر 

اق مع كما يمكن للشركة المصدرة االتف. الحالة ال يجوز لمشتري واحد إصدار أكثر من أمر
 السندات لكميات تبعاً متفاوتة فئات على الشراء أوامرشركة تسيير بورصة القيم على 

 .)5(األمرين لصفة وتبعاً المطلوبة
                                                             

1  - « La proscription d’ordres passés sans fixation de cours est destinée à éviter les tentations 
spéculatives, qui pourraient a pour conséquence la revente immédiate des titres à un cours à un 
cours supérieur, ce qui perturberait artificiellement le marché du titres dès sa naissance ». 
 DAIGRE Jean-Jacques, Les offres publiques en bourse, aspects juridiques, Editions Banque, 
Paris, 2001, p123.                                                                                                                                                                                                                     

 .ه، السابق ذكر03-97من النظام رقم  64المادة    - 2

  .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03- 97من نظام رقم 65المادة    - 3
  .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، السابق ذكره 03- 97من نظام رقم 66المادة    - 4

المتضمن إجراءات إدخال القيم من قرار شركة تسيير بورصة القيم المتعلق  14كما نصت على ذلك المادة  
دل للقرار المع 99/05من قرار الشركة رقم  4المنقولة والمعلومات الواجب نشرها، المعدلة بموجب المادة 

  .98/01رقم 
« Les IOB transmettent à la SGBV les ordres d'achats dont ils sont dépositaires, dans les 
conditions habituellement pratiquées et des délais fixés par la SGBV et publiés dans l'avis de 
l'introduction. 
Les ordres sont libellés à "cours limités ». 

  :وضحت شركة تسيير بورصة القيم كيفية توزيع األوامر في - 5
 info-bourse offre publique de vente, privatisation  par la bourse, op. cit, p 9. 
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 للبيع، العمومي العرض طريق عن اإلدخال بإرفاق الفرنسية البورصة لجنة سمحت
 يعرف ما وهو مباشرة، البورصة في طرحها الشركة ترغب التي للقيم المضمون بالتوظيف

 مع الشركة، تحدده الذي بالسعر الحالة هذه في اإلدخال يكون. المضمون التوظيف بإجراء
 األوامر، توزيع في رغبتها المصدرة الشركة تظهر .)1(المقبولة األوامر اختيار بحق احتفاظها

 بورصة تسيير شركة توافق أن يجب ذلك مع. اللجنة عليها تؤشر التي اإلعالمية المذكرة في
  .)2(التوزيع هذا على القيم

                                                             

1   - « Le placement garanti permet à l’établissement preneur de répartir  discrétionnairement les titres sans 
a à respecter une quelconque égalité entre les donneurs d’ordres et sans contrôle ».  DAIGRE Jean-
Jacques, Les offres publiques en bourse, aspects juridiques, Editions Banque, Paris 2001, p124. 
- ESSOMBE MOUSSIO Jean-Jacques, « introduction en bourse procédures techniques et 
modalités contractuelles », op.cit., p 11. 

يمكن االستدالل بنموذج حقيقي عن كيفية توزيع العرض على اآلمرين وهو إجراء العرض العمومي بسعر ثابت  - 2
ي المذكرة اإلعالمية التي أشرت التي وضحت ذلك ف، Alliance Assuranceالذي تقدمت به شركة أليانس للتأمين 

  :ذلك كما يليو ،2010/02تحت رقم  2010أوت  8عليها اللجنة بتاريخ 
1.2.10 Segmentation de l’offre 
L’offre des actions Alliance Assurances est réparti en 05 segments selon la qualité de 
souscripteurs : 
Segment A : Personnes Physiques de nationalité algérienne : 
un pourcentage de l’offre correspondant à33,30% des actions offertes (600 000 actions) est réservé 
aux souscripteurs de ce segment .Chaque souscripteurs du segment A ne pourra demander moins 
de 5 actions ni plus de 50 000 actions. Les souscriptions des enfants mineurs ne peuvent être 
effectuées que par le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur. 
Segment B : Investisseurs Institutionnels : 
Un pourcentage de l’offre correspondant à 28,5% des actions offertes (514.286 actions) est réservé aux 
souscripteurs de ce segment .Les investisseurs institutionnels sont les Banques et Etablissements 
financiers agrées par la Banque d’Algérie, les compagnies d’assurance et de réassurance agréées, les 
Intermédiaires en Opérations de Bourse, les Organismes de Placement Collectif des valeurs mobilières 
(OPCVM) soit les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Commun de 
Placement, les Sociétés de Capital Investissement agréées et les Caisses et Fonds institutionnels Chaque 
souscripteurs du segment B ne pourra demander moins de 1 000 actions ni plus de 250 000 actions. 
Segment C : Personnes Morales de droit algérien : 
Autres que les personnes morales institutionnelles désignées dans le segment B. Un pourcentage de 
l’offre correspondant à 33,5% des actions offertes (604.511actions) est réservé aux souscripteurs de 
ce segment. Chaque souscripteurs du segment C ne pourra demander moins de 1 000 actions ni plus 
de 250 000 actions .Les souscriptions sont effectuées par le mandataire légale de la personne 
morale ou par toute autre personne, Les souscriptions sont effectuées par le mandataire légale de 
la personne morale ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet. 
Segment D : Agents Généraux d'Alliance Assurances : 
Un pourcentage de l’offre correspondant à 02,4%des actions offertes (42 857 actions) est réservé 
aux souscripteurs de ce segment. Ce Segment est réservé à tout agent général représentant 
commercialement Alliance Assurances de manière exclusive et présentant une situation régulière 
vis-à-vis d’Alliance Assurances. Chaque souscripteur du segment D ne pourra demander moins de 
20 actions ni plus de 1 400 actions. Les souscripteurs de cette catégorie bénéficient d’une décote 
de 10%. Les souscripteurs du segment D verseront90% du prix d’émission soit 747 DA, dont 200 
DA de nominal et 547 DA de prime d’́émission. L’IOB accompagnateur CPA est le seul habilité à 
collecter les souscriptions du segment D.                                                                                          = 



  نشاط السوق الثانوية تنظيم:                                             الفصل الثاني –الباب الثاني 
 

 
 

379 

  :البورصة في للخزينة الشبيهة القيم إدخال إجراءات - د
 المعدل 12/01 رقم النظام في إضافية مواد ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم لجنة استحدثت

تتعلق . 6- 77إلى  1- 77للبورصة، وهي المواد  العام بالنظام المتعلق 97/03 رقم للنظام والمتم
  .اد بإجراءات إدخال القيم الشبيهة للخزينة في البورصةهذه المو
 قسم في تلقائياً الجزائر، بورصة مستوى على للتداول للخزينة الشبيهة السندات قبول يتم

 بسعر العادي اإلجراء عبر البورصة في تدرج. المالية وزير من بطلب بالجملة المعامالت
 من أيام خمسة خالل السندات هذه تتداول .يرةينشر في النشرة الرسمية للتسع إرشادي، مرجعي

 والبائعين المشترين أوامر بقرن المباشرة، للتسعيرة وفقاً السندات تسعر األسبوع، في العمل أيام
 .منهجية بصورة المتقاربة

  المطلب الثاني
  في السوق الثانوية التداول والتسويةتنظيم حصص 

 أمواله استثمار وراء من المضارب ستثمروالم والمؤسساتي البسيط المدخر من كل يسعى
ذلك، إذا تمكن  يتحقق. مخاطرة بأقل ومضمونة سريعة أرباح تحقيق إلى البورصة، في

 بخاصية المالية األوراق تمتاز. المستثمر من اغتنام الفرص المناسبة لشراء وبيع األوراق المالية
تمكن صاحبها من التخلّص منها  ها،داخل فإذا قيدتهي خاصية التداول في البورصة،  هامة

 من بذلكالمستثمر  يتمكن. كانت ظروف السوق مناسبة واالستثمار في غيرها متى شاء ومتى
  .مخاطر أقلب أوفرأرباح  لتحقيقتنويعها والمضاربة، و ماليةال أوراقتكوين محفظة 
 كل التشريعات مبدأ حرية تداول القيم المنقولة داخل البورصة، وجعلت هذه كرست

 من االنتهاء غاية إلى حلها بعد وحتى له، المصدرة الشركة حياة طولالخاصية مالزمة للسند 
 من معينة فئة تداول يمنع نص كوجود قانونية، بعضها بقيود المبدأ هذا قيد .)1(الشركة تصفية

                                                                                                                                                                                              
= Segment E : Salariés d’Alliance Assurances et ses filiales : 

Un pourcentage de l’offre correspondant à 02,4% des actions offertes (42 857 actions) 
est réservé aux souscripteurs de ce segment. Chaque souscripteur du segment E ne 
pourra demander moins de 20 actions ni plus de 140 actions. Les souscripteurs de cette 
catégorie bénéficient d’une décote de 10%. Les souscripteurs du segment E 
verseront90% du prix d’émission soit 747 DA, dont 200 DA de nominal et 547 DA de 
prime d’émission. L’IOB accompagnateur CPA est le seul habilité à collecter les 
souscriptions du segment E. 

الضبع أشرف، تسوية عمليات البورصة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة   -  1
 .90 ، ص2006
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 .)2(للشركة األساسي القانون في تحدد أو األفراد يضعها اتفاقية قيود أو ،)1(السندات

 عملياتالتي تجري داخل البورصة، وتستبعد  التداول لعملياتهذا المطلب  صيخص  
 المنقولة القيم تداول يخضع .)3(البورصة داخل مقيدة القيم كانت وإن البورصة خارج التداول
إال أن هذه الحرية غير مطلقة، إذ . وتسويتها لمبدأ حرية التعاقد والمنافسة الحرة البورصة داخل

ضبط عملية تداول وتسعير القيم المنقولة لتنظيم ويير بورصة القيم بقواعد مهنية تتدخل شركة تس
 التسوية عمليات إدارةلتنظيم و، كما يتدخل المؤتمن المركزي على السندات )الفرع األول(
  .الثانوية للسوق العام النظام حماية بغرض وذلك، )الثانيالفرع (

  األول الفرع
   تنظيم حصص التداول

 المتداولة المنقولة القيم حول التفاوض مهنة البورصة عمليات في لوسطاءا يحتكر
 ودفتراً حساباً الوسيط يفتح. زبائنهم لحساب أو الخاص لحسابهم سواء البورصة، داخل

 المالية، األوراق بيع أو شراء المتضمنة الزبون أوامر بموجبه يتلقى زبون، بكل خاصين
  .البورصة مقصورة إلى ينقلها ثم

                                                             

، الذي يحدد 2001نوفمبر  10المؤرخ في  01/352المرسوم التنفيذي رقم  فيم النوعي ورد مثل هذا القيد على السه - 1
. 2001نوفمبر  11في  الصادر ،67شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 

الناتج عن خوصصة  يقصد بالسهم النوعي، سهم في رأسمال الشركة «: ما يليكمن هذا المرسوم  02بحيث عرفته المادة 
  . »مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ به الدولة مؤقتا ويخول لها حق التدخل بموجبه ألسباب ذات مصلحة وطنية 

هذه الحقوق تجعل السهم النوعي  ،يخول السهم النوعي للدولة حقوقًا كثيرة تمارسها على المؤسسة المخوصصة 
هذا االختالف له مبرراته التي تترجم . زة التي تناولناها بالدراسة آنفامختلف تماما عن األسهم العادية، وحتى الممتا

أضف إلى . وهو ما يتنافى تماما وتقنيات البورصة. رغبة الدولة في االحتفاظ بالرقابة على المؤسسة المخوصصة
ن المرسوم م 4ذلك نص القانون صراحة على عدم قابلية السهم النوعي للتصرف فيه، وهو ما جاء في نص المادة 

إال . فتجريد هذا السهم من خاصية قابلية التصرف، يجعله غير قابل للتداول داخل البورصة. هكرذالسابق  01/352
  .سنوات 3 قدرهابمدة زمنية  تأن صفة عدم قابلية التصرف ال تبقى مقترنة بالسهم النوعي على الدوام، إذ حدد

النوعي إلى سهم عادي، وذلك بموجب قرار يتخذه رئيس الحكومة  وبعد انقضاء السنوات الثالث يمكن تحويل السهم 
  .بعد االستماع إلى مجلس مساهمات الدولة

من  31مكرر  715يمكن ذكر قيد قانوني آخر على مبدأ تداول القيم المنقولة، وهو ما نص عليه المشرع في المادة  - 
 .ذلك لمنع تداولهاو حصص المؤسسينو صدار حصص المستفيدينإالتقنين التجاري بحظر 

 .90الضبع أشرف، تسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، ص  - 2

، المتعلق بشروط التداول خارج 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/02نظمت هذه العمليات بموجب النظام رقم  - 3
 .2005مارس  27، الصادر في 22البورصة للسندات المسعرة في البورصة، الجريدة الرسمية عدد 
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بإيداع الوسطاء أوامر زبائنهم لدى شركة تسيير بورصة القيم،  التداول داخل البورصة، يبدأ
كل العروض والطلبات على  الشركةى تتلق ).أوالً( )1(النية وبحسن نزاهة بكلسعياً منهم لتنفيذها 

ة تسهر الشركف ،السندات المطروحة، وتنظم حصصاً للتداول بإحداث مواجهة بين مختلف األوامر
 العروضعلى تسعير األوراق المالية بشكل يحقّق التّوازن داخل السوق، ويستجيب ألكبر قدر من 

  ).ثانياً( البورصة في المعتمد التسعيرة لنمط ووفقاً والطلب، العرض لقاعدة وفقاًوالطلبات، 
  :بورصـةالزبون إلى ال أوامرنقل  - والًأ

يباشر الوسيط وظيفة الوساطة، فينقل أوامر تعتبر أوامر البورصة الوسيلة التي بواسطتها 
 معد لنموذج وفقًا األوامر تحرر أن يجب .زبونه إلى سوق التداول، يعرضها وينفذها وفقًا لتعليماته

، الزمنية حدوده وكذا تنفيذه، وطرق األمر نوع بواسطتها يتحدد أساسية، بيانات يتضمن لذلك،
  .األوامر لهذه ثاليالم والتنفيذ الحسن السير لضمانوذلك 
 أصلها يعود إذ األولى، بالدرجة مهنية قواعدبأنها  البورصةالقواعد المنظمة ألوامر  كيفت

ثم صارت إلزامية كقواعد عرفية، دون أن تتدخل  ،إلى التنظيمات التي تصدرها شركات السوق
  .)2(التشريعات بتنظيمها

  :البورصة ألوامر القانونية الطبيعة -أ

 التطبيق الواجبة القانونية القواعد لتحديد ،الطبيعة القانونية ألوامر البورصةيجب تحديد 
يكون ذلك بحصرها في تعريف . عنها الناشئة النزاعات بحل المختص القضاء ومعرفة عليها،

  .لها القانوني التكييف عن البحث ثم ودقيق،واضح 
 من فهناك لبورصة،ا ألوامر مختلفة تعاريف وردت: تعريف أوامر البورصة - 1 -أ
 بيع أو شراء في يرغب معنوي أوالتعليمات التي يقدمها أي شخص طبيعي،  تلك « بأنها عرفها

 المادة أما. )4(» الزبونو الوسيط بين إنابة عقد« جانب آخر من الفقه بأنها  عرفها .)3(» منقولة قيم
                                                             

كما . المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في البورصة وواجباتهم ومراقبتهم 96/03وفقاً لما نص عليه النظام رقم  -1
 .فقرة أولى من التقنين المدني الجزائري 107نصت على هذا االلتزام المادة 

2 - « La typologie des ordres est marquée par une réglementation d’origine professionnelle rendue 
obligatoire… » 
  RUET Laurent, « Ordres de bourse », Bulletin Jolly bourse, n°1,2004, p2. 

3 - « Les ordres de bourse sont des instruction données par toute personne physique ou morale qui 
désire acheter ou vendre des valeurs mobilières ».                                                                            
  JAQUILLAT Bertrand et SLONIK Bruno, op. cit., p 37. 

4  -   LE VASSEUR(M), Droit des affaires, Tome II, les valeurs mobilières, LGDJ, Paris, 1988, p501. 
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أمر  «: كالتالي البورصة مرأوافكانت أكثر شمولية عندما عرفت  97/03من النظام رقم  89
إليها هذا األخير في إطار  أويبادرالبورصة هي تعليمة الزبون إلى وسيط في عمليات البورصة، 

  .» بمقابل نشاط أووكالة تسيير، 
 ألوامر الممنوحة التعاريف تعدد أثر :البورصة ألوامر القانوني التكييف - 2 -أ

 الخاص تعريفه منه ينطلق الفقه من فريق كل أن إذ لها، القانوني التكييف على البورصة
 هذا انتقد. )1(بالتعليمة عرفوه حينما العقد صفة األمر على ينفي من فهناك. يكيفه ثم لألمر
 تتلقى التي للسوق المسيرة الشركة وهي العالقة في ثالث طرف لوجود دقته، لعدم الرأي

 بالزبون الوسيط عالقة هي سةرئي عالقة وجود فيفترضاألوامر التي سينفذها الوسيط، 
  .)2(بالشركة الوسيط عالقة هي ثانوية وعالقة

عقد  اعتبرهفهناك من  تكييفه،فريق آخر على الطابع العقدي لألمر، رغم اختالفهم في  يدافع
بة ينوب بواسطته المصرف عن زبونه في نقل أوامره إلى الوسيط، وعقد نيابة من الباطن بين إنا

 يربط الذي بالعقد اكتفى من وهناك .وتنفيذها المقصورة إلى األوامر هذه قللنالمصرف والوسيط 
  .)3(البورصة داخل أوامره وتنفيذ بنقل زبونه عن الوسيط ينوب بموجبه الذي بالزبون، الوسيط

 يصدرها التي الفردية األوامر بينلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ميزت
 الوسيط يتلقاهاالتي  واألوامر محفظته، إدارة على وسيطال يشرف أن دون للوسيط الزبون
 الزبون يصدرها تعليمات األوامر من األول الصنف اعتبر. الزبون محفظة إدارة بمناسبة

 إدارة في الزبون عن الوسيط ينوب بموجبها وكالة عقد الثاني الصنف واعتبر وسيطه، إلى
  .)4(العقد هذا من جزء األوامر وتكون محفظته

 البحث في التعمق إلىوكالة في إطار تسيير محفظة القيم،  عقدالبورصة  راعتبار أم أدى
 ألمر القانونية الطبيعة تحديد إن تجاري؟ أو مدني عقد هو هل ،ذاته حد في العقد طبيعة في

 لمصدري القانوني المركز على تؤثر كثيرة نتائج عليه وتترتّب كبيرة أهمية يكتسي البورصة
 القضائي االختصاص تحديد في األهمية هذه تختصر. وبعد تنفيذ األمر أثناءو قبل نفّذيهولم األمر

                                                             

1 - « l’instruction peut n’être  qu’une prescription pratique donnée à un subordonné pour l’exécution 
d’un ordre, soit une simple recommandation, un conseil, ou encore une règle d’interprétation, et 
non un contrat. »   RUET Laurent, « Ordres de bourse », op.cit, p4. 

2 - Ibid, p4. 

3 - Ibidm. 

 .، السابق ذكره97/03من النظام رقم  89المادة  - 4
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  .إالّ أنّه تكييف يختلف باختالف طبيعة أطراف العالقة. القانون الواجب التطبيق تحديدو
يمارس نشاطا تجاريا، هو بيع وشراء  تاجراً الوسيط يعتبر: جهة الوسيط من -

 مرأوا تكيف لذامقيد في السجل التجاري،  ،)1(رصة لحساب الزبائناألوراق المالية في البو
 .)2(بالنسبة له تجارية وكالة البورصة

 فقد األخير، هذا طبيعة باختالف اآلمر يصدرها التي األوامر تختلف: جهة اآلمر من -
با أو مضار   Investisseur institutionnelاآلمر مدخرا بسيطا، أو مستثمرا مؤسساتيا يكون

فمن غير المعقول أن يكون النظام . محترفًا في عمليات البورصة مالكًا لمحافظ مالية سريعة الحركة
 لتحديدالكثير من الفقه على معيار المضاربة  يعتمد .نفسهالقانوني المطبق على هذه الفئات 

 وامراأل دنية عنالم األوامربه القضاء الفرنسي لتمييز  أخذ الذي المعيار وهو ،األعمال التجارية
 كان إذا تجارياً يكون األمر بأن قضى الذي ،)3(30/07/1912في الحكم الصادر في  التجارية،

  . ويكون مدنياً إذا كان اآلمر مدخراً بسيطاً ،)4(مضارباً اآلمر
  :البورصة أوامر مضمون -ب

. معينا شكاليرسلها الزبون للوسيط، والمتضمنة أمر البورصة  التيأن تتّخذ التعليمة  يجب
  :التالية البيانات ويتضمنيوقّع من قبل اآلمر  الوسيط، طرف من المستعمل للنموذجوفقا  األمر يكتب

  .اآلمر هوية  -1
  .بيع أواتّجاه العملية شراء  بيان  -2
  .وخصائصها التداولالمالية محل  األوراققيمة  تعيين  -3
  .المالية المرغوب في التعامل بها األوراق كمية  -4
  .األمر نوع حسب لسعرا تحديد  -5
  .األمر صالحية مدة  -6
  ).التسعيرة خارج أورسمية، ثانوية، (التي يوجه إليها األمر  السوق  -7

                                                             

 رقم األمر من 3 المادة في الجزائري المشرع أوردها يتال الشكل بحسب التجارية األعمال ضمن يصنّف نشاط هو -  1
 .» ...هدفها كان مهما األعمال ومكاتب وكاالت...  « التجاري القانون المتضمن 75-59

2 - LEGEAIS Dominique, « Les ordres de bourse «caractère civil ou commercial de l’ordre de bourse 
», Juris-classeur, Fascicule 1675, paris 1990, p 2.                                             

3 - LEGEAIS Dominique, « Les ordres de bourse «caractère civil ou commercial de l’ordre de bourse 
», op.cit, p 2.                                                                                                                      

4 - « l’ordre de bourse est commercial lorsqu’il est spéculatif et pratiqué en entreprise ». 
RUET Laurent, « Ordres de bourse », op-cit, p8. 
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  ).عاجلة أمآجلة، ( العملية نوع  -8
 .)1(األوامرتنفيذ  كيفية  -9

 في والزبون الوسيط بين عليها المتفق للشروط وفقاً وسيلة، بأية البورصة أوامر ترسل
يؤكد عليه  أنعلى الزبون  يجببواسطة الهاتف،  األمر إرسال في حالة. بالحسا فتح اتفاقية
 أوبادر إليها الوسيط في إطار وكالة التسيير  التي األوامر تكون .كتابي أمر بإرسال األمر

المالية  األوراقبمقابل محل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلّف بتسيير محفظة  النشاط
  .)2(بالمفاوضاتلمكلف بالعمليات ذات المقابل إلى الشخص المكلّف ا الشخص أوللزبائن، 

شكل تعليمات شفوية من قبل الزبون،  على أوامرإصدار ب أحياناًضي العجلة والسرعة قت 
من تسجيلها قبل  المفاوض ليتمكّن الكتابي، شكلها في العمليات منفّذي إلى ويحولها الوسيطيتلقاها 

  .ق.ب.ت.ش تقرره الذي النموذج حسب األوامرل في سج التداولبداية حصة 
 : البورصة  أنواع أوامر -جـ

 كيفية حيث منالتنفيذ،  سعر التنفيذ، كمية: خمسة أقسام، من حيث إلى األوامر تصنّف
 .األمر صاحبمن حيث  وأخيراً التنفيذ، آجال الدفع،

هة إلى الوسطاء في األوامر الموج تتضمن: حيث كمية األوراق المتداولة من – 1 -جـ
تختلف األوامر . عمليات البورصة، بيانًا بكمية األوراق المرغوب التفاوض عليها بيعا أو شراء

  . باختالف ما يشترطه الزبون بشأن الكمية
 الالشيء أو الكل أمر Ordre tout ou rien: األوامر من النوع هذا اآلمر يصدر 

 كل على بكامله األمر تنفيذ الوسيط على فيشترط الكمية، كامل على الحصول على يصمم حينما
هذا النوع من األوامر في  يستعمل. )3(إطالقا ينفّذه فال ذلك يستطع لم وإن فيه، الواردة الكمية

                                                             

  .  ، السابق ذكره97/03من النظام  92المادة  - 1
  .، السابق ذكر97/03من النظام  97و 96المواد  - 2
  .03-97من نظام  95المادة  - 3

بسعر ما، ويرفق أمره  ورقة مالية 1000إذا طلب المستثمر من الوسيط بيع : مثال على األمر الكل أو الالشيئ 
بصياغة الكل أو الالشيء، فالوسيط في حصة التداول، عليه أن يغتنم الفرصة التي تلبي هذا األمر، بإيجاد أمر 

أما وإن كانت مرتبة األمر ال تسمح بتنفيذه على . ورقة مالية، بذات السعر، أو بسعر مقارب له 1000شراء وارد على 
فما على الوسيط إالّ   –وذلك في حالة التسعيرة المستمرة  - د أمرا مقابال له يرد على تلك الكمية كّل الكمية، أو أنّه لم يج

  .االمتناع عن التنفيذ، ألن عبارة الكل أو الالشيء تعني عدم إمكانية اإلجابة الجزئية لألمر
DEFOSSE Gaston et BALLEY Pierre: op.cit, p 28.                                                            
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 كثيرة استراتيجيات توجد حيث فيها، التداول وسرعة العالية لكفاءتها وذلكالبورصات الكبرى، 
  . )1(الكمية على مضاربةال منها المستثمرون، يتقنها للمضاربة
 ة، إنّما هو أمر ال  :الكمية شرط بدون أمراألمر خاٍل من بيان الكمي هذا ال يعني أن

يحدد اآلمر للوسيط كمية األوراق المرغوب في بيعها أو .  يشترط فيه اآلمر االستجابة الكلية ألمره
  .)2(شرائها دون تقييده بشرط االستجابة الكلية

 شيء بأقصى كمية الكل أو الال أمر(X) Ordre tout ou rien maximum :يتوسط 
 الذي األقصى الحد حدود في للتنفيذ آخر مجاالً للوسيط الآلمر يفتح إذ السابقين، األمرين األمر هذا

 .)3(المستثمر سطّره
 الكل أو الالشيء بأدنى كمية  أمر(X) Ordre tout ou rien minimum :يختلف 

 النّوع في حد أقصى عند فهي بالتنفيذ، المسموحة الكمية حدود حيث من سابقه عن األمر هذا
 أو بالبيع يكون قد الحالتين كلتا في األمر بأن التنويه يجب. )4(النّوع هذا في كمية وأدنى األول،
 األدنى والحد بالبيع، مرتبطا دائما األقصى الحد فيه يكون الذي السعر تحديد خالف على ء،الشرا

  .)5(شراءبال مرتبطا
                                                             

  .217الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 1
  .03- 97من نظام  95المادة  -  2

ورقة مالية بسعر معين فعلى الوسيط  1000فإذا طلب المستثمر شراء : مثال على األمر بدون شرط الكمية 
، وإن لم يستطع، فعليه تنفيذ األمر بذلك السعر التي تحقق لهذا اآلمر الكمية التي طلبهاالبحث عن الفرصة 

أما في التسعيرة الثابتة فإن . هذا في التسعيرة المتواصلة. بشراء أكبر كمية ممكنة، مقارنة بتلك المطلوبة
الكمية التي يمكن للحصة أن ورقة فإنّه سوف ينفّذ على  1000كانت مرتبة األمر ال تسمح له باالستجابة لـ 

  .تستجيب لها
ورقة مالية مرفقا  1000إذا ورد إلى الوسيط أمر بشراء : (X)أمر الكل أو الالشيء بأقصى كمية مثال على  -  3

ورقة كحد أقصى، فعلى الوسيط التركيز على تنفيذ األمر كمرحلة أولية على  1100بعبارة الكل أو الالشيء 
ورقة كحد أقصى، أي أنّه  1100ن من ذلك تبق إمكانية تنفيذه قائمة في حدود ورقة، وإن لم يتمك 1000

ورقة، على أن ال ينفّذ دون ذلك  1100و 1001سيغتنم فرصة الشّراء إذا أتيحت له على كمية تتراوح بين 
تالف بينهما هذا النوع شبيه بأوامر اإليقاف التي تعرضنا لها، واالخ. مهما كان األمر، وإن كان السعر مغريا

  .أن األول وارد على سعر الورقة، بينما يرد الثاني على كميتها
DEFOSSE Gaston et BALLEY Pierre, op.cit, p 28.                                                             

ورقة مالية  1000ر في بيع يكون ذلك حينما يرغب المستثم: (X)أمر الكل أو الالشيء بأدنى كمية مثال على  - 4
ورقة، فإن لم يستطع تنفيذها  900بسعر معين، ويضع للوسيط الحدود الدنيا التي يمكنه عندها تنفيذ األمر وهي 

  .كحد أدنى، على أن ال ينفّذ دون ذلك 900و 999ورقة، فما عليه إالّ تنفيذها بين  1000عند 
DEFOSSE Gaston et BALLEY Pierre: op.cit, p 28.                                                             

5   - Ibid, p 28.                                                                                                                                        
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 أن يجب التي البيانات أهم من العملية تنفيذ سعر يعتبر :التنفيذ رسع حيث من - 2 -جـ
  .تتضمنه الذي للسعر تبعاً األوامر تختلف ،)1(شراء أو بيعا تضمن سواء األمر يتضمنها
 السوق  أوامرOrdres aux prix du marché :أكثر من السوق أمر يعتبر 
 وبأفضل السرعة، وجه على العملية تنفيذ السمسار من العميل يطلب تضاهافبمق شيوعا، األوامر

  .)2(مكنم سعر
 المحددة  األوامرLes orders limités :في الزبون يضع السابق النوع خالف على 

 دفعه يقبل الذي األقصى السعر المستثمر فيحدد الصفقة، لتنفيذ معينا سعرا األوامر من النّوع هذا
  .)3(بائعا كان إذا المالية األوراق عن التّنازل يقبل بموجبه الذي األدنى السعر أو ا،مشتري كان إذا

 ألفضل سعر  أمرordre au mieux:  ن أية إشارة إلى السعر الذي تنفذال يتضم
ينفذ .عنده الصفقات، فال يحدد المشتري السعر األقصى، وال يحدد البائع السعر األدنى للمعاملة

هذا األمر  لعّل االختالف الوحيد بين. لوية وبأحسن ما تسمح به إمكانيات السوقهذا األمر باألو
يتمثل في أن مجال تطبيق الصنف األول يكون في نظام التسعيرة المستمرة  ،وأمر السوق

Cotation en continue، ا الثاني فعندما يكون النّظام المعتمد هوالتسعيرة الثابتة  أم
Cotation au fixing)4(.   

                                                             

1  - HAMON Jacques, Marchés d'action, Editions Economica, Paris, 1995, p11.                                
2 - L'ordre au mieux est un ordre d'achat ou de vente auquel n'est assortie aucune indication de ours, 

cet ordre est exécuté on priorité au mieux des possibilités de marché.                                           
    Infos-bourse, La négociation en bourse, op. cit., p 33.      

من أهم مزايا هذا النوع من األوامر السرعة وضمان التنفيذ، . تنفذ هذه األوامر بسرعة ألنها ال يتضمن سعرا معينًا  
كما أنّه عليه قبول . ر الذي سينفّذ به األمر إال عند إخطاره بهأما عن عيوبه فهي أن المستثمر ال يمكنه معرفة السع

مرجع سابق، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، الحمراني صالح راشد،    .السعر السائد في السوق
 .211ص 

3   - Art 4-5-5 du règlement général du conseil de bourse français.                                                      
 LEGEAIS Dominique, ordre de bourse «formation du contrat», op.cit, p 7.  

بميزة تمكن المستثمر من معرفة مقدما وعلى وجه اليقين –على عكس أمر السوق  –يمتاز هذا النّوع من األوامر  
أما . شراء، والحد األدنى للقيمة التي يحصل عليها إذا كان األمر بيعا الحد األقصى للقيمة التي سيدفعها إذا كان أمر

كان  أهم عيوب هذا النّوع، فهو أن سعر السوق قد ال يصل إلى السعر المحدد، ومن ثم ال تنفّذ الصفقة حتى ولو
األمر الوارد أوال ينفّذ "الفرق بين السعرين ضئيال، بل وحتّى إذا كان سعر السوق مساويا للسعر المحدد، فإن قاعدة 

أو ألن كمية األوراق  ، قد تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ األمر بالسعر المعلن عنه وذلك إذا كان ترتيبه متأخّرا"أوال
  .المالية غير كافية لتنفيذ هذا األمر نظرا لمرتبته

  .96ص ، 1999ف، اإلسكندرية، منشأة المعار، هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية 
 - DEFOSSE Gaston et BALLEY Pierre,  La bourse des valeurs op.cit, p 27 

  .، السابق ذكره03- 97 رقم من نظام 93المادة    - 4
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 :وهما نينوع إلى تنقسم :األوامر من حيث كيفية الدفع - 3 –جـ

 العاجلة السوقفي  ألوامرتنفذ هذه   :الفوري الدفع مستحقة أوامر .  
 فع الشهري  أوامرمستحقة الدOrdre à règlement mensuel :العملية بقيمة الوفاء يتم 

  .)1(العملية تتم فيهالشهر الجاري الذي  رزنامة في مقررة تداول حصة آخر في
تتضمن هذه األوامر بيانا بمواعيد تنفيذها، ومدة  :التنفيذ آجال حيث من -  4 –جـ

  :)2(صالحيتها، وهو بيان ال يقل أهمية عن سعر الصفقة
 اليوم  أوامرOrdre du jour:  هي أوامر صالحة فقط أثناء اجتماع البورصة

  .)3(ةالموالي إلرساله إلى الوسيط في عمليات البورص
  للتنفيذ أمرOrdre a exécution :  ن أي حد لصالحيته، فتحددهو أمر ال يتضم

  .)4(مدة صالحيته من يوم تقديمه للسوق بثالثة أسابيع
 ة محددة  أمرلمدOrdre à durée limitée :30 يتجاوز ال محددا أجال يتضمن 

 أن المستثمر على. عليه المنصوص البورصة اجتماع نهاية غاية إلى صالح كأمر ويحلل يوما،
 لم إذا بعده مباشرة وتسحب األجل، هذا قبل صالحة تبقى بحيث أوامره، لتنفيذ آخر تاريخا يحدد
 .)5(المدة هذه خالل تنفيذها يتم

 الملغى  األمرOrdre à révocation :للتسعيرة حصة آخر غاية إلى صالح أمر هو 
  .)6(الوسيط إلى األمر خالله يرسل الذي للشهر

 التنفيذ ألجل بيانًا يتضمن أن دون البورصة عمليات في وسيط إلى الزبون من أمر يرد قد
 اليوم لذلك البورصة اجتماع خالل فقط صالح أي لليوم، أمر أنّه على فيفسر صالحيته، لمدة وال

  .اليوم ذلك خالل تنفيذه يتم لم إذا سحبه الوسيط فعلى غيره، دون
                                                             

1  - PEZARD Alice, Droit des marchés monétaire et boursier, op.cit., p 121.                                                                                           

2  - HAMON Jacques, Marchés d'action, op.cit., p 12.                                                                                                   

، فعليه تسجيله عند افتتاح حصة البورصة الموالية "أمر اليوم"تضمنا عبارة مأمرا فإذا تلقّى الوسيط من زبونه  - 3
بما أن حصص التداول في بورصة الجزائر تجري كل يوم اثنين، فعلى الوسيط تنفيذ هذا األمر، . لتلقيه هذا األمر

ول، فعليه أن ينفّذه في سواء تلقاه يوم األحد الذي يسبق حصة التسعيرة، أو يوم الثالثاء الذي يلي غلق حصة التدا
  .االثنين المقبل، وهو صالح للتنفيذ في الحصة األولى الموالية إلرساله فقط، وإال يلغى

  Les ordres de bourse, collection investir en bourse, op.cit.                                                             
  .، السابق ذكره03-97 رقم من نظام 94المادة  - 4

5  - Les ordres de bourse collection investir en bourse, op. cit.                                                     
قط فإذا تلقاه الوسيط في بداية الشّهر فتدوم صالحية األمر طيلة هذا الشّهر، وإذا تلقّاه في منتصف الشّهر يكون صالحا ف -  6

  .خالل النصف الثاني للشهر الجاري، على أن يلغى األمر في نهاية الشّهر إذا لم ينفذ
PEZARD Alice, Droit des marchés monétaire et boursier, op. cit., p 121.                                                                                             
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  :هما صنفين إلى تصنف :األمر صاحب حيث من - 5 -جـ
 التي يتلقاها الوسيط من قبل زبائنه، فيسهر على تنفيذها  األوامرهي  :الزبون أوامر

 (1)لحسابهم ووفقًا لتعليماتهم
 لحسابه البورصة، تسيير شركة لدى الوسيط يودعها التياألوامرهي  :الزبون غير أوامر 
 Operation de" "ذات المقابل العمليات" ب الجزائرييسميه المشرع  ما وهو الخاص،

conterpartie")2( ،أو "Compte professionnel")3(. العملية ذات المقابل بالنسبة للوسيط  تتمثّل
 يمكن فال، .ق.ب.ت.شالخاص، حسب الشروط المحددة من طرف  لحسابهسندات  بيع أوفي شراء 

 .)4(» التسعيرة نفس في عنه معبر أمر على ردا إالّ تتم أن
  

  :تسعير القيم - ثانياً
 أهل حاول. الشراء بأوامر البيع أوامر بمواجهةسعر القيم المنقولة المتداولة في البورصة  يتحدد

 أثناء عنهالناتج للورقة المالية والمعلن  السعر « :بعدة تعاريف منها البورصة أسعار تعريف االقتصاد
تسجيله في الجدول الر بأنها « عرفها آخرون. )5(»سمي بعد الجلسة انعقاد جلسة البورصة، وتم 

 كما. )6(»المحدد في جلسة البورصة لبضاعة من نوع معين أو لورقة مالية من نفس السلسلة  األسعار
                                                             

1 - « Un ordre client est un ordre placé pour une tierce partie, représentée par un IOB, pour fins de 
transaction en bourse. » 
  R. MANSOURI et S. RAAf, "La cotation des titres en bourse" intervention l’ors d’une 
conférence journée de conseil, La bourse de réelles perspectives pour l’entreprise, tenue aux grand 
hôtel Mercure, Alger, le 22 Novembre 2000.                                                                                      

2 -  Ibid. 

3   - Un Compte dans lequel un IOB agissant pour son propre compte détint un intérêt direct ou 
indirect est dit «compte professionnel» un ordre de bourse effectué pour un tel compte est un 
ordre «Non client».                                                                                                                                       
Infos-bourse, la négociation en bourse, caractéristiques et règles de fonctionnement, document 
édité Par la S.G.B.V, publication N° 3 décembre 1998.                                                                      

ويمكن أن ترد عمليات ذات المقابل على كل السندات المقبولة في البورصة، . 97/03 رقم من نظام 122المادة    - 4
  .كما قد ترد على كتل من السندات حسب نفس الشروط المطبقة على معامالت الكتل

الوسيط من األوامر جعلت العمليات ذات المقابل مقترنة بشرط هو خلو دفتر  97/03من النّظام رقم  125إالّ أن المادة  
ال يرخّص للوسيط في عمليات البورصة بإنجاز عمليات ذات مقابل إالّ عندما ال يتضمن  «: بنصها على ما يلي

عند إنجاز مثل هذه  .» دفتره ألوامر  يمكن تنفيذها حسب الشروط التي يمكن له فيها إنجاز عمليات ذات المقابل
مها في نفس الظروف التي يستفيد منها باقي الزبائن والعمالء، إذ ال العمليات على الوسيط أن يحرص على إتما

  .، السابق ذكره97/03، من النّظام رقم 10/2يجوز إتمامها في ظروف امتيازية، نصت على ذلك المادة 
 .106، مرجع سابق، ص ...هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية   - 5

 .391، مرجع سابق، ص ...ه بدوي، عمليات بورصة األوراق الماليةسيد ط   - 6
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أنّه القيمة التي يبلغها سند ما أثناء إحدى الجلسات في البورصة «سعر البورصة  فعر، 
كس هذا السعر القيم المختلفة التي تالقت والذي يسجل بعد انتهائها في لوح التسعيرة، ويع

على أن يؤمن هذا السعر أكبر عدد ممكن من  .عندها طلبات البيع والشّراء لورقة مالية معينة
 فإن الفرنسية البورصات في أما .)1(»الصفقات، وإشباع أكبر عدد من العروض والطلبات 

  .)2(راءالشّ بأوامر البيع أوامر مواجهة عن الناتج هو السعر
النّظام  من 82 المادة في وذلك البورصة، ألسعار مشابهاً تعريفاً الجزائري المشرع تبنى

إن تحديد األسعار هو نتيجة مواجهة  «: التي نصت على ما يلي 97/03العام للبورصة رقم 
 أثناء وذلك للتسعيرة المستعمل السند على) ب.ع.و( طرف من المقدمة البيعأوامر الشراء و

  . » ق.ب.أ.ش رقابة تحت التسعيرة اعاجتم
  :عيرةالتس أنظمة -أ 

 فيها وتتساوى  والطّلب، العرض قوى لتفاعل وفقا ةأفي السوق الكف األسعار تتحدد
 من احتكار أي وجود عدم نتيجة ذلك السوق، في سعرها مع المالية للورقة الحقيقية القيمة

الورقة المالية سواء تمثّلت تلك إلى توافر معلومات تعكس سعر  إضافة. )3(طرف أي
 الورقة سعر فإن األسواق، هذه لندرة نظرا. )4(التحليلية أوالمعلومات في القوائم المالية 

 كل تنتهج. )5(بورصات عدة في مسعرة كان إذا أخرى إلى سوق من يختلف قد ذاتها المالية
 نظاماً يكون فقد فيها، تداولةخاصاً بها لتسعير القيم المنقولة الم نظاما العالم في بورصة
  .األسعار تديره نظاما أو األوامر،تديره 
 :)La cotation gouvernée par les ordres)6  األوامرنظام تسعيرة تديره  – 1 - أ

 على أساس األسعار فتتحدد الشراء، بأوامر البيع أوامر مواجهة هو أساسي مبدأ على النّظام هذا يقوم
                                                             

 .45شمعون شمعون، البورصة، مرجع سابق، ص    - 1
2  - « L’établissement d’un cours de bourse découle de la confrontation à un même moment des ordres 

d’achat et des ordres de vente ». 
DEFOSSE Gaston et BALLEY Pierre, La bourse des valeurs op.cit, p38.                                                                              
DE JUGLART Michel et IPPOLITO Benjamin, « Le courtage en matière de valeurs mobilières 
n’est pas un courtage libre mais un courtage réglementé »,  Traité de droit commercial, Tome 7, 
Banque et bourse, 3 ème édition Montchrestien, Paris, 1991, p 789. 

 .398مرجع سابق، ص ، ...عمليات بورصة األوراق الماليةسيد طه بدوي محمد،  - 3

 .400راق المالية، مرجع سابق، ص هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األو - 4

5   -  LAMI pierre, op.cit., p 20.  aussi JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, 
op.cit., p 101.  

6  - Appelé aussi le marché ouvert. Voire PERQUEL Jean-Jacques et PERQUEL François-Eric, Les 
Bourses d’ Europe centrale, op.cit., p 51.                                                                                                                          
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 ثم) شراء أوبيع (البورصة ثم فرزها  إلى األوامرذا النظام قائم على وصول إن ه. هذه المواجهة
 النظام، هذا استعملت التي البورصات بين من .prix d'équilibreبسعر التوازن  ويسمى مواجهتها
  .)1(باريس وبورصة طوكيو بورصة نيويورك، بورصة

كل من السوق والمستثمرين فيها،إذ  وقلّة تكاليفه، فهو نظام يخدم ببساطتههذا النظام  يمتاز
إذ يمكن  ،هذا النظام محدد وسلبي فيالوسيط  دور يعتبر. )2(التداولمعاملتهم أثناء حصة  تتساوى

 .)3(يناسبها مقابالً أمرا لقيت إذا فقط تنفّذ التي زبونه أوامرفيبلّغ . تشبيه بالرسول الذي ما عليه إال البالغ
  :هماو التسعيرة نم نوعان النظام هذا في يسود

 الثابتة  التسعيرةCotation au fixing:  التي تصل إلى  األوامرتتمثّل في جمع كّل
 شراء، أووحسب نوع العملية، بيعا  تتضمنها، التي المنقولة القيم نوع حسب بهاالبورصة، وترتي

 المواجهة ةعملي وإتمام األوامرتتولّى إدارة السوق فرز هذه . وحسب أسعار وكميات التعامل
 هو التسعيرة حصة نهاية في المعتمد السعر يكون. المواجهة هذه عن تنتج التي األسعار وتسجيل

  .والطلب العرض بين التوازن عدم حالة من ويقلّل األوامرالذي يلبي عددا أكبر من  السعر

« Le cours côté et celui qui maximise les échanges et minimises le déséquilibre entre les 
offres et les demandes et assure une volatilité des coures »  )4( . 

 يعطي كونه ،المفاوضات شفافية إلى إضافة لألسعار نسبي باستقرار النّظام هذا يتميز
مما يقلل من األخطاء  ،هنفس الصنف منالقيم المنقولة  لكّلسعرا موحدا في نهاية الحصة 

كثيرة السيولة وسريعة  السندات تكونهذا النظام عندما  تطبيق يمكنال  .لغشا اوالتومح
  .)5( هانفس تعامالت مختلفة من حين إلى آخر في الحصة تتطلب ألنّها التداول،
 المستمرة  التسعيرةLa Cotation continue :إجراء  علىهذه الطريقة  تقوم

ألوامر في المقصورة كلّما رغب الوسيط بين األوامر بطريقة مستمرة، بحيث تسجل امواجهات 
هذه العملية طيلة  تستمر. ذلك، وتسعر القيم كلّما تالقت أوامر متطابقة ومتناسبة وبنفس السعر

 كّل عند المنعقدة الصفقات مصدرها ومتعددة مختلفة بأسعارالحصة  وتنتهيالتسعيرة،  حصة
                                                             

1 -    LAMI Pierre, Les bourses de valeurs, op.cit., p 20. 

2 -    JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, op.cit., p 101.                 
3  -   R. MANSOURI et S. RAAFA, "La cotation des titres en bourse", op.cit.                           

4  -   R. MANSOURI et S. RAAFA, "La cotation des titres en bourse", op.cit.        

5 -    JACQUILLAT Bertrand et SOLNIK Bruno, Les marchés financiers et la gestion de portefeuille 
Edition DUNO Paris 1991, p 28.                      
 DE VAUPLANE Hubret et BORNET Jean Pierre, op.cit., p 457.  
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في نهاية الحصة سعرا موحدا لكّل  اللوحة علىالتسعيرة الثابتة التي يظهر  عكس. مواجهة
   .هنفس لنّوعلالعمليات المتضمنة 

 تبدأ :La cotation gouvernée par les prixاألسعار  تديره تسعيرةنظام  - 2 -أ
ودون  الشراء، أواإلفصاح عن نية البيع  دون، ألسعارهمالوسطاء  باقتراح التسعيرة حصة

الحصول  إلى دائماًيسعى الوسيط . ها من الزبونتلقّا التي األوامرأن يعلم أحد بمضمون 
 الذي السعر بهامش تتحدد عمولته ألن أوسع،سعر  هامش لضمانعلى أكبر سعر ممكن 

 كلّما أكبر العملية به تنفّذ الذي السعر كان فكلّما. األمر وسعر التنفيذ سعر بين الفرق يمثّل
  .)1(عمولته تزداد وبالتالي أكبر، السعر فارق كان

تحديد األسعار  ألنالوسطاء،  بين المساواة يحقّق ال كونه في سابقه عن النظام هذا يختلف
 دور النظام هذافدور الوسيط في . )2(الوسطاءمن طرف  بلإدارة السوق،  طرفيكون من  ال

 حجم وبالتالي األسعار، تحديد هذا نشاطه على يتوقّف إذ بشدة، السوق على يؤثّر وفعال إيجابي
 تديره الذي التسعيرة نظام اشتهر .)3(وتنافسية حرة السوق يجعل مما. البورصة في عامالتالت

بورصة  ذلكك ،)4( (NASDAQ)نازداك المحلية أمريكا وبورصة لندن بورصة من كّل في األسعار
  .)5((SESDAQ)سنغافورة 
 :Méthodes de cotation التسعيرة طرق -ب

 بورصة كل تتبنى فقد البورصات، باقيعن  مختلفة بطريقة بورصة كل في القيم تسعر
  :وهي كاآلتي طرق عدة تطبق قد كما الحصص، لكل موحدة طريقة

وفقا لهذه الطريقة  التسعيرةحصص  تبدأ :Cotation à la criéeطريقة المناداة  -  1 - ب
رقة المرغوب ينادون باسم وبنوع الو. بأعلى أصواتهم ةابالمناد زبائنهم أوامر عن الوسطاء بإعالن

 مشتري بائع كل يجد حتى بحوزتهم التي لتلك المقابلة األوامرالتعامل فيها، ثم يتولّون البحث عن 
 إلى تلبية حد يسعوال ،)6(واحدة قاعة في المفاوضين كّل بجمعالطريقة  هذه تمتاز .يبيعه لما

                                                             

  .إذ تعتمد على تصريحات الوسطاء والسماسرة المختصين le marché ferméالمغلقة لهذا سميت بالسوق - 1
  PERQUEL Jean-Jaques et PERQUEL François-Eric, Les Bourses d’ Europe centrale, op.cit., 
pp 51-52. 

2 -   JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, op.cit., p 101.                                                                                      

3 -   R. MANSOURI et S. RAAFA, « La cotation des titres en bourse », op.cit.                       

4 - National association of securities dealers Automated quotation.   

5 - Stock exchang of Singapore dealers Automated quotation.                                                            

6 -   JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, op.cit., p 98.                                                                                                  
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 أمر التسعيرة حصص في والمفاوضين الوسطاء من الهائل العدد هذا جمع لكن. األوامرأقصى من 
 أوالوسيط إخفاء صفته بائعا  يتعمدإذ . العمليات، إضافة إلى نقص مصداقيتها ألطراف بالنسبة مكلّف

أغلب البورصات هذه  هجرت .لهالمالية مناسبا  األوراقوال يظهرها إالّ إذا كان سعر وكمية  مشتريا،
 عامة، بصفة العالم بورصات عرفت حيث الثمانينات، بداية مع خصوصاالطريقة لكثرة عيوبها 

  .الطريقة هذه مثل تغطيها أن من كبرأ نشاطات خاصة بصفة والفرنسية
 المتخصص السمسار يجمع: Cotation par casierالتسعيرة بالخزائن  طريقة – 2 - ب
إلى السعر المناسب الذي  يتوصلحتى  يحدث مواجهة بينها ثم ،)1(خزينته في إليه الموكلة األوامر

  . )2(البورصة إدارة مراقبة تحت ذلك يتم. األحوال بأفضل األوامريتم عنده تنفيذ أقصى حد من 
 تستعمل كما السندات، تسعير في خاصة بصفة وتستخدم بالسرعة، الطريقة هذه تمتاز

 طابع إن. الثانوية السوق في الرسمي الجدول في المقبولة غير المنقولة القيم كل لتسعير
 وتنفيذها العمليات ضمان زيادة إلى يؤدي الوسطاء، من الطريقة هذه تشترطه لذيا التخصص

  .)3(وسريع متقن جدي بشكل
 األوامر تُجمع :Cotation par boîteالتّسعيرة بواسطة الصناديق  طريقة - 3 -ب

 .التسعيرة حصة افتتاح قبل البورصة، إدارة لدى علب أوالتي ترد إلى الوسطاء، في صناديق 
فيما بينها  ومواجهتهامتخصصين تابعين لها،  بواسطة األوامرهذه األخيرة فرز كّل  تولّىت

 حماية الطريقة هذه تضمن. )4(للوصول إلى سعر إقفال يلبي أكبر حجم من العروض والطّلبات
مع ذلك فإن . )5(عليها واإلشراف برقابتها السوق إدارة لتدخل نظراً سابقتها من أكبر وشفافية

                                                             

1 -  ن السمسار المختصيعيle spécialiste   ل مجلس البورصات بطلب من الشركة المصدرة التي تختاره وتكلّفهبمن ق
  .بتسعير سنداتها

  DE JUGLART Michel et IPPOLITO Benjamin, op. cit., p 791               
فهي تلزم الوسيط . تمارس هذه الرقابة من طرف شركة البورصة المختصة في الورقة المالية المرغوب تداولها -  2

ملئ استمارات تدون فيها نوع الورقة، نوع العملية، عدد الصكوك المطلوبة أو المعروضة والسعر المحدد للتنفيذ، 
كّل الطّلبات والعروض على لوحة تبين له أي سعر ثم يقوم المتخصص بتثبيت . والتي تسلّمها إلدارة البورصة

  .يستطيع عنده تنفيذ أكبر عدد ممكن من األوامر الموكلة إليه
  JAFFEUX Corynne, bourse et financement des entreprises, op.cit., p 98.                                                                            

 .450سيد طه بدوي محمد، مرجع سابق، ص  - 3
  .يتم ذلك في سرية تامة، بحيث ال تصل معلومات التسعيرة إلى المتعاملين بالبورصة قبل نشرها - 4

« La SBF reçoit tous les ordres et cote un cours en fonction de l’état du marché, nul n’est informé 
des quantités offertes et demandées ».  JAFFEUX Corynne, bourse et financement des entreprises, 
op. cit., p 100. 

5   - La cotation par boîte est une variante de la cotation par casier, elle s'en distingue surtout par le fait quelle 
fonctionne sous le contrôle directe de la S.B.F est non d'une société de bourse "spécialiste". DE JUGLART 
Michel et IPPOLITO Benjamin, « Le courtage en matière de valeurs mobilières… », op. cit. p.792.                                                                             
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  .)1(عمالها محدود واستثنائي كونها تتسم بالبطئاست
 السوق استفادت: Cotation informatiséالتسعيرة بواسطة اإلعالم اآللي  - 4 -ب

وذلك . اآللي اإلعالمخدمات و التكنولوجية بالتطوراتالمالية كغيرها من المنشآت االقتصادية 
كة معلوماتية تسمح بتسجيل كل شب وتأسيس ،« Bases de données »بوضع قواعد معلوماتية 

 بفرز الحاسوب يقوم. التي ترد إلى المقصورة في الحاسوب المركزي قبل افتتاح الحصة األوامر
   .)2(تتضمنها التي واألسعار حجمها، نوعها،حسب  ومعالجتها األوامر

كانت  إذا ،لية وتعقد الصفقات كلما تالقى أمران متناسبانآالمواجهة بين األوامر بصفة  تتم
 وكفاءتها سهولتها التقنية هذه تمتاز .ثابتة التسعيرة كانت إذاالتسعيرة مستمرة أو في نهاية الحصة 

 عنصر وأن خاصة قصيرة، زمنية مدة في كثيرة لخدمات تقديمها عن ناهيك المعلومات، هذه حفظ في
  . )3(البورصة داخل مهم الوقت

 :رالجزائ بورصة في المنقولة القيم تسعيرة -جـ
 تسهر التي القيم بورصة تسيير شركة داخل الجزائر بورصة في التسعيرة حصص تنظم

. )4(البورصة عمليات في الوسطاء قبل من المقدمة البيع بأوامر الشراء أوامر مواجهة على
والتسعيرة، وذلك  التداولتسهر شركة تسيير بورصة القيم المنقولة على السير الحسن لحصص 

  .ا وتحديد اإلجراءات المتبعة فيهابتنظيم رزنامته
 97/03من النظام رقم  78المادة  أوكلت :التسعيرة حصص رزنامة تنظيم - 1 -جـ

التي قامت بتحديدها  ،مهمة ضبط رزنامة اجتماعات التسعيرة لشركة تسيير بورصة القيم
األحد  أيام عمل شركة تسيير البورصة هي من: وهي كاآلتي. )5(98/02بموجب القرار رقم 

يوم  التداولوإذا صادف يوم  ،)6(كّل يوم اثنين وأربعاء التداولالخميس، وتجري حصص  إلى
                                                             

يتم اللّجوء إلى هذه الطريقة في حالة حدوث عدم التوازن المفرط في السوق، أو أن القيم محّل التداول تثير  - 1
كما تستخدم إذا كانت سوق الورقة المالية يعاني . إشكاالت في التنفيذ بصفة غير عادية، تستوجب تسعيرها على حدا

 . لطلبات بالعروضمن اضطرابات مثل عدم توازن ا
 JAFFEUX Corynne, bourse et financement des entreprises, op. cit, p 100. 

2  - Ibid, p 100.                                                                                    
-  LAMY Pierre, Les bourses de valeurs, op.cit., p 20. 

3 - Infos-bourse, la négociation en bourse…, op.cit., p 41-42.                                                     
 . السابق ذكره 97/03من النظام رقم  82المادة    - 4
من قواعد تسيير الصادر عن شركة تسيير بورصة القيم والمتض 1998مارس  22المؤرخ في  98/02القرار رقم  - 5

 .التداول في بورصة القيم المنقولة حصص
لقرار رقم ، المعدل والمتمم ل2002فيفري  17المؤرخ في  02/10من القرار رقم  2نصت على ذلك المادة  - 6

الصادر عن شركة تسيير بورصة القيم والمتضمن قواعد تسيير حصص  1998مارس  22المؤرخ في  98/02
  =                                                                               .قيم المنقولةالتداول في بورصة ال
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 ونصف، التاسعةالحصة على الساعة  تفتتح. )1(المقبل األربعاءللحصة الموالية، أي  تؤجل عطلة
 .)2(التسعيرة مراحل من مرحلة لكّل والقصوى الدنيا الزمنية الحدود الشركة حددتوقد 

 على األوامر، تديره تسعيرة نظام القيم بورصة تسيير شركة تبنت :التسعيرة كيفية -2-ج
 سعر فيها، يطبق  98/02من القرار رقم  31 المادةذلك بموجب و)3(ثابتة التسعيرة تكون أن

 أو اآللي اإلعالم بطريقةواحد على جميع العمليات المنجزة على نفس القيمة، وفي نفس الحصة 
 التسعيرة طريقة تطبيق فيها يمكن ال ،الشركة حددتها استثنائية حاالت في إال اليدوية، طريقةبال

                                                                                                                                                                                              
= Article 2 : Dispositions générales : « Les alinéas a et b de l'article 2 sont complétés comme suit : 

Les jours ouvrables de la SGBV sont du dimanche au jeudi inclusivement. 
a) Les agents autorisés représentant les I.O.B se rencontrent dans une salle de 
négociation appelée "Parquet", tous les lundis et mercredis, aux heures officielles 
d'affaire, de 9h 30 mn … ». 

 89/02من القرار رقم  2، وذلك بموجب المادة بعد أن كانت مقتصرة على يوم واحد فقط هو يوم االثنين 
 .المذكور أعاله

  .المذكور أعاله 98/02المتمم للقرار رقم و المعدل 02/10فقرة ثانية من القرار رقم  2المادة    - 1
Article 2 : Dispositions générales 
« b) Dans le cas où une journée boursière coïncide avec une journée fériée à l’échelle 
nationale, le Parquet sera ouvert aux négociations le prochain jour ouvrable.  
Toutefois il ne peut y a deux séances durant deux jours ouvrables consécutifs et le nombre de 
séances par semaine ne peut en excéder deux. La confirmation du calendrier ainsi aménagé 
fera l'objet d'un avis de la SGBV ». 

، المعدل والمتمم للقرار 1999جويليه  22المؤرخ في  99/06نصت الشركة على هذه الحدود بموجب القرار رقم  - 2
  :تم توزيعها كما يلي. المتضمن قواعد تسيير حصص التداول في بورصة القيم المنقولة 98/02رقم 

Article 2 : Dispositions générales. 
« Les alinéas a) à c) de l'article 2 sans changements. 
Les alinéas d) et e) sont insérés à l'article 2: 
d) Les séances de négociation se déroulent d’après les étapes consécutives suivantes 

 1) Ouverture de la séance (10 mn) : annonce de l’ouverture de la séance et appel IOB. 
2) Saisie des ordres (45 mn) : la saisie des ordres autorisée pour les IOB. 
3) Validation des ordres (15 mn) : confirmation des ordres par les IOB d’après les registres 

imprimés et éventuelles corrections. 
4) Traitement des ordres (10 mn) : lancement des traitements et validation des résultats de la 

séance par la surveillance du marché. 
5) Traitement des blocs (10 mn) : déclaration et enregistrement des transactions de bloc. 
6) Documentation des transactions (15 mn) : remise aux IOB des rapports de la négociation et des 

états de la compensation. 
7) Clôture de la séance. 

e) Le calendrier des séances de négociation est communiqué par voie d’avis aux 
intervenants du marché » . 

إذ نصت . مراقبتها الفصل في ذلك وتركت الخيار لشركة تسيير البورصةو البورصة تحاشت لجنة تنظيم عمليات - 3
  : يلي على ما 97/03من النظام رقم  80اللجنة في المادة 

المتواصلة وذلك أو إن المسار المقرر لتسعيرة سندات رأس المال محل التداول في السوق هو نمط التسعيرة الثابتة  «
 .» يره األوامر، وحسب الشروط التي تحددها شركة تسيير البورصةبتطبيق أحكام سوق مجمع تد
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تعذّر الوصول إلى سعر موحد فإنّها تقبل أسعارا مختلفة ومتقاربة، من شأنها أن  إذا .)1(الثابتة
 عنده فتتوقّ الذي اإلقفال بسعر مقارنة األسعار فوارق وتقلّص العمليات، من حجم أكبر تلبي

  .)2(للتداول السابقة الحصص
على السير الحسن لحصص التسعيرة ومراقبتها ثم توثيق نتائجها أشخاص تعينهم  يسهر

يتصرف هؤالء  .)officiels du parquet)3شركة تسيير البورصة، يطلق عليهم تسمية 
حيات واسعة األشخاص باسم ولحساب الشركة بصفتهم موظفين أو أعوان متعاقدين، يملكون صال

 توصيات يقدموا أن لهم كما. )4(أثنائها الناشئة النزاعات وحل في تسيير حصص التسعيرة
 عمل ظروف تحسينل المناسبة اإلجراءات تتخذ التي الشركة إدارة مجلس إلى واقتراحات
 .)6( le superviseur de la COSOBاللجنة يساعدهم في ممارسة مهامهم مراقب. )5(البورصة

                                                             

  :السابق ذكره التي جاء نصها كما يلي 98/02من القرار رقم  33نصت عليها المادة  - 1
« …La cotation d’un cours au fixing n’est pas permise dans les conditions suivantes : 

a) le niveau d’ordre annoncé au cours du fixing pour un titre inscrit à la cote est inférieur à 
cinquante unités ; 

b) le volume d’ordre d’achat (de vente) au mieux sur un titre inscrit à la cote est supérieur au 
volume total des ordres de vente (d’achat) sur ce même titre ; 

c) les écarts maximaux entre les cours, tel qu’indiqué à l’article 37, ne sont pas respectés ;  
d) le cours limité le plus élevé des ordres d’achat est inférieur au cours limité le plus bas des 

ordres de vente .Dans ce cas, la S.G.B.V. réserve la cotation d’un titre jusqu’à la prochaine 
séance de négociation de bourse. » 

 .السابق ذكره 98/02من القرار رقم  32و 31المادتين    - 2
تتكون . comité des négociateurتعين شركة تسيير البورصة هذا الشخص من بين أعضاء جمعية المفاوضين  - 3

من الوسطاء المعتمدين، ومن أعوان . ق.ب.ت.جلس إدارة شهذه الجمعية من ثالثة أعضاء أو أكثر يعينهم م
الشركة، يعين رئيس ونائب رئيس هذه الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى مراقب اللجنة الذي 

  .السابق ذكره 98/02من القرار رقم  14المادة   . يعتبر عضوا مالحظًا
  .السابق ذكره 98/02م من القرار رق 19نصت على ذلك المادة  -4

Article 19 : Pouvoirs des officiels de Parquet. 
« a) Un officiel de Parquet a le pou d’interpréter et de régler les différends survenant au cours 

des séances de négociation de bourse afin d’assurer le respect des règles et des procédures 
de négociations. 

b) Lorsqu’un officiel de Parquet est lui-même impliqué dans un différend, la résolution doit 
être confiée à un autre officiel de Parquet. 

c) Les différends entre deux I.O.B. relatifs à une transaction en bourse sont résolus par un 
officiel de Parquet de la S.G.B.V. Dans ce cas, la décision rendue par un officiel de Parquet 
de la S.G.B.V. est finale et exécutoire. Par contre, toute autre décision rendue par un 
officiel de Parquet est sujette au droit d’appel du Comité de négociation. 

d) Tout officiel de Parquet doit aviser promptement le Comité de négociation et le superviseur 
de la COSOB de toute infraction aux règles de négociation de bourse, ainsi que de tout 
manquement au code d’éthique, de la part de toute personne ayant accès au Parquet. 

e) Deux officiels de Parquet, agissant de concert, peuvent expulser du Parquet et des lieux 
adjacents toute personne dont la conduite nuit au déroulement des opérations du Parquet » 

  .السابق ذكره 98/02من القرار رقم  17المادة    - 5
  .السابق ذكره 98/02من القرار رقم  20دة الما   - 6
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على السندات بسهم واحد، لكن قد تقبل شركة تسيير البورصة التعامل  التداولليات عم تتم
 القيم بورصة تسيير شركة حددتها التيبالكمية بدل الوحدة، على أن ال تصل الكمية 

  . )1(الكتل لمعامالت
التالي النحو تسعيرة  القيم المنقولة في بورصة الجزائر على تتم:  

من  الوسطاءتاح حصة التسعيرة، ليتمكن تللوسطاء قبل اف وابهاأببورصة الجزائر  تفتح
 الحاسوب بواسطة« La feuille du marché » في ورقة السوق  زبائنهم أوامرتسجيل 
 المعلن عنها، نوع التداولالمعلومات الخاصة بحصة  كّلورقة السوق  تتضمن .)2(المركزي

                                                             

  :المتمم على ما يليو المعدل 97/03من نظام اللجنة رقم  104تنص المادة  - 1
تعتبر معاملة كتلة، المعاملة المنصبة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات «  

  .» ألحكام المحددة في هذا النظامفق االوسيط البائع والمرخص بها وو البورصة المشتري
  :المتمم على ما يليو المعدل 97/03من نظام اللجنة رقم  105كما تنص المادة  
  .ق.ب.ا.ال يمكن أن تنصب معامالت الكتل إال على قيمة واردة في القائمة المضبوطة من قبل ش «
كتلة القيمة المعنية، ويحدد الحجم العادي يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي على األقل الحجم العادي ل 

  .» ق.ب.ا.لكتلة بتطبيق المعايير المعينة في مقرر يصدر عن ش
، إذ 98/02من قرارها رقم  30حددت شركة تسيير بورصة القيم معايير اعتبار المعاملة معاملة كتلة في المادة  

وثالثة ماليين دينار بالنسبة للسندات، ثم عدلت جعلت معامالت الكتل تبدأ من خمسة آالف وحدة بالنسبة لألسهم، 
  :كما يلي 30، فصارت صياغة المادة 98/02 رقم المعدل للقرار 99/06هذه المعايير بصدور القرار رقم 

Article 30 : Les transactions de bloc. 
« a) une transaction est considérée de bloc lorsque le volume d’un titre de capital ou de créance 

ne peut être absorbé par le marché dans des circonstances normales ou dépasse un seuil 
minimum établi par la SGBV. 

b) Les transactions de bloc doivent être préalablement autorisées par la SGBV. 
c) Les ordres sont transmis, selon la méthode et les formes prescrites par la SGBV, avant 

l’ouverture de la séance. Ce sont des ordres à “ cours limité ” dont la validité est d’un jour 
seulement. 

d) Les IOB désirant effectuer une transaction de bloc doivent satisfaire les ordres du livre 
client respectant le cours coté jusqu’à l’équilibre du marché et jusqu’à concurrence de 10% 
de la valeur du bloc. 

e) Les transactions de bloc ont lieu à la fin de la séance de négociation au dernier cours 
réalisé des titres de capital ou de créance, plus ou moins un écart de 1 %. 

f) La SGBV contrôle la régularité des transactions de bloc et informe les IOB et le marché 
par les moyens qu’elle juge appropriés. 

g) Tous les titres cotés sont éligibles aux transactions de bloc. 
h) Un titre coté ne peut faire l’objet d’une transaction de bloc dans les cas suivants : 

• Le titre en question est frappé de suspension ; 
 •Impossibilité d’établir un fixing pendant la séance »  .  

  :، التي تنص على ما يلي99/06رقم  المعدلة بموجب المادة القرار 98/02من القرار رقم  25المادة    - 2
« L’introduction des ordres de transaction en bourse s’effectue par le moyen de la saisie dans 
un poste informatique dit station de négociation d’un registre d’ordre où l’I.O.B. inscrit les 
ordres d’achat et de vente et qui est remis lors de l’ouverture de la séance de négociation ». 
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رحة، إضافة إلى السعر النظري الذي يحسب المالية المعروضة، األسعار المقت األوراقوكمية 
تؤدي  أن دونالتي تصل إلى السوق، وذلك وفقا لطريقة التسعيرة الثابتة،  األوامرعلى أساس 

  . األوامرهذه األخيرة إلى مواجهة 
 من الوسيط يتمكن فبواسطتها المستمرة، التسعيرة نظام في كبيرة أهمية السوق ورقة تكتسب

 كل على توزع المركزي، الحاسوب طريق عن وطباعتها كتابتها فبعد ،السوق معطيات متابعة
 بالقيم الخاصة المعلومات كل الوسطاء شاشة على الورقة تظهر ثم. وسيط بكّل الخاصة األجهزة

  .)1(األوامر مقارنة بعد الحاسوب حدده الذي النّظري السعر لهم تظهر كما للتداول، المعروضة
، أين يتم اإلعالن عن ورقة السوق )2(لالفتتاح الرسمي اإلعالن دبع البورصة حصص تفتح

قد تعقد في هذه المرحلة صفقات إذا ما تناسبت مع السعر النّظري . وعن السعر النّظري للقيم
 األوامر، بمواجهة للعمليات الفعلي التنفيذ يبدأ. )3(االفتتاح بتسعيرة يعرف ما والمحدد في الورقة وه

 إدارة تنشر انتهائها وعند ،)4(التداولتستمر هذه العملية طوال حصة . بق أمران إال ونفّذاتطا فكلّما
أما عن العمليات غير المنفّذة فتنفّذ في . حجمها وسعرها المتداولة، القيم المنفّذة، العمليات السوق

  . )5(بذلك تسمح األوامرحصص أخرى إذا كانت مدة صالحية هذه 
                                                             

1 -   R. MANSOURI et S. RAAFA, « La cotation des titres en bourse, op.cit.                           

2 - «  Les séances de négociation de bourse débutent dès le signal d’ouverture et se terminent au 
signal de clôture. Aucune transaction ne peut être effectuée avant le signal d’ouverture ou après 
le signal de clôture ». Article 3 de la décision de la SGBV n°98/02. 

3 - « Le cours coté d’un titre désigne le niveau de prix auquel se négocie ce titre sur une base 
unitaire. Le cours coté résulte d’un processus de cotation dont la méthode de calcul est 
déterminée par la S.G.B.V. 
Le cours coté d’un titre inscrit en bourse sera établi au début d’une séance de bourse si la 
confrontation des ordres de clients le permet… »Article 32 alinéa 1 de la décision de la 
SGBV n°98/02. 

4  - « A défaut d’a obtenu un cours coté par la confrontation des ordres de clients, la S.G.B.V 
procédera à une deuxième confrontation avec l’ensemble des ordres de clients et de non-clients 
inscrits aux registres d’ordres et, si cette deuxième confrontation le permet, à la cotation d’un 
cours. 
Lors de cette deuxième confrontation des registres d’ordres combinés, si l’état des offres 
d’achat et des offres de vente d’un titre est tel, qu’un cours coté ne peut être déterminé, la 
S.G.B.V. réserve la cotation du titre jusqu’à la prochaine séance de négociation de bourse. 
Si le volume maximal de titres négociés est constaté pour plusieurs niveaux de cours, le cours 
établi au fixing correspond au niveau de cours qui minimise le déséquilibre de volume entre les 
ordres d’achat et les ordres de vente. 
S’il existe plusieurs niveaux de cours pour lesquels le volume de titres négociés est maximisé et le 
déséquilibre de volume entre les ordres d’achat et les ordres de vente est minimisé, le cours établi au 
fixing correspond au niveau de cours qui est le plus proche du dernier cours de clôture enregistré ». 
Article 32 alinéa 1 de la décision de la SGBV n°98/02. 

5 -    R. MANSOURI et S. RAAFA, « La cotation des titres en bourse », op.cit.            
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  الفرع الثاني
  والمقاصة التسوية حصص تنظيم

 المسجلة النتائجعن  واإلعالن ،هابإقفال القيم بورصة تسيير شركة بإعالن التداول،حصة  تنتهي
 ،التداولالتي تظهر القيم التي حصل عليها  المقصورة، لوحة فيتنشر نتائج الحصة . حصةال خالل
  .تداولهالم يتم كما تنشر القيم التي  ،وعدد العمليات المنفّذة بشأنها ،هاأسعار

. عقود بيع وشراء األوراق المالية التداول، حصة خالل البورصة عمليات في الوسطاء يبرم
تنشأ عن هذه العقود جملة من الحقوق وااللتزامات على عاتق أطراف العملية منها التزام البائع 

لتزامات وفقاً لمنظومة تنفذ هذه اال. )1(بنقل ملكية األوراق المبيعة، والتزام المشتري بدفع ثمنها
، ثم )أوالً( 97/03التسوية التي كانت تسهر عليها شركة تسيير بورصة القيم في ظل النظام رقم 

   .)ثانياً( 03/04السندات بموجب القانون رقم المركزي على  بالمؤتمنأنيطت هذه المهمة  
  :97/03 رقم نظامومقاصة العمليات في ظل ال تسوية - أوالً

 البورصة، في المنجزة العمليات ومقاصة تسويةتسيير بورصة القيم على  شركة تشرف
 البورصة عمليات تنظيم لجنة أكدت. )2(93/10 رقم التشريعي المرسوم من 18 المادة بموجب

  .)3(97/03 رقم النظام من 128 المادة بموجب الصالحية، هذه على ومراقبتها
بورصة  تسييرطرف شركة  توثيقها منتسجيلها و بمجردعمليات البورصة نافذة  تعتبر

 تنفيذبعد  .)4(القيم، فال يمكن الرجوع فيها إالّ في حاالت اإللغاء المنصوص عليها قانونا
                                                             

1  - DESBARRIERES Nelly, Compensation et règlement / livraison des titres financiers, encyclopédie des 
marché financier, Editions Economica, Paris, 1997, p 250.                                                                             

يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على  « :على ما يلي 93/10من المرسوم التشريعي رقم  18تنص المادة  - 2
  .»... تنظيم عمليات مقاصة المعامالت حول القيم المنقولة... الخصوص

تكلف  «: المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم على ما يلي 97/03من نظام اللجنة رقم  128تنص المادة  -  3
  .» بتنظيم عمليات مقاصة للمعامالت في البورصة ومراقبتها. ق.ب.إ.ش

بمجرد  «: التي تنص على ما يلي 97/03من النظام رقم  128ال يمكن الرجوع في العمليات المنجزة طبقاً للمادة  -  4
اء ق عملية تداول، تعتبر هذه العملية نافذة ال يمكن الرجوع فيها ما عدا حاالت اإللغ.ب.أ.أن تسجل ش

إذ تملك شركة تسيير بورصة القيم صالحية إلغاء العمليات المنجزة طبقاً لنص  .»المنصوص عليها في هذا النظام 
يمكن لشركة إدارة بورصة القيم إلغاء سعر التداول  «: على ما يلي 97/03من نظام اللجنة رقم  103المادة 

كن لها أيضا إلغاء معاملة وفي الحالتين يكون القرار ويم. وبالتالي مجموع المعامالت التي أنجزت على هذا السعر
على أن تنشر الشركة بياناً إعالمياً وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في القسم الخامس من النظام رقم  .»محل بيان 

  .المتعلق بالحوادث بخصوص القيم المنقولة 97/03
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 وذلك المبيعة، للسندات مالكا المشتري الزبون فيصبح المتدخلين، مراكز تتغير العمليات
للمشتري  السنداتل ملكية على نق تسهر التي العمليات، لتسويةالبورصة  تسييرشركة  بتدخل

  .للبائعودفع الثمن 
التسوية وحددت شروطها وكيفياتها، وكذا  حصصشركة تسيير بورصة القيم  نظمت

المتعلق بمقاصة وتسوية  98/03 رقم قرارهاإجراءات المقاصة بموجب قواعد مهنية تتمثل في 
 تسليم عملية وتأطير تسهيل إلى التسوية حصص تهدف. )1(معامالت البورصة المعدل والمتمم

  )2(منتظمةو دورية بطريقة الوسطاء بين فيما بثمنها والوفاء المباعة القيم
 :والمقاصة التسوية حصص سير -أ

ومقاصة العمليات المنجزة في المقصورة،  لتسوية حصة القيم بورصة تسيير شركة تنظم
 الوفاء حصص أما .)3(لالتداو حصة إقفال بعد مباشرة ،التداول فيه تم الذي هنفس اليوم في

 :التالي النحو على التسوية والوفاء تيعملي تتم .)4(التداول تاريخ من الرابع اليوم في فتنضم
 بالتداوالت كشف بإرسال ،)5(في حصة التداول المنجزة العملياتشركة إدارة البورصة  تثبت

محل التسوية  بالعمليات المعنيين للوسطاء Le bordereaux des transactions للعملياتالمثبتة 
 récapitulatifs des titres et desيحدد المبالغ الواجبة األداء والسندات الواجبة التسليم بكشف مرفقاً

fonds،  6(التسوية حصص حضور إلى بذلك هموتدعو(.   
                                                             

تسوية و ، المتعلق بقواعد المقاصة1998ارس م 22المؤرخ في  98/03قرار شركة تسيير بورصة القيم رقم  - 1
، ثم بموجب القرار 1999جويلية  22المؤرخ في  99/07عمليات البورصة، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم 

  .2002فيفري  17المؤرخ في  02/11رقم 
  :ا يليعلى م02/11من القرار رقم  2، المعدلة بموجب المادة 98/03من القرار رقم  3تنص المادة  - 2

« Objet de la compensation et de la séance de règlement - livraison. La compensation et les 
séances de règlement ont pour objet de faciliter et d'encadrer la livraison et le règlement 
périodique des titres entre les intermédiaires en opérations de bourse (IOB) ». 

  . 98/03من القرار رقم  3المعدلة للمادة  02/11المادة األولى من القرار رقم    - 3
« La compensation se déroule selon les modalités fixées ci-dessous, le jour même de la séance 
de négociation, de la clôture officielle de la négociation à la fin de la journée de travail ». 

 .98/03من القرار رقم  3بعدما كانت حصة التسوية تنظم في اليوم الرابع لليوم الموالي لحصة التداول بموجب المادة 
  : السابق ذكره، التي تنص على ما يلي 98/03من القرار رقم  04المادة    - 4

« Les séances de règlement ont lieu à la SGBV, quatre (4) jours ouvrables après chaque séance 
de négociation en bourse, aux heures et à l’endroit fixés par la SGBV ». 

  .السابق ذكره 97/03من النظام رقم  131المادة    - 5
الصادر  98/03القرار رقم و 99/07القرار رقم من  5، المعدلة للمادة 02/11رقم إذ تنص المادة األولى من القرار  -6

  :والمتضمن  قواعد  المقاصة  وتسوية  العمليات داخل البورصة على ما يلي 1998مارس  22بتاريخ 
    « La présence est obligatoire pour les IOB parties à toute transaction litigieuse soumise à la SGBV ». = 
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 إدارة شركة هتعينممثل  برئاسة ،شركة البورصة مقرالتسوية في  حصة تجري
 اللجنة نظمةألو للقوانين وفقا ،هدوء في تنفيذها على يسهرو حصصال ترأسيل البورصة
 الوسطاء على بالمناداة الحصة بداية قبل الرئيس يقوم .)1(البورصة إدارة شركة وقرارات
 المعد التسوية محضر في حصةال خالل يحدث ما يدونثم  ،الحضور محضر على ليوقعوا

  .)2(البورصة إدارة شركة وضعته لنموذج وفقا
عمليات التداول  محاضر اآللي لإلعالم المركزيةعن طريق الشبكة  إدارة البورصة ترسل

 صحة من التأكّد إالّ المعني الوسيط على وما بالعملية، المعنيين الوسطاء حواسيب إلىالمثبتة 
مطابقتها يقوم بالمصادقة  بعد .سجالته في المقيدة بتلك بمقارنتها المحضر في الواردة البيانات

  .)3(ها بتوقيعها وختمهاعلي
بعد التأكد من  ،L'acceptation des bordereaux  المحاضر لىع بالقبول الوسيط يؤشر

يتولّى رئيس الحصة جمع المحاضر وإعداد محضر التثبيت، لتثبيت حصة التسوية  .مطابقتها
 في المكانثم يجعل الوسطاء يوقعون عليها  .وفقا للنموذج الذي أعدته شركة إدارة البورصة

                                                                                                                                                                                              

كل الوسطاء، حتى ولو لم ينجز الوسيط عمليات  في آخر حصة  تداول  بعدما كان حضور الحصص إجباري على=
 مرفقا الحصة لحضور قبله من مفوضا عضوا يرسل أن عليه الوسطاء أحد حضور تعذر ذاشهدتها البورصة، إ

ة وعلى الوسطاء أو مفوضيهم البقاء إلى غاية  نهاي ،وصوله فور الحصة لرئيس العون يقدمها التي التفويض برسالة
 99/07من القرار رقم  2الحصة  وعدم  مغادرة  القاعة إال برخصة من الرئيس، وهذا ما نصت عليه المادة 

  :التي جاء نصها كما يلي. 98/03من القرار رقم   5المعدلة للمادة 
« La présence à toutes les séances de compensations est obligatoire pour tous les IOB, 
même s'ils n'ont pas de transactions à compenser, chaque IOB accrédite par lettre adressée 
à la SGBV ( annexe 1 ), l'agent chargé de le représenter. Les agents ne peuvent quitter la 
séance de compensation qu'a la fin de toutes les opérations et après autorisation du 
président de séance ». 

  .، السابق ذكره98/03من القرار رقم  4المادة    - 1
2 -    ACHOUR H et IMTOUKENE K, « Dénouement des transactions en bourse, confirmation, 

règlement livraison », La bourse, de réelles perspectives pour l’entreprise, journée de 
conseil, conférence tenue au grand hôtel MERCURE, Alger le 22 novembre 2000, p 2.                                                                                                                             

 :، التي تنص على ما يلي02/11، المعدلة بموجب المادة األولى من القرار رقم 98/03من القرار رقم  7ة الماد - 3
« Après chaque séance de négociation, le système de négociation informatique génère 
automatiquement les bordereaux de transactions ( annexe 2) et les situations récapitulatives  ( 
annexe 3). Chaque IOB doit s'assurer que les informations contenues dans ces documents sont 
conformes à ses registres et reflètent les transactions qu'il a conclues ». 

العملية  ضرامح توزيعهو الذي يتولى  - الحصة رئيس من بأمر – التسوية محل بالعملية المعني الوسيطبعدما كان  
ليقارنوها بمحاضرهم، وذلك في النص القديم للمادة  الوسطاء زمالئه على قبله من ومختوم ممضيالتي شارك فيها 

  .، السابق ذكره98/03من القرار رقم  7
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  .)1(عليها ويختمها بختم شركة إدارة البورصةهو المخصص لذلك، ثم يوقع 
 ،séance de règlement/livraisonوالتسليم  وفاءالبحصة خاصة  بتنظيم التسوية تنتهي

ينادي الرئيس على الوسطاء  .)T+4( التداول يوم بعد الرابع اليوم في حد أقصى على تتم والتي
موقعا بقيمة  شيكًاالمشتري  الوسيط فيها يقدم. ا على وثيقة الحضور اإلجباريةللتوقيع مجدد

وفقا للنموذج المعد من شركة إدارة ،   ordre de virementبالدفع  أمرا أو المشتراة األوراق
كل وسيط  يلتزم. المبيعة األوراقبالتسليم وفقا لكمية  محضراالبائع  الوسيط يقدمو ،البورصة
  .)2(مدينة أو كانت دائنة حساباته وتسييرعملياته لدى بنك يختاره، ليقوم البنك بتغطية بتوطين 

 الحسابات، غطاء في جديدة تقنية ،99/07 رقم القرارت شركة إدارة البورصة بموجب استحدث
. الغطاءات كفاية وعدم الدفع مشاكل لمواجهة، 98/03 رقم القرار من 14 المادة بذلك ةمعدل

 La banqueالتقنية أن يعين كّل وسيط بنكا يسهر على تسوية حساباتهمضمون هذه 
compensatrice،  تُبرم اتفاقية مسبقة بين الطرفين، على دفع كّل مستحقات العملية للوسيط

أما عن مسألة تغطية الحسابات فهي أمر يبقى بين الوسيط والبنك المسوي، إذ يلزم هذا . المقابل
ويتدخل بنك الجزائر لمراقبة حركة . قبل بداية كّل عملية تسوية حساباتهالبنك الوسيط بتغطية 

  .)3(رؤوس األموال الموجهة لتسوية عمليات البورصة بين البنوك المسوية
                                                             

  :التي تنص على ما يلي 98/03من القرار رقم  9و 8 المواد   - 1
Article 8 : acceptation des bordereaux de transactions 
« Après vérification des opérations et des soldes, chaque IOB doit contresigner les bordereaux de 
transactions. Des réserves éventuelles peuvent être émises auquel cas les IOB concernés doivent 
procéder aux corrections nécessaires avant la fin de la séance. Ces corrections sont traitées par 
ajustement de débit ou de crédit selon le cas, ou par l’établissement de bordereaux 
complémentaires ». 
Article 9 : Situation récapitulative de contrôle 
« L’ensemble des bordereaux de transactions signés par les IOB, accompagnés de récapitulatifs des 
bordereaux de transactions,  l’annexe 3, sont récupérés par le Président de la séance qui arrête 
séance tenante la situation récapitulative de contrôle,  l’annexe 4, et reprend les montants à débiter 
ou à créditer à chacun des IOB. 
Une fois les opérations de compensation confirmées, le président de la séance fait signer les IOB 
concernés sur la case réservée à cet effet sur le formulaire,  l’annexe 4 ». 

2 -   ACHOURI H.et IMATOUKEN K, « Dénouement des transactions en bourse, confirmation, 
règlement livraison », op.cit, p 2. 

، المعدل 1999جويلية  22الصادر عن شركة إدارة البورصة بتاريخ  99/07من القرار رقم  15و 14المادتان  -  3
  :التي تنص على ما يلي 98/03للقرار رقم 

Article 4 : L'article 14 est modifié et complété comme suit : 
« Chaque IOB doit être domicilié à une banque de la place qui sera sa banque compensatrice 
des soldes en fonds résultant des transactions sur titres réalisées en Bourse. 
Tout IOB n'ayant pas suffisamment de fonds à sa banque compensatrice doit couvrir son solde 
avant la séance de règlement » . 
Article 5 : L'article 15 est modifié et complété comme suit :                                                            = 
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 للوسيط  Attestation de dépôtsاإليداع  شهادةنهاية التسوية  بعدالرئيس  يسلم
لتقوم بتسجيل ونقل الملكية باسم  ،المالية لألوراق المصدرة للشركة يقدمها الذي المشتري

 للحضور ويأذن التسوية حصة الرئيس يرفع أخيرا، )1(المشتري الجديد في دفاتر الشركة
بائع السندات مدينًا بقيمة األرباح والحقوق األخرى والفوائد الواجبة  يكون .القاعة بمغادرة

على  في تاريخ خاص،التي توزع على المساهمين المسجلين في الشركة  األداء للمشتري
  .)2(حيال البائعوسيط المشتري السعي لتحصيلها 

 :التسوية عوارض -ب
وذلك  ،نهايتها العاديةإلى ال تصل حصة التسوية  قد المحاضر ضد االحتجاج - 1 -ب

 بالقبول التأشير منهم مجموعة أو الوسطاء أحد رفضفقد يحينما تتوقف في إحدى مراحلها، 
 عندها الرئيس ينطق .الحسابات في اختالف لهم تبين ما إذا إليهم، أو إليه المقدمة المحاضر على

  .النزاع هذا حل غاية إلى الحصة تثبيت بتأجيل
 من كّل سجالّت ويقارن فيه ينظر الذي ،الحصة رئيس إلى أوال النزاع هذا يرفع
 سماع بعد ارهقر يصدر ثم ،القيم بورصة إدارة شركة طرف من المنجزة بالمحاضر المتنازعين

 تحكيمية هيئة إلى النزاع يرفع أن فله أحدهم يرضي ال القرار هذا كان إذا. )3(الطرفين من كّل
 الحكام هؤالء يصدر. ثالثا حكما الحصة رئيس ويعين حكما منهم وسيط كّل يعين خاصة،
 كآخر جأيل أن له القرار، نزاهة في الوسطاء أحد شك وإذا القضية، في التداول بعد قرارهم
  .)4(للجنة التحكيمية التأديبية الغرفة إلى مرحلة

                                                                                                                                                                                              
= « Les IOB doivent se présenter à la séance de règlement avec, des ordres de virement, ou des 

chèques de banque dûment signés. La SGBV se charge de déposer ces moyens de paiement à la 
chambre de compensation de la banque d'Algérie. La banque d'Algérie procédera aux 
mouvements des comptes (débit ou crédit) de la banque compensatrice de chaque IOB avec date 
de valeur du jour de la séance de règlement ». 

1 -   ACHOURI H.et IMATOUKEN K. « Dénouement des transactions en bourse, confirmation, 
règlement livraison », op.cit., p 3. 

  .السابق ذكره 97/03ام رقم من النظ 140المادة    - 2
  .السابق ذكره 99/07، المعدلة بموجب القرار رقم 98/03من القرار رقم  10المادة    - 3
  :التي تنص على ما يلي ،98/03من القرار رقم  12و 11المادتين    - 4

Article 11 : Procédure d’arbitrage 
« Lorsqu’un des IOB en conflit n’est pas satisfait de la décision du président de la séance, cet 
IOB peut soumettre le litige au comité de négociation. S’il n’est pas satisfait de la décision du 
comité, il peut engager une procédure d’arbitrage. Selon la procédure d’arbitrage, chacune des 
deux parties nomme son arbitre et la SGBV en nomme un troisième. » 
Article 12 : Recours devant la chambre arbitrale 
« S’il advient qu’une des parties en conflit n’accepte pas de se soumettre à un processus 
d’arbitrage, la partie non satisfaite peut saisir la chambre arbitrale siégeant à la commission 
d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ». 
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 رفض إذاحصة التسوية  تتوقف: عدم الوفاء أو عدم كفاية األرصدة عوارض - 2 - ب
. المبيعة األوراق كمية أو للتسوية الكافية المبالغ بتقديم سواء ،بالتزاماته الوفاء الوسطاء أحد
 الوفاء على قادر غير العجز هذا وجعله لمشتري،ا الوسيط غطاء أو سيولة في عجز وجد إذا

 مهلة الحصة رئيس يمنح .)1(المبيعة األوراق تسليميمكن للوسيط البائع رفض  ،بالتزاماته
 وضعية في الوسيط هذا ويوضع. اآلجال أقرب في دفعه عليه الذي الثمن بباقي للوفاء محددة
دم كفاية كمية األوراق المالية لدى الوسيط إذا كان عدم الوفاء راجع إلى ع أما .معلّقة مقاصة
في الوسيط األجل، إذا تهاون هذا بعد نهاية  .فسيمنحه رئيس الحصة أجال إلتمامها ،البائع

يصرح رئيس الحصة إلى شركة إدارة البورصة التي تتولّى تصفية المعاملة  ،إتمام المعاملة
شروطه، وتعلن عنه في النشرة موعده و بتحديد Le rachatوفقًا إلجراء إعادة الشراء 

  ).Boc(الرسمية لجدول األسعار 
ا وذلك الموالية، التداول حصة في الشراء إعادة إجراء يتمالمالية األوراق كمية بشراء إم 

 الصفقة مبلغ على للحصول األوراق من كمية ببيع أو بالتزاماته للوفاء الوسيط تنقص التي
 يلحق الذي الضرر أو الخسارة المخل، الوسيط يتحمل تينالحال كلتا وفي. )2(للوفاء الالزم

  .)3(السندات تسلم أو األموال رؤوس تسوية عدم جراء من المعاملة، في المقابل بالطرف
 :03/01 رقم النظام ظل في العمليات ومقاصة تسوية - ثانيا

  المنقولة، القيم بورصة تسيير شركة من البورصة عمليات تسوية اختصاص سحب
هذا  أنيط .93/10 رقم التشريعي للمرسوم المعدل ،03/04 رقم القانون صدور مناسبةب

 أسوة بالتشريعات المقارنة خاصة القانون ،)4(السندات على المركزي بالمؤتمناالختصاص 
                                                             

  .لسابق ذكره، ا98/03 من القرار رقم 17المادة    - 1
شرحت شركة تسيير بورصة القيم كيفية تطبيق إجراء إعادة  .السابق ذكره 97/03من النظام رقم  144المادة    - 2

  :التي تنص على ما يلي 98/03من القرار رقم 21الشراء في المادة 
« Si lors de la prochaine séance de règlement, l’IOB en défaut ne livre pas les titres, le président 
de la séance peut donner l’instruction à l’IOB d’entamer la procédure de rachat. Selon cette 
procédure, l’IOB vendeur doit négocier directement avec un autre IOB, l’achat d’un titre de 
remplacement. Il doit alors présenter la transaction à la SGBV pour approbation juste avant la 
prochaine séance de bourse. Lors de la séance de règlement suivante, le titre sera livré 
premièrement à l’IOB en défaut qui devra immédiatement le livrer à l’IOB acheteur ». 

  .السابق ذكره 03/ 97نظام رقم المن  143المادة    - 3
، الذي خول المؤتمن المركزي على السندات مهمة تسوية ومقاصة عمليات البورصة 03/04تطبيقاً للقانون رقم  - 4

ألغى هذا . المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق ذكره 03/01أصدرت اللجنة النظام رقم 
= ، المتعلق بالنظام العام للبورصة، التي كانت تسند97/03من النظام رقم  140إلى  132النظام المواد من 
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 هواجتمعت هذه الغرف في نظام مركزي  ثم ،النظام الفرنسي عدة غرف مقاصة عرف. الفرنسي
  .)1(اإلنجليزي قبل أن يدمج بنظيره ،Clearnet ـبسمي  الذي التسوية بنك

ببحثه عن التخصص في إدارة حصص  ،المشرع الجزائري من هذا التوجه موقف يبرر
 حماية ألن.عن طريق ضمان أمن المعامالت أخرى، جهة من السوق وحماية ،التسوية من جهة

 يسيره الذي وتسليمها لسنداتا تسوية نظام يسمح .فيها المتعاملين أمن حماية عبر تكونالسوق 
باإلنجاز اآللي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع  السندات، على المركزي المؤتمن

   .)2(عمليات بين الوسطاء المؤهلين وتسليمها
 تباشره كانتالذي -العمليات على التصديق هما أساسيتين وظيفتين على النظام هذا يرتكز

 جارية حسابات في الحسابات دفاتر في العمليات قيد ووظيفة - القيم بورصة تسيير شركة
 أنظمة جميع فياألخير  هذايتدخل . الجزائر بنك لدى نقداً جارية حسابات وفي المؤتمن، بسندات
  .)3(المؤتمن مع أبرمها اتفاقية بموجب للعمليات، النقدي للتسديد وذلك التسوية

على المبادئ  السندات، على المركزي تمنالمؤ عليها يشرف التي التسويةعملية  تقوم
 الثبوتية القوة هيو أال المنقولة، القيم بورصة تسيير كةالتي كانت تطبقها شر هانفس

 كل تبنتها عالمية مبادئ، وهي فيها الرجوع قابلية وعدم المؤتمن، يتلقها التي للعمليات
التسوية التي تبناها المؤتمن أنظمة  إحدىب التسوية عملية تتم .)4(العالم في التسوية أنظمة

 الفرعي النظام ،للقرن الفرعي النظام األوامر، لضبط الفرعيالنظام : وهي على التوالي
  .العمليات لحل

                                                                                                                                                                                              

ينتج عن سحب هذه الصالحية من شركة . لقيمصالحية تسوية ومقاصة عمليات البورصة لشركة تسيير بورصة ا=
  .ملغاة وعديمة المفعول 02/11و 99/07و 98/03تها رقم اتسيير بورصة القيم اعتبار قرار

1 -  « En 2003 Clearnet s’est rapproché de London Clearing House (LCH), les deux entreprises ont été 
acquises par une société holding commune et indépendante en vue de créer le premier groupe de 
chambres de compensation et de contreparties. Depuis la fusion de clearnet et de LCH la banque 
centrale de compensation a pour nom commercial LCH CLEARNET SA ». 

  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers op.cit. p 48.  
  .المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق ذكره 03/01من نظام اللجنة رقم  35المادة    - 2
  .ذكره المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق 03/01من نظام اللجنة رقم  36المادة    - 3
األوربية التي دخلت حيز التنفيذ   LCH Clearnet SAمنها على سبيل المثال قواعد المقاصة التي أصدرتها شركة  - 4

  :من هذه القواعد على ما يلي 1.3.4.3نصت المادة  . 30/03/2007في 
« Est considérée comme irrévocable, au sens du paragraphe III de l’article L 330-1 du code 
monétaire et financier, toute Transaction reçue par LCH.Clearnet SA d’un Adhérent 
Compensateur dès son enregistrement dans le Système de Compensation dans les conditions 
prévues à l’Article 1.3.5.3 mais sans préjudice des exceptions prévues à l’Article 1.8.5.1 ».  
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 :األوامر لضبط الفرعي النظام -أ

 التسوية عملية تبدأ. هذا النظام بتسوية العمليات المنجزة داخل السوق المنظمة يختص
 الوسطاء قبل من التنفيذ طلبات يتلقى الذي الجامع، الوسيط يسمى يطوس لدى األوامر كل بتجميع

يرد على هذه الطلبات بعد فحصها ومقارنتها بجداول التداول بقبول أو رفض  .المتداولين
في غياب رد . التسوية، ثم يرسل إشعاراً بقبول التنفيذ، أو رفضه للوسيط المعني في أجل معقول

  .)1(يصادق على اإلشعار بالتنفيذ بواسطة هذا النظامبالموافقة خالل هذا األجل 
بالدفع مقابل التسليم  إلى الوسيط المعني،  أمراً األوامر لضبط الفرعي النظام يصدر

مباشرة بعد المصادقة على اإلشعار بالتنفيذ، ليأخذ هذا الوسيط مركز المدين في مواجهة الوسيط 
 .تسويتها يتولى الذي العمليات لحل الفرعي النظام إلىمقابل الدفع  التسليم أوامرترسل . المقابل

  :للقرن الفرعي النظام -ب
 المبرمة بالعمليات المتعلقة والتسليم لتسويةا التعليمات بتقريب للقرن الفرعي النظام يسمح

 في السندات على المركزي المؤتمن دور يختلف. )2(قانوناً المنظمة السوق خارج الطرفين، بين
 في بالتحقيق المؤتمن يهتم ال إذ األوامر، لضبط الفرعي النظام في دوره عن النظام هذا

 يتلقاها التي للتعليمات النظامي الطابع من التأكد وال المنظمة، السوق خارج المنجزة العمليات
 .)3(العمليات هذه تنفيذ على لمشاركينا قدرة من وال الحسابات، ماسك أو المنخرط

 على إجرائه، تاريخ فيها يحدد التي الحل تعليماتعلى السندات  المؤتمن المركزي يتلقى
إذ يحق للمؤتمن أن يرفض أية  المؤتمن، يحدده الذي الحل آجال ضمن التاريخ هذا يقع أن

يترتب على قرن أو مواجهة تعليمتين بالتسوية . )4(خارج اآلجال التي حددها للتسوية  تعليمة
 النظام إلى مباشرة يرسل الذي العملية، طرفي لحساببل الدفع بالتسليم مقا أمروالتسليم، إصدار 

  .إصداره بمجرد للحل الفرعي
  : من التسوية وفقاً لهذا النظام صنفين من العمليات هما يستفيد

 السوق عمليات من كل فيها يدخل المشاركين، بين بالتراضي جارية عمليات - 
 شراء المنقولة، للقيم جماعيال التوظيف هيئات وحصص أسهم في االكتتاب األولية،

                                                             

  .المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق ذكره 03/01من النظام رقم  44المادة    - 1
  .، السابق ذكره03/01فقرة أولى من النظام رقم  47المادة    - 2
  .، السابق ذكره03/01فقرة ثانية من النظام رقم  47المادة    - 3
  .، السابق ذكره03/01فقرة ثانية من النظام رقم  51و 49المادتين    - 4
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 السندات تسليم إعادة وأخيراً السندات عن المؤقت التنازل بيعها، وإعادة السندات
 .المفاوضات إثر على

العمليات المنجزة مع بنك الجزائر، وهي عمليات تتعلق بالسياسة و الثاني ه الصنف - 
 .للتسوية اليومية والطلبات للبنكالنقدية 

  :حل العملياتالنظام الفرعي ل -جـ
 األسواق إليه ترسلها التي الدفع مقابل التسليم أوامرالنظام الفرعي لحل العمليات  يتلقى

 الفرعي النظام وهو المركزي، المؤتمن يسيرها التي للتصديق الفرعية والنظم قانوناً، المنظمة
 لها، الحسابي الخصم تاريخ حل التي العمليات كل بجمع النظام، لهذا وفقاً التسويةتتم  .)1(للقرن

 شكل وفي للبائع، بالنسبة سندات شكل في الزبون حساب طور كل يمثل. متتالية أطوار بواسطة
 من رصيد وجود من والتأكد المنجزة، للعمليات المؤتمن معاينة بعد وذلك للمشتري، بالنسبة نقود

 في العملية تعلق قودالن أو السندات رصيد كفاية عدم حالة في. زبون كل لدى والنقود السندات
  .)2(الموالي المعالجة طور انتظار

تعتبر العمليات المنجزة وفقاً . سطراً سطراًفي هذه األطوار  المدرجةالعمليات  تسوى
على إثر ذلك يبلغ المؤتمن المركزي . لهذا النظام مختتمة نهائياً بعد المصادقة على اختتامها

النقدية للمشاركين، كي يتم بصفة متالزمة القيد في  على السندات بنك الجزائر بوضعية السيولة
دفاتر الحسابات، كل من عمليات التحويل الخاصة بتسليم السندات في الحسابات الجارية 

 للمشاركين، التسوية حسابات في المطابقة النقود وحركات المؤتمن، يديرها التيللمشاركين 
  .)3(الجزائر بنك يديرها التي

                                                             

  .المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات السابق ذكره 03/01من نظام اللجنة رقم  54المادة    - 1
  .، السابق ذكره03/01من نظام اللجنة رقم  56المادة    - 2
  .، السابق ذكره03/01جنة رقم من نظام الل 57المادة    - 3



  نشاط السوق الثانوية تنظيم:                                             الفصل الثاني –الباب الثاني 
 

 
 

407 

  الثاني المبحث
  الثانوية السوق عمليات لبعض التعاقدي طابعال

 عمليات إدارة فيوتخصص كبيرين  بخبرةالثانوية  السوق داخل المتعاملون يتمتع
. مختلفة أغراضاً تلبي جديدة عمليات ابتكار منهذه الميزة  مكنتهم وتسييرها، السوق

. نشاطاتها تطوير وفي ،على بعضها البعض تفتحهاالمالية في  األسواقساهمت عولمة 
 للمتعاملين ذلك وتركت تنظيمها، عن اإلحجامهذه التطورات ارتأت بعض التشريعات  إزاء

  .فيها عن طريق  مبدأ حرية التعاقد
 لبعض العام طارفوضع اإل المالية، األسواق تنظيم في النهج بهذا الجزائري المشرع تأثر
 نموذج أحسن المنقولة القيم محفظة دارةإ عقود تعتبر. األطراف إلرادة تفاصيلها تاركاً عملياتها

 وضعت اللجنة. )1(نهائزب لحساب البورصة داخل المفاوضات بمباشرةسمح للوسيط  إذ لذلك،
بشأن  أما األول، المبحث في بيانه سبق لما البورصة، وفقاً داخل الوسيط لتدخل العام اإلطار
 النصوص احترام شريطةيها حرية االتفاق عل تركت لألطراف المحفظة إدارة عقد تفاصيل

  ).األول المطلب( والتنظيمية التشريعية
تعتبر القاعدة القانونية الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، قاعدة 

إذ تتدخل اللجنة بقواعدها المهنية في المجال الذي ، تنظيمية تأتي تطبيقاً لقاعدة تشريعية
ال يمكن للجنة أن تبادر بتنظيم عمليات لم ينص عليها ف .غير يحدده لها النص التشريعي ال

هو شأن العقود المالية المتمثلة في العقود المستقبلية  حظرها، هذا على أو نص ،المشرع
 . وعقود الخيارات

جعلها المشرع من العمليات المحظورة،  التيإلى العمليات اآلجلة تقاس هذه العقود 
للمتعاملين تنظيم مثل هذه العقود إذا  يمكن .مة بشأنهاوعليه يمنع على اللجنة إصدار أنظ

من هذا المبحث إلى تقديم  )المطلب الثاني( يهدف. يبيحهانص  بتشريعتدخل المشرع 
آفاق  فتحدور كبير في  من ، لما لهاهذه العقودتنظيم ل اللجنةو مقترحات لكل من المشرع

  .دة داخل السوق المالية الجزائريةاستثمار جدي
                                                             

يقوم بالمفاوضات والمعامالت داخل البورصة «  :على ما يلي 03/01من المرسوم التشريعي رقم  4تنص المادة  -1
لم يحدد هذا النص طبيعة المعامالت التي قد يقوم بها الوسيط وال العقود التي قد  »وسطاء في عمليات البورصة 

 .تيبرمها إلتمام هذه المفاوضا
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  لب األولالمط
 إدارة محفظة األوراق المالية

 رغبة بإشباع التضحية على خاصة بصفة المالي واالستثمار عامة بصفة االستثمار يقوم
 بمبدأ يقبل المستثمر مادام. المستقبل في أكبر إشباعٍ على الحصول أمل على حاضرة استهالكية
 مقابل المخاطرة من معينة رجةد لتحمل مستعداً يكون فإنه حاضرة، استهالكية برغبة التضحية

  .)1(لمخاطرته ثمناً يمثل عائد
 أو) األسهم بأنواعها(االستثمار المالي على إدارة محافظ مالية بامتالك أدوات ملكية  يرتكز

يتوقف ذلك . )2(معينة مخاطرة ظل في معلوم عائد لتحقيق ،)بأنواعهاالسندات ( مديونية أدوات
مل درجة معقولة من المخاطرة على أمل الحصول على عائد على مدى استعداد المستثمر لتح

  .)3(السند أومعقول يتمثل غالباً في توزيعات أرباح إيراديه هي توزيعات السهم 
المالية مكانة مرموقة في األسواق المالية النشيطة، التي  األوراقنشاط إدارة محافظ  يحتل

بحيث يصعب على المستثمر  ،نجزة فيهاالمستثمرة وكثرة العمليات الم األدواتتتسم بوفرة 
متابعة ومالحقة جميع عمليات السوق ومستجداتها، بغرض تحديد سياسته االستثمارية وترشيد 

إلى مختص يستفيد  ،لهذه األسباب يفضل المستثمر إسناد مهمة تسيير وإدارة محفظته. قراراته
 ما حد إلى تضمن ،سليمة أسس على وتكوينها المحفظة انتقاء في بمشورته ويستعينمن خبرته 

  .مخاطر بأقل ممكن عائد اكبر تحقيق
  الفرع األول

  تكوين عقد إدارة محفظة األوراق المالية
 الذ .عليها الواردةالعمليات  تشعبالمالية و األوراقبتنوع  المالية األوراق سوق تتصف

 أوضاعالم حول المالية مشكلة إدارتها، نظراً لما تقتضيه من استع األوراقيواجه صاحب 
 تحتاج إدارة. المخاطر وتقديرلترجيح المزايا المالية  استثماري، قرار أي اتخاذ قبل السوق

                                                             

  .91، مرجع سابق، ص...صاطوري الجودي، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية   - 1
، إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العملية، مؤسسة الوراقة للنشر والتوزيع، تيم فايزو مطر محمد   - 2

  .79، ص 2003عمان 
، 2004فؤاد وعزمي أسامة، االستثمار في األوراق المالية، تحليل وإدارة، دار الميسرة، األردن التميمي إرشاد    - 3

  .20ص
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التي قد ال تتوافر لدى المدخر البسيط الذي يرغب  ،المالية إلى التخصص والخبرة الفنية األوراق
  :التالية ياتالفرض إحدى أمام نفسه المستثمر فيجد ،في توظيف أمواله في السوق المالية

تناسبه، وتكون  التي األوامر وإصدار بنفسه محفظته إدارة بسلطة المستثمر يحتفظ -
 اإلدارة هذه تسمى. األوامرولتنفيذ  والمشورة،استعانته بالمهني على سبيل النصح 

  .للمحافظ الفردية باإلدارة
 تبعي، اطكنش المحافظ إدارة نشاط تمارس مالية مؤسسة أويعهد بمحفظته إلى بنك  أن -

 في معها للتعامل الزبون جلب بهدف مجاناً النصيحة المؤسسات هذه تقدم الغالب في
 .أخرى مالية عمليات

 إدارة يتولى لمهني بها ويعهدالمالية  األوراقالمستثمر التحرر من كل أعباء إدارة  يقرر -
 أخرى ظمحاف رفقة المحفظة هذه المهني يدير. )1(المهني يحددها عمولة مقابل محفظته
  .الجماعية باإلدارة اإلدارة من النموذج هذا يسمى. آخرين لزبائن

  :المالية األوراقمفهوم محفظة  - أوالً
 أوالمدخر بذوي الخبرة واالختصاص، بالتعاقد مع الوسيط في عمليات البورصة  يستعين

قيم المنقولة يوكل لهم مهمة تكوين محفظة ال. المنقولة القيم في الجماعي التوظيف هيئات إحدى
محفظة القيم المنقولة محفظة الزبون من القيم المنقولة التي قد تحقق  إدارة شركة كوِنتُ. وإدارتها

  .   أكبر عائد بأقل مخاطر وفقاً للمبادئ التي تحكم االستثمار في القيم المنقولة
  : القيم المنقولةتعريف محفظة   - أ

يلي ما منها ذكرت مختلفة تعريفاتالمالية ب األوراق محفظة فتعر:  
 كانت سواءاً ،االستثمارية األدوات من مجموعة أو توليفة أوبأنها عبارة عن تشكيلة « 

 ،المخاطرة من معقول مستوى عند معين عائد تحقيق بهدف المستثمر يمسكها مالية، أم حقيقية
  .)2(» صحيحة علمية ألساليب وفقاً مكوناتها تنويع خالل من

                                                             

رسالة مقدمة للحصول على درجة محمود مصطفى حسن محمد، النظام القانوني لعقد إدارة األوراق المالية،  - 1
  . 11- 4، ص ص2006دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة 

  .154، ص2000والدوري مؤيد، إدارة البنوك، دار وائل للنشر والطباعة، عمان  الحسيني فالح - 2
« Définir une stratégie de gestion consiste à choisir le poids (proportion de la richesse) de chaque 
titre qui compose le portefeuille. Pendant longtemps, les méthodes de gestion qui ont eu cours se 
sont limitées à l’utilisation d’informations passées, qu’elles soient de nature comptable ou 
boursière. La théorie financière moderne a permis de mettre en avant le rôle essentiel de 
l’information ».                                                                                                          
  DUBOIS Michel et GIRARD-POTIN Isabelle, théorie financière de gestion de portefeuille, 
Editions DEBOECK, Université de Belgique, 2001, p195. 
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المالية والموجودات  األوراقالتشكيلة التي تضم  «بأنها تلك البعض اآلخر،  فهاعر
  .)1(» والمخاطرة العائد باختالف مختلفة بنسب السوق في تداولةالرأسمالية الم

  :المنقولة تكوين محفظة القيم –ب
البعض، ذات  حفظة القيم المنقولة تشكيلة من الصكوك الفردية والمرتبطة ببعضهام تمثل

ة اختيار كيفي حد ذاته هو فيالتكوين فوتة من المخاطر، اتكز على درجات متفعوائد مستقلّة تر
 يسبقه لما نظراً للمستثمر، كبير صعوبة االختيار عنصر يشكل. هذه الصكوك المشكّلة للمحفظة

 أوتعلق هذا التحليل بالصكوك ذاتها  سواء، المحفظة عناصرتحليل وتدقيق في  عمليات من
يتطلّب عنصر . )2(أسعارها بمؤشرات أو تداولهامحل  باألسواق أو، المصدرة لها بالشركة

االختيار خبرة ومهارة في تحليل صكوك الشركات المصدرة لها أو األسواق التي ستتداول فيها 
  .)3(ثابتة وآمنة تحقيق مكاسب كبيرة اأسعارها، وذلك وفقا لخطّة استثمارية غايته

على سياسة استثمارية تقوم على مزيج من  وإدارتها،المالية  األوراقتكوين حافظة  يرتكز
يجب  .ممكنة درجة ألدنى االستثمار مخاطر تخفيض سبيل في االستثمارية، والفرصالبدائل 

التضخم  معدالتاألسعار،  اتجاهات ،ةتنويع البدائل آخذين في االعتبار ظروف السوق المالي
  . االقتصادية وغيراالقتصادية  والظروف
  :وهما ينأمبدهناك  :محفظة القيم المنقولة تكوين يهاعل يقوممبادئ التي ال - 1 -ب

يقوم حسن اختيار الصكوك على عنصرين : حسن اختيار الصكوك - األول المبدأ
يسعى المستثمر . )4(وأمانه من حيث قلّة مخاطره ،جودة الصك من حيث عوائده :أساسيين هما

حقق أعلى عائد ممكن عند مستوى معين من المخاطرة، إلى اختيار المحفظة االستثمارية التي ت
أو تلك المحفظة التي تنخفض المخاطرة فيها إلى الحد األدنى عند مستوى معين من العائد 

 . المتوقّع

إذا خير المستثمر الرشيد بين محفظتين استثماريتين تحققان نفس العائد مع اختالف درجة 
بين وإذا خير . نّه سيختار المحفظة ذات المخاطرة األقلالمخاطرة المصاحبة لكّل منهما، فإ

محفظتين استثماريتين بنفس درجة المخاطرة مع اختالف العائد المتوقّع من كّل منهما، فإنّه 
                                                             

  .144، مرجع سابق، ص...ال على االستثمار في األوراق الماليةصاطوري الجودي، أثر كفاءة سوق رأس الم   - 1
2  - JACQUILLAT Bertrand et SOLNIK Bruno, Les marchés financiers et la gestion de portefeuille, 

op.cit, p122 .                                                                              
  . 347 – 346مرجع سابق، ص  ،...ون نصر على أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق الماليةطاح   - 3
  .108، ص 2004مطر محمد وتيم فايز، إدارة المحافظ االستثمارية، دار وائل للنشر، عمان،    - 4
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  .)1(سيختار المحفظة ذات العائد األعلى
عند تكوين شركة إدارة  المساهمين، مصالح لحماية إلزامية قيوداً التشريعات بعض وضعت

بضم  استثناءتسمح  وقدفي البورصة فحسب،  تداولةبأن تشترط تكوينها من الصكوك الم. لمحافظا
  .)2(القانون يحددها التيولة بشرط أن تكون من إحدى الطوائف االصكوك غير المتد
لنشاط شركة  الميزة األساسيةتنويع الصكوك  مبدأ يعتبر :تنويع الصكوك - المبدأ الثاني

 العائد حيث من ومتباينة ب معينةبنسكيل المحفظة من استثمارات متنوعة مفاده تش اإلدارة،
التقليل من المخاطر عن طريق توزيعها قانونيا  هو المبدأ هذا منالغاية  .المخاطرة ودرجة

  .)3(واقتصاديا وجغرافيا
                                                             

  .144مرجع سابق، ص  ،...في األوراق المالية الجودي صاطوري، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار   - 1
من تكوين المحفظة من  1992الصادر في سنة  95من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  129/7ففي مصر منعت المادة  - 2

يحظر على مدير االستثمار  أن يشتري أسهماً  «: على ما يليصكوك غير تلك المقيدة في بورصة مصر، إذ تنص 
بمصر عدا أسهم شركات قطاع األعمال العام أو  أن يشتري أو راقاً مالية  غير مقيدة في بورصة األوراق المالية 

  .» غير مقيدة في بورصة بالخارج أو  مقيدة في بورصة غير خاضعة إلشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج
  .ظة الزبونفي حين لم تضع الدول اإلنجلوسكسونية ال سيما بريطانيا أية قيود على حرية اختيار شركة اإلدارة لمحف 
  .351مرجع سابق، ص  ،...طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية  لمزيد من التفاصيل  

أو الشركة المصدرة لها أو  ألنّه قائم على قواعد قانونية إما من حيث طبيعة األوراق بالتنويع القانونيسمي  - 3
االكتفاء بشكل واحد من األوراق المالية كاألسهم  معدبه  يقصد .اأو السوق التي تتداول  فيه ولهااطريقة تد

فيتم بناء التشكيلة من صكوك ذات دخل متغير كاألسهم، وصكوك ذات  .والسندات فقط بل الجمع بين هذا وذاك
  . يمكن هذا التنويع من تحقيق األمن للمحفظة. دخل ثابت كالسندات

لمحفظة بين مختلف القطاعات االقتصادية االستثمارية للتصدي للنتائج يقصد به توزيع صكوك ا: التنويع القطاعي 
يستعين مدير االستثمار  في هذا التنويع بالمبدأ . السلبية للتمركز في قطاع اقتصادي واحد أو قطاعات محدودة

تصادي يمر االقتصادي القائل بأن رد فعل القطاعات االقتصادية يختلف تبعاً للدورات االقتصادية، فكل قطاع اق
بدورة تضم فترين هما فترة الخطورة وفترة الرفاهية، وعليه فإن التنويع القطاعي يضمن للمستثمر االستفادة من 
فترة الرفاهية التي يمر بها قطاع معين وإن كان بالمقابل يتضرر من المخاطر التي تصيب قطاع أخر، لذا جرى 

   .لقطاعي أكثر من التنويع القانونيالعرف على تركيز مدير االستثمار  على التنويع ا
عدم اقتصار المحفظة على أوراق صادرة يقصد به   Répartition géographique des risques: التنويع الجغرافي 

يسمح هذا  .من منطقة واحدة سواء داخل دولة واحدة أو خارجها، خاصة مع تفتح البورصات على البورصات العالمية
ر المخاطر الناجمة من االستثمارات في األوراق المالية والتقليل من مخاطر األزمات المالية التي التنويع من تخفيف أثا

قد تعصف ببعض البورصات من جهة، ومن جهة أخرى االستفادة من العوائد المالية الكبيرة التي تحققها بورصات 
  .ة للكل دولة والتي يصعب التكهن بهاومع ذلك يتصف هذا التنويع بالصعوبة المقترنة بالظروف االقتصادي. أخرى

  .360 – 352مرجع سابق، ص ص ... طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية  لتفصيل أكثر  
مرجع سابق، ص ، ...كذلك الجودي صاطوري، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية   

  .159 –154ص
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تحديد الهدف من تكوين محفظة القيم المنقولة، من بين   :المحفظة تكوين أهداف - 2 -ب
 تعظيم ويشترك جميع المستثمرين في هدف أساسي ه. إستراتيجيات االستثمار في البورصة أهم

أهداف قد تتعارض مع  به، الخاصة أهدافه مستثمر كل يملك ذلك مع .المخاطر وتخفيضالعائد 
إذا كان التعارض بين األهداف حقيقة ال سبيل لتجنبها، يصبح لزاماً على . األهداف العامة األساسية

فالمستثمر  ، ستثمر أن يحقق قدراً من التوازن بين تلك األهداف بما يتماشى مع ظروفه الشخصيةالم
الذي ال يرغب في التعرض لقدر كبير من المخاطر يمكنه أن يشكل محفظة تتكون من أسهم 

 هذه مثلتتسم  .)1(من األسهم العادية بدالً ممتازة وأسهمنة، ييضيف إليها سندات الخز وقد وسندات،
  .)2( عالياً من السيولة قدراً لهاالمحفظة بمحدودية مخاطرها، كما أن وجود سندات الخزانة يوفر 

  :أنواع المحافظ – ـج
لمرونتها إلى محافظ  ثم تبعاً ،تتفرع المحافظ تبعا لمحتوياتها إلى محافظ شاملة ومتخصصة

  . جامدة ومحافظ شبه جامدة ومحافظ مرنة
 علىالمحافظ الشاملة  تحتوي: ة والمحافظ المتخصصةالمحافظ الشامل -  1 - ـج

تقتصر على منطقة  أن دون اً،واقتصادي جغرافياً قانونياً،ومتنوعة  ،أوراق مالية متعددة
هذه المحافظ األمن  مثل تحقق .واحدة وال سوق واحدة وال على نشاط اقتصادي واحد

كلفتها المادية عالية جداً لما إال أن ت فيها، الخطر درجة النخفاض نظراً ألصحابها والطمأنينة
المحافظ المتخصصة على األسهم  تقتصر. عدة واستشاراتتطلبه تكوينها من خبراء كثر ي

 هذه مثل. غيره دون محدد اقتصادي قطاع على تقتصر وقد العكس، أودون السندات 
  .)3(خطورة كثرأ لكنها سابقتها من تكلفة أقل المحفظة
محفظة ذات تكوين التعتبر : الجامدة المحافظلمرنة والمحافظ ا - 2 -ـج

دارة الشركة إل تكون .مرنة لقواعد تكوينها في تخضع كانت إذا  composition flexibleمرن
 الستبعاد ،)4(انويةثسلطة معتبرة في تكوينها من قائمتين تصنّفها بين قائمة أصلية وأخرى 

                                                             

  . 424ندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص ه   - 1
 صاطوري الجودي، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية مع دراسة حالة الجزائر،   - 2

  . 145ص مرجع سابق،
  .348ية، مرجع سابق، ص طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المال   - 3
، تلك القائمة التي تجمع فيها شركة االستثمار مجموعة من القيم التي La liste principaleيقصد بالقائمة األصلية  - 4

، هي التي تحتوي على La liste secondaireأما القائمة االحتياطية أو الثانوية  .تعتبرها أكثر ربحا وأقل خطورة
ي يجوز للشركة اللّجوء إليها في حالة عدم توافر تلك التي وضعتها في القائمة األصلية وذلك مجموعة من القيم الت

  .بغرض ضمان حركية المحفظة وتفادي كسادها
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 المحفظة هذه على يعاب. لفرص في تعظيم الثروةعلى الجيدة، منتهزة ا والتركيزالرديئة منها 
 أما .أنها تطلق العنان لشركة اإلدارة في تكوين المحفظة دون أية ضمانة لحماية المستثمر

المحفظة ذات التكوين الجامد هي تلك المحفظة التي تلتزم فيها الشركة بموجب عقد أبرمته مع 
 المحافظ من النوع هذا إيجابيات من. غيرها صاحب المحفظة بنوع محدد من القيم المنقولة دون

  .المخاطر ضد المستثمرين تأمين من يعزز مما اإلدارة شركة على مسبقة رقابة وجود
المحافظ هي  مننوع آخر  طريق عنلمزج بين مزايا كال النوعين المرن والثابت ا يمكن

وجود تحديد مسبق  تتمثّل في. composition semi fixeالمحافظ ذات التكوين الشبه ثابت 
 .)1(لقائمة يجب االستثمار فيها مع ترك مجال لتدخّل الشركة في اختيار األنسب للمحفظة

  : إدارة محفظة القيم المنقولة – د
تتّخذ إدارة المحفظة عدة أشكال، تختلف باختالف اختيارات المستثمر ودرجة وعيه 

ختار شكل اإلدارة الفردية التي يتوالها ا فإذا توفّر فيه الوعي والخبرة. وخبرته في هذا النشاط
وسيط في عمليات البورصة، وإذا قّل أو انعدم لديه هذا الوعي والخبرة، لجأ إلى نظام اإلدارة 

يتمحور نشاط إدارة المحفظة في  .)2(الجماعية المشتركة عن طريق الهيئات الجماعية للتوظيف
االحتفاظ بها لبعض الوقت أو استبدالها بقيم  هي بيع وشراء القيم المنقولة أو ،عمليات أساسية

ر يتحتاج اإلدارة إلى تسط. بما يتحقق معه تعظيم ثروة المحفظة وتقليل المخاطر فيها ،أخرى
  . الشراء أساسها القرارات الرائدة بالبيع أو لىسياسة استثمارية محكمة تتّخذ ع

فاإلدارة في نظرهم  ،يا معمقايعرف البعض نشاط إدارة محفظة األوراق المالية تعريفا تقن
تتمثّل في عملية مراجعة االستثمارات التي تتضمنها المحفظة إلحالل استثمارات جديدة محّل 

أما  .يتم التصرف فيها بالبيع إلعادة تشكيل وتنويع استثمارات المحفظة. )3(استثمارات قديمة
بذلك العمل الفني الذي يقوم به يعرفّ نشاط إدارة محفظة القيم المنقولة، فاألستاذ طاحون 

مفاده ضم صكوك جديدة للمحفظة عن طريق االكتتاب، أو اقتناء قيم  ،الخبراء المتخصصون
 أو التخلص من قيم كانت تشمل عليها المحفظة لعدم ،سبق التعامل فيها عن طريق التداول

                                                             

  .349 – 348طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص    - 1
2  -   MASMOUDI M’hamed Ali, La gestion individuelle de portefeuille, mémoire en vue de 

l’obtention de diplôme magister en droit économique des affaires. Facultés des sciences Juridiques 
et sociales de Tunis (Tunis II) 1994 – 1995, p 4. 
ESSOMBIE-MOUSSIO Jean-Jacques, « La gestion collective de portefeuille », op.cit, p 6. 

3  - HAMEL (J) , Traité du droit commercial. Editions Dalloz, Paris, 1996, p 21. 
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تصادي المعني وللسوق يتم ذلك وفقا لدراسات تحليلية مسبقة للقيم وللنّشاط االق. مردوديتها
  .)1(إجماال وفق لسياسة استثمارية

يقصد بالسياسة االستثمارية للشركة قدرتها  :تحديد السياسة االستثمارية للشركة – 1 - د
بوضع منهج تسعى فيه إلى تحقيق أعلى . )2(ةعلى التوفيق بين العائد المتولد والمخاطر المحتمل

صارمة على األخطار المرتبطة بها عن طريق  وذلك في ظّل رقابة ،عائد بأقّل مخاطر
على تحليل  اعتماداً ،عدد من االستراتيجيات المالية المناسبة لدراسة السوقل ااستخدامه

وة على ذلك تضع الشركة نصب عينيها هدف عال. المعلومات المتاحة بأسلوب علمي مدروس
  . توفير السيولة النقدية لمواجهة التزامات المحفظة هو ،آخر

تلتزم شركة االستثمار في ممارستها  :األوراق المالية ضوابط إدارة محافظ -  2 - د
باحترام بعض الضوابط الفنية والقانونية  ،لنشاط تسيير إدارة محافظ األوراق المالية

  .المتعلّقة باإلدارة
هي تلك القواعد والتقنيات المتعارف عليها في ممارسة مثل النشاط : الضوابط الفنية ♦

تشكّل هذه القواعد مجموعة من أساليب التسيير واإلدارة،  .تي على الشركة إتباعها وإتقانهاوال
  : ذكر منها باختصاري

، يوازن فيها المسير الظروف االقتصادية Méthode d’arbitrageأسلوب الموازنات 
والعرضية الذاتية اآللية أو األساليب  .جملة وتفصيال لمعرفة متى يبيع ومتى يشتري

Méthodes automatiques et Méthodes symptomatiques ،التي تهتم فقط 
                                                             

 .364طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 1

  .المخاطر فيجدر شرح المقصود بكليهمابما أن السياسة االستثمارية تقوم على العائد المتولّد و - 2
يقاس هذا األخير انطالقا من تحليل  .هو المتوقّع الحسابي للفائدة المتوقّعة أو متوسط المردودية: العائد المتولّد - 

  . و هذه الربحيةمربحية األوراق المالية المكونة للمحفظة وتحليل كيفية ن
بمفهوم آخر المخاطر هي نسبة احتمال  .وقّعة لألسعار والتي تؤثّر في العائدفهي التطورات والتقلبات المت: المخاطر - 

  .وتختلف هذه المخاطر من مخاطر سياسة اقتصادية، داخلية، وخارجية. وقوع الخسارة
هي العالقة التي تربط المفهومين، ويرى أهل االقتصاد أنّها عالقة طردية، فكلّما زادت : لمخاطرواتنازع العوائد  - 

من هنا تختلف السياسة االستثمارية من شركة إلى أخرى بحسب . توقعات بالعوائد زادت معها التوقعات بالمخاطرال
   .رغبتها وقدرها على المغامرة والمجازفة

، ص مرجع سابقفي كّل من هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية،   تفصيل أكثر ل 
  . 216 – 195ص 

  .375 – 365ون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص ص طاحو 
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  .)1(المالية األسعار داخل البورصة والمؤشّراتب
عقد  يهي مجموعة الحقوق وااللتزامات التي تترتّب على طرف: الضوابط القانونية ♦

  .)2(من جهة أخرىوهما المدخّر من جهة وشركة االستثمار  ،إدارة وتسيير محفظة القيم المنقولة
  : المنقولة القيم محفظة إدارة عقد أركان - ثانياً
المهني القائم  والوسيط ،عقد إدارة محفظة القيم المنقولة بين الزبون صاحب المحفظة يبرم

عقد ينعقد باجتماع . ضمنها العقدتيلتزم بموجبه كل طرف تجاه اآلخر بالتزامات ي .باإلدارة
 . الخاصة بعقد اإلدارة والشروط الشروط العامة لكل العقود

  :العقد النعقادالشروط العامة  -أ
 األولالتراضي الركن  يعتبر :المنقولة القيم محفظة إدارة عقد إلنشاء التراضي - 1 - أ

يتفق بموجبه المدير المهني مع الزبون على جميع العناصر . إلبرام عقد إدارة المحفظة واألساسي
  .ومسؤولياتهمأطراف العقد  وحقوق، بما فيها أسلوب اإلدارة، التزامات للعقد  والثانويةالجوهرية 

 بااللتزامإدارة محفظة القيم المنقولة  عقدفي  االلتزام محل يكيف: محل العقد - 2 -أ
 اإلدارة خدمةفي  يتمثل واحد محل ذو بسيط التزام هو. بعمل بالقيام االلتزام هوو اإليجابي،

التي يلتزم  العمولة، أو األجر هو مسبقاً محدد مقابل لقاء للزبون رالمسي المدير يقدمها التي
على الزبون أن يوضح للمسير بدقة نمط تسيير محفظته المالية،  يجب   .بدفعها الزبون للمدير

األقصى  والحدله األهداف االستثمارية التي يسعى إلى تحقيقيها من وراء هذه المحفظة،  ويحدد
 الالزمة اإلستراتيجية وضعمن  المديرة الشركة لتتمكن ،تحملهاللمخاطر التي يقدر على 

  .)3(محفظة كل لتسيير

                                                             

هناك  .379طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص   لتفاصيل أكثر  -  1
  .من يضيف إلى هذه األساليب استراتيجيات أخرى، كاالستراتيجيات الهجومية وأخرى دفاعية

شار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان، هويفي ذلك        
  .225 – 224 ص ، ص2003

  .37مرجع سابق، صالنظام القانوني لعقد إدارة األوراق المالية، ، محمود مصطفى حسن محمد - 2
 ESSOMBIE-MOUSSIO Jean-Jacques, « La gestion de portefeuille », op.cit,       pp 21 – 55. 

، 1990يناير  10وأتبعتها بالقرار المؤرخ في  89/04الالئحة رقم  COBأصدرت لجنة البورصة الفرنسية  - 3
األول خاص . المتضمن كيفية تطبيق الالئحة السابقة الذكر، والذي تضمن نموذجان لعقد وكالة إدارة المحفظة

  . واعد الحيطة والحذر في التسيير، والثاني بكيفية اإلدارةبق
 le bulletin mensuel de la COB n° 231 décembre 1989.                                                            = 
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 األوراقيعتبر عقد إدارة محفظة  :المالية األوراقفي عقد إدارة محفظة  سببال - 3 -أ
 فسبب. اآلخر المتعاقد التزام هو متعاقد كل التزام سبب فإن وعليه اوضة،المالية من عقود المع

 األخير هذا يلتزم لم وإذا العمولة، بدفع الزبون التزام هو المحفظة بإدارة اإلدارة شركة التزام
  .  )1(السبب النعدام باطال العقد كان العمولة بدفع

في مدى اعتبار عقد إدارة  والقضاءالفقه  اختلف: الشكلية في عقد إدارة المحفظة - 4 -أ
شريعات كتابة اتفاقية اإلدارة المبرمة بين فقد اشترطت أغلب الت. المحفظة عقد شكلي أم رضائي

فوصف عقد اإلدارة . لكن ذلك غير كافي العتبار العقد عقداً شكلياً والزبون،المسير  المدير
في حين أن اعتباره . المطلق البطالن طائلة تحتبالعقد الشكلي يجعل الشكلية كركن النعقاده 

 في إفراغه دون العقد يصح وعليهلالنعقاد،  ليسولإلثبات  اًعقداً رضائياً يجعل من الكتابة شرط
 .غير ال العقد إلثبات الحقاً بذلك اتفاقية تبرم أن على معين، شكل

إلدارة محفظة القيم المنقولة  والمهنيالمشرع الفرنسي إبرام اتفاقية بين الزبون  اشترط  
 البورصة لجنة فعلت وكذلك، )2(والماليمن التقنين النقدي   L533-10بموجب المادة وذلك

 من 20 ًللمادة تطبيقا النصان هذان جاء. )3(03-96 رقم نظامها من 21 المادة في الفرنسية
                                                                                                                                                                                              

= l’instruction N° 2005-10 du 1er décembre 2005 relative au mandat d’administration d’instruments 
financiers nominatifs.  aussi l’instruction AMF n° 2007-02 Services d’aide à la décision 
d’investissement et d’exécution d’ordres. 

يساعد بموجبه  مثلما حدث في قضية شركة كانت على قيد التصفية، فأبرمت اتفاقية مع مهني لإلدارة المالية - 1
. المهني الشركة باالستشارة وتقديم النصيحة مجاناً لمدة عامين قصد مساعدتها على النهوض بمركزها المالي

رفضت المحكمة طلبه وحكمت عليه برد ما قد . لكن فيما بعد طالب المهني الشركة بأتعابه عن طريق القضاء
حكم أيدته محكمة النقض الفرنسية في . ام السببقبضه من أتعاب نتيجة إبطال العقد المبرم بينه والشركة النعد

  .1987جوان  30قسمها التجاري بتاريخ 
Commentaire sur la décision in Gazette de Palais du 23-24 Septembre 1987, p 12. 

2  - Article L533-10 du code monétaire et financier : « Les prestataires de service d’investissement 
et notamment les sociétés de gestion de portefeuille ; ne peuvent assurer la gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers qu’en vertu d’une convention écrite ».  

3   - Article 21 du règlement n° 96-03 de la COB.  
« Toute gestion individuelle de portefeuille doit donner lieu à l’établissement préalable d’une 

convention écrite. Les mandats de gestion de portefeuille font l’objet d’une convention 
rédigée en deux exemplaires signés pour approbation par le mandant, et pour acceptation 
par le mandataire ».                                                                                                                            

  :  في تعليمتها هانتهجت سلطة السوق المالية الفرنسية النهج نفس 
Instruction AMF n° 2008-03relative aux procédures d’agrément et le programme d’activité 
des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d’investissement 
exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en 
investissement. 
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  .)1(1988 جانفي 22 في المؤرخ القانون
 في الكتابة شرط تخلف جزاء إلى الفرنسية البورصة ولجنةيتطرق المشرع الفرنسي  لم
 السوق عمليات تسيير في المبرمة االتفاقية أنبش فعل كما المنقولة، القيم محفظة إدارة اتفاقية
مما دفع ببعض الفقه إلى  .)Les conventions sur les marchés à terme ()2 ( اآلجلة
 خاصة األطراف حماية هو منه الهدف لالنعقاد، وليسشرط الكتابة شرط لإلثبات  اعتبار

 ماي 10 في الصادر رارهاق في الموقف هذا على الفرنسية النقض محكمة أكدت.)3(المستثمر
  .)4(أخرى إثبات بوسائل المنقولة القيم محفظة تسيير اتفاقية إثبات بقبولها، 1994

البيانات الضرورية التي يجب أن  96/02لجنة البورصة الفرنسية في نظامها رقم  حددت  
ية تسيير تطبيقاً لهذا النظام وضع المهنيون نموذجاً التفاق. تتضمنها اتفاقية تسيير المحفظة

أثار وضع نموذج معد مسبقاً لالتفاقية . المحفظة يقترحونه على الزبون مباشرة للتوقيع عليه
 جدل. إذعان عقد والزبونالفقه، من حيث مدى اعتبار العقد المبرم بين المهني  ساط أوجدالً في 

 سبقم نموذج وضع من الغاية ألن إذعان، بعقد المحفظة تسيير عقد وصف باستبعاد انتهى
لما تتطلبه عمليات البورصة من سرعة في اتخاذ القرارات  نظراً .العقد إتمام سرعة هو لالتفاقية
 االتفاقية صياغة من يمكنه ما الخبرة من له المهني فإن ثانية، جهة ومنمن جهة،  وتنفيذها
 فرنسيةاحتفظت لجنة السوق المالية ال .)5(النشاط متطلبات لجميع تستجيب يجعلها الذي بالشكل

                                                             

تسيير محفظة القيم المنقولة وكيفية تسييرها، إلى ما خلفته  ةيرجع سبب اشتراط المشرع الفرنسي لكتابة اتفاقي -  1
إذ بالغ الوسطاء في المغامرة في تسيير محفظة الزبائن رغم المخاطر الكبيرة، . 1987األزمة المالية العالمية لسنة 

اقية بين كتابة االتف لعدمنظراً . روذلك قصد تحقيق أرباح كبيرة وسريعة، لكن الذي حدث هو خسارة أسرع وأكب
  .لم يستطع المتضررون الرجوع على المسيرين لتحمل مسؤولية سوء التسييرفالمسير والزبون آنذاك، 

  MASMOUDI M’hamed Ali, La gestion individuelle de portefeuille, op.cit, 1995, p27. 
غير كتابية  على بطالن كل اتفاقية 1987ديسمبر  31المؤرخ في  87/1158من القانون رقم  06إذ نصت المادة  - 2

  .تبرم بشأن المعامالت المنجزة في السوق اآلجلة
  STORCK Michel ; « Société de gestion de portefeuille », Juris –classeur, banque - crédit –
bourse, fascicule n°2210, mis à jour le 12 avril 2002, p12   

3  - Pour monsieur M.L.MARTIN « Il ne s’agis pas d’une condition de validité dont la sanction serait 
la nullité du contrat, car on ne peut annuler sans texte, donc il ne peut s’agir que d’une condition 
de preuve … ».                                                                                                                                            
 MARTIN .L.M, Banque et bourse, Editions Montchrestien, troisième édition, Paris, 1991,     p 
713.   

واعتبرتها وسيلة إثبات كتابية إلثبات  استعانت المحكمة إلثبات هذه االتفاقية بالمراسالت التي تبادلها الطرفان، - 4
   :ن مراجعة منطوق هذا الحكم فيمكي .وجود عقد تسيير محفظة القيم المنقولة

    Bulletin Jolly Bourse –jurisprudence, 1994, p 386.                                
 .48-47ص  اق المالية، مرجع سابق، صمحمود مصطفى حسن محمد، النظام القانوني لعقد إدارة األور   - 5
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 إدارة، فأصدرت تعليمة تتضمن البيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها اتفاقية هانفس الموقفب
  .)1(القيم المنقولة

المالية بتحرير اتفاقية كتابية،  األوراقالمشرع الجزائري أطراف عقد إدارة محفظة  ألزم
لعقد في اتفاقية تبرم بين يتجسد هذا ا. وجعل العالقة التي تربط الوسيط بزبونه عالقة عقدية

 )2(97/05 رقم النظام من كّل في تنظيمها تم الحساب، فتح باتفاقية اللجنة سمتها وزبونه، الوسيط

  .)4(99/01والتعليمة رقم  )3(98/02 رقم والتعليمية
، تين السابقتينالتعليم في اللجنة حددته الذي النموذج حسب الحساب فتح اتفاقية تحرر

 ،وبنود تحدد حقوق والتزامات كّل طرف وكيفية تسيير هذا الحساب )5(إجبارية بيانات تتضمن
بموجب هذه االتفاقية تحدد البيانات األساسية . على أحسن وجه الزبون أوامرتنفيذ كيفية و

  .عند تلقيه ألي أمر من هذا الزبونللزبون وهويته، التي يلتزم الوسيط بالتحقق منها 
مستعارة بهدف اإلضرار  ألشخاص أوامر تنفيذ أولتزوير الوسيط بذلك خطر ا ىفاديت
لشخص آخر يجب  األوامروإذا فوض الزبون صالحية إصدار . المستثمرين بمصالح أوبالسوق 

أن يحدد بدقة في هذه اتفاقية ويلتزم الوسيط بالتحقق من هويته، أما إذا كان الزبون شخص 
 في الوسيط يسأل ،)6(األوامره صالحية إصدار معنوي فيجب أن يحدد في االتفاقية ممثله الذي ل

                                                             

1 - Instruction n° 2005-10 du 1er décembre 2005, relative au mandat d’administration d’instruments 
financiers nominatif 

، المتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة 1997نوفمبر 25المؤرخ في  97/05النظام رقم  -  2
  .1997ديسمبر  29، الصادر في 87زبائنهم، الجريدة الرسمية عدد و

  .، المتعلقة بنموذج اتفاقية فتح الحساب بين الوسيط وزبائنه1998ماي  10المؤرخة في  98/02تعليمة اللجنة رقم  - 3
  .، المتعلقة بنموذج اتفاقية فتح الحساب1999مارس  03المؤرخة في  99/01تعليمة اللجنة رقم  - 4
  :يجب على اتفاقية فتح الحساب أن تحتوي على البنود التالية «: على ما يلي 97/05من النظام رقم  4تنص المادة  -  5
  .هوية ومؤهالت األشخاص المرخص لهم بتسيير الحساب خارج عن صاحبه أو أصحابه - 
  .قدرات وسلطات األفراد المرخص لهم بتسيير هذا الحساب بعيدا عن مالكه أو مالكه - 
  .وسائل إيصال األوامر، وسيط العمليات في البورصة المرخص له إمكانية طلب األمر الكتابي في أي وقت - 
  .والتي بموجبها يمكن له أن ينفذ كّل أو  بعض من أو أمر الزبون) سمسار أو  أي متدخل لحسابه(صفات الوسيط  - 
  .ية هذه المعلوماتطرق إعالم الزبون المتعلقة بالعمليات المبرمة وكذا دور - 
 . » طرق فض النزاعات - 

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم 96/03من النظام رقم  18و 17المواد    -  6
  .السابقة الذكر 98/02من التعليمة رقم  3كذلك المادة   . ومراقبتهم
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تمضى  ،)1(الجسيم الخطأ أساس على قائمة مسؤولية اآلمر وأهلية صفة من تحققه عدم حالة
وثيقة طلب فتح الحساب من طرف الزبون وترفق باالتفاقية وتعتبر جزءا منها، تلخص تلك 

تحرر هذه االتفاقية في . الحساب بأصحا أوالوثيقة كافة المعلومات اإلدارية المتعلقة بصاحب 
 عمليات في الوسيط طرف من نسخة وتحفظ وزبونه، الوسيط طرف من مضىتُ نسختين،
 الوسيط لدى الزبون داعإلى إي الحساب فتح يؤدي .)2(الزبون إلى األخرى وتسلم البورصة
 األوراقارة ولشراء المالية التي يريد استثمارها وإدارتها وأموال كافية إلتمام هذه اإلد ألوراقه

  .المالية المناسبة عند الحاجة
  :المالية األوراقالشروط الخاصة بعقد إدارة محفظة  -ب

أي شركة إدارة محفظة القيم  والمهنيالزبون  وهماهذه الشروط بطرفي العقد  تتعلق
 التوظيف الجماعي للقيم وهيئاتالتشريع الجزائري في كل من الوسيط في المنقولة المتمثلة 

 إدارة اتفاقية إبرام من يتمكن كي التعاقد بأهلية يتمتع أن فيه فيشترط الزبون أما. )3(المنقولة 
  .المهني مع المحفظة
 طريق عن أوجدل فقهي حول قدرة القاصر على إبرام اتفاقية إدارة المحفظة بنفسه  ثار

القاصر  ولحسابالمهني باسم إذ يقر غالبية الفقه بحق ولي القاصر في إبرام االتفاقية مع  ،)4(وليه
يجب أن تتضمن هذه االتفاقية . لمجاالت تدخل المهني ومحددةعلى أن تكون بنود االتفاقية واضحة 

. شروطاً إضافية خاصة ال يتضمنها العقد النموذجي الذي تعرضه شركة اإلدارة على كل زبائنها
  .لها يتعرض قد التي المخاطر من والتقليلغاية ذلك هي تقرير حماية إضافية لمصالح القاصر، 

  الفرع الثاني 
  أحكام عقد إدارة محفظة القيم المنقولة

 تحكم التي وااللتزامات الحقوق من مجموعة المنقولة القيم محفظة إدارة عقد عن ينبثق
 علم على الطرفين كال يكونوااللتزامات بدقة، كي  الحقوق هذه تحديد يجب. العالقة أطراف

                                                             

  .115، ص ، مرجع سابق...عمليات البورصةآيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في  - 1
ح الحساب الملحق بالتعليمة رقم ا جاء به نموذج اتفاقية فتكمالسابق الذكر،  97/05من النظام رقم  6المادة    - 2

  .السابقة الذكر 99/01
  .الرسالة ال داع إلعادة ذكر الشروط الخاصة بهما نظراً لدراستها في الفصل الثاني من الباب األول من - 3
  لمزيد من التفاصيل حول حق القاصر في إبرام اتفاقية تسيير محفظة القيم المنقولة  - 4

   143-136محمود مصطفى حسن محمد، النظام القانوني لعقد إدارة األوراق المالية، مرجع سابق، ص ص      
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 .بالتزاماته إخالله عند طرف كل مسؤولية وتتحدد بحقوقه، المطالبة من رفط كل يتمكنو بها،
 المدني، القانون تضمنها التي العقد نظرية في العامة القواعد إلى بالقياس األحكام هذه تدرس
 إدارة لعقد والمعقدة الخاصة لطبيعةل اًنظر عامة، بصفة الوساطة عقد عن الناشئة األحكام وإلى

  .)ثانياً(، ويكسبها حقوقاً)أوالً(ينشأ عنه إلتزامات خاصة على عاتق الشركة المديرة، القيم محفظة
  :المديرة الشركة التزامات – أوال

لمحفظة القيم المنقولة بنوعين من  عند إدارته البورصة عمليات في الوسيط يرتبط
 بسلطة تربطه ةوعالق .هأوامر ينفذ أوالعالقات، عالقة تربطه بالزبون الذي يدير له محفظته 

االعتماد  بمنحتبدأ ، التي ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم لجنة وهي أال المالية السوق ضبط
 التشريعية للنصوص احترامه مدى في لنشاطه، ممارسته أثناء هتراقبوتستمر بم للوسيط

 مةوسال أمن وعلى السوق، في للعمليات الحسن السير على الحفاظ هو ذلك مناط .والتنظيمية
 الزبون اتجاه التزامات أحدهما االلتزامات، من نوعان ترتبان العالقتان هاتان. المستثمرين

  .التزامات تجاه اللجنة واألخرى
  :تجاه الزبون مسيرالتزامات ال –أ
يؤدي الوسيط هذا االلتزام على أحسن وجه : الزبون أوامرااللتزام بحسن تنفيذ  - 1 – أ

 من التحقق بعد .األوامرأهليتهم، ثم التحقق من وجود وصحة التحقق من هوية العمالء وب
 يبذل أن يكفي ال. الزبون رسمها التي الحدود عن الخروج وعدم بها التقيد الوسيط على صحتها
 ضمان وهي أال نتيجة بتحقيق االلتزام عليه إنما االلتزامات هذه تنفيذ أثناء عادية عناية الوسيط

  .الفرعية االلتزامات هذه إلى التفصيل من بشيء طرقم التيتس وعليه. العملية تنفيذ
هذا االلتزام من اتفاقية فتح الحساب التي يبرمها  ينبثق :وأهليتهم العمالء هوية من التحقق ♦

الوسيط مع زبونه، والتي سبق وأن حدد فيها هويته وهوية كّل من يخول له الزبون صالحية إصدار 
ينوبه مع البيانات  من أوالوسيط من التحقق من مطابقة بيانات اآلمر وعليه يلتزم . لحسابه األوامر

 التأكد عليه بل الزبون هوية من بالتأكد الوسيط يكتفي وال الحساب، فتح اتفاقيةالمودعة لديه بموجب 
 عن العميل هوية من التحقق على القدرة للوسيط .)1(للبطالن الصفقة تتعرض ال حتّى أهليته من

  .)2(الحساب فتح اتفاقية إبرام أثناء اتقديمه لآلمر سبق بالتي ،البيانات هذه مقارنة طريق
                                                             

  .99، ص ، مرجع سابق...رصةفي ذلك آيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البو   - 1
حيث أن االتفاقية المبرمة بين الوسيط وزبونه تتضمن بيانات خاصة تسمح له بالتثبت من صحة ما يتضمنه األمر  - 2

  .                    =، السابقة الذكر99/01وردت هذه البيانات في المادة الثانية من التعليمة رقم . الموجه للوسيط
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 أوهي تعليمات يقدمها الزبون إلى وسيطه  البورصة  أوامر: األوامرالتحقق من صحة  ♦
 أوامرهعلى الزبون أن يرسل  .)1(بمقابل نشاط أوإليها هذا األخير في إطار وكالة تسيير  يبادر
 هذه تضمنتها التي والشروط للنموذج وفقا الحساب فتح اتفاقية معه برمأ الذي الوسيط إلى

 في اللجنة حددتها والتي األمر يتضمنها أن يجب التي األساسية البيانات احترام مع األخيرة،
  .)2(97/03 رقم النظام من 92 المادة

لنموذج طبقا تهكتاب وجب كتابيا، األمر كان فإذا وسيلة، بأية الوسيط إلى األمر إرسال يتم 
 من معتمد النموذج هذا يكون وأن اآلمر قبل من يوقع أن على الوسيط طرف من المستعمل األمر
 .)3(كتابيا األمر إرسال تأكيد اآلمر على يجب الهاتف، بواسطة األمر إرسال حالة في أما. اللجنة قبل

المه وذلك وفقا لمقرر يسجل الوسيط كّل أمر مرسل إليه من اآلمر، تاريخه ساعته بمجرد است
في حصة  هايقدم يإلى السوق، أ األوامرأن يتعجل في تقديم يه كما يجب عل. ق.ب.إ.تصدره ش

  .)4(التسعيرة المقبلة
                                                                                                                                                                                              

= Art 2 « A l’ouverture d’un compte, l’intermédiaire en opération de bourse remplit un formulaire 
qui contient notamment les renseignements suivants : 

- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de client. 
- Lieu et date de naissance. 
- La fonction du client, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur. 
- Le mode d’établissement du premier contact (publicité, rencontre personnelle, recommandation, 

appel téléphonique ou visite au bureau. 
- Le genre de compte. 
- Les objectifs de placement du client et son degré de connaissance en matière d’investissement. 
- Le revenu annuel du client. 
- Le numéro d’un compte de banque /CCP. 
- Le nom et la signature de toute personne autorisée à donner des ordres pour son compte. 
- La signature de l’intermédiaire en opération de bourse et du client ». 

  .، السابق ذكره97/03من النظام رقم  89المادة    - 1
  :يجب أن يتضمن كل أمر من أوامر البورصة البيانات اآلتية « - 2

  ).شراء أو  بيع(بيان اتجاه العملية  -
  .تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها -
  .عدد السندات المزمع تداول ها -
  .إشارة أو حد السعر -
  .رمدة صالحية األم -
  .مراجع صاحب األمر -

ق أن تشترط أي بيان تكميلي ضروري .ب.إ.ويمكن لشركة ش. وبصفة عامة كّل البيانات الالزمة لحسن تنفيذه
  .»لمعالجة األوامر

  .السابق الذكر 97/03من النظام رقم  97و 96المواد    - 3
  .السابق الذكر 97/03من النظام رقم  98المادة    - 4
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ال يقتصر دور الوسيط على التوسط في إبرام الصفقة باسمه  :العملية تنفيذ ضمان ♦
ه العملية من جهته ومن جهة الشخصي ولحساب العميل، إنّما عليه أن يضمن لعميله تنفيذ هذ

 كون .)1(الطرف الثاني في الصفقة، علما أن العميل ال تربط أية عالقة قانونية بالطرف الثاني
 بشكل تنفيذها أومسؤول في مواجهة عميله عن عدم تنفيذها  فهو العملية، لتنفيذ ضامنا الوسيط
نفيذ العملية على أحسن وجه لسبب ماذا إن عجز الوسيط عن ت لكن .)2(عليه االتفاق تم ما يخالف

   ؟ضياع السندات بسبب أوعدم كفاية رصيده 
إنشاء صندوق لهذا االحتمال ب 93/10من المرسوم التشريعي رقم  64تصدت المادة 

ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات « : لضمان، وقد نصت على ما يليا
ات إجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة ن بمساهمنهم، ويموائالبورصة حيال زب

   .»... أعاله 55وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 
أما عن  ،)3(04/03 رقم النظام بموجب له المنظمة القواعد وحددت الصندوق هذا تأسس

 تتعلق«  :يمن هذا النظام على ما يل 3التزامات الوسطاء التي يشملها هذا الضمان فقد نصت المادة 
االلتزامات التي يغطيها الصندوق برد السندات واألموال التي يحوزها الوسطاء في عمليات 
البورصة بصفتهم ماسكي الحسابات إلى المستثمرين، عندما تكون متصلة بالنشاطات 

 1993وماي 23المؤرخ في  03/10من المرسوم التشريعي رقم  7المنصوص عليها في المادة 
مم والمذكور أعاله، وال تكون مندرجة ضمن مجال تطبيق ضمان الودائع المصرفية المعدل والمت

  .»... 2003 ت أو 26المؤرخ في  03/11من األمر رقم  118المؤسس بموجب المادة 
أن يدفع إلى صندوق  –الحافظ ماسك الحساب  –يتعين على الوسيط في عمليات البورصة 

  .)4(على أساس وضعية الزبون من حيث النقود والسنداتيحتسب  الضمان، كّل ستة أشهر اشتراكاً
                                                             

  .102، ص ، مرجع سابق...ذلك آيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصةفي    - 1
  : ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة على ما يلي93/10من المرسوم التشريعي رقم  14تنص المادة  - 2
المتفاوض بشأنها  يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال آمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة «

  .»في السوق ودفعها 
 صادر، ال22 ، المتعلق بصندوق الضمان، الجريدة الرسمية عدد2004سبتمبر  9المؤرخ في  04/03النظام رقم    -  3

  : وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على ما يلي. 2005 مارس 27في 
، التي تسيره لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوجه صندوق الضمان الذي ينشأ في شكل حساب مصرفي «

  .»... لضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم" اللجنة"تدعى في صلب النص 
  .، المتعلق بصندوق الضمان السابق ذكره04/03من النظام رقم  3المادة    - 4
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 ما وهذا منه، العميل يطلبه لما ووفقا وجه بأحسن العملية تنفيذ الوسيط التزام في يدخل
وفي هذا الصدد أثار الفقه إشكالية تتمثل . )1(96/03 رقم النظام من 31 المادة عليه نصت

ه ولحساب زبونه إذا ما خرج هذا األخير في مدى صحة الصفقات التي يعقدها الوسيط باسم
من جهة، ومن جهة أخرى، هل يجوز للوسيط رفض تنفيذ أمر العميل إذا  هأوامرعن حدود 

  رأى أنه ليس في مصلحته؟
كن بصدد يلم  إذاأجاب البعض عن هذا التساؤل بالنظر إلى طبيعة عالقة الوسيط بزبونه، ف

 التي الحدود عن والخروج العميل أوامرله رفض تنفيذ  ليسفوكالة تسيير محفظة القيم المنقولة، 
 الذي النائب تصرفاتبعدم سريان  تقضيذلك تطبيقا للقواعد العامة التي  .)2(األخير هذا رسمها
مع ذلك فإن الوسيط . )3( في ذمة األصيل، مع مراعاة بعض االستثناءات نيابته حدود عن يخرج

صدر إليه من أي زبون، ذلك أن الوكالة من العقود القائمة التي ت األوامربتنفيذ كّل  غير ملزم
 مصدر أوعلى االعتبار الشخصي، فقد يكون لدى الوسيط تحفظات على العميل وعلى سمعته 

  . )4(له بالنسبة كبيرة مخاطرة على تنطوي العملية أن رأى أوأمواله، 
الزبون قبل  إعالم وهما هأحد ،يتضمن هذا االلتزام شقان :االلتزام بإعالم الزبون -  2 -أ

. البورصة أوامرإبرام االتفاقية ، لكن قبل إبداء  بعد أوالتعاقد أي قبل إبرام اتفاقية فتح الحساب 
 وكّل الحسابات وتقديم البورصة أوامرالوسيط بإعالم زبونه بعد تنفيذ  التزام فهو الثاني الشق أما

  .العملية عن التفاصيل
مما دفع بعض الفقه إلى القول  ،بالنصيحة بااللتزام غالبا دالتعاق قبل يقترن االلتزام

 التي العمليات ،السوق بأنظمة زبونه الوسيط يعلم حينما. واحد التزام في االلتزامين بانصهار
 قدم قد يكون تجنبها، وكيفية لها، التعرض يمكن التي المخاطر، إنجازها سبل ،إنجازها يمكن

                                                             

في إطار عالقتهم تجاه الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة  « :على ما يلي 96/03من النظام رقم  31تنص المادة  - 1
  .»ب الحرص على تنفيذ األوامر على أساس أحسن ظروف السوق وذلك اعتبارا ألمر الزبائن .ع.إياهم على الو

2   - « Le prestataire droit exécuter l’ordre de son client selon les instructions qui ont été données. Cela 
signifie tout d’ordre que le prestataire n’a pas à se faire juge de l’opportunité des ordres de son 
client, dés lors qu’ il a donné l’information et effectué la mise en garde requise , le prestataire ne 
peut refuser de transmettre ou d’exécuter l’ordre ». 

  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marché financiers, op.cit. p 351. 
Sous réserve que le prestataire ne se voit pas confier un mandat de gestion de portefeuille : Tribunal de 

Paris le 19 Février 2002. Apparu in Bulletin Joully Bourse, Mai- Juin 2002, p 211. 
 .منه 575من التقنين المدني والمادة  76إلى  73في ذلك أحكام النيابة في النظرية العامة للعقد، خاصة المواد من    -  3

  .87في ذلك عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للسمسرة في األوراق المالية، مرجع سابق،    - 4
  .563، ص ، مرجع سابق...لرافعي محمد تنوير محمد، دور الهيئة العامة لسوق المالا: كذلك   
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يلتزم  ما هو التعاقد بعد باإلعالم االلتزامأما  .)1(االستثماري رارالق اتخاذ في هزبون تفيد نصائح
 جعلت وقد تفصيل،الب المنجزة العمليات عن وحسابات كشوفات بيانات، ،معلومات بتقديم الوسيط
  .)2(محددة زمنية بمدة مقترن االلتزام هذا تنفيذ التشريعات بعض

 يتم أن أو فوري، العمليات بتنفيذ ونالزب بإعالم الوسيط التزام الجزائري، جعل المشرع
 المتعلق 96/03 رقم النظام من 32 المادة عليه نصت ماتطبيقاً ل ،التاليين العمل يومي خالل ذلك

 من تعليمة 6وكذا المادة  )3(ومراقبتهم وبواجباتهم البورصة عمليات في الوسطاء اعتماد بشروط
                                                             

أن كّل  SAVATIERظهرت محاوالت عدة من جانب الفقه للتمييز بين اإلعالم والنصيحة، فيرى الفقيه الفرنسي  - 1
التصرف أو عدم ترمي إلى توجيه القرار ب ألنها Tout conseil est une incitationنصيحة تعتبر تحريضا 

الذي هو عبارة عن إيضاح أو بيان رأي في  Le simple avisوهي بهذا المعنى تتميز عن الرأي المجرد . التصرف
للرأي  يهو بمثابة تأكيد موضوع L’informationبينما اإلعالم  .نقطة أو موضوع معين دون توجيه القرار

يترتب على هذا الرأي . ى التصرف أو عدم التصرفالمجرد، دون أن ينطوي في ذاته على أي دفع أو حث عل
نتيجة مؤداها أن االلتزام بتقديم النصيحة يشتمل بالضرورة على االلتزام بتقديم المعلومات، ولكن العكس غير 

  .فااللتزام بتقديم المعلومات ال يشمل بالضرورة تقديم النصيحة ،صحيح
  SAVATIER René, « Les contrat de conseil professionnel en droit commun », Recueil Dalloz, 
Edition Dalloz, Paris1998, p 137. 

يرى االتجاه الثاني من الفقه أن التفرقة بين المعلومات والنصائح ال وجود لها من الناحية العملية، خاصة عندما  
يعرفه من معلومات، في هذه الحالة  يكون طلب المعلومات موضحا فيه أن مقدم المعلومات يلتزم بتقديم كّل ما

لم تفصل األحكام القضائية الفرنسية تقديم المعلومة عن تقديم النصيحة . تنطوي المعلومات ضمنيا على النصيحة
اتخذ نفس الموقف كل من الفقه والقضاء اإلنجليزيين، إذ استعمل القضاء اإلنجليزي لفظ االستشارة أو النصيحة 

"advice " اإلعالم تارة وعلى النصيحة تارة أخرىللداللة على.  
  DELECI Jonh Mark, « De d’information de l’intermédiaire boursier et la couverture des 
opérations à règlement mensuel », Revue banque et droit, N° 23, Mai/Juin 1992, p 90. 

ساعة من تنفيذ  24بالعمليات المنجزة خالل  سار ملزماًَ بإخطار زبونهمنها التشريع المصري الذي جعل السم - 2
في   . 1992لسنة  95من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم  264العملية، وقد نصت على ذلك المادة 

  . 223صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية، مرجع سابق، ص : ذلك
  .شرع الفرنسي فقد ألزم مقدمي الخدمات المالية بإعالم الزبون أثناء تنفيذ العقد وبعده وذلك في نصوص مختلفةأما الم 

Le compte rendu prend la forme d’une obligation d’information du client en cours de contrat, 
expressément prévue par les textes de droit financier, notamment Art. 231-49 et 322-71 du 
règlement de l’AMF, et Arts 2-4 de l’instruction portant l’application du règlement COB N° 
96-02 portant la définition des modalités de communication des informations constitue l’une 
des clauses obligatoires.  

ب لزبائنه خالل يومي .ع.فور تنفيذ األوامر يرسل الو «: على ما يلي 96/03 رقم النظام من 32تنص المادة  - 3
  :العمل التاليين إشعارا بالتنفيذ يحتوي على المعلومات التالية

  .تعيين األصل المالي -
  =                                                                                          .عدد األصول المالية -
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لحساب مرة في كّل ثالثة أشهر على باكشف يلتزم الوسيط بإرسال  كما .)1(98/02اللجنة رقم 
يكون ذلك من خالل البيانات  )2(الطرفين بين ذلك على االتفاق تم إذا أقل أجل في أواألقل 

  .)3(اإلجبارية التي تتضمنها اتفاقية فتح الحساب
 التزام البورصة عمليات في الوسيط عاتق على يقع: )4(االلتزام بالسر المهني - 3 -أ
 ،)5(السمسرة نشاط قدم قديم التزام وهو المهني، السر بكتمان االلتزام هو زبونه اهتج أساسي
امتناع الوسيط عن إفشاء الوقائع والمعلومات التي تلقاها أثناء ممارسة مهنته  للغير،  همضمون

. خاصة وأن إفشائها قد يحدث حركة غير مشروعة في السوق ومضاربة قد تضر الزبائن
 مقدار التعهدات، ومبلغ مقدار مثل والتحديد بالدقةومات سرية حينما تتسم وتعتبر هذه المعل

                                                                                                                                                                                              

  .سعر الوحدة -= 
  .المبلغ اإلجمالي للعملية -
  .العموالت والمصاريف األخرى -
  .المبلغ الصافي للعملية -
  .تاريخ العملية -
  .» تاريخ التسديد، والتسليم -

  .المذكورة أعاله 32البيانات الواردة في هذه المادة هي ذاتها البيانات الواردة في المادة  - 1
  Art 8 de l’instruction COSOB N° 98/02 du 10 Mai 1998 relative au modèle de convention de 
compte entre les intermédiaires  
« A chaque opération affectant la situation du compte, les avis d’exécution sont adressés au 
titulaire. Les avis d’exécution relatif à l’opération exécutée doivent  reprendre les mentions 
suivantes : 
…Par ces mentions, le titulaire reconnaît a connaissance des conditions d’exécution de chaque 
opération venant affecter son compte ». 

  .، السابق ذكره96/03من النظام رقم  33المادة    - 2
، المتعلق باتفاقيات فتح 97/05من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  3وقد نصت على ذلك المادة  - 3

  .الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، السابق ذكره
 لتعريف السر المهني وتحديد معايير وصف المعلومة بالسر المهني الذي ال يجوز البوح به تحت طائلة -  4

  . المسائلة المدنية
عادل جبرى محمد حبيب، المسؤولية المدنية عن اإلخالل بااللتزام بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي،    

  .30 – 15، ص ص 2003اإلسكندرية، 
ب قرار ورد أول نص على التزام سماسرة األوراق المالية بالسر المهني في القانون الفرنسي ألول مرة بموج - 5

من المرسوم  40، ثم المادة 1802جوان  16من قرار  19أفريل، ثم نصت عليه المادة  2المجلس الملكي في 
. التي شددت في هذا االلتزام بحيث يمنع على السمسار الكشف حتّى على اسم الزبون 1890أكتوبر  7المؤرخ في 
ن الالئحة العامة لمجلس بورصات األوراق المالية عاد جاء خاليا من هذا االلتزام إال أ 1988جانفي  22أما قانون 

  .وأقر هذا االلتزام ليبقى قائما إلى يومنا هذا
   BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marché financiers, op.cit., p 351. 
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  .)1(الحساب تشمل التي الحركات السندات، عدد المودعة، األموال
 رقم التشريعي المرسوم من 12 المادة في االلتزام هذا على الجزائري المشرع نص

 بإدارتهم والقائمون بورصةال عمليات في الوسطاء يلزم « :يلي ما على نصت التي 93/10
 على ويعاقب .المهني بالسر حساباتهم ومأمورو المسجلون وأعوانهم ومديروهم ومسيروهم

هذه المادة بمثابة التزام عام على  تعتبر .» العقوبات لقانون وفقا المهني بالسر التقيد عدم
 يجوز ذلك رغم .هاينجز التي العملية نوع أوالوسيط مهما كان نوع النشاط الذي يمارسه 

 من 16 المادة عليه نصت ما وهذا الحساب فتح اتفاقية ضمن االلتزام هذا على التّأكيد لألطراف
  .)2(98/02 رقم اللّجنة تعليمة

  :تجاه اللّجنة مسيرالتزامات ال –ب
نشاطات الوساطة لممارسة االعتماد للوسيط تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  جنةل تمنح
 يهمجموعة من االلتزامات التي يجب عل ، بالمقابل تفرض عليهالمالية ألوراقافي مجال 

هذه االلتزامات في االلتزام  تتمثل .احترامها تجنّبا ألية مساءلة قد تصل إلى حد سحب اعتماده
باحترام أدبيات المهنة، االلتزام بدفع الحقوق والمساهمات، االلتزام بإعالم اللّجنة، وأخيرا 

  .بالمساهمة في مكافحة تبييض األموال االلتزام
يجب على الوسيط في عمليات البورصة وكذا األعوان  : االلتزام بأدبيات المهنة - 1 –ب
 أوامرالحفاظ على شرف المهنة من خالل أعمالهم وسلوكاتهم، كما يجب أن ينفّذوا  ،المؤهلين
 تقديم وبضمان ،هانفس المعاملة ئنهمزبا كّل بمعاملة وذلك أمانة وبكّل اآلجال، أحسن في زبائنهم
يجب تنفيذ  ،بأدبيات مهنة الوساطة لتنفيذ االلتزام. )3(الشخصية مصالحهم على زبائنهم مصالح

وهي االلتزام بالنزاهة والشفافية، االلتزام بمسك الدفاتر، االلتزام  ،كّل االلتزامات المتفرعة عنه
  .  في األهمية عن غيرها من االلتزاماتبقواعد الحذر في التسيير، وال يقّل أحدهما 

 تقيده الوساطة، ألعمال للوسيط النزيهة الممارسة تقتضي: االلتزام بالنزاهة والشفافية ♦
 كّل «: يلي ما على 96/03 رقم النظام من 29 المادة نصت إذ ،عليه حصل الذي االعتماد بنوع

 بصفته اعتمد إذا اللّجنة، رفط من له سلّم الذي لالعتماد طبقا نشاطاته يمارسب .ع.و

                                                             

  .162ق، ص يت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مرجع سابأ - 1
2 - « Les informations recueillies à l’occasion de la présente convention ne seront utilisées que pour 

les seules nécessités de gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaire ». 
  .المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم 96/03من نظام اللّجنة رقم  37المادة  - 3
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 له المسموح النشاط مجال في صالحياته ميدان يقصر أن عليه يجب محدود نشاط ذيب .ع.و
 في كتابيا اإلشارة عليه فيجب بذلك، زبائنه بإعالم النزاهة هذه يثبت أن الوسيط على .» به

 البنوك تلتزم .تهومرجعي له الممنوح االعتماد صنّف التي لزبائنه يسلّمها التي الوثائق
 بهذا  البورصة عمليات في وسطاء بصفتها المعتمدة التّأمين وشركات المالية والمؤسسات

  .)1(النشاط بهذا الصلة وذات تحررها التي ذات الوثائق يخص فيما الواجب
إلى تطهير الحقل  تسعىالتي  ،هذا االلتزام مصدره في القواعد العامة للمنافسة الحرة دجي
أي تحريف من حماية السوق و ،كّل الممارسات الالّمشروعة والمنافية للمنافسةمن ادي االقتص

 لتحقيق الالّزمة الحماية الجزائري المشرع كرس. والطلب العرض بمعادلة تالعب أووتزييف 
كّل الممارسات  إذ منع في السوق بموجب قانون المنافسة على مر تعديالته، ونزيهة حرة منافسة
 بحرية اإلخالل أو الحد أوأن تهدف إلى عرقلة  يمكن أول المدبرة وغيرها التي تهدف واألعما
يجب على الوسيط االمتناع عن استغالل المعلومات التي حصل عليها كما  .السوق في المنافسة

معلومات خاطئة بهدف تضليل  نشر أو ،زبائنه لحساب أوبحكم مهنته إلنجاز عمليات لحسابه 
 وذلك ،ممارسة تهدف إلى عرقلة السير الحسن والمنتظم لسوق القيم المنقولة أية أومنافسيه، 

  .)2(الجزائية لعقوبات والتعرض العمليات بطالن طائلة تحت
 وبحسب الشكل بحسب تجاريا عمال يمارس تاجرا الوسيطيعتبر : االلتزام بمسك الدفاتر ♦

 مسكليها في القانون التجاري منها تقع عليه التزامات التاجر المنصوص ع لذا ،)3(الموضوع
 )4(اللّجنة طرف من المحددة الخاصة الدفاتر بمسك يلتزم ذلك على عالوة هلكنّ التجارية، الدفاتر

  .)5(99/02 رقم التعليمة بموجب
 ذلك يتم أن على لكترونيةإ أوللوسيط مسك هذه الدفاتر والسجالت بطريقة يدوية  يمكن

 الالّزمة االحتياطات جميع باتخاذ الدفاتر لهذه مسكه عند الوسيط زميلت. ودقيقة واضحة بطريقة
 بهذه االحتفاظ يجب على الوسيط. تزويرها خطر من والتقليل فيها المقيدة المعلومات صحة لضمان

                                                             

  .المذكور أعاله 96/03من نظام اللّجنة رقم  28المادة  - 1
من  19المتعلّق ببورصة القيم المنقولة والمعدلة بموجب المادة  93/10 رقم من المرسوم التشريعي 60المادة    - 2

  .بق ذكرهالسا 03/04القانون رقم 
  .من التقنين التجاري 3و 2المواد    - 3
ب السجالت اإلجبارية الخاصة .ع.يمسك و« : السابق ذكره على ما يلي 96/03من النظام رقم  30تنص المادة  -  4

  .»بنشاطه حسب الكيفيات المحددة من طرف اللّجنة 
5   - l’instruction n° 99/02 du 03 mars 1999 relative aux registre que doivent tenir les intermédiaires en 

opérations de bourse. 
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 مرخّص شخص لكّل يسمح أن على قيدها، تاريخ من ابتداء سنوات) 05( خمس خالل السجالت
 حددتها فقد ونوعها الدفاتر عدد عن أما. )1(الحاجة عند ومراقبتها عليها باالطالع اللّجنة طرف من

  .)3(96/03من النظام رقم  34والمادة  )2(99/02 رقم التعليمة من الخامسة المادة في اللّجنة
 االلتزامات أهم من بالحذر االلتزاميعتبر : االلتزام بقواعد الحذر في التسيير ♦
والذي يجد أساسه في القواعد العامة  البورصة عمليات في لوساطةا مهنة ألدبيات المكونة
التي تنص  96/03من النّظام رقم  40المادة  هذا االلتزام بموجبفرضت اللّجنة  .)4(للوكالة

  : على ما يلي
 كيفية لتوضيح .» اللّجنة من بتعليمة المحددة ذرالح قواعد احترامب .ع.الو على يجب «

 التي الحذر قواعد حددت، التي )5(2000/01 رقم التعليمة اللّجنة درتأص المادة هذه تطبيق
                                                             

  .السابقة الذكر 99/02من التعليمة رقم  4، 3، 2المواد    - 1
2  - Article 5 de l’instruction COSOB n° 99/02. 

« Les intermédiaires en opération de bourse doivent tenir en sus des livres et documents tels que 
exigés par la réglementation en vigueur, les registre suivants : 
* un journal des transactions dans lequel est inscrit par ordre chronologique les achats et les 

ventes de titre, les titres reçus et livrés et les encaissements et les décaissements. 
* les livrés de compte de clients dans lesquels sont inscrits pour chaque compte distinct, les 

opérations d’achat et de vente de titre, les titres reçus et livrés, les encaissement et les 
décaissements. 

* un registre des titres en cours de transfert. 
* un registre des dividendes et des intérêts reçus.   
* un registre des titres non reçus à la date de règlement. 
* un registre des ordres d’achat et de vente des titres et des instructions s’y rapportant dans 

lequel sont consignés : 
- l’identité du donneur d’ordre. 
- le libellé de l’ordre (sens de l’opération : vente ou achat). 
- porte la négociation. 
- la date et l’heure de l’ordre. 
- le cas échéant, le fait que l’ordre est donné en vente d’un contrat de gestion. 
- le nombre de titres négociés. 
- le prix d’exécution, et toutes autres précisions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre. 

* un registre contenant les copies des avis d’exécutions et des relevés de comptes transmis à la 
clientèle. 

* un registre reprenant tous les mandats de gestion de portefeuille conclu avec la clientèle.  
* un registre dans lequel sont inscrit pour chaque nombre de titres appartenant à chaque client. 
* un registre des plaintes qui doit faire ressortir les informations… ». 

  :ب سجالت الشكاوي التي يجب أن تبرز بصفة خاصة المعلومات التالية.ع.يمسك الو - 3
  .»الشاكي، تاريخ الشكوى، موضوع الشكوى،  نتائج الشكوى اسم«  

4  - « C’est une obligation née du mandat est aussi l’une des obligations déontologiques posés la loi ». 
  BONNEAU Thierry et DRUNMOND France, Droit des marchés financiers… op.cit, p 352. 

5  -   l’instruction COSOB  n° 2000/01 fixant les règles prudentielles de gestion des intermédiaires en 
opération de bourse.  
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 وتوزيعتضمنت مالحق تشرح فيها كيفية تغطية ، )1(الوساطة نشاط ممارسة في مراعاتها يجب
وال نرى من داع  )3(وذلك على أساس المخطّط المحاسبي الخاص بنشاط الوسطاء، )2(المخاطر

  .)4(للخوض في تفاصيل هذه القواعد
  :االلتزام بدفع الحقوق والمساهمات - 2 –ب
الوسطاء  التزامات لضمان الصندوق هذا وجد: دفع المساهمات في صندوق الضمان ♦

 األوراقثمن  دفع أو المالية المشتراة األوراقحيال زبائنهم بتنفيذ العمليات المتفق عليها كتسليم 
  .)5(04/03م رقم المباعة حسب الحاالت والكيفيات التي حددها النظا

   عمليات في الوسطاء يقدمها التي اإلجبارية بالمساهماتالضمان  صندوق يمون
  التشريعي المرسوم من 55 المادة في عليها المنصوصالمالية  الغرامات وبحاصل البورصة

                                                             

1  -  Article 02 de l’instruction COSOB n° 200/01. 
« Les intermédiaires sont tenus de maintenir en permanence les règles prudentielles suivantes :  
- Couverture des risques. 
- Division des risques. 
- Cantonnement des actifs.  

2  - Annexe 01 : Etat des positions dans le cadre de la contre partie. 
- Annexe 02 : Etats des positions nettes. 
- Annexe 03 : Etats des fonds propre nets. 
- Annexe 04 : Calcul des rations. 
- Annexe 05 : Tableau de division des risques par émetteur dans le cadre de la contre partie. 
- Annexe 06 : Tableau de division des risques par clients. 
- Annexe 07 : Tableau de cantonnement des actifs. » 

مها، أيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، لتفصيل أكثر عن كيفية تغطية المخاطر وتقسي - 3
  .93 – 90سابق، ص ص  عمرج

 تشبه هذه القواعد إلى حد كبير، قواعد الحذر وتغطية المخاطر وتقسيمها في النشاط المصرفي مع اختالفات في  
ص  في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  تدريست كريمة، النظام القانوني للبنوك: في ذلك  . كيفيات احتسابها

كذلك أيت وازو زينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األخطار المصرفية في ظل القانون   . 144 – 141
 الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق جامعة مولود معمري،

2012. 

المتضمن المخطط المحاسبي الوطني لنشاط  1999ماي  29الموافق لـ  1420صفر  13المؤرخ في  القرار   - 4
  .1999سبتمبر  12الصادر في  ،63 عدد الوسطاء في عمليات البورصة، الجريدة الرسمية

 : Classe 09:وإن كان هذا األخير ال يختلف كثيرا عن المخطط المحاسبي الوطني إالّ في القسم التاسع منه 
Hors bilan.  

يتم تدخّل « المتعلّق بصندوق الضمان  03/04من النظام رقم  8هذه الحاالت هي التي نصت عليها المادة  -  5
صندوق الضمان بعد معاينة اللّجنة لعدم توفر السندات والنقود المحفوظة لدى الوسيط في عمليات البورصة 

  .»... ماسك الحساب
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 كّل دورية بصفة يدفعها أن الوسيط على فيجب اإلجبارية المساهمات عن أما .)1(93/10 رقم
 النقود حيث من الزبائن وضعية أساس على االشتراكات هذه وتحسب أشهر،) 06( ستة

أشهر من وضعيات آخر  6من متوسط %  0,2االشتراك  يساوي النقود، يخص فيما. والسندات
 اويأما فيما يخص السندات، يس. اليوم من النقود التي يحتفظ بها كّل وسيط لحساب زبائنه

أشهر من وضعية آخر ثالثة أشهر من السندات التي يحتفظ  6 من متوسط%  0,04االشتراك 
  .)2(بها الوسيط لحساب زبائنه

ب االكتتاب في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه .ع.الو على يجب: دفع التّأمينات ♦
وخاصة ضد مخاطر ضياع وإتالف وسرقة األموال والقيم المودعة لديهم من طرف  ،زبائنهم
يوم العمل  ن لدى اللجنة، خاللدع نسخة من االتفاقية المبرمة مع مصالح التّأميعلى أن تو. زبائنهم
 في زيادة ففيه ،الزبون مصلحة من والضمان التّأمين بين الجمع إن .)3(من كّل سنة األول

 الضمان لصندوق يدفعها التي فاالشتراكات للوسيط، إرهاق فيه أنّه إالّ له، بالنسبة الضمان
  .وتكاليفه نفقاته من ترفع التّأمين لشركات يدفعها التي واألقساط
لقاء الخدمات التي تقدمها هذه األخيرة  ،للجنة أتاوىعلى الوسيط أن يدفع  :األتاوى دفع ♦

 من 26 المادة عليه أكّدت. )4(93/10من المرسوم التشريعي  27وهذا ما نصت عليه المادة  ،له
 93/10 رقم التشريعي المرسوم من 27 للمادة بقاط «: يلي ما على بنصها 96/03 رقم النظام

 األعمال على ىوتاأ أداء الوسطاء على يجب أعاله المذكور 1993 مايو 23 في المؤرخ
                                                             

  .السابق ذكره 93/10سوم التشريعي من المر 64المادة    - 1
لإلشارة فإن المادة استثنت االشتراكات . المتعلّق بصندوق الضمان السابق ذكره 04/03من النظام رقم  5المادة    -  2

على أساس وضعية النقود، الوسطاء في عمليات البورصة بالبنوك، وإن كان يقصد بهذه البنوك تلك التي تعتمد 
  .لوساطة في البورصةللقيام بنشاط ا

وال تحتاج تقديم ضمان لوضعيتها النقدية، إالّ أنّه إذا كان هذا هو  ةأن البنوك تتمتّع بالمالئمهو االستثناء هذا  سبب 
التي  96/03من النظام رقم  7المقصود من وراء هذا االستثناء، فيعاب على اللّجنة وقوعها في تناقض مع المادة 

   :تنص على ما يلي
بتبرير .ع.ى المؤسسات المالية والبنوك وشركات التّأمين التي تقدم طلب العتمادها من أجل ممارسة نشاط الوعل« 

ب ونشاطات .ع.وجود قسم مستقل ضمن مصالحها لضمان استقاللية التسيير السيما المحاسبة بين نشاط الو
  .»األشخاص المعنوية المشار إليها أعاله 

المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وبواجباتهم ومراقبتهم،  96/03نظام رقم من ال 43المادة    - 3
  .السابق ذكره

تؤخذ أتاوى عن األعمال والخدمات التي تؤديها اللّجنة وتحدد قواعد أساس هذه « : التي نصت على ما يلي - 4
  .»وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم  ىاألتاو
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  .» النظام طريق عن المحدد النطاق في وذلك اللّجنة طرف من لهم المقدمة والخدمات
تحصلها التي  تاوىأنواع األ )1(98/170 رقم التنفيذي المرسوم في والمتمثّل النّظام هذا حدد

 تاوىاللّجنة من المتدخّلين في السوق المالية، من بينها ما نصت عليه المادة الثانية منه بشأن األ
 في اوضاتوكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بالمف ،عتماداالالتي يدفعها الوسطاء عند طلب 

 2تم تقديرها بموجب القرار المؤرخ في ف ،اوىاألت نصاب يحدد لم المرسوم هذا أن إالّ. البورصة
التي تحصلها لجنة  األتاوى نسب تحدد «: يلي ما على منه الثانية المادة نصت .)2(1998 ت أو

طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة تحدد ...  :تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كما يأتي
    .» ...ت البورصةسددها الوسيط في عمليادج ي 100.000بمبلغ 

 هااعتبارب المالية سير السوق حسن على اللّجنةتسهر  :االلتزام بإعالم اللّجنة - 3 -ب
 أن اعتبار على. فيها المتدخلين األعوان مراقبة سلطة لها ذلك لتحقيق لها، ةبطاضال لطةالس

لب منهم معلومات نشاطهم، فلها أن تراقبهم وتط ولةالمز للوسطاء االعتماد تمنح من هي اللّجنة
 على يطرأ جديد بكّل إعالمها الوسطاء هؤالء اللّجنة ألزمت ذلك ألجل. وضعيتهمدورية عن 

  .)3(لديها المودع ملفّهم
جريمة تبييض تعد  :االلتزام في المساهمة في مكافحة جريمة تبييض األموال - 4 –ب

لكون المجرمين فيها يستعينون  ،األموال من الجرائم الجد خطرة على االقتصاد الوطني والعالمي
في  –بعد تعتيمها وتموينها  –بالتّقنيات االقتصادية إلدخال أموالهم القذرة وعائداتهم اإلجرامية 

 يلجأ التي ،التصفوية القنوات أهم أحد تعد المالية السوق أن المختصون يرى .االقتصاد المشروع
 األسواق على المتفتّحة تلك في خاصة خلها،ولتدا فيها العمليات لسرعة نظرا المبيضون إليها

 وسائل فكرست ،تهابخطور لوعيهااتّخذت أغلب الدول تدابير وقائية من هذه الجريمة  .)4(العلمية
                                                             

التي تحصلها لجنة تنظيم  ىالمتعلّق باألتاو 1998مايو سنة  20المؤرخ في  98/170التنفيذي رقم المرسوم  - 1
  .24/05/1995المؤرخة في  34عمليات البورصة ومراقبته، الجريدة الرسمية، عدد 

 1998ماي  20المؤرخ في  98/170من التنفيذي رقم  3المتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2القرار المؤرخ في  - 2
، الصادر في 70والمتعلّق باألتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 

  .1998سبتمبر  20
  .المتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء وبواجباتهم ومراقبتهم، السابق ذكره 96/03من النظام رقم  36المادة    - 3

4  - « Le système financier peut être utilisé pour recycler de l’argent dont provenance est douteuse. 
Les sommes peuvent être déposées et permettre l’achat de produits financiers. 
 Ils sont ensuite convertis, échangés, dans le but de brouiller les pistes par une série de transaction 
financière, puis réintégrés les circuits divers conférant ainsi au fonds une apparence de légalité ». 
  MERVILLE Anne Dominique, Droit des marchés financiers, op.cit., p 80. 
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 قوانين صعيد على أولمكافحتها سواء على صعيد القواعد المتعلّقة بمكافحة تبييض األموال 
  .)1(المالية السوق

ية لجريمة تبييض ئيحمد عليها بالنص على تدابير وقا ادرةمب الجزائري المشرع اتّخذ
، فقد نصت 93/10قانون السوق المالية وذلك من خالل المرسوم التشريعي رقم  في ،األموال

على الوسطاء في عمليات  ويجب «: منه في فقرتها الثانية على ما يلي) 07(المادة السابعة 
ن رؤوس األموال التي  يأتمنهم عليهم زبائنهم البورصة أن يتأكّدوا، فضال عن ذلك، من أ

بمفهوم آخر يلتزم . »عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا  إلنجاز
 قيما أوسواء كانت أمواال نقدية  ،الوسيط بالتحقق من مصدر األموال المودعة لديه الستثمارها

 مجرد بقي أنّه إالّ الفترة، تلك في تكريسه في المشرع وجرأة االلتزام هذا أهمية رغم. منقولة
فرض أن  فعلى .هتنفيذ على المساعدة والمؤسساتية القانونية األطر النعدام ورق على حبر

 غير لديه المودعة األموال مصدر أن واكتشف االلتزام هذا لتنفيذ الالّزمة الرعاية أولىالوسيط 
  .أخرى قانونية لمتابعة وجود فال مشروعة،

 96/10 رقم مرإذ باأل وجه، أحسن على تنفيذه يضمن بما االلتزام هذا تدعيم كان ينتظر
فألغى الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة  ،93/10من المرسوم التشريعي رقم  7مادة يعدل ال

على ذلك يجب أن تتم عن طريق التحويل المصرفي،  وةعال «وعوضها بفقرة جديدة مفادها 
ؤوس األموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة الستثمارها في حركة ر

   .» شكل قيم منقولة
ن المشرع من خالل هذا التعديل تخلّى على التزام الوسيط بالتحقق من مصدر أكيظهر 

يق على أن تتم هذه األخيرة عن طر ،األموال لديه نّه ألزم الوسيط آال يقبل إيداعأل ،األموال
ربما كان ذلك رغبة من المشرع في نقل االلتزام بالتحري من مصدر األموال من عاتق  .البنوك

إالّ أن الغريب أن المادة السابعة الحالية المعدلة بموجب المادة  .الوسطاء ليلقي به على عاتق البنك
من مصدر األموال،  ال تحمل في طياتها التزام الوسيط بالتحري 03/04الخامسة من القانون رقم 

 03/04القانون رقم بذلك يكون . وال التزامه بقبض إيداعات زبائنه عن طريق التحويل المصرفي
  .المالية السوق عبر األموالمكافحة جريمة تبييض  وسائل أوخالي من أية تدابير وقائية 

                                                             

ي مكافحة تبييض األموال، إنّما أصدر بقوانين الدول األعضاء ف ألوروبي على سبيل المثال لم تكتفحاد ااالتفدول  - 1
المتعلّقة بالوقاية من استعمال النظام  2005أكتوبر  26بتاريخ  CE/60/2005المجلس األوروبي التعليمة رقم 

  .المالي لعرض تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
  MERVILLE Anne Dominique, Droit des marchés financiers, op.cit., p 80. 
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ة بالتحقق من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الماليكل  )1(05/01 رقم القانون ألزم
 تحرير فعليه ،أمواله مصدر في أوإذا اشتبه الوسيط في زبونه ف .أموالهم مصدرهوية العمالء ومن 

ألزم الوسطاء بعدم قبض كما  .)2(وهي خلية االستعالم المالي المختصة الهيئة بإخطارو بذلك، تقرير
 المبلغ كان كلّما والمالية، بنكيةال القنوات أونقدا، بل عن طريق وسائل الدفع  ماألموال من زبائنه

 غرامة فيهذه العقوبات  تتمثّل .جنائية عقوبة طائلة تحت وذلك دج، 500.000 يفوق الدفع الواجب
 وجدت إذا بالشبهة اإلخطار عن يمتنع الذي الوسيطعن  أما ،دج 500.000 إلى 50.000 من مالية

دج إذا كان شخصا طبيعيا، ويعاقب  1.000.000إلى  100.000 بين تتراوح مالية بغرامة فيعاقب
  .    دج 2.000.000إلى   200.000مسير الشخص المعنوي بغرامة مالية قدرها 

  :الشركة المديرةحقوق  – ثانيا
اً في حقوق ملكتفي المقابل  الزبائن، تجاه وأخرى اللّجنة تجاه التزامات الشركة تحملت
 يسميه ما وفي عمليات البورصة وه لتفاوضافي احتكار  قّهها حيذكر من. الطرفين مواجهة
يبقى . الصدد بهذا لتكراره داع فال بإسهاب ولهاتن سبق قد حقّ وهو ،)3(رالقص بحقّ البعض

  .العمولة في والحقّ التنفيذ ضمانات في الحق: هما أساسيين حقّين التركيز على
  :الحق في ضمانات التنفيذ –أ

إما بتسديد  ،يضمن له وفاء الزبون بالتزامهالحق في الحصول على ما  للوسيطيكون 
 هذه من ،بائعاً الزبون كان إذا المباعة القيم تسليم أو اًثمن الصفقة إذا كان الزبون مشتري

 خاص وفي عالقة الدائن بمدينه، ومنها ما ه العامة القواعد من ستنبطي ما الضمانات
  .البورصة بقواعد
  :العامة التنفيذ ضمانات - 1 –أ
 الحق في الحبس إحدى وسائل الضمان العام المقرر في القانون يعتبر: حق في الحبسال ♦

                                                             

 ومكافحتهما، ب، يتعلّق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرها2005 فيفري 6المؤرخ في  05/01القانون رقم  -  1
  . 2005 يفريف 9في  ، الصادر11الجريدة الرسمية، عدد 

األشخاص الملزمون بواجب اإلخطار بالشبهة ومنهم الوسطاء في  05/01من القانون رقم  19حددت المادة  - 2
أو  بإجراء عمليات /كّل شخص طبيعي أو  معنوي يقوم في إطار مهنته باالستشارة و« : ت البورصة بنصهاعمليا

 .أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو أية حركة لرؤوس األموال السيما على مستوى المهن الحرة المنظّمة
لمحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة وخصوصا مهن المحامين والموثّقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء ا

  .»... والوكالء الجمركيين ألعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة 
  .69 – 60ايت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مرجع سابق، ص ص : في ذلك   - 3
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فاء يشركة السمسرة باست قيام هو الحق، هذا مضمون .)1(منه 200المدني وذلك طبقا للمادة 
المالية المشتراة لحساب العميل، وذلك متى امتنع العميل  األوراقحقوقها المستحقّة من ثمن 

 أويجوز لها ممارسة هذا الحق الستفاء العمولة المقررة  )2(الحقوقعن سداد هذه 
 قام متى الحبس حق وينقضي الزبون، أوامرالتي تم إنفاقها في سبيل تنفيذ  المصروفات

  .الوسيط مستحقّات بسداد العميل
المالية التي تم تسليمها إلى  ألوراقا هو االمتياز حقّ محّل: الحقّ في االمتياز ♦

 ممارسة من ليتمكّن المالية وراقط، قد اشترطت بعض التشريعات حيازة الوسيط لألالوسي
المالية من حيازة الوسيط إلى حيازة البائع، فإن  األوراقأما إذا انتقلت . )3(عليها االمتياز حقّ

المالية إلى ثمنها، فيستفي الوسيط حقوقه من هذا الثمن  األوراقحقّ االمتياز ينتقل من 
  .)4(الزبون دائني بقية على والتقدم ويةاألولب

  :ضمانات التنفيذ الخاصة بالبورصة - 2 –أ
 ،الضمانات المقررة للوسطاء في عمليات البورصة أحد هو الغطاء: الحقّ في الغطاء ♦

مالية قابلة للتحويل إلى نقود، ليستلمها الوسيط من  أوراق أوعن مبلغ من النقود  عبارة هوو
 ،النقود أوالمالية  األوراقعرفه البعض على أنّه تعهد بضمان . ء في تنفيذ العمليةزبونه قبل البد

 اختلف .امتناعهم أو الوفاء عنالعمالء  عجزللوسطاء لضمان مخاطر  األوامر مصدر يقدمه
 Paiementبمثابة وفاء مسبق  هالفقه حول الطبيعة القانونية لهذا الغطاء، فمنهم من اعتبر

anticipé  ا في حالة تقديم فيمالية فمنهم من اعتبره وفاء عيني، أوراقحالة الغطاء النقدي، أم 
                                                             

من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام لكل «  :من القانون المدني على ما يلي 200تنص المادة  -  1
أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم . الدائن لم يعرف الوفاء بالتزام ترتب عليه وله عالقة سببية وارتباط بالتزام المدين

  .تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا 
فات ضرورية أو نافعة، فإن ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصرو  

له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئ عن 
  .» عمل غير مشروع

  .280طاهر شوقي محمد مؤمن، اإلطار القانوني لبيع األوراق المالية في البورصة، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3

  .144، ص )ن.ت.د(لي جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ع: كذلك   
والتي جاء نصها  1999لسنة  17فقرة أولى من قانون التجارة المصري رقم  160هو ما نصت عليه المادة  -  4

حائزا لبضائع أو ألشياء  ال يكون للوكيل االمتياز المشار إليه في المادة السابقة إالّ إذا كان« : كما يلي
  .»... الموكل
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  .)un gage )1 اهم من اعتبره رهنا حيازينوم
 على زبائنهم من الغطاء بطلب للوسطاء البورصة عمليات ومراقبة تنظيم لجنة سمحت

يحقّ للوسيط في « : 97/03 رقم النظام من 119 المادة عليه نصت ما وهذا ،الضمان سبيل
قبل إرسال أمره إلى  السندات أوالبورصة أن يشترك من زبونه تسليم األموال  عمليات
فاألصل في عمليات البورصة أن ينفذ اآلمرون التزاماتهم بمجرد تنفيذ األمر، فيدفع  .» السوق

لّم بائع يسومشتري السندات مبلغ المعاملة التي أنجزها لدى الوسيط في عمليات البورصة، 
  . السندات التي تنازل عنها في السوق إلى وسطه في عمليات البورصة

بقوة  زبون لحساب البورصة عمليات في الوسطاء لدى المودعة والسندات النقود تستعمل
كما . السوق في عقدها التي التّعهدات عن الناتجة السندات تسليم أو/و النقود تسديد في ،قانونال

 لتسوية اآلمرين حسابات أوالمحتفظ بها تحت حساب  القيم أوون كّل السندات بقوة القان تخصص
 أويمكن للوسيط في عمليات البورصة استعمالها دون إشعار مسبق لتسوية . بتعهداته الوفاء أو/و

  .)2(الزبون عمليات تسليم
نفيذ يمارسه الوسيط في حالة ما إذا قام بت حقّ هو: الحق في التنفيذ داخل البورصة ♦

يقصد بالتنفيذ . ولم يقم هذا األخير بالوفاء بالتزاماته ولم يقدم غطاء مسبقا للوسيط زبونه  أوامر
داخل البورصة قيام الوسيط بعملية عكسية للعملية التي قام بها داخل ردهة البورصة لحساب 

ميل ولم يقم هذا فإذا كانت العملية المنجزة تتمثّل في شراء القيم المنقولة لحساب الع. العميل
األخير بالوفاء بثمنها، فللوسيط إعادة بيعها مرة أخرى داخل البورصة ومن ثمنها يوفي االلتزام 

. على أن يتحمل الزبون فارق األسعار وكّل المصاريف. مع الوسيط الذي باعه تلك القيم األول
  . لزبون من فارق األسعارال يستفيد ا ،المباعة أكبر من ثمن شرائها األوراقفي حال كانت قيمة 

  :الحق في العمولة –ب
، داخل البورصة عموالت هألوامر تنفيذه مقابل تلقّى، يمعاوضة عقدب بزبونه الوسيط بطتير

 ،)3(مسبقة إدارية بطريقة تحديد العموالت السائدكان . هااختلفت األنظمة القانونية في كيفية تحديد
                                                             

1  -   DE  VAUPLANE  Hubert  et  BORNET  Jean-Pierre, Droit de la bourse Litec, Paris, 1994, p 260. 

  .المتعلّق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة السابق ذكره 97/03من النظام رقم  121و 120المواد    - 2
3   - L’activité d’intermédiaire boursière était schématiquement organisé selon les trois principes suivants :  

- Le monopole concernant l’activité d’intermédiation sur les valeurs mobilières. 
- numerus clausus concernant l’accès à la profession. 
- Existence d’un barème officiel de courtage. 
  LAMY  Pierre, Les bourses de valeurs, Editions Economica, Paris, 1995, p 41. 
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 ي إلى قتل التنافس بين المتعاملين داخل  هنّأل النظام هذاإلى أن انتفض النظام األمريكي ضديؤد
عوضت هذه  ،« May Day»، لذا سمي هذا التاريخ بيوم ماي 1975السوق، كان في ماي 

  . اإلصالحات نظام التسعيرة المسبقة للعموالت بحرية الوسطاء في تحديدها
 علىالمعامالت الواردة  بهذه اإلصالحات، ألن ثلث اًالدول تأثّر أول بريطانيا كانت

منافسة الوسطاء الماليين لفي األسواق األمريكية، فلم تجد سبيل آخر  تتداولالمنقولة  هاقيم
ل المعامالت، إالّ إدخال هذه اإلصالحات في نظامها جريكيين الذين باتوا يسيطرون على األم

 لتليهاLes réformes du Big Bang  وسميت بـ  1986كان ذلك في أكتوبر . القانوني
  .)1(األوروبية الدول باقي بذلك

بعد  ،في فرنسا تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والماليةالعموالت  كانت
وذلك تطبيقا ، COBولجنة عمليات البورصة  CBVالمالية  األوراقرأي مجلس بورصات 

 النص ألغىف 1988 مارس 17 مرسوم صدر .1890أكتوبر  7المعدلة من مرسوم  38المادة 
حتى يقرب بين ،  )2(1989 يناير 1 في البورصة لشركات العمولة تحديد حرية طلقأو السابق

أن هذه الحرية أثارت الخشية من أن تبالغ  إالّ. يةبورصة باريس وباقي البورصات العالم
حد إلى  هافبقيت السلطات تراقب العموالت،شركات البورصة والوسطاء بصفة عامة في فرض 

، )LSF( 2003 أوت 1 فيالمؤرخ  706/2003الجديد رقم  أبقى على هذا النظام القانون. )3(ما
  ).PSI( االستثمار خدمات مقدمي عمولة لتحديد معايير أية يتضمن فلم

                                                             

1   -   LAMY  Pierre, Les bourses de valeurs, op.cit, p 42. 

2   -   RIPERT  Georges  et  ROBLOT  René, Traité de droit commerciale, Tome 2, 14ème édition, 
Editions Librairie générale de droit et de jurisprudence L.G.D.J, Paris, 1994, p 109. 

  .1989وليس  1990جويلية  1بينما ورد في مرجع آخر أن إطالق حرية  تحديد العمولة في فرنسا بدأت في  
  PICON Olivier, La bourse, Ses mécanismes, gérer son porte feuille, réussir ses placements. 14ème 
édition, Editions Dalloz, Paris, 2000, p 215. 

3  - « Mais ce risque ne s’est jamais réalisé. Dans tous les pays ou elle a été mise en œuvre, la 
politique de dérégulation entreprise par les autorités de tutelle a effectivement eu pour résultat un 
abaissement très significatif du coût de l’intermédiation boursière. Partout cela été aux pressions 
concurrentielles extrêmement fortes exercées par les banques et les investisseurs institutionnels. 
Deux exemples permettront de rendre compte de l’ampleur qu’a eu le mouvement de réduction des 
coûts d’intermédiation boursière au cours des années. 
Au Etat Unis, ou M. Lewis HORWITZ, Vice Président du New York Stock Exchange, estimait 
récemment que le montant moyen de la commission prélevés par les intermédiaires américains 
était passé d’une quarantaine de dollars dans les années 60 environ quatre dollars en 1990. Cela 
alors même que le montant unitaire moyen des transactions boursières a cru très fortement durant 
cette période, sou l’effet de la plus grande présence des investisseurs institutionnels sur les 
marchés de capitaux. Le second exemple choisi est celui du marché a terme Français Le MATIF, 
en 1980 le courtage perçus par les intermédiaires avait officiellement été fixé à 150 Francs par= 
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 فقد البورصة، داخل السماسرة عموالت تحديد في مغايرا نهجا المصري التشريع انتهج
 نظمالم 1994 لسنة 478 رقم القرار بإصدار الخارجية والتجارة االقتصاد وزير قام

عدل هذا القرار بموجب  .)1(واألدنى األقصى حدها دوقي ،الوسيط يتقاضاها التي لعموالتل
 للوسطاء باالتّفاق مع زبائنهم لكن اًكروتوجعل تحديد العمولة م 2000لسنة  506القرار رقم 

  . )2(بتحديد الحد األدنى لها
شرع الجزائري أن يستفيد من التطور الذي وصلت إليه بقية التشريعات، فلم أراد الم 

يتدخّل في تحديد العمولة التي يتقاضاها الوسطاء إنّما ترك لهم حرية تحديدها وهذا ما نصت 
الوسطاء بعنوان العمليات والخدمات المقدمة  أفايك« : 93/03من النّظام رقم  25عليه المادة 

  .».. .عموالت تعلق تعريفاتها داخل محالّت الوسطاء وتطّلع عليها اللّجنة للزبائن عن طريق
هي أن تحديد العمولة يخضع لإلرادة المنفردة  ،من هذه المادة نتيجة مهمة ستخلصي

 –للوسيط وليس التّفاق إرادتي الوسيط والزبون، فهذه العموالت بعد أن يحددها الوسيط يلتزم 
كما نصت عليه  ،لزبونل هابتعليقها داخل محالّته، وبتسليم نسخة من -لضمان الشفافية ال غير 

خالل تحرير اتفاقية فتح « المتعلّق باتفاقية فتح الحساب  97/05من النظام رقم  3المادة 
الحساب، يقوم الوسيط في عمليات البورصة بتسليم إلى الزبون جدول العموالت التي ستوفر 

 .» له مقابل الخدمات المقدمة

                                                                                                                                                                                              
=contrat moins d’une décennie plu tard au début des années 90, le courtage moyen se situait aux 
alentour de quinze Francs. Dans les deux cas cités, les coûts de prestation a donc été divisé par 10 ».  
  LAMY  Pierre, Les bourses de valeurs…, op.cit., p 42 – 43. 

  :نصت المادة األولى من هذا القرار على ما يلي - 1
يتم االتّفاق بين : تكون عموالت السمسرة في األوراق المالية التي تتقاضاها شركات السمسرة وفقا لما يلي«  

ة الواحدة ال شركات السمسرة وعمالئها على العمولة التي يتقاضاها عن العمليات التي تقوم بها، وفي العملي
ما يعادلها من العموالت األجنبية، يكون الحد األقصى للعمولة خمسة قيمتها عشرة آالف جنيه مصري أو  تتجاوز

من اآللف من القيمة بالنسبة لألسهم واثنين من األلف بالنسبة لألوراق المالية األخرى وفي جميع األحوال يكون 
احدة، وتعتبر العملية الواحدة في تطبيق األحكام المتقدمة متى تمت على الحد األدنى للعمولة جنيهين للعملية الو

  .»أسهم شركة واحدة أو  ورقة مالية تصدرها جهة واحدة 
طاهر شوقي محمد مؤمن، اإلطار القانوني لبيع األوراق المالية في البورصة، مرجع سابق، ص : في ذلك   

276.  
يتم « : المادة األولى من القرار السابق والمذكورة أعاله والتي صار نصها كاآلتي تضمنت المادة األولى منه تعديل - 2

 االتّفاق بين شركة السمسرة وعمالئها على العمولة التي يتقاضاها عن العمليات التي تقوم بها على أال يقّل الحد
  .»... األدنى للعمولة عن جنيهين للعملية الواحدة

  .276، ص لمرجع السابقاطاهر شوقي محمد مؤمن،  



  نشاط السوق الثانوية تنظيم:                                             الفصل الثاني –الباب الثاني 
 

 
 

438 

 في الزبون إشعار إلى تؤدي بأنّها بالعموالت تمس التي التّغيرات كافة االتفاقية توضح
 فإن العمولة إلى إضافة .)1(» االتّفاق في والمسجلة األطراف قبل من عليه المتّفق تطبيقها مدة

 هأكّدت ما هذا مره،أ تنفيذ سبيل في الوسيط ينفقها التي المصاريف جميع بدفع يلتزم الزبون
 الوسيط يدفعها التي األتاوى: المصاريف هذه بين من .98/02 رقم التعليمة من 10 المادة

 رقم النظام بموجب اللّجنة حددتها والتي المنجزة، العمليات عن القيم بورصة تسيير لشركة
  .)2(09/03الملغى بموجب النظام رقم  98/01

  المطلب الثاني
  اليةضرورة رفع الحظر على العقود الم

األسواق المالية العالمية خالل العقود الماضية تطورا هائالً، بإدخال مجموعة من  شهدت
وسهولة التغطية للمتعاملين في  السيولةمن شأنها توفير المرونة،  أدوات. األدوات المالية الجديدة

 السابق وبالعي جملة وتشوبها بالتعقيد، تتسم اآلجلة العقود في التغطية صور وأن خاصة ،السوق
 الخيارات وعقود المستقبلية العقود هي حديثة مالية عقودا تشكل جديدة تغطية وسائل استحدث. ذكرها
  .السوق في للمستثمرين أكبر حماية ولتوفير النقائص لهذه للتصدي ذلكو المبادالت، وعقود

 التي الحادة تالتقلبا مع ،السبعينات أوائلالتعامل بهذا النوع من العقود المالية منذ  بدأ
 الصرف وأسعار الفائدة أسعار أي العائد بمعدالت يتعلق فيما المالية األسواق من العديد شاهدتها
. األسعار تقلب مخاطر ضد ضامنة احتياطية كأدوات المالية العقود ظهرت ،األسهم وأسعار
 ،سعيناتالت خالل واضح وبشكل الثمانينات خالل ةالمشتق دواتاأل في التعامل حجم تصاعد

                                                             

يتم االتّفاق عن المدة التي يجب فيها الوسيط إشعار زبونه بأي تغيير طرأ على حول العموالت في اتفاقية فتح  - 1
 98/02من التعليمة رقم  10الحساب وقد حدد نموذج هذه االتفاقية هذه المدة بسبعة أيام، كما نصت عليه المادة 

  :  ة الحساب المبرمة بين الوسيط وزبائنه، وقد نصت على ما يليالمتعلّقة بنموذج اتفاقي
« Les services fournis par l’intermédiaire en opérations de bourse au titulaire seront facturés 
selon le barème joint en annexe de la présente convention. Toute modification de ce barème 
devra être portée à la connaissance du titulaire sept (07) jours avant qu’elle prenne effet. 
Le titulaire accepte les termes de ces conditions tarifaires et s’engage à supporter les 
commissions et frais qui seront applicables » 

الذي يحدد قواعد حساب العموالت التي تحصلها شركة  09/03راقبتها رقم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم - 2
  :التي تحسب كاآلتي. تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة السابق الذكر

  .المعاملة مبلغ من% 15،0: رأس المال سندات -
 .المعاملة مبلغ من% 10،0: الدين سندات -

  .دج 2.500.000.00 العمولة قيمة تتعدى ال أن على -
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 الدولية، المالية األسواق طريق نع التمويل إلى للجوءا بارتفاع المرتبطة المخاطر لزيادة نظرا
 المالي التحرر برامج عن فضال واالتصال، المعلومات تكنولوجيات ازدهار بفضل ازدهر الذي

  .األسواق بين فيما األموال رؤوس حركة على المفروضة القيود من والحد
 الالمتناهي اإلقبال منها، ذكري أخرى أسباب إلى المالية العقود في عاملالت نمو يرجع

 الوساطة نع والخروج ،لزبائنها المقدمة الخدمات تنويع في منها رغبته عليها، للبنوك
 التي المالية والمؤسسات البنوك بعض ظهرت ذلك من أكثر ،بل التقليدية المصرفية

  .بذلك واشتهرت المالية العقود في التعامل في صتخصت
السوق المالية الجزائرية تأخرا رهيبا بشأن تعاملها في األدوات المالية الحديثة، إذ  تشهد

منعزلة  ،ال تزال تعيش المرحلة الجنينية لها، فهي سوق مقطوعة عن بقية األسواق العالمية
ندات، بضع تقنيات األسهم والس وهي تتعاملتجد صعوبة في الصمود  .ومنطوية على نفسها

أو تستوعب التسيير المعقد لألدوات المالية الحديثة أو فكيف لها أن تستقبل التقنيات الحديثة 
  .    وهي بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي للسوقالعقود المالية، 

 هذا أدى. الحديثة المالية باألدوات التعامل تنظيمعن  المشرع إحجام في التأخر هذا تسبب
 إغراء لىع السوق عجز إلى المالية والعقود الحديثة المالية األدوات تجاه لمشرعل السلبي الموقف

 أقل، بمخاطر أكبر عائد عن يبحثون المستثمرين كبار وأن خاصة فيها، لالستثمار المستثمرين
 الجزائري للمشرع قانوني تأطير غيابأمام  .المالية العقود في باالستثمار إال تتحقق ال معادلة

 ثقافة نشر في مساهمةلل المقارنة بالقوانين يجب االستعانة المالية، العقود على الواردة للعمليات
  .مزاياها من لالستفادة العمليات هذه لتنظيم سبيل واقتراح المالية األسواق في للتعامل حديثة

وهي  ،في العالم اًمن خالل هذا المطلب أهم العقود المالية األكثر شهرة وانتشار تدرس
 لم التي العقود من غيرها إلى التطرق دون المبادالت، قودود المستقبلية والخيارات وعالعق
  .االنتشار من القدر بنفس تحظ

  الفرع األول
  العقود المستقبلية

 يتفق إذ ،مبإرادته طرافاأل يبرمها التي اآلجلة، للعقود امتداداً المستقبلية العقود تعتبر
احتمال قوي لعدم  وجود اآلجلة العقود يعاب على. العقد نفيذت وأجل وكميته المبيع على األطراف

 نظرا ألن معطيات السوق ،بمجرد قرار فردي من طرف أحد المتعاقدين ،تنفيذ العقد في أجله
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تصديا لهذا العيب ظهرت العقود المستقبلية . وقت التنفيذ أحسن مما اتفق عليه بموجب العقد اآلجل
سيسلط الضوء على  .)1(التنفيذ عدم خسارة هتجنبوف بتنفيذ العقد التي تقدم ضمانات أكثر لألطرا

  )  ثانياً(، و أحكامها وفقاً للقوانين التي أقرت بها)أوالً(هذا النوع من العقود بتحديد مفهومها
  :المستقبلية العقود مفهوم – أوال
 رعة انتشارهاإلى سبالعقود المستقبلية اهتمام المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية  أدى

هذا اإلطار القانوني يجب  لدراسة .هاتأطير على الحقا والقانون أوالمما حث الفقه  تها،حداث رغم
  .المستقبلية العقود أنواع همأل التطرق ثم اآلجلة العقود عن وتمييزها العقود هذه بتعريف البدء

  :المستقبلية العقود تعريف –أ
 اتفاق نمطي لتبادل أنواع محددة بكميات محددة« : البعض العقد المستقبلي بأنه يعرف

يعرفها البعض اآلخر  .)2(» البورصة خالل من ذلك يتم أن على ،يةمستقبل استحقاق تواريخ وفي
 منظمةأسواق  فيعقود قانونية ورسمية يجري ترتيبها  «: من حيث تنظيمها القانوني بأنها

 عليها المتفق السلع أووعية من األدوات المالية للتأكيد على تعهد بالتسليم إلى المشتري لكمية ون
 التعريف هذا يتصف .)3(» المستقبل في محددين ومكان وقت في معين استثماري أصل من

  .اآلجل العقد عن المستقبلي العقد تميز خصوصية أية على ينطوي ال إذ واإلبهام، بالغموض
 في المبيع وتسليم الثمن دفع رةبالضرو تقتضي ال المستقبلية العقود أن اآلخر البعض يرى

 محدد ولتاريخ محدد بسعر هو التزامفالعقد المستقبلي  -  الغالب ووإن كان ذلك ه - مستقبلي وقت
 البائع ويلتزم، العقد أوالمشتري بتسلم البضاعة ودفع قيمة المبيع  بموجبه يلتزم  .المستقبل يف

 وال البضاعة تسليم على ال االلتزام يرد فقد ذلك مع .العقد قيمة أوا قيمته وقبض البضاعة بتسليم
   .)4(تنفيذال وقت في وسعرها ،االتفاق وقت سعرها فارق دفع على إنما ،ثمنها دفع على

                                                             

الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  - 1
  .159، ص 2007الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 . 511، ص قهندي منير إبراهيم، إدارة المنشآت المالية وأدوات المال، مرجع ساب: كذلك   

مجلة البنك المركزي ، "تنشيط سوق المال في مصر في ظل سياسة اإلصالح المالي واالقتصادي"لمان محمد، سا - 2
 . 9، ص 1993، 2، عدد المصري

 .152، ص ، مرجع سابقهوشيار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، دار - 3

4  - « Le contrat à terme ferme constitue selon les règles du marché : l’engagement à un prix et à une 
date déterminés. 

- Pour l’acheteur de prendre livraison et de régler l’actif sous jacent. 
- Pour le vendeur de livrer et de rece le règlement  de l’actif sous jacent.                                    = 
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العقود المستقبلية في نطاق المشتقات المالية الملحقة بالمنتجات المالية،  ينالقانونت استقبل
 المشرع أدرجه. اتًبح اقتصاديا ماليا مفهوما تشكل جلةاآل المالية العقود أوفالمنتجات المالية اآلجلة 

 إدماجه عن نتج، 1996 جويلية 2 في المؤرخ المالية، النشاطات تحديث قانون في الفرنسي
 بالمنتوجات خاص نص وضع، 1993 ماي 10 بتاريخ المالي االستثمار بخدمات المتعلق بالنظام
 سوى .ألول مرة المالية العقود مصطلح تبنى الذي 2009 جانفي 8 في المؤرخ األمر وهو المالية

ود المالية اآلجلة والمنتوجات المالية اآلجلة، إال أن الفقه انتقده قبين مصطلحي الع الفرنسي المشرع
  .)1(بالعقد أكثر من كونها عقود ،المنتجات لهذه ةضالمح المالية بالطبيعة الهتمامه
  :اآلجلةتمييز العقود المستقبلية عن العقود  –ب

 أولألصل محل التعاقد، سواء كان ذلك األصل سلعة  اًفوري اًية تسليمفورالعقود ال تتطلب
 الحالتين في فيتحدد السعر أما العقد، هيحدد الحق تاريخ في يكون المستقبلية العقود أما .مالية رقةو

 فإن المشتري، قبل من اختياري العقد تنفيذ فيها يكون التي االختيار عقود عكس .التعاقد لحظة في
 بأخذ وذلك العقد، التزامات من لتخلصيمكن لكل طرف ا .ألطرافها إلزامي المستقبلية العقود تنفيذ

 يمكن مشتري، مركز أي طويل، مركز كان المركز أن فلو مماثل، عقد على مضاد مركز
 لو والعكس مماثل، عقد على بائع مركز أي قصير مركز بأخذ المركز ذلك التزامات من التخلص

  .)2(قصيرا مركزا كان المستثمر أخذه الذي المركز أن
وعقود االختيار،  لفوريةبين العقود المستقبلية وكل من العقود ا اًاالختالف جوهري يعتبر

، حيث أن هذه األخيرة عقود اآلجلةال توجد اختالفات جوهرية بينها وبين العقود بالمقابل 
. في سوق منظمة تتداولالعود المستقبلية عقود آجلة نمطية  نمطية ال غير، فيمكن القول أن

 بينهما، لكن بمجرد التفاوضالعالقة بين طرفي العقد المستقبلي شخصية، بما يتيح فرصة  تبدأ
                                                                                                                                                                                              

=L’exécution du contrat peut toutefois prendre une forme autre que la livraison de l’actif sous 
jacent. Le contrat peut en effet se dénommer par le paiement d’une différence entre le prix auquel 
il a été négocié et le cours de liquidation auquel il sera dénommé ». 
  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financiers, op.cit, p176. 
 Article P/M 1 – 34 alinéa 1et 2 des règles de négociation. 

1  - « Même si le législateur pose un principe d’équivalence entre les deux notions, la nouvelle 
dénomination du contrat financier s’avère réductrice par rapport à celle d’instrument financier à terme, 
car elle ne rend pas compte de la dimension résolument financière de cet instrument, qui est un 
instrument financier avant d’être un contrat. Si la référence au contrat financier son ligne son ancrage 
dans le droit des obligations seul l’instrument financiers. Car l’entrée dans la sphère financière semble 
bien rn faire une simple marchandise, un produit financier, un instrument financier ». 
  DAILLER Pauline, Le contrat financier un instrument financier à terme, Thèse doctorat en droit 
université Paris I, 2010, p3.           

 . 680، هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص   - 2
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 التسوية أوتدخل بيوت المقاصة بالوصول إلى اتفاق تخرج العالقة عن طابعها الشخصي 
 مع للمشتري، بالنسبة البائع ومركز للبائع بالنسبة يالمشتر مركز التسوية بيوت تأخذ .لتنفيذها

   .بالتزاماته الوفاء في األطراف أحد فشل مخاطر تحمل عن بعيدا بقائه
 عليه يتفق زمن على متوقف التنفيذ كون في األجل العقد مع المستقبلي دقالع يتشابه

 يخيب فقد .خرآلا الطرف حساب على دائما تكون األطراف أحد مكاسب فإن وعليه مسبقًا،
 أي العقد تنفيذ لحظة في الحاضر السوق في التعاقد محل األصل سعر كان إذا المشتري نض

 سعر أن لو هنفس الشعور من يعاني سوف البائع فإن العقد، في سعره من أقل التسليم لحظة
 العقد في المحدد السعر من أكبر كان التسليم لحظة الحاضر السوق في التعاقد محل األصل

  : المستقبلية عن العقود اآلجلة من عدة جوانب منها العقود تختلف .)1( المستقبلي
في سوق منظمة يتفق فيها  تداولهايتم  إذ: المستقبلية عقود نمطية العقود -  1 - ب

 عناصر وباقي التسليم وتاريخ كيفية المتداولة، السلعة أوعلى كمية ونوعية األصل المالي 
 اآلجلة العقود تعد حين في الصفقة، تنفيذ سعر على فقط وضاالتف افاألطر على يبقى العقد،
 تحديد يترك لذا آخر، إلى مستثمر من تختلف شخصية اعتبارات على تتوقف شخصية عقود

 .)2(ألطرافه العقد عناصر

العقود المستقبلية حماية أفضل  توفر: حيث مخاطر عدم القدرة على الوفاء من - 2 -ب
تتمثل هذه الحماية ضد مخاطر عدم قدرة الطرف اآلخر  ،ا في العقود اآلجلةللطرفي العقد منه

في سوق منظمة بالتالي ال توفر نفس  تداولتفالعقود اآلجلة ال  .ت العقدعلى الوفاء بالتزاما
يبقى السبيل الوحيد أمام المستثمر لتخفيض مخاطر االستثمار فيها،  .الحماية كالعقود المستقبلية

على الوفاء قبل  رف من أطراف العقد بالتحقق من قدرة ورغبة الطرف اآلخركل ط قيام وه
فإن ظروفا غير متوقعة قد تواجه أحد  ،مهما كانت دقة االختيار رغم ذلك .إبرام العقد معه

في  تتداولاألطراف فتجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته، بينما في العقود المستقبلية التي 
توفر الحماية من ن التنفيذ والوفاء، فهي الضمبيوت التسوية والمقاصة سوق منظمة، تتدخل 

 . مخاطر عدم الوفاء

عكس العقد اآلجل، يمكن : عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد مخاطر - 3 -ب
 مضاد على عقد مماثل كماباتخاذ المركز ال ،ألطراف العقد المستقبلي التخلص من التزاماتهم

                                                             

 .682 – 681 ص ، صسابقمرجع مار في األوراق المالية، أساسيات االستث هندي منير إبراهيم، - 1

 .155هوشيار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، مرجع سابق، ص  - 2
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تعاقد، وقد ممع ال التفاوضا العقود اآلجلة فاالنسحاب من العقد يتطلب إعادة أم .سبق شرحه
 .لنظيره مغرية تنازالت المنسحب قدم إذا إال ذلك يستحيل أويصعب 

تتمثل تكلفة المعامالت في مصاريف وعموالت البحث عن  :المعامالت تكلفة - 4 - ب
ناهيك عن الرسوم  ،قود اآلجلةالمستثمر في الع التي يتكبدها ،المقابل للعملية الطرف

يكون  التداولفي حين يتحمل المستثمر في العقود المستقبلية مصاريف أقل بما أن  .والضرائب
في سوق منظمة، فال يتحمل تكاليف البحث عن الطرف اآلخر، أما عن مصاريف السمسرة 

 .)1(والضرائب تكون محددة مسبقا في سوق المنظمة

تجذب سوق العقود المستقبلية كل من  :السوق يف المتدخلين حيث من -5 -ب
كونها تقلل المخاطر مقارنة بنظرتها العقود  ،المضاربين والمحتاطين المترددين في المخاطرة

 .ي تستهوي المضاربين طمعا منهم في هامش ربح أكبرالتاآلجلة 

وميا يعد سعر التسليم في العقود المستقبلية ويتابع ي :التسليم سعر حيث من - 6 - ب
 متغير وغير ثابت وأما سعر التسليم في العقود اآلجلة فه حسب تغيرات السعر في السوق،

 .)2(العقد فترة نهاية غاية إلى

   :المستقبلية العقود أنواع –ـ ج
 البضائع، أوعقود مستقبلية على السلع : حصر المشرع الفرنسي أنواع العقود المستقبلية فيما يلي

  .)3(الفائدة سعر على مستقبلية عقود وأخيرا العمالت، على مستقبلية عقود ؤشراتالم على مستقبلية عقود
سوق العقود المستقبلية  يسمى: المستقبلية على السلع والبضائع العقود - 1 -ـج

الذرة، القمح، زهرة عباد الشمس، أما : يشمل السلع التالية ،MATIFبسوق  بفرنساللبضائع 
في سوق  تتداولفي أمستردام، وسلع أخرى  تتداولر والبطاطا العقود الواردة على الخنازي

 كما ،المنقولة القيم ببورصة المختصة أورونيكستالسوق من طرف شركة  هذهتنظم  .)4(نلند
هذه  تمنح. لتي تضمن النهاية الحسنة للعمليةا clearnet التسوية شركة طرف من تسوى

                                                             

 .687هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 1

  . 157مالية، مرجع سابق، ص هوشيار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق ال - 2
 .161الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق، ص : كذلك   

  :كما يلي الفرنسي من التقنين النقدي والمالي L 211 – 1 IIجاء النص عليها في المادة  - 3
« Les contrats financiers à terme sur tous effets, marchandise indices ou devises, y compris 
les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, et tous les contrats à 
terme sur taux d’intérêt… ».    

4  - BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financière, op.cit, p 177. 
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 الوفاء إمكانية أولكل من البائع والمشتري  السوق للمتعاملين فيها إمكانية تغيير المراكز
 .)1(أقساطالتزاماتهم على ب

 المستقبلية العقود في التعامل بدأ: المستقبلية على األصول المالية العقود - 2 -ـج
 والموارد السلع عقود على قاصرا التعامل فكان ذلك قبل أما السبعينات، في المالية

 ودقبالع يتعلق فيما خاصة ،األمريكية المتحدة لوالياتا في السوق هذه اشتهرت .الطبيعية
 .)2(الخزانة أدوات على الواردة

لمكتتبين فيها من اهي عقود تمكن : الفائدة نسب على المستقبلية العقود - 3 -ـج
 في سوق الماتيف تتداولالتغطية ضد مخاطر تغير نسبة الفائدة، كانت هذه العقود في فرنسا 

MATIF د المستقبلية على البضائع، وذلك إلى غاية إنشاء فروع الخاص بالعقو
مكن ذكر أهم ي .)3(مقرها لندن Euronext Liffeاليف  بأورونيكست سمي ورونيكستأل

يضمن ، الذي  E rribor 3 moisثالثة أشهر  ريبور أو عقدنموذج لهذه العقود و هو 
 .لنقدية أي ما بين البنوكالسوق ا التغطية ضد تغير نسب فائدة القيم القصيرة األجل في

هذه العقود بالمضاربة على سعر العقد في وقت إبرامه ووقت تنفيذه، دون وجود  تتداول
  .لتسليم مادي عند وقت التنفيذ

 تتداولمثل هذه العقود في سوق منظمة كما سبق شرحه، ويمكن أن  تتداولأن  يمكن
 وه FRA (Futur Rate Agreement)خارج السوق بالتراضي بين المستثمرين، مثال عقد

يتفق الطرفان مسبقا على  أن هو العقد هذامضمون  .)4(المستقبلية الفائدة نسب على وارد عقد
تعود  .عليها تفقمرجعية النسب الملمسبق  بتحديد ،مالية أصول أونسبة خاصة معينة لقيم 

ئع بدفع فارق السعر بين إذا ارتفعت نسبة الفائدة يلتزم البا .إلى تاريخ قبل إبرام العقدالنسب 
 بالتالي للبائع، السعر فارق بدفع المشتري التزم الفائدة نسبة انخفضت إذا وبالعكس ،الفائدتين

 .)5(انخفاضها عدم إلى المشتري ويسعى الفائدة ارتفاع عدم إلى البائع يسعى

                                                             

1  - BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financière, op.cit, p 177. 

 .702هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 2

3  - BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financière, op.cit, p 177. 

4  - « l’accord des taux futur selon la terminologie française set défini par la convention cadre 
interbancaire comme suite : l’opération par laquelle le vendeur s’engage à paye à l’acheteur le 
différentiel en cas de hausse des taux d’intérêt et réciproquement, l’acheteur s’engage à payer au 
vendeur le différentiel en cas de baisse des taux d’intérêt »   BONNEAU Thierry et DRUMMOND 
France, droit des marchés financière, op.cit, p 177.       

5  -   DELATTRE (E) les nouveaux instruments financier, collection que sais Paris, 1994, p 30.  
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هي عقود تضمن للمتعاملين : المؤشرات على الواردة المستقبلية العقود - 4 - ـج
ها حماية وتغطية من مخاطر تقلب أسعار القيم المنقولة المكونة للمؤشرة علما أن المؤشر في

يتكون من مجموعة قيم منقولة لمجموعة من الشركات الرائدة في نفس القطاع، فأسعار 
 أوالمؤشر دليل على أسعار القيم التي يمثلها، لذا يتعاقد المستثمرون ويضاربون على صعود 

  .ؤشرالم قيمة هبوط
العقود المستقبلية الواردة على المؤشرات في فرنسا في سوق منظمة تدعى  تتداول
MONEP مؤشر  ووأشهر مؤشر ترد عليه العقود المستقبلية ه CAC 40  الذي يمثل أربعين

 تعرف .)1(هحساب وقاعدة معيار أورونيكستمؤسسة رائدة في مختلف القطاعات، وضعت شركة 
 المستقبلية العقود قيد السوق شركة تقبل ال ،ةالنشأ حديثة أخرى مؤشرات األوروبية السوق
   .)2(السوق خارجبالتراضي  هاإبرام عن يمتنعون ال المستثمرون إالّ أن ،يهاعل الواردة

  :المستقبلية العقود أحكام – ثانيا
ها ، كما أنّالعقد لطبيعة وفقامعاوضة يحدد فيها المقابل  عقود المستقبلية العقود تعتبر

 اكيفهلهذه األسباب  .المبيع وتسليم الثمن بدفع الطرفان بموجبها يلتزم، للجانبين ملزمة عقود
 ،العقد إبرام وقت االلتزامات تنشأ آجلة بيوع هي أدق وبصورة ،بيع دوعق ابأنه البعض
  .)3(العقد في يحدد الحق وقت إلى تنفيذها يتأخر

تقوم على تنظيمها وتسير العمليات  .هذه العقود في سوق منظمة مخصصة لها تتداول
 ىثم تسو التنفيذ أوامرتجتمع لديها  .شركات أسست خصيصا لهذا الغرض ،الواردة عليها

 وتلك المؤشرات على الواردة المستقبلية العقود ماعدا ،ثمنها ودفع عليها المتفق السلعة بتسليم
   .العقد محل تسليم فيها يتم ال التي الفائدة نسب على الواردة

                                                             

التداوالت  أجزأورو، تُ 10كل نقطة في المؤشر قيمتها . CAC 40كل وحدة تداول تمثل عقد واحد على المؤشر  - 1
تضع أورونيكست في كل حصة تداول سعر إقفال تداولت به القيم المنقولة المشكلة  .على أربعة عشر أقساط

 .لنقاط للمؤشر بالتالي السعر اإلجمالي للعقدللمؤشر، على أساس هذا السعر تحدد سعر ا

 .730هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص    

2  -   DELATTRE (E) les nouveaux instruments financier, op.cit, p 17. 

3  -  les contrats à terme sont des contrats synallagmatique à titre onéreux, souvent définis en 
référence au contrat de vente. Pondant, si quel que soit le contrat, les parties s’accordent sur une 
chose et un prix seul les contrats qui créent des obligations réciproque de livrer la chose et de 
payer le prix peuvent être qualifies de contrats de vente. Ce sont plus précisément des ventes à 
terme, les parties éteint engagées des la conclusion du contrat, et l’exigibilité de leurs obligations 
retardée à l’échéance ».  
  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés financiers, op.cit, p 179.         
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هذه األسواق ضمانات مهمة من شأنها تغطية المخاطر المحتملة والتي يتفاداها  تمنح
المستثمر في العقود المستقبلية عكسها في العقود اآلجلة كما سبق شرحه وسنتطرق إلى هذه 

  .أوانهاالضمانات في 
   :تنفيذ العمليات الواردة على العقود المستقبلية – أ

اردة على العقود المستقبلية، عن نظيرتها الواردة على يختلف تنفيذ العمليات الو
األوراق المالية من حيث األجهزة المختصة بتنفيذها، والتقنيات واإلجراءات التي تستعملها 

   .المعتمدة في تنفيذها
لتنفيذ  تشركات متخصصة تأسس هي: سوق العقود المستقبلية شركات – 1 -أ

 MONEPوMATIF  ذكر منها شركتيي بلية،العمليات الواردة على العقود المستق
شركة العقود المستقبلية المتواجدة في الواليات  وكذا. امالفرنسية التي سبق اإلشارة إليه

ي العقود فالتي تعمل وفقا للوائح واألنظمة الصادرة عن لجنة التعامل  ،المتحدة األمريكية
التحاد األهلي للعقود وكذلك ا ،  futures Trading Commission (FTC)المستقبلية
  .National Futures Association (NFA) المستقبلية
 تحصل إنما الربح، قيقحت إلى تهدف ال شركات هي الشركات هذه مثل أن البعض يرى

 التي الرسوم جانب إلى السوق أعضاء يدفعها التي االشتراكات من لنشاطاتها الالزم التمويل
  .)1(دمهاتق التي الخدمات لقاء عليها تحصل

من و ،من أعضاء هم السماسرة والوسطاء الماليينسوق العقود المستقبلية شركات  تتشكل
يشترون عضويتهم بعدد المقاعد التي تحددها وتحدد أسعارها شركة  معنوية أوأشخاص طبيعية 

يلتقي فيها  ،تخصص كل غرفة لسلعة معينة تداولتحتوي هذه الشركات على غرف  .السوق
السماسرة الممثلون للبائعين والمشترين لتلك السلعة في مساحة دائرية تسمى بحلبة المضاربون و

  .االلكتروني التداولطريق  عن أوإما عن طريق المناداة  ، تتداول فيها العقودالتداول
 وصل همزة الوسيط يعتبر :إجراءات التنفيذ والتسوية في العقود المستقبلية – 2 -أ

يتلقى  .في السوق العاجلة للقيم المنقولة الحال هو كما ،المستقبلية العقود وسوق العمالء بين
 أو ،عقود مستقبلية، ينقلها إلى شركة السوق شراء أوالمتضمنة بيع  الزبائن أوامرالوسيط 

، األوامرالوسيط على نوع  معيتفق الزبون . أين تنفذ التداوليسميها البعض بصالة  كما
  .الهامش المبدئي أي العمولة التي سيقبضها السمسار كيفية تنفيذها، تكلفتها ومقدار
                                                             

 .689 – 688 ص هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص - 1
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 إيقاف أوامرإال إذا كانت  ه،زبون ألوامر الفوري للتنفيذ السوق صالة إلى السمسار يتوجه
، التي تتداول فيها السلع محل العقود التي ثم يتصل بأقسام السوق المختلفة محددة، أوامر أو

إال ، األوامرفي دفاتر  الزبون أوامرتسجل ال . هاخاص ب قسم أوإذ لكل سلعة قاعة سينفذها، 
مفهومة  إشارات أويعلن سمسار الصالة بصوت مسموع . شروط تنفيذهاإذا كانت مستوفية ل
 شركة السوق هسجلتالتي بحوزته، فإذا وجد ما يقابلها أجرى اتفاقًا  األوامرمتعارف عليها عن 
  .)1(أوامرهتنفيذ  ع مراحلييبلغ عميله بجمف، على أنه عملية منفذة

 بتسليم التزام التسوية، بيوت طريق عن العملية، وتسوية تنفيذ بعد السمسار عاتق على يقع
 المستقبلية والعقود العملة، سعر على الواردة المستقبلية بالعقود يتعلق ما في إال ،المباعة السلعة
 السعر بين األسعار لفارق نقديال الدفع بمجردإذ تتم تسوية هذه األخيرة . المؤشرات على الواردة
 االلتزام يعتبر .المادي التسليم إجراء العملية هذه يصاحب أن دون السوق، وسعر عليه المتفق

 عليها المتفق السلعة بتسليم يلتزم إذ البائع، السمسار عاتق على الواقعة االلتزامات أهم من بالتسليم
   .تسليم في العمليات الواردة على القيم المنقولة، شأنه شأن االلتزام بالعليها لمتفقا اآلجال في

هي تلك  ،المستقبلية العقود هو العقود من خاص نوع في بالتسليم االلتزام تظهر خصوصية
 التسوية بيت إلى األذونات بتسليم تعهدا البائع السمسار يرسل أين ،الخزانة أذونات على الواردة

 تحول حتى فيه حسابا البائع يملك الذي البنك اسم عهدالت يوضح .العقد على للتعامل يوم آخر في
 المثال سبيل فعلى المستقبلية، العقود سوق في مسجال البنك هذا يكون أن على العقد، قيمة إليه
 للعقود الفدرالي االحتياطي النظام في عضو البنك يكون أن يشترط المتحدة الواليات في

عهد سمسار المشتري بدفع قيمة العقد إلى بيت التسوية، هذا التعهد مع ت يتزامن. )2(المستقبلية
 .على أن يبين هذا التعهد البنك الذي يتولى دفع قيمة العقد، والذي سيستلم األذونات محل العقد

 اليوم في .البائع وبنك المشتري بنك بين بالوساطة المقاصة غرف أوتتدخل بيوت التسوية 
 ،العقد قيمة دفع يثبت وصل البائع لسمسار يستظهر أن المشتري سمسار على ،للعملية الموالي
 .لالذونات المشتري بنك بتسلم إثبات يتضمن وصل يستظهر أن البائع سمسار وعلى

  :ضمانات التنفيذ في العقود المستقبلية – ب
 الثقة توافر يتطلب الذي األمر ،شخصية بعالقات المستقبلية العقود في العقد أطراف يرتبط

 تنفيذها غاية إلى شخصية السوق هذه في العقود تظل. للعقد الحسن التنفيذ لضمان بينهم فيما
                                                             

 .166 – 165 ص الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق، ص - 1

 .690سيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص هندي منير إبراهيم، أسا - 2
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  .والمشتري البائع بين الشخصية العالقة تنتهي حينها ،تهالتسوي المقاصة بيت وتدخل
 مع السعر، فيها يتغير مرة كل في محتملة بخسارة المستقبلية العقود في األطراف يخاطر

 العقد طرفيبين  توسطلل التسوية بيت تدخل .الوفاء على بالوفاء ملتزمال قدرة عدم احتمال زيادة
 المقاصة بيوت وضعت السبب لهذا .الخسارة واحتمال المخاطرة من التقليل يضمنأن  من شأنه

 العقد، طرفي لكال التنفيذ نحس ضمانات تكرس أن شأنها من التي ،والمبادئ القواعد من جملة
  .األطراف مع يتكبدها قد التي سارةالخ أثر المقاصة بيت وتجنب

 والمتعاملين العقود سوق حماية إلى ترمي أساسية ضمانات السوق شركات مختلف كرست
 نظام هما أساسيين نظامين في الضمانات هذه تتمثل .بينهم فيما الطمأنينة يبعث بشكل فيها،
  .اليومية والتسوية الهامش ونظام السعرية، التقلبات حدود

 المستقبلية العقود أسواق في النظام هذا ظهر: م حدود التقلبات السعريةنظا – 1 -ب
 الواردة المستقبلية العقود ماعدا السلع أغلب على يطبق نظام وهو األمريكية، المتحدة لوالياتل

يضع هذا النظام حدودا مسبقة لتقلبات األسعار التي يتوقعها األطراف، بحيث . المؤشرات على
األمر الذي يقلص  الحدود، هذه أحدعند  العقد إذا كانت تقلبات األسعار ذتنفييقبل طرفي العقد 

  . من إشكالية رفض الوفاء عند ميعاده
التي يقبلها األطراف، لتقلب األسعار مثال عن الحدود القصوى ب هذا النظاميمكن شرح 

وقعة والتي يعتقدها بحيث إذا كانت الثغرة كبيرة بين األسعار الجاري التعامل بها واألسعار المت
ما يسبب كسادا للسوق  الفترة، هذه خالل التعامل عن سيحجم الكل فإنالمتعاملون أكثر مالئمة، 

 فمثال .وخسارة لبعض المستثمرين، لهذا السبب تسعى األسواق األمريكية إلى تحديد هذا الفارق
 أن حين في ،5%دوالر وحدود حركة األسعار هي  100 هو للعقد الجاري السعر كان لو

دوالر، فقد  120 هو المالئم السعر بأن االعتقاد على تحمل السوق إلى وردت التي المعلومات
بقاء السوق أربعة أيام  .يتطلب األمر أربعة أيام حتى يدخل السعر الذي سيتعاقد به المستفيدون

يهدف نظام  .امن شأنه أن يخلق أزمة مالية كبيرة بالسوق وبالمتعاملين فيه تداولكاملة دون 
 على المتعاملون بحجم أساسها على التي ،التوقعات لهذه حد وضعإلى  عريةالس التقلبات حدود
  .)1(السابقة العقود تنفيذ على وأ التعاقد

بيوت التسوية أنظمة ووسائل تدفع  تملك :اليومية والتسوية الهامش نظام – 2 - ب
 طلب الهامش من عمالئهم لتغطية مثلعنها مخاطر عدم الوفاء، فهي تفرض على السماسرة 
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خاصة وأن السماسرة يجرون تسوية يومية لمراكزهم المالية، في ظل ما  ،هذه المخاطر
 األسواق في الهامش يتمثل .الصيانة هامش أوالمبدئي  الهامش أويسمى بهامش الوقاية 

 يحصل أن رللسمسا يمكن ضوئها علىالتي  الصفقة، قيمة من المقدمة الدفعة في الحاضرة،
 العقود في الهامش أما بالكامل، الصفقة قيمة بتغطية هل يسمح ه،بنك من قرض على

  .التنفيذ في النية حسن إلثبات يقدم فهو المستقبلية،
 ضمان خطاب أوذونات الخزينة، أصورة  في أوالهامش في صورة نقدية  يمكن تقديم

الهامش  يتراوح .العقد بشروط االلتزام لضمان السمسار لدى يودع ،البنوك أحد طرف من
هذه يحدد السمسار  .من قيمة العقد %10و %5 بين األداء بهامش يعرف ما أوالمبدئي 

أي  ،للنظام السابق شرحه وفقاً هتذبذب األسعار المسموح بلعلى األالنسبة بالمقارنة مع الحد 
تنفيذ الصفقة إذا لم على أن يسترد المودع قيمة الهامش بعد  ،نظام محدود التقلبات السعرية

  .يتعرض إلى أية خسائر يغطيها بالهامش المودع
ومراجعتها من جلسة إلى أخرى  ة،بيت التسوية بالتسوية اليومية للهوامش المودع يقوم

إذا  .مما يؤدي إلى انعدام أية فرصة لتراكم الخسائر تداوالت،إذا تضمن عدة  هنفسخالل اليوم 
بالزيادة  تهفإن بيت التسوية يطلب مراجع األرباح، أولخسارة وصل الهامش المبدئي حدا من ا

 من الخسارةعلى  تفضي بقيمة أذونات أوفي حالة الخسارة، إذ يودع العميل مبالغ إضافية 
يعرف بالهامش الوقائي، أما في حالة الربح  ما وهو ،أخرى جهة من الهامش وتعوض ،جهة

له خيارين هما إما سحب السيولة الزائدة عن فإن بيت المقاصة يبلغ العميل بذلك، وتمنح 
  .     )1(الصيانة بهامش يعرف ما وهو أخرى لعملياتبه  االحتفاظ أوالهامش المبدئي 

  الفرع الثاني
  عقود الخيارات

معين ولفترة  سعرمعينة عند  سلعة أوورقة مالية  بيع أوعقد االختيار حق شراء  يمثل
دخلت عقود . الخيار بسلعة الخيارات سوق في التعامل محل األصليعرف  .محددة من الزمن

كسلعة مالية متداولة داخل األسواق المالية، وتطورت بسرعة رهيبة و الخيارات كمفهوم اقتصادي
يعود ذلك إلى المزايا العديدة التي . نظراً إلقبال كل من المسثمرين والمضاربين المحترفين عليها

  ).ثانياً( هاكيفية تنظيمو، )أوالً( ة هذه العقود بدارسة ماهيتهاستتم دراس. تمنحها للمتعامل فيها
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  :ماهية عقود االختيار – أوال
 الواردة المعامالت حجم كانت وإن الحديثة، المالية العقود بين من الخيارات عقود تصنف

  .السيكيةالك أو التقليدية القيم على الواردة العمليات حجم يفوق النشيطة المالية األسواق في عليها
  : نبذة عن ظهور وتطور عقود االختيار – أ

مرة على شكل  ألول بدأت .المالية لسنين مضت األوراقالخيارات دورا مهما في سوق  لعبت
بدأ  .بورصات خاصة بمثل هذه العقود تنشأ فيه بعدلم  في وقت ،عقود فردية تبرم بين طرفين

دي على السلع الزراعية وبعض المعادن، إال أنها التعامل في الخيارات في القرن التاسع عشر الميال
 تها،سيول عدمو تداولهاعقود يغلب عليها الطابع الشخصي وعدم التنظيم، مما أدى إلى صعوبة 

 ،المالية كسلع لعقود الخيارات واألوراق العقارات دخلتحينما  .الخياراتمحدودية عقود  بالتالي
، ثم في الواليات المتحدة 1830مرة في لندن عام  ولازدهرت وعرفت حركية مختلفة، كان ذلك أل

  .)1(، إال أنها رغم ذلك احتفظت بطابعها الشخصي غير التنظيمي1860األمريكية عام 
 تطور معه التعامل فيفالعقد الثامن من القرن التاسع تطورا صناعيا وسياسيا،  شهد

في  لعقود الخيارات سوق منظم أولظهر  .وزادت الحاجة إلى تنظيمه الخيارات عقود
 شيكاغو مجلس قامحينما ، 1973 أفريل في األمريكية المتحدة بالواليات ومدينة شيكاغ

 األسواق في التعامل عليها يقوم التي األسس على الجوهرية التعديالت من الكثير بإدخال
 شروط فيها وضعت الخيارات، منظمة سوق بإنشاء التعديالت هذه انتهت .المنظمة غير

، كما أسس هذا المجلس أجهزة خاصة إلدارة سوق تهاوتسوي هاتنفيذها، لتداول ةخاص
  .الخيارات، وتنظيم سماسرة الخيارات

اللحاق بركب سوق الخيارات وفقا للنموذج الذي نظمته  فيباقي األسواق  تأخرت
عقود، لم الواليات المتحدة األمريكية، ففي لندن التي كانت السباقة إلى التعامل في مثل هذه ال

 ذلك ومع أوروبا،ثم انتشرت في باقي دول  ،1979لخيارات إال في لسوقا منظمة  تعرف
  .)2(للخيارات األمريكية السوق منافسة عجزت عن

  :الخيارات عقود تعريف – ب
 أصول حقيقية تداولعقود الخيارات بمثابة اتفاقيات تجري بين طرفين بغرض  تعتبر
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 الطرفان عليه يتفق بسعر الحق وقت ذ فيفنلت المؤشرات، أوالمالية كاألدوات  خيالية أوكالسلع، 
  .  )1(الخيار بسعر يعرف

 أحدالوعد من جانب واحد، إذ يعد على بعض الفقه في تعريف عقد الخيار  يعتمد
هذا  يسمى. )2(معين زمني دعايم في معين سعر عند البيعب أوشراء الالمتعاقدين المتعاقد اآلخر ب

إذا  لد حلول األجعن التنفيذ عن العدول أوار ألنه غير ملزم فللواعد خيار التنفيذ الوعد بالخي
 « call »يرمز إلى خيار الشراء بتسمية . الشراء أوأرى أن ظروف السوق غير مناسبة للبيع 

  .« strike »يرمز إليه بعبارة  الشراء أوأما ثمن البيع  « Pirt » تسميةويرمز إلى خيار البيع ب
في تعريف عقود  هنفسالمسلك  Euronextشركة السوق المالية الفرنسية  سلكت

العقود التي بموجبها يدفع المشتري للبائع مبلغ من المال مقابل  «فها بأنها الخيارات، إذ تعر
بسعر محدد مسبقا يسمى سعر عمله المشتري، فيكتسب حق الشراء خيار الشراء الذي قد يست
  .)3(» في العقدالتنفيذ، خالل فترة محددة 

تعتمد على  األولىمن حيث أن  ،األوروبية نظيرتها عن األمريكية الخيار عقود تختلف
 تولي فهي األوروبية أي الثانية أما ،السعر على التركيز دون تنفيذه فترة أوالخيار  لتحديد أج
  .)4(التنفيذ لأج على التركيز دون التنفيذ سعر تحديد إلى االهتمام
 :ود الخياراتأنواع عق –ـج

بعد  .عقود االختيار إلى نوعين أساسين هما عقد اختيار الشراء، وعقد اختيار البيع تنقسم
  .)5(تتخذ مظاهر مختلفةأنواع أخرى  تظهرذلك 

                                                             

 .158هوشيار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، مرجع سابق، ص  - 1
2  - « le contrat d’option on contrat optionnel est traditionnellement défini par référence à la promesse 

unilatérale d’achat on de vente. Il peut donner naissance à une option d’achat, dite « call », ou à 
une option du vente dite « pirt » qui se défiant comme un droit soit d’acheter soit de vendre à un 
prix d’exercice  fixé à l’avance dite « strike » ». 
  PAILLER Pauline, le contrat financier, un instrument financier à terme, op.cit, p 31.      

3   - Article P/11/1.3.1 AL 1 des règles de négociation Euronext : « le contrat d’option d’achat 
ou de vente d’un actif sous – jacent est défini par les règles de marché comme le contrat 
par lequel l’acheteur de l’option obtient du vendeur moyennant le paiement d’une 
prime,  et l’obligation d’acquérir ou de vendre une quantité déterminée de l’actif sous – 
jacent, à un paris convenu d’avance dit prix d’exercice au cours d’une période ou à une 
date déterminée ».    
  BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financière, op.cit, p 188. 

4  -   PAILLER Pauline, le contrat financier, un instrument financier à terme, op.cit, p 32.      

5   - GOURLAOUN J – P, les nouveaux instrument financiers édition Vuibert gestion, Paris, 1998,  
p 152.   
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 العقد هذا يجمع:  option call أو option d’achatعقد خيار الشراء  – 1 -ـج
 أسهم من معين عدد شراء في الحق كيمل الذي الطرف وهو االختيار، يمشتر هما طرفي بين

 معين، تاريخ في تنتهي فترة خالل ،بائعه أواالختيار  محور وهو الثاني المتعاقد من ،ما منشأة
يسعى مشتري الخيار إلى هذا الشراء حينما يتوقع ارتفاع أسهم . التعاقد عند محدد وبسعر

 علىتيار الشراء أي حق يقرر اخ ، دون أنأنها ستنخفضبالمؤسسة، في حين يظن بائعها 
  .فوائدها أووال في أرباحها  المنشأة

 ،مدته طالت كلما لالرتفاع معرض أنه على الطرفين باتفاق االختيار سعر يحدد
 الفكرة مع تتماشى منطقية عالقة هي. )1(أقل سعره كان قصيرة الخيار مدة كانت إذا وبالعكس

 في المستثمر توقعات تحقق احتمال زاد التنفيذ تاريخ امتد كلما إذ االختيار، عليها يقوم التي
 كان ولو حتى االختيار، سعر بارتفاع فادحة خسارة البائع يتوخى المقابل في األرباح تحقيق
  .شيء كل يخسر ال فإنه المحدد، األجل عند ارتفع ثم التنفيذ سعر انخفاض يتوقع

 في يتمثل أقصى حدا تتعدى ال ،البائع أي االختيار لمحرر أرباحا الشراء اختيار عقد يحقق
وذلك مهما انخفضت القيمة  ،أي ما يعرف بمقدار المكافأة التي يدفعها المشتري الخيار، قيمة

أما إذا ارتفعت القيمة السوقية للسهم عن سعر التنفيذ، حينئذ يمنى المحرر . السوقية للسهم
 التي المكافأة قيمة منها مطروحا يذ،التنف وسعر للسهم السوقية القيمة بين الفرق في تتمثل بخسارة

 فإن العكس وعلى للسهم، السوقية القيمة ارتفاع مع الخسارة قيمة تزداد عليها حصل أن سبق
 للسهم السوقية القيمة تكون عندما هذا يحدث .المكافأة بمقدار محدودة االختيار مشتري خسائر
 ألنه .األسعار إليه نزلت لذيا المستوى عن النظر بصرف التنفيذ، سعر عن تقل أو تساوي

 ويكتفي األسعار بنزول المتعلقة الخسارة فيتفادى الشراء عدم في المتمثل خياره سيستعمل
 أن أي األسهم أسعار ترتفع حينما معتبرة أرباحا يحقق لكنه المكافأة، أي الخيار قيمة بخسارة
  .)2(عليه المتفق التنفيذ سعر من أعلى للسهم السوقية القيمة

 البيع خيار يعرف :option de vente أو option putعقد خيار البيع  – 2 -ـج
 تاريخ في محدد بسعر الصكوك من محدد عدد بيع في الحق كامل لمالكه يعطي الذي العقد بأنه

                                                             

   :يذكر األستاذ هندي منير المثال التالي - 1
دوالر وفي  15دوالر وعقد االتفاق في جانفي فإن سعر االختيار سيرتفع في فبراير بـ  45إذا كان سعر التنفيذ هو  

. دوالر 45بدال من دوالر  48دوالر، وعليه سيكون سعر التنفيذ حينها  0,75دوالر وفي أو ت بـ 0,75ماي بـ 
 .607هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص 
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 أراد إن محدد تاريخ في األصول بشراء يلتزم الذي الطرف من االختيار يحرر. )1(محدد
  .المكافأةب يسم الذي الخيار سعر مقابل صولاأل هذه بيع االختيار مشتري

الذي سيلتزم بشرائها خالل  ،المالية للمحرر أوراقهمن حق مشتري االختيار بيع  يكون
إذا رغب مشتري الخيار بالبيع وفقا لسعر السوق أي القيمة السوقية  ،الفترة المتفق عليها

دوالر وفقا  50في جوان بـ  أن مستثمر ما قد اشترى عقد اختيار البيععلى فرض  .لألسهم
مقابل الحق في  ،دوالر للسهم 3شتري مكافأة للمحرر ولتكن للمينبغي أن يدفع  .للعقد

التراجع عن الصفقة إذا ما رغب في ذلك، فإذا انخفض سعر السهم في تاريخ التنفيذ ووصل 
 يقوم أي د،العق تنفيذ االختيار مشتري سيطلب ذلك، من أقل أودوالر للسهم الواحد  43إلى 
 ربحا سيحقق األقل على ألنه للسهم، دوالر 50 أي عليه المتفق بالسعر للمحرر األسهم ببيع

  .سهم كل عن دوالر بواحد يقدر إجماليا

 ارتفعت وأن حدث إذاأما  .للسهم السوقي سعر انخفض كلما المشتري أرباح ترتفع
 المشتري يستخدم فسوف يه،عل المتفقدوالر  50 نم بدالدوالر  55 فصارت األسهم أسعار

 قيمة يخسر أن فيفضل. االختيار حق لمحرر األسهم بيع عدم أي العقد تنفيذ عدم في حقه
 أي للسهم دوالر 55 بسعر الفورية السوق في األسهم ببيع االختيار عقد تنفيذ مبعد المكافأة

 الربح إجمالي نم أقل المكافأة سعر كان إذا هذا. الواحد السهم عندوالر  5 هو صافي بربح
  .)2(الفورية السوق في المحقق

 األسهم الخيار المشتري تسليم بالضرورة يعني ال االختيار عقد أن إلى اإلشارة تجدر
لذا  ،هنفس الوقت في أخرى بعقود عليها يضارب أن يمكنه إنما االختيار، لمحرر باعها التي

 هنفس الوقت في وهو االختيار بائع أي االختيار محرر دافع عن تساءل يتبادر إلى الذهن
 غير خسائره بينما محدودة أرباحه كانت إذا العقود هذه مثل في الدخول إلى ،األسهم مشتري

 فيه يتوقع الذي الوقت ففي ،المستثمرين توقعات تباينتكمن في  ببساطة اإلجابة محدودة،
  .انخفاضها بائعها يتوقع األسعار، ارتفاع االختيار مشتري
 األمريكية السوق في جديدة نماذجاستحدث  :اذج شاذة لعقود الخياراتنم – 3 –ـج

                                                             

  .151الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق، ص  - 1
 .469، مرجع سابق، ص ...سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة، األوراق المالية: كذلك   

 .613هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 2
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 هذه تقوم. والشراء البيع خيار مثل انتشارا تعرف ولم عليها، حكرا بقيت لكنها للخيارات
، يمكن ذكر بعض هذه العقود إضافية بخصوصيات السابقين النوعين مبادئ على العقود

  :منها الجديدة 
  اراالنتش خيارات عقود spread options :هذه العقود خيارات الشراء  تضم

 عالوة زائد األصل بسعر يحدد الشراء خيارات في السعر أن يرغ ،البيع وخيارات
 العالوة على أن تنقص منه ،األصل بسعر يحدد البيع خيارات في السعر وأن

 . هانفس المذكورة

 عند طرف واحد الوقوف أوخيارات االنحياز للسوق  عقود straddle options :
عقود  في أوكان في عقود الشراء  غير أن سعر التعاقد سواء ،عقود االنتشار هتشب

يقوم على شراء  التداولوقت التعاقد، وبالتالي فإن هذا  البيع يحدد عند سعر السوق
 .هنفس ألصللوها نفسلفترة لوه نفسالسعر ب ،آني لخيار الشراء ولخيار البيع

 خيارات الشد  عقودstrap option :بالنسبة لكن ،واحد طرف دعن الوقف عقود تشبه 
 .آخر شراء خيار إليه يضاف أي مزدوج شراء خيار هلف الشراء لخيارات

 لخيارات الشد إال أنها تتعلق بخيارات البيع التي  ةمقابلالعقود الهي  :السحب خيار عقود
 .)1(تكون مزدوجة إذ يضاف إليها خيار بيع ثان

 عند السعر خيارات  عقودat the money option :عندما تنفذ التي العقود تلك هي 
 .تنفيذه على المتفق والسعر للسهم السوقية القيمة سعر وىايتس

 خيارات داخل السعر  عقودin the money option :أقل التنفيذ سعر يكون حينما 
  .المبيع لألصل السوقية القيمة من

 خيارات خارج السعر  عقودout the money option: يكون سعر التنفيذ  حينما
 .)2(البيع وقت السوقية قيمته أوأعلى من سعر األصل 

                                                             

  .160ار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، مرجع سابق، ص يهوش - 1
2  - « - Une option call on put est « at the money options » lorsque le prix d’exercice est égal aux prix 

spot de l’actif sous – jacent.                                                                                                 
- Une option call est « en dedans » lorsque le prix d’exercice est inférieur au prix de l’actif sous 

– jacent et qu’un put est en « dedans » quand le prix d’exercice est supérieur au prix spot.   
- Une option call est « en dehors » lorsque le prix d’exercice est supérieur au prix spot. Et qu’un 

put est en «en dehors» lorsque le prix d’exercice est inférieur au prix spot ».    
  GOURLAOUEN (J – P), les nouveaux instruments financiers, op.cit, p155. 
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  :دوافع التعامل في الخيارات – د

أي إذا كان  ،المتعاملون في سوق الخيارات دوافع عديدة تختلف باختالف مراكزهم يملك
  .يعالب لخيار بائع أولخيار الشراء  بائع أوالطرف مشتري لخيار الشراء 

 في بالتعامل غامري تجعله أساسية دوافع ثالثة له: دوافع مشتري خيار الشراء – 1 - د
  .الخيارات سوق

  األموال الكافية لشراء  هليس لدي الذي والمستثمر المضارب ه :المضاربة دافع
إنما يرغب في خلق فرصة للربح دون أن . األصل المالي وال يرغب في امتالكه

كان  المالية الذي  األوراقل مالي، فيشتري خيار شراء أي أص يسلم أويتسلم 
 .يتوقع ارتفاعه

 على ارتفع، قد السعر أن يرى حينما يملكها ال أصوال المستثمر يبيع: التغطية دافع 
 ليشتري األسعار انخفاض يترقب األجل هذا خالل حدد،م أجل في العقد ينفذ أن

 قد البائع يكون. األسعار فارق في لتمثت أرباحا بذلك يحقق. سيبيعها التي الكمية
 لكن األرباح، تحقيق مع الحق تقو في بشرائها البيع وقت األصول تملكه عدم غطى

 ثمنب فيشتريها البيع، بعد األسعار ترتفع عندما خسارة يتكبد أي العكس يحدث قد
 .)1( بها باعها مما أعال

  يمة السوقية للصكوك، فإنه حينما يخشى المستثمر انخفاض الق :األرباح تحقيق دافع
في حالة ارتفاع القيمة  .يلجأ إلى شراء الخيار في مقابل مكافأة مدفوعة لمحرر االختيار

وفي حالة انخفاض قيمتها، فيختار عدم تنفيذ  ،فإنها تحقق له أرباحا ،السوقية للصكوك
ي خسارة العقد لتكون خسارته محدودة بقيمة المكافأة التي دفعها لمحرر االختيار، وه

 .ها إذا نفذ العقدبمقارنة مع الخسارة التي قد يمنى بسيطة بال

  . لكن بمنظور معاكس هانفسهي الدوافع  :البيع لخيار في المشتري دوافع – 2 - د
 المستقبل في سعرها انخفاض على المستثمر يضارب الحالة، هذه في :المضاربة دافع 

 هذا يكون ما وعادة التنفيذ، عن وسعره سابقا السهم سعر فارق من أرباحا سيحقق ألنه
 .دفعها التي المكافأة من أكبر الفارق

                                                             

  .213الطاحون نصر علي أحمد، شركات إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص  - 1
 .194 – 193ص  راني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق، صالشه :كذلك   
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 ما حدث فإذا ،المكافأة طريق عن األسعار تقلبات مخاطر المستثمر يغطي :التغطية دافع 
 ويحد التنفيذ عدم يختار فإنه العكس حدث إذا أما أرباحا، ويحقق العقد فينفذ توقعه

 .فحسب كافئةالم ةقيم فقدان عن خسارته

  : دوافع بائع خيار الشراء – 3 - د
  للسهم، السوقية القيمة انخفاض عن الناشئة المخاطر ضد العقد يغطيه :التغطية دوافع 

 .المكافأة مقدار يف االختيار محرر عند الخسارة لتنحصر

  بائع االختيار يتوقع انخفاض أسعار األصول المالية  :المكافأة قيمة من االستفادة
 .نفسه بسعر المكافأة عند عدم تنفيذ العقدل فظفيحت

 ا إذا ارتفعت أسعار السوق عن السعر المتفق عليه  :الربح دافعيحقق هذا األخير أرباح
على أن يرغب مشتري الخيار في تنفيذ العقد، أما إذا عدل عنه فإنه يربح على  ،للتنفيذ

 .)1( األقل قيمة المكافأة

  :وهما الخيارات سوق في للتعامل دافعان األخير هذا يملك: عبائع خيار البي دوافع – 4 - د
 الذي حرر  هنفسعندما ترتفع األسعار في االتجاه  :المكافأة ارتفاع من االستفادة

ألجله خيار البيع، فإذا كانت األسعار أكبر من قيمة المكافأة فإن مشتري الختيار 
، وفي بائعالتي سيستفيد منها المكافأة ال ةيرفض التنفيذ مكتفيا بخسارة قيمالبيع 

 .الحالة المعاكسة سيخسر هذا األخير المكافأة لكنه قد يربح فارق األسعار

 تتحدد في بعض األحيان اختيارات  :المستقبل في األسعار حركة من االستفادة
وتختلف عن قيمة المكافأة في  ،الشراء في حالة ارتفاع األسعار بقيمة معينة للمكافأة

 ةقيمالفي كلتا الحالتين فإن محرر البيع سيستفيد من  إال أنه ،األسعار حالة انخفاض
 .)2(سابقا المحددة

  :الخيارات عقود سوق تنظيم – ثانيا
بعناية تشريعية  يتظفحالخيارات أن تحتل مكانة مرموقة بين األسواق المالية،  استطاعت

  .سوقهاخاصة لدى القوانين المقارنة في تنظيم 

                                                             

  .197ص الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق،  - 1
 .216الطاحون نصر علي أحمد، شركات إدارة محافظ األوراق المالية، مرجع سابق، ص  :كذلك   

 .632هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص - 2
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   :ق عقود الخياراتأنواع أسوا – أ
إذا كانت  MATIFعقود الخيارات في فرنسا في سوقين منظمتين هما سوق  تتداول

 أوراقإذا كانت الخيارات واردة على  MONEPوسوق  ،الخيارات واردة على سلع وبضائع
 سوق أحدهما نوعين، كذلك تملك فهي األمريكية المتحدة الواليات أما .)1(مؤشرات أومالية 
  .منظمة غير سوق خرىواأل منظمة
 Chicago Boerd لالختيار وقبل إنشاء بورصة شيكاغ :السوق غير المنظمة – 1 -أ

Option Exchange  يتم الشراء أو، كان التعامل في عقود االختيار سواء بالبيع 1973عام 
 .السماسرة مكاتب خالل من وذلك الموازي، بالسوق عليه يطلق ما أو ،في سوق غير منظمة

 اختيار تجار اتحاد في يجتمعون والسماسرة التجار من محدود عدد السوق هذه داخل مليتعا
 إعالن طريق عن وذلك والمشتري البائع بين الوسيط دور للعب السماسرة يتدخل .والشراء البيع

 يصوغ سمسار كل كان .الخيارات صفقات إلبرام استعداده يعرض الصحف في السمسار ينشره
 الشخصية بالمعامالت األسواق هذه فعرفت المتعاقدة، األطراف وإلدارة لشروطه وفقا العقد بنود
  .العقد أطراف يتبعه وواضح محدد قانوني إلطار وجود فال النمطية، غير

في شيكاغو،  1973سوق منظم للخيارات عام  أولأنشأت  :األسواق المنظمة – 2 - أ
شأنها تنظيم سوق الخيارات على عملت هذه السوق منذ إنشائها على إدخال تعديالت من 

  :التالي والنح
  يتحدد تاريخ التنفيذ أي التاريخ الذي ببلوغه تنتهي صالحية  :تنظيم تاريخ التنفيذ

الخيار ويفقد صاحبه الحق في استعماله، على أساس دورة قوامها ثالثة أشهر وهي إما 
 وآخر نوفمبر، ،أوتأخرى فيفري، ماي،  دورة أوجانفي، أفريل، جويلية، أكتوبر، 

 بكل حدد فقد الصالحية انتهاء يوم عن أما. ديسمبر سبتمبر جوان، مارس، هي دورة
 صالحيته ستنتهي الذي فاالختيار التنفيذ، شهر في الجمعة يوم لثالث الموالي السبت يوم
 .)2(الشهر هذا من جمعة آخر غاية إلى به التعامل يمكن جانفي في

  تنفذ الذي السهم سعر وت اإلشارة إلى أن سعر التنفيذ هقد سبق :التنفيذ سعر تنظيم 
السوق للسهم في  سعر هو التنفيذ سعر يكون أن من مانع وال الصفقة أساسه على

 . تاريخ التعاقد

                                                             

1  - BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, droit des marchés financière, op.cit, pp 180 – 188. 

 .631هندي منير إبراهيم، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، مرجع سابق، ص - 2
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ليكون سعر السهم في السوق مقربا  التنفيذ، لسعر حدودا األمريكية السوق إدارة جعلت
دوالر، ومقربا بمضاعف قدره عشرة  100عن  بمضاعف قدره خمسة للسهم الذي تقل قيمته

دوالر فإن سعر  32مثال إذا كانت القيمة السوقية للسهم  .ردوال 100للسهم الذي تزيد قيمته عن 
لخ أما إذا كانت القيمة السوقية للسهم ا ...دوالر 40 أو 35 أو 30 أودوالر  25التنفيذ قد يكون 

  .)1(لخا ...دوالر 130 أو 120 أو 110 أوالر دو 100دوالر حينئذ يكون سعر التنفيذ  108
  : العضوية في سوق الخيارات – ب

 الفرنسية وشركة MONEPو MATIFأسواق الخيارات شركات السوق، منها  تدير
Chicago Boerd Option Exchang تملك هذه األخيرة صالحية الترخيص لمن . األمريكية

إذا ما توافرت فيه جملة الشروط التي تحددها  في السوق واكتساب العضوية فيها، يرغب التدخل
  .مسبقا شركة السوق

العضوية في سوق الخيارات عنها في السوق الحاضرة، ففي الوقت الذي يتدخل  تختلف
 أصناف الخيارات سوق تعرف الزبائن، أوامرفي السوق الحاضرة وسطاء في نقل وتنفيذ 

  .والمقاصة التسوية شركات إلى ضافةإ السوق أعضاء يشكلون السماسرة هؤالء من مختلفة
هذه الوظيفة في السوق الحاضرة سماسرة  يمارس: األوامرمسؤولي دفتر  – 1 -ب

أما في سوق االختيارات األمريكية وزعت هذه االختصاصات  .وتنفيذها األوامريحتكرون تلقي 
 أوامرلى جمع ه عيقتصر دور األوامر،بمسؤول دفتر  األوليسمى  ،على عضوين مختلفين

  .تنفيذها دون البيع أوامرالتي تناسب  الشراء أوامرومقابلتها، أي  الزبائن
التي  األوامرتدون فيه وباستمرار كل  األوامر،هذا السمسار دفتر يسمى بدفتر  يمسك

تصل إلى السوق مع ترتيبها ترتيب زمني ونوعي، يضع السمسار هذا الدفتر تحت تصرف 
ثر من ذلك تنقل جميع بيانات هذا الدفتر في شاشة الكترونية الجميع لالطالع عليه، بل وأك

والصفقات  األوامرتتضمن معلومات عن . في شركة السوق التداولضخمة تتوسط مقر صالة 
م مزاد يتنظ البيع، بأوامر الشراء أوامرمسؤولية مقابلة  تقتضي .آجالها وأسعارها ،المعروضة
  .اإللكترونية بالطريقة أوإما عن طريق المناداة  األوامرلمواجهة 
الذي يضطلع بالوظيفة الثانية المتمثلة في تنفيذ  السمار وهو: السوق صانع – 2 -ب
 صانع يحتكر أن دون ألوامرهم، وفقا الزبائن لحساب والشراء البيع عمليات بتنفيذ يقوم األوامر،

                                                             

  .198الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، مرجع سابق، ص  - 1
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صدارات الجديدة يتولى صانع السوق تصريف اإل. )1(االختيارات أنواع من معينا نوعا السوق
عقود اختيار  أربعة أوعن ثالثة  تهأشهر مختلفة، إضافة إلى مسؤولي أربعة أولالختيارات لثالثة 
 األقل على مركزة سوق صانع كل تعامالت تكون أن شريطة ،مختلفة أسهم أوعلى هذه األسهم 

  .على األسهم التي تدخل في اختصاصه %70 بنسبة
 على التخصص من نوع خلق إلى ،التنظيم ذاه وراء من شيكاغو بورصة تسعى

 يتدخل أن سوق صانع لكل تسمح فإنها لذا باالحتكار، تسمح أن دون الخيارات عقود
 فيها التعامل يكون أن على ،بها يختص ال التي الخيارات عقود في عادي كسمسار
  .فقط الزبائن لحساب
اص فقط على أن هم مضاربين يتعاملون لحسابهم الخ :الصالة سماسرة – 3 - ب

في شكل شركات السمسرة، وظيفة هؤالء تماثل وظيفة السماسرة في  نمنظمي وايكون
  .السوق الحاضرة

في سوق  األساسي العضو الشركة، هذه تعتبر: تسوية عقود االختيار مؤسسة – 4 -ب
 التنفيذ على تسهر التي فهي ،option clearing corporation (OCC)الخيارات وتسمى 

  .فيها وللمتعاملين للسوق ضمانة ذلك في. باإلشراف عليها السوق، عملياتلكل  الحسن
  :الخيارات تداول –ـج
تصدر االختيارات في السوق األمريكية عن طريق  :إصدار االختيارات – 1 - ـج

، فيهامؤسسة التسوية مع أنها ليست محرر االختيار، إال أن كل اختيار محرر يجب أن يقيد 
ثابة البائع وتسويته، لتصبح بمثابة المشتري بالنسبة للبائع وبم هعلى تنفيذ ألنها من ستسهر
السوق  في الحال وإصدار االختيارات بصكوك مادية، مثلما ه صورال يت .بالنسبة للمشتري

وذلك عن طريق فتح حساب  ،دون كيان مادي ها، إنما يتم إصدارللقيم المنقولةالحاضرة 
عرف هذا النوع من . الخيارات التي يصدرها فيه حرر تقيدلدى مؤسسة التسوية باسم الم

 لضمه من تسهيياإلصدار نجاحا كبيرا ولقي استحسانا من جانب المتعاملين فيه، نظرا لما 
  .   الصكوك المادية سرقة أوللعمليات وتأمين ضد تلف وضياع 

 أولمستثمر قيام ا الشراء، أوالبيع ب األوامريسبق إصدار  :االختيار أوامر – 2 -ـج
 .عليها ترد التي الخيارات عقود وأسعار األسهم وأسعار السوق، حالة على باإلطالع المضارب

                                                             

  . ينفذها أربعة صناع سوق مختلفين داخل بورصة شيكاغو IBMفمثال عقود االختيار على أسهم شركة  - 1
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 صحف وفي بالسوق خاصة رسمية نشرات في السوق معلومات وباقي األسعار هذه تنشر
  .الحاضرة األسواق في الحال هو كما واألعمال، المال بشؤون تهتم اقتصادية

 أومحددة،  أوامر أو السوق، أوامرمكن للمستثمر أن يصدرها في ي التي األوامر تنحصر
في سوق العقود المستقبلية  المصدرة األوامر مثلها مثلمحددة،  إيقاف أوامر أو إيقاف، أوامر

 خيار أونوع العقد إذا كان خيار بيع  أوامره،المستثمر في  بيني .وكذا في السوق الحاضرة
د عليها الخيار، كما يجب أن يوضح األمر إذا كان لمعالجة التي ير السلعة أوشراء والسهم 

 كان قانوني مركز إنهاء أي إقفال لمعاملة كان أوافتتاح أي افتتاح مركز قانوني لم يوجد بعد، 
  :منها ،عنها الناتجة المعامالت تشعب ،ةالمصدر األوامرعن تشعب  ينتج .قبل من مفتوح
 ا يضيف أوضمن قرار ينشئ وهي معاملة تت :افتتاحية شراء معاملةوهو طويال مركز 

 .سهم على اختيار شراء
 وهي معاملة تتضمن قرار ينشئ مركزا قصيرا يقصد به تحرير  :افتتاحية بيع معاملة

 .اختيار على سهم ما
 هدف إلغاء مركز طويلبوهي معاملة تتضمن قرار شراء  :األقفال قصدب بيع معاملة، 

 .، وذلك بقيام المستثمر بيع العقد الذي سبق شراؤهأي إلغاء معاملة شراء افتتاحية
 هدف إلغاء مركز بوهي معاملة تتضمن قرار شراء  :األقفال قصدب شراء معاملة

أي إلغاء معاملة بيع افتتاحية، وذلك بقيام المستثمر بشراء اختيار مماثل  ،قصير
 .)1( لالختيار الذي سبق أن حرره

سوق االختيار بانتظام، فبمجرد  في األوامر تنفذ: يتهاوتسو االختيار أوامرتنفيذ  – 3 -ـج
تنفذ، وتتولى شركة التسوية تسويتها وتصفية  الشراء ألوامر موافقة بيع أوامرمواجهتها ووجود 
لفهم كيفية تنفيذ عقود االختيار، سنفترض وجود ثالثة مستثمرين أ، ب، ج،  .مراكز األطراف

 .للسهمدوالر  100 قدره تنفيذ بسعر مختلفة، شركات أسهم على خيارات بشراء أوامرأصدروا 
على  .، هـ، ودعلى اختيارات محررة من طرف مستثمرين آخرين هم  الثالثة األوامرتنفيذ  تم

لم يسبق لهم  أنهموالمحررين ليس لهم مراكز سابقة على هذا االختيار، أي  نأن المشتري فرض
، وأن المحررين لم يسبق لهم شراء اختيار على هانفس السلسلةه بذاتتحرير اختيار على السهم 

 .قائمة أوافتتاحية تتمثل في ثالثة عقود مفتوحة  تكون هذه المعاملة، هانفس السلسلةه وبذاتالسهم 
 يعني هذا التنفيذ، ليوم مباشرة الموالي التسوية يوم في مركزه بتسوية متعامل كل يقوم أن على
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 لتغطية يكفي مبلغ معه، يتعامل الذي السمسار لدى حسابه في يضع أن االختيار لمشتري بالنسبة
  .المكافأة قيمة

أن اشتراه في  وسبق يملكه، الختيار »أ« المستثمر بيع هي أخرى معاملة ضافتريمكن ا
أبرم معاملة إقفال، أي  قد» أ«هكذا يكون المستثمر  ،»س«إلى المستثمرين  األولى،الفرضية 

  .األولىرضية أقفل مركزه الذي فتحه في الف
 الذي االختيار عرض قرر »ج« المستثمر أن هي العقود لتنفيذ أخرى صورة تضاف

 على االختيار لعقد المحررين أحد وهو »هـ« المستثمر قرر هنفس الوقت وفي للبيع، يملكه
 إقفال إلى يؤدي التنفيذ هذا المعروض، االختيار يشتري أن هنفس السلسلةو هنفس السهم
  .»هـ« مركز الوإقف »ج« مركز

تكون التسوية نقدية مقابل  قد .التسوية شركة طريق عن المنفذة العمليات جميع تسوى
 في القيد بمجرد أوكما قد تكون بالمقاصة  العقود، أوألسهم لمقابل التسليم المادي 

 التسوية شركة تضمن .لهم الممثلين وسماسرة المستثمرين والمدينة الدائنة الحسابات
 على معه تعامل من عجز وإن حتى المتعاملين، أحد هاطاشتر إذاللعملية  نقديةالالتسوية 
 شركة تمنح .تحدده عاديم في الشركة مع المدين مركزه العاجز يسوي أن على ،ضمانها
 يحتاجها التي السيولة تضمن فهي االختيارات، سوق في للمتعاملين  مهمة ضمانات التسوية

 للمحرر المالي المركز قوة بمدى باله يشتغل أن لمستثمرل فليس وقت، أي في المستثمرين
  .    )1(للتنفيذ ضامنة المؤسسة أن طالما
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  :خاتمة
فشل المشرع الجزائري في تأطير السوق المالية الجزائرية بنظام قانوني محكم ومتناسق، 

يعود السبب الرئيسي لذلك إلى عدم  .يظهر ذلك من خالل النصوص المنظمة لهذا القطاع
فحينما اتخذ صانعو القرار في . ال السوق الماليةبالقانوني واالقتصادي الستقجاهزية المناخين 

 لبراليالجزائرية قرار تغيير التوجه االقتصادي من اقتصاد اشتراكي مخطط إلى اقتصاد لة الدو
المالية الدولية، بغض النظر عن الهيئات لشروط ورضوخاً حر، كان استجابة لمتطلبات خارجية 

  .المتطلبات الداخلية
مراسيم في شكل ، 1991بورصة الجزائر سنة ل ةنظمالم النصوص األولى تصدر

تصدر ال في الوقت المناسب وال في الشكل لم ذية، نصوص أقل ما يمكن القول عنها أنها تنفي
فالمرسوم التنفيذي، نص تنظيمي وتطبيقي بطبيعته، يصدر تطبيقا لقانون ساري . بالمناس

ع ياضولكن الم .إنما يأتي لشرح كيفيات تطبيقها فحسب ،ال ينشأ قاعدة قانونية جديدةوالمفعول، 
: على التواليتها هذه المراسيم الثالث مواضيع جديدة لم يسبق أن نظمت بقانون وهي التي تناول

تنظيم المعامالت الخاصة بالقيم المنقولة، تحديد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط إصدار 
  .فيتعلق بلجنة البورصة آخرهاشركات رؤوس األموال لها، أما 

ة التي عرفت فيها السوق المالية ، السن1993سنة  ود لمدة ثالث سنوات إلى غايةمدام الج
 المتضمن 93/08هما، المرسوم التشريعي رقم هامين بصدور نصين قانونيين انطالقة جديدة 

الذي سمح ألول مرة بإصدار وتداول القيم المنقولة من طرف شركات  ،تعديل القانون التجاري
وأشكال القيم المنقولة وكيفية إصدارها المساهمة دون قيود شكلية، كما تضمن تحديد ألنواع 

  .المتعلّق ببورصة القيم المنقولة 93/10 ثم تاله المرسوم التشريعي رقم. فيها االكتتابو

األولية الستقبال السوق المالية، لتليها بعد ذلك اللبنة هذان النصان في إرساء  ساهم
 .1999لتي لم تتم إال في سنة انطالقة هذه السوق ا نصوصا تنظيمية تطبيقية، ومع ذلك تأخرت

النصوص القانونية المتعلقة بخوصصة المؤسسات االقتصادية إلى عدم استكمال سبب ذلك يعود 
كان الوسيلة الوحيدة إلطالق السوق  الماليةالعمومية، إذ أن أسلوب الخوصصة عبر السوق 

  .المالية كتجربة أولية في انتظار اجتذاب هذه السوق للشركات الخاصة
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يظهر ذلك في اإلقبال المحتشم  .عثرت السوق المالية الجزائرية في انطالقتها األوليةت
عمدت السلطات إلى ف .النعدام ثقافة البورصة لدى الجمهور نظرا ،لجمهور المدخرين عليها

في القيم  لالكتتابتجنيد المستثمرين المؤسساتيين المتمثلين في البنوك والمؤسسات المالية 
  .مطروحة في السوق األولية، ولشراء تلك المعروضة في السوق الثانويةالمنقولة ال

ظهرت مالمح السوق المالية الجزائرية للوجود بعد إنشاء أجهزتها التي نص عليها 
، والمتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة 93/10المرسوم التشريعي رقم 

 )11(لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإحدى عشر  تنُظم. بورصة القيم المنقولةإدارة 
دفع  مما. القانوني لهاتكييف ال، دون أن تتناول إحداها 93/10 رقم مادة من المرسوم التشريعي

أنها  انتهى بعضهم إلى أنها هيئة إدارية والبعض اآلخر إلىوالفقه إلى البحث في هذا الموضوع، 
 الذي فصل األمر بوصف اللجنة ،03/04صدور القانون رقم كان ذلك قبل  .هيئة شبه قضائية

  .بسلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

شأنها شأن سلطات الضبط األخرى في القطاعات  ،استقاللية اللجنةب اهتم الفقه كثيراً
مية تندثر بمجرد التمعن إال أنها استقاللية وهرغم تمتعها ببعض مظاهر االستقاللية، ف .المختلفة

بهذه يقصد  .من الناحية العضوية أو الوظيفية التي تخضع لها اللجنة وذلك سواء في القواعد
بحيث السلطات الثالث في الدولة خاصة السلطة التنفيذية،  استقاللية اللجنة تجاهاالستقاللية، 

يتها وحماية المدخرين العامة في تسيير السوق وحماتتمتع بحرية تامة في تحديد سياستها 
من المرسوم التشريعي رقم  03لتكون بذلك سلطة السوق كما وصفتها المادة  .والمستثمرين فيها

عن أي  بعيداًإياها القانون  خولهاتها وصالحياتها التي اتمارس اللجنة كل سلطأن على  ،93/10
  .جهة كانت وبعيدا عن كل الضغوطات والميوالت السياسيةمن أية تدخل 

 وعزل تعينترك صالحية حينما  ،فشل المشرع الجزائري في تكريس هذه االستقاللية
ها وبين ن شأنه أن يخلق عالقة مباشرة بينمالذي  مراأل ،رئيس اللجنة وأعضائها للحكومة

 وأطمعاً في التعيين  حول ال محال إلى والء للحكومة السترضائها،عالقة ستت .هؤالء
الستقاللية المنشودة إلى تبعية حتمية اتحول بذلك لت ،عيينحفاظاً على المنصب بعد الت

  .للسلطة التنفيذية
أسلوب تعيين رئيس وأعضاء اللجنة،  نقداً الذعاً بشأن 93/10لقي المرسوم التشريعي رقم 
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 فيهاباقي سلطات الضبط القطاعية، التي أناط المشرع سلطة التعيين بخاصة عند مقارنتها 
النظر في إعادة على المشرع  كان. رة عن طريق مرسوم رئاسيبرئيس الجمهورية مباش

إذ أراد بالفعل تكريس  ،اللجنة وأعضائها لحكومة في تعيين وعزل رئيسل الممنوحةالصالحية 
 ، الذي عدل03/04القانون الجديد  صدوررغم الوضع هذا لم يتدارك المشرع  .تهااستقاللي

بأهمية قطاع البورصة وحساسيته،  اعٍوبما ألنه غير ر. تشكيلة اللجنة دون تعديل كيفية تعينها
بخطورة القطاع على  أكثر وعياًالحكومة مقارنة بغيره من القطاعات، أم أن  فقلل من شأنه

  .االقتصاد فعمدت على إبقائه في قبضتها

من المرسوم التشريعي  22و 21لتدارك هذا الخلل تعديل المواد أقترح على المشرع  
بموجب  رئيس الجمهوريةب اللجنة منوطة عضاءرئيس وأل سلطة تعيين بجع ،93/10رقم 

الغموض، يكتنفه الكثير من مع إلغاء سلطة العزل بسبب الخطأ الفادح الذي  .مرسوم رئاسي
على الرئيس واألعضاء إذ ما خرج أحدهم الحكومة والذي هو بمثابة وسيلة تهديد تمارسه 

  .عن طوعها
بالسلطات الثالث دون غيرها ت البورصة ومراقبتها لجنة تنظيم عملياخص المشرع 

وصفها بالمشرع نسبة إلى الفقه إلى مما دفع  .التي تضمن لها االستقاللية الفعلية ،األساسية
وبالقاضي نسبة إلى  وبالشرطي نسبة إلى سلطة الرقابة،السلطة التنظيمية التي تتمتع بها، 

 قيودببل قيدها  ،مطلقةالسلطات  هذهيترك  لمإال أن المشرع . سلطتها في توقيع العقاب
  .يةظيفمن استقالليتها الو أنقصت

سلطة تنظيم السوق المالية عن طريق سن األنظمة واللوائح التي ترمي بلجنة ال تتمتع
بإصدارها مراسيم  ،في هذه السلطة هاال أن الحكومة تنافسإ .إلى تحقيق السير الجيد للسوق

أدى ذلك إلى  .التي من المفروض أن تتولى تنظيمها اللجنة تالمجاالتنفيذية تنظم أغلب 
يتّخذ تدخل الحكومة في السلطة  .سيادتها على قطاعهاواالنتقاص من إضعاف دور اللجنة 

اللجنة تسنها هو المصادقة على األنظمة التي  ،التنظيمية التي تمارسها اللجنة مظهراً آخر
اللجنة لم يسبق أن عرضت  شكلي، إذإجراء  هرغم أن. قبل إصدارها في الجريدة الرسمية

  .ذلكورفض للمصادقة عليه مشروع نظام على وزير المالية 

في السوق، بما فيها الرقابة القبلية،  المتدخلينتمارس اللجنة سلطة رقابية على األعوان 
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عن طريق إجراء االعتماد أو الترخيص لممارسة  ،في السوقالتي تمارسها قبل الدخول 
تنشره الشركات المنخرطة في ورقابة اإلعالم الذي  ،اطات المالية التي تنظمها اللجنةالنش

أما الرقابة البعدية تمارسها على مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي . السوق
 ،تتقاسم اللجنة مهام الرقابة مع أجهزة الضبط القطاعية األخرى .تحكم السوق دون استثناء

اإلدارة الرقابية التقليدية،  عالمصرفية ومجلس النقد والقرض، كما تتقاسمها م منها اللجنة
التي قد  ،لرفع الحرج على اللجنة والفصل فيه هذا التداخل في الصالحيات تنظيم وعليه يجب
  .بتدخل األجهزة األخرىالرقابية  تحد سلطاتها

شريعية المخالفين للنصوص التب على اأتم المشرع السلطة الرقابية للجنة بسلطة توقيع العق
القاضي الجنائي من للتخفيف على  ،ذلك في إطار إرساء مبدأ إزالة العقابجاء  .والتنظيمية

أخرى لعدم تمتع هذا األخير بالخبرة والكفاءة المالية الالزمة لحل النزاعات جهة ومن  ،جهة
غرفة تأديبية وتحكيمية تفصل ، إذ زودت بكفاءة تتوفر عليها اللجنة .الناشئة عن السوق المالية

  . نوا في هذا المجالوِكُقضاة  بواسطة ،عليها المعروضةفي النزاعات التقنية 

 غيرهم مندون  ءفي الوسطاللجنة المشرع حصره لنطاق السلطة التحكيمية  يعاب على
يخضع لتحكيم  ،تسيير البورصة مثالًالوسيط وشركة  يثور بينالمتدخلين، فالنزاع الذي 

وهيئة توظيف القيم المنقولة يعرض على أما النزاع الذي يثور بين ذات الشركة . نةاللج
كل  علىوتعميمها  للجنة قترح إعادة النظر في نطاق السلطة التحكيميةأوعليه . ءالقضا

في السوق المالية، على أن يكون تحديد نطاق السلطة التحكيمية بحسب موضوع   ينمتعاملال
، 93/10رقم  من المرسوم التشريعي 52المادة رافه وذلك بتعديل النزاع وليس بحسب أط

ي نتكون الغرفة المذكورة أعاله مختصة لدراسة أي نزاع تق «: على النحو التاليوتصاغ 
  .» ينشأ بين المتعاملين في السوق المالية

من المرسوم التشريعي رقم  53بصدد صياغة نص المادة  هنفسالمشرع في الخطأ  وقع
التي بموجبها حصر نطاق السلطة التأديبية في الوسطاء في عمليات البورصة دون  ،93/10

وهو ما ، القضاءرهم من المهنيين على يغيرهم، في حين تعرض النزاعات التي تنشأ عن غ
بالواجبات المهنية  المخلففي الوقت الذي تطبق على الوسيط . هجيناًخلق نظاما قانونيا 

قترح ألهذا السبب  .نفسه الخطأعقوبة جنائية على باقي المهنيين  تأديبية، تطبق علىعقوبات 
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تكون الغرفة المذكورة أعاله مختصة في  «: وصياغتها على النحو التالي 53المادة  تعديل
من جانب المهنيين  نةهواجبات المهنية وأخالقيات المإخالل بالالمجال التأديبي لدراسة أي 

  .» طبقة عليهمملألحكام التشريعية والتنظيمية الالسوق المالية، وكل مخالفة في 

موقف اللجنة حيال المتدخلين غير في يعاب على المشرع الجزائري عدم فصله 
 سدقترح ألذا  .بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم السوق المالية المخلِّين المهنيين

في مواجهة هؤالء، على أن رية إداصالحية إصدار عقوبات الغرفة التأديبية  حهذا الفراغ بمن
الذي يرتبطون باللجنة بعالقة  أمام القضاء العادي عكس المهنيين قابلة للطعن هاتكون قرارات

ين تصدر بشأنهم عقوبات تأديبية قابلة للطعن أمام الذَ االعتمادتتمثل في الترخيص أو  مسبقة
  .القضاء اإلداري

السوق المالية هرم ت البورصة بوصفها يستخلص من دراسة لجنة تنظيم ومراقبة عمليا
والسلطة الضابطة لها، بأن استقالليتها عن سلطات الدولة وهمية خاصة في مواجهة السلطة 

التي طغى عليها القانون العام، حيث أن  ،لجنةلر على القواعد المنظمة التنفيذية، األمر الذي أثّ
من جهة أخرى فإن القواعد  ،رية تقليديةالسلطة التنفيذية تتعامل مع اللجنة وكأنها هيئة إدا

الصادرة عن اللجنة والتي من المفروض أن تكون قواعد مهنية خاضعة للقانون الخاص 
العادي أخضعها المشرع إلجراء المصادقة بموجب قرار وزير  ءخاضعة للقضا اونزاعاته

قرار الوزير  ضدبالطعن النظام يكون مشروعية المالية، الذي هو قرار إداري والطعن ضد 
  .بالتالي يرفع أمام القضاء اإلداري

أجهزة أنشأها  ،تعمل تحت سلطة ورقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
ير بورصة القيم المنقولة وهي على التوالي شركة تسي ،المشرع إلدارة وتسيير السوق المالية

 .صريح بنصون الخاص، شركتان تنتميان إلى القان .المركزي على السندات والمؤتمن
لكن  ،قواعد القانون التجاري باعتبارهما أسهم ،شريكتي السوق الماليةعلى يفترض أن تطبق 

سهواً  لتتبنى نظاماً قانونياً آخر غير مألوف، حدود هذا القانون الواقع أثبت خروجهما عن
  .تارة أخرى عمداًتارةً ومن المشرع 

، لكننها 93/10لة بموجب المرسوم التشريعي أنشأت شركة إدارة بورصة القيم المنقو
حيث تأسست في مرحلة انتقالية من بنوك ومؤسسات1997النور إال في سنة  لم تر ، 
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ر اعتماد وسطاء افي انتظ ،اعتمدت من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،مالية
 إذ تسرعتبالتناقض،  االنتقالية نصوصا انتقالية اتسمت صاحب المرحلة. ماليين متخصصين
ي تنسيق ء وبشركة تسيير بورصة القيم دون أاألنظمة الخاصة بالوسطا اللجنة في إصدار
  .بين هذه النصوص

تمارس شركة تسيير القيم نشاطها بمساهمين عددهم الحالي خمسة، دون أن تتعرض 
دم احترام الحد عهو جزاء  الحل جعلتالتي  ،، طبقاً للقواعد العامة في القانون التجاريلللح

بذلك المالمح األولى لتكييف شركة تسيير بورصة القيم تبينت . األدنى لعدد الشركاء وهو سبعة
تدخل في إطار االستثناء الذي جاءت به المادة بأنها وإن كانت شركة أسهم تجارية إالّ أنّها 

ي مرحلتها خاصة الشركة كانت ف .بشأن الشركات ذات رؤوس األموال العمومية 3فقرة  592
يفسر ذلك بحرص الدولة  .عمومية امتلكت كل رأسمال الشركة بنوك ةستاالنتقالية، تتشكل من 

عليها السياسة  تفرضسهل أن يعلى التدخل في نشاط الشركة عن طريق البنوك العامة التي 
  .هاعاالعامة الواجب اتب

لذا ال ترغب الدولة  يالوطنالقتصاد المهمة لالبورصة من األنشطة الحساسة و نشاطيعتبر 
عدم قدرة ألجل ذلك قيدت شركة تسيير البورصة ببعض القيود منها،  .سيطرتها عليهتفقد أن 

ر أموالها أو عرض أسهمها هذه األخيرة على تحديد أرباحها بنفسها، وعدم قدرتها على استثما
يين في تنظيمه وفق عدم انسحاب الدولة من هذا النشاط من شأنه أن يكبح مبادرة المهن .للتداول

  .لمتطلبات السوق ال غير
أحكمت الدولة قبضتها على شركة تسيير بورصة القيم، بإخضاعها لرقابة خارجية تختلف 

تمارس هذه الرقابة من قبل جهتين هما  .عن الرقابة التي تخضع لها شركات األسهم الخاصة
الجهاز التنفيذي الذي يوافق على ووزير المالية ممثل  ،اللجنة بوصفها سلطة ضبط السوق المالية
يعين ويعزل المدير العام للشركة والمسيرين  ، كماالقانون األساسي للشركة وكل تعديالته

  .الرئيسيين لها
يمكن تكييف شركة تسيير بورصة القيم بأنها شركة خاصة تابعة للقانون التجاري لكنها 

تهدف إلى تحقيق نفع عام هو حماية و ،مكلفة بأداء مهام مرفق عام، فهي تمارس نشاطا عاما
تتمتع الشركة نتيجة لذلك بنظام قانوني . حماية االقتصاد الوطنيوالنظام العام للسوق المالية، 
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قواعد القانون التجاري تارة في عالقاتها العقدية وتخضع بذلك للقضاء عليها تطبق  إذ ،خاص
ا التنظيمية التي تستعين فيها بامتيازات التجاري وتطبق عليها قواعد القانون العام في عالقاته

  .بمناسبتها للقضاء اإلدارينزاعاتها العمومية وتخضع السلطة 

ي لشركة تسيير يتمتع المؤتمن المركزي على السندات بنظام قانوني مشابه للنظام القانون
خضع يشركة أسهم خاضعة للقانون التجاري، لكنه من جهة أخرى  فهو في ظاهره. البورصة

لتمتعه بامتيازات السلطة العامة، ، ونظرا أشخاص عامة في تشكيلته ، نظرا لوجودقانون العاملل
  . وأخيرا لخضوعه لرقابة وزير المالية

ها من ،ن طبيعة مختلفةعالقات قانونية متشبعة م ،ينتج عن الطبيعة القانونية الخاصة للمؤتمن
 ،لمساهمين وعالقته بالمنخرطينبان هي عالقة المؤتم ،عة للقانون الخاصعالقات عقدية خاض

منها  ،عالقات أخرى للقانون العامفي حين تخضع  .تخضع النزاعات الناشئة عنها للقضاء العادي
أن يصدر قرارات تنظيمية عامة تتخذ صفة التنظيمات  لهكما  عالقته بالخزينة العمومية،

  .عنهايختص القضاء اإلداري بالنظر في النزاعات الناشئة  .واللوائح

إلى جانب أجهزة ف ،تسيير السوق الماليةالمشرع بشركات خاصة أخرى في  استعان
تكون بمثابة همزة وصل بين أصحاب الفائض ل ،فيهااستدعى شركات خاصة لالستثمار  تها،إدار

في  توظيف أموالهمفي الذين يرغبون  ،تيناالمالي المتمثلين في المدخرين األفراد أو المؤسس
وبين أصحاب العجز  المضاربة للحصول على أرباح طائلة،السوق المالية بقصد استثمارها أو 

معوقات  الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريعها متخطيةً المصدرة المالي وهم الشركات
  .السوق النقدية المتمثلة في القروض البنكية

كل من األشخاص الطبيعية فتح المشرع مجال ممارسة نشاط الوساطة المالية على 
ه عاد وسحب هذا الحق من األشخاص لكن، 93/10 رقم المعنوية بموجب المرسوم التشريعي

تأخذ هذه . 03/04الطبيعية ليجعله حكرا على األشخاص المعنوية وذلك بموجب القانون رقم 
يفترض خضوعها للقانون التجاري ونزاعاتها على القضاء  ،الشركات شكل شركة مساهمة

الذين يمارسون نشاط الوساطة حاليا هم  ءاطفالوس .لكن واقع األمر أثبت غير ذلك .العادي
صفة العمومية تطغى على الن كانت بدورها تخضع للقانون التجاري إال أن إبنوك عمومية و

  .نشاطها وعالقاتها
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ات أولهما عالقة تنظيمية تربطه بلجنة تنظيم عملي ،ن من العالقاتعييرتبط الوسيط بنو
يخضع بموجبها والتنظيمية،  التشريعيةمها النصوص البورصة ومراقبتها، وهي عالقة تحك

الوسيط إلى سلطة اللجنة ورقابتها عن طريق إجراء االعتماد المسبق للدخول إلى السوق المالية، 
  .ويختص القضاء اإلداري بالفصل في النزاعات التي تربطه باللجنة

تتفرع . ات التي يرتبط بها الوسيط بأنها عالقات عقديةيكيف النوع الثاني من العالق
إلى عالقة عقدية خاضعة لالتفاق بين الوسيط وزبونه تحكمها اتفاقية نموذجية هي اتفاقية 

عالقات  إلى جانب. نصت عليها اللجنة في نظام صادق عليه وزير المالية ،فتح الحساب
هي عالقة عقدية ال يحكمها و ،ونالمفاوضون المؤهل معقدية تربط الوسيط بأعوانه وه

وتعليمية  97/02القانون التجاري إنّما تحكمها قواعد مهنية تتمثل في نظام اللجنة رقم 
  .99/03اللجنة رقم 

، بإيداع إدارتهاو المنقولةيستطيع المدخر االستعانة بخبرات المتخصصين في توظيف القيم 
إذ أنشأ المشرع نوعان من هذه . المنقولةمدخراته لدى إحدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم 

  .صناديق مشتركة للتوظيفالشركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير، و: الهيئات هما

مدة من تيشترط في شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير أن تكون شركة أسهم مع
ا نشاطهنظرا لطبيعة  .قبل اللجنة لممارسة نشاط التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

الجماعي للقيم المنقولة المتعلق بهيئات التوظيف  96/08استبعد األمر رقم  ،وخصوصيته
كان من المفروض أن  .مالئمتها لنشاط هذه الهيئاتلعدم بعض أحكام القانون التجاري 

لتنظيمها بموجب المرسوم لكن الغريب هو تدخل السلطة التنفيذية تختص بتنظيمها اللجنة، 
، 1998أوت  13الصادر في والقرار الصادر عن وزير المالية  96/474 التنفيذي رقم

فيها السلطة التنفيذية على صالحيات اللجنة في  استحوذتوهي حالة من الحاالت التي 
  .إصدار النصوص التنظيمية

تنفرد الصناديق المشتركة للتوظيف بنظام قانوني خاص، فهي لم تأخذ شكل شركة أسهم 
ال تتمتع  ،وال أي شكل آخر من أشكال الشركات التجارية ،تدخلة في السوقكبقية األجهزة الم

إنما هي مجرد ملكية مشتركة للقيم المنقولة المودعة لدى المؤسسة  .بالشخصية المعنوية
   .من طرف مدير أو مسير الصندوق تسير ،المؤتمنة
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دا الصناديق ما ع –يستخلص من دراسة أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية 
تخضع لنظام قانوني خاص فإلى جانب القانون التجاري تتدخل قواعد  أنها – المشتركة للتوظيف

فتدخل القانون الخاص في تنظيم هذه األجهزة ليس . مهنية أخرى تحكمها نظرا لطبيعة نشاطها
واعد تطفل قألن الدراسة أثبت  ،مطلق، بل وأكثر من ذلك يمكن القول أنه ما هو إال مظهري

لخير دليل  ،كما أن خضوع نزاعات هذه األخيرة للقضاء اإلداري .القانون العام على تنظيمها
  .رغبة المشرع في كبح المبادرات الخاصة في تنظيم السوق الماليةعلى 

سوق أولية تطرح : تضم السوق المالية الجزائرية نوعان أساسيان من األسواق هما
سوق بأنها توصف هذه  .اب فيهاة على الجمهور االكتتالية ألول مرفيها المنتوجات الم

نظرا لما توفره للشركات من مصادر تمويلية حقيقية سريعة وأكيدة، تغنيه عن  ،تمويلية
يسمى النوع الثاني . مصادر التمويل التقليدية التي تعرضها لتبعية وبيروقراطية المصارف

ية بحتة تتداول فيها المنتوجات المالية من هذه األسواق بالسوق الثانوية، وهي سوق استثمار
  .المطروحة في السوق األولية وفقا لقاعدة العرض والطلب

ة التي ال يفهمها ضنظرا لطبيعتها التقنية المح ،نشاط السوق المالية بالدقة والتعقيد يتميز
نظام على ال ،الطبيعة الخاصة والتقنية لعمليات السوق الماليةهذه  أثرت .إال أهل االختصاص

القانوني المؤطر لها، إذ يصعب على القاعدة القانونية بمفهومها التشريعي احتوائها بمفردها، 
  .خصصين لتنظيم نشاطاتهم بأنفسهمتلذا وجب فتح المجال للمهنيين الم

يمر تنظيم نشاط السوق األولية عبر تنظيم القيم المنقولة المطروحة فيها، والعمليات 
الذي نظم شركات  ،القيم المنقولة بموجب القانون التجاري نظمت إذ. الواردة عليها

إال أن لجنة تنظيم عمليات . المساهمة بصفة عامة والقيم الصادرة عنها بصفة خاصة
من نظامها  30البورصة ومراقبتها، أخطأت في تحديد مجال هذه القيم، إذ نصت المادة 

تلك الصادرة عن  هي  الجزائر على أن القيم المنقولة المتداولة في بورصة 97/03رقم 
النظام القيم المتداولة في البورصة في  نفسمن  77المادة  حصرتشركات األسهم، ثم 

سبة تعديل النظام رقم ااستدركت اللجنة هذا الخطأ بمن .األسهم والسندات دون غيرها
الذي أدرج بقية القيم الصادرة عن شركات األسهم  12/01بموجب النظام رقم  97/03
  .سندات الديونالتي يمكن تصنيف من بين سندات رأس المال أو و
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عن طريق  ،تنظيم المنتوجات المالية المتداولة في السوق المالية تطفل القانون العام على
نظمت  .داخل السوق المالية بموجبه سندات الخزينة الذي أقحم ،1998سنة ل وزير الماليةقرار 
عن طريق نصوص تنظيمية مصدرها  ،لها داخل السوقالسندات وكيفية إصدارها وتداوهذه 

المعدل للمرسوم التشريعي  03/04ساير القانون رقم  .وزير الماليةفي السلطة التنفيذية الممثلة 
من المرسوم  30بتعديل المادة  ،السوق المالية تدخلها فيرغبة الحكومة في  93/10رقم 

جنة لمن الصالحيات التنظيمية والرقابية ل زينةالتي استثنت سندات الخ 93/10رقم  التشريعي
بسيادة اللجنة على قطاعها، ويحد من  وهو أمر يمس. تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  .التنفيذية استقالليتها تجاه السلطة

 بررت السلطات العمومية هذا التوجه، برغبتها في تفعيل السوق المالية وإعطائها نفساً
ال يجب أن  ،إذ أن دفع نشاط السوق المالية ،رفته إالّ أنه تبرير معاببعد الركود الذي ع جديداً

كان على الحكومة أن تنشأ سوقا خاصة  .يكون على حساب تنظيمها واستقرارها القانونيين
من  30خاصة وأن المادة  .أو أن تلحقها بالسوق النقدية ،الخزينة ومستقلة تتداول فيها سندات

  .صالحية رقابة هذه المنتوجات بنك الجزائر تعد تعديلها أناطب 93/10المرسوم التشريعي رقم 

إلى جعل النظام القانوني  ،أدت ازدواجية مصادر المنتوجات المالية المتداولة في السوق
بتنظيم القيم المنقولة  -التجاري بالتحديد –إذ يختص القانون الخاص  .المنظم لها مزدوج وهجين

ة، ويختص القانون العام بتنظيم القيم الصادرة عن الدولة التي تصدرها الشركات التجاري
  .الجمهور فيها اكتتابوالهيئات المحلية وسندات الخزينة، وذلك بداية من طرحها وتوظيفها إلى 

 بالتقاءتهتم السوق الثانوية بتداول المنتوجات المالية المطروحة في السوق األولية، 
التي  ،عمليات البورصة شركة تسيير بورصة القيمتسهر على تنفيذ . العرض والطلب عليها

 .تجمع أوامر البيع والشراء التي يرسلها الزبائن عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة
تحدث شركة تسيير البورصة مواجهة األوامر المسجلة لديها بغرض تسعير القيم المتداولة 

 .وفقا لنظام التسعيرة الثابت واإللكتروني

 ،ن المركزي على السندات بتسوية العمليات المنجزة داخل المقصورةيتدخل المؤتم
األمر ذلك، بإتباع أنظمة التسوية التي حددتها اللجنة في النظام  استدعىوإحداث مقاصة إذا 

نظمت كل من عمليات تداول القيم المنقولة وتسويتها بقواعد خاصة صادرة  .03/01رقم 
عمليات البورصة ومراقبتها عن طريق أنظمة عن المهنيين وهم كل من لجنة تنظيم 
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 .المقرراتوتعليمات، وشركة تسيير بورصة القيم والمؤتمن المركزي للسندات عن طريق 
   .القانون التجاريفراغ قانوني، يمكن الرجوع إلى  إذا وجد

اقتراح تنظيم بعض العمليات أو  ،تضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من الرسالة
وهي نشاط اإلدارة الفردية  .في تنظيمها التي لم ينظمها المشرع وال اللجنة أو قصرالنشاطات ا

والجماعية لمحافظ األوراق المالية، والعقود المالية المتمثلة في العقود المستقبلية وعقود 
، قوياًً انح السوق المالية الجزائرية دفعميتنظيم هذه النشاطات والعقود من شأنه أن . الخيارات

  .للمستثمرين ها النشاطات األكثر جاذبيةألن
زمات ألتعرض النظام المالي العالمي بصفة عامة واألسواق المالية العالمية بصفة خاصة 

أي سوق الصرف  ،على نشاط السوق المالية واألسواق المرافقة لها اًمالية حادة، أثرت سلب
نها تشترك في نتائجها الوخيمة المؤدية إلى حدوث األزمات، إال أاختلفت األسباب  .والعمالت

  .األزمة بشكل أو بآخر احتواءكل مرة إلى في الدول، التي تسارع  اقتصادياتعلى 

-  2012، واألزمة الحالية لسنة 2008األزمة المالية لسنة  االقتصاديوناء أرجع الخبر
 سحابهاانلغت الدول في اإذ ب .إلى خلل قانوني يمكن في ضعف ميكانزمات رقابة السوق 2013

خلق ذلك  نتج عن .رقابتهافي  ل للمهنيين الذي تساهلوا كثيراً، تاركة المجاها ورقابتهامن تنظيم
كل تقنية من  باستقبالتميزت هذه القواعد  .م نشاط السوق الماليةكقواعد وأعراف جديدة تح

ة، وفي زدهار السوق وتحقيق األرباح السريعة مهما كانت درجة المخاطراتساهم في أن شأنها 
  .المقابل خففت من الضمانات المطلوبة

التي أظهرت  crise de régulationأطلق على هذه األزمات تسمية أزمة الضبط 
نتشار تداعيات األزمة تصاعدت األصوات المنادية إلى ابعد ف .عيوب النظام الرأسمالي

سلطات ضرورة إعادة النظر في قواعد ضبط األسواق، إلعادة تفعيل دور الدولة وال
  .العمومية في تنظيم ورقابة األسواق المالية

 ،جديد، لوضع حد لتداعيات األزمةوجدت السلطات العامة نفسها مجبرة على التدخل من 
فكثفت الدول المعنية جهودها وتبنت سياسة  .تضرب بكل القطاعات في كل الدول انفكتما  التي

فالس التي شهدتها البنوك والمؤسسات ، ولوضع حد لموجة اإلإنقاذه موحدة إلنقاذ ما يمكن
لتحقيق ذلك لجأت إلى تأميم هذه البنوك والمؤسسات المالية بضخ . المالية األمريكية واألوروبية

  .األموال الالزمة من الخزينة العمومية وشراء ديونها
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، فبعدما كان يسعى إلى خوصصة كل ما هو االقتصاديشهد العالم تقلبا رهيبا في النظام 
س كوتحرير كل القطاعات وإخضاعها لقانون واحد هو قانون السوق، انقلبت إلى الع ،يعموم

ات هذه صدور صاحبت موجة التأميم. طريق التأميممن الخاص إلى العام عن التحول بالنقيض 
إذ أن السلطات العمومية حينما تستعيد ملكية  ،ترجم هذا التحولتجملة من النصوص التي 

أدى . سببت في حدوث األزمةتال تقبل أن تخضعها إلى القواعد الحرة التي وتسيير هذه المرافق 
والرقابي على نشاط  يالدول دورها التداخل تداستعافعلى نفسه،  نقالب النظام الرأسماليذلك ا

قواعد القانون  انقالب، االنقالبرافق هذا  .الذي انسحبت منه لصالح المهنيين ،السوق المالية
  .د المهنية الخاصة في تنظيم، تسيير ورقابة األسواق الماليةالعام على القواع

بقيت السوق المالية الجزائرية في سباتها التام، بعيدة كل البعد عن كل األزمات 
يرجع السبب في ذلك إلى . العالمي االقتصاديالتي عرفتها األسواق العالمية والنظام  واالنقالبات

ال فعلى الشركات األجنبية، الجزائرية السوق المالية تفتح  على نفسها، وعدم وانغالقها انطوائها
وجود لقيم منقولة صادرة عن شركات أجنبية داخل بورصة الجزائر، وال وجود لشركات 
استثمار أجنبية اعتمدت بصفتها وسطاء في عمليات البورصة، أو بصفتها هيئات توظيف في 

  .القيم المنقولة
القاعدة القانونية التي تنظم السوق المالية  سلط هذا البحث الضوء على خصوصية

الجزائرية، والتي ولألسف تعتبر أحد معوقات هذه السوق، إضافة إلى غيرها من المعوقات 
تفعيل السوق المالية الجزائرية سيتم أساساً عبر . والسياسيةالثقافية االقتصادية، االجتماعية 

نه الضمانة األساسية لجلب المستثمرين إلى إعادة النظر في اإلطار القانوني المنظم لها، أل
بتنظيم  نيتحقق ذلك بمنح سلطات أوسع للمهنيي. هذه السوق وتفعليها وضمان استقرارها

ورقابة السوق عن طريق قواعد خاصة، دون االنسحاب التام للسلطة العمومية التي يجب 
  .بدور الحارس، دون التدخل في شؤون السوقأن تكتفي 

شأنها اإلسهام في تطوير السوق وتعزيز التي من  االقتراحاتحث بتقديم جملة من أنهي هذا الب
  :ق العالمية منهااالرقي بها إلى الساحة الدولية لمنافسة األسووثقة المدخرين والمؤسسات فيها، 

    ضرورة إعادة النظر في اإلطار القانوني المرافق لعملية إصدار القيم المنقولة
في السوق  االستثمارناسقة، متطورة ومشجعة على ووضع نصوص قانونية مت
 .     األولية، إلعطائها دفعا جديدا
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    مة أجهزة السوقكوضمن حيوضع إطار قانوني موحد. 
Règles de bonne gouvernance des institutions du marché. 

   لجنة  وضع نظام عام للسوق المالية، تجمع فيه مختلف األنظمة والتعليمات الصادرة عن
يتضمن . تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السارية المفعول وترتيبها وفقاً لفهرس مواضيع

هذا الفهرس بداية كل النصوص المنظمة ألجهزة السوق المالية، وفي قسم آخر النصوص 
 . ، على أن يتبع كل نظام بالتعليمات المتعلقة بذات الموضوعالمؤطرة لعمليات السوق

   المنحصرة في عمليات  "لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها"تعديل تسمية
البورصة التي تمثل نشاط السوق الثانوية فحسب، وكأن اللجنة ال تنظم وتراقب السوق 

 Autorité de Régulation du "بلجنة ضبط السوق المالية"أقترح تسميتها . األولية
Marché Financier « ARMF ».  

  خاصة مع أجهزة الضبط ية والعمودية المتداخلة بين أجهزة السوقضبط العالقات األفق ،
 .القطاعية األخرى

   المالي االستثمارمهن وتشجع مصرفية تنظم  واستراتيجيةتحديد سياسة. 

   الجيد اإلعالم يهدف إلى ضمان  ،تسويق القيم المنقولة بين الجمهورلوضع مخطط
 .جعلها أكثر تنافسيةتحسين صورة السوق وو ثمرين والمدخرين،تللمس

   فتح السوق الجزائرية على األسواق العالمية، في إطار التعاون المشترك والمتبادل بين أجهزة
قبول اعتماد الشركات المالية األجنبية لالستثمار في السوق  ق الجزائرية ونظيراتها،السو

 .ن الشركات الوطنيةالمالية الجزائرية، لالستفادة من خبرتها وخلق حركة تنافسية بينها وبي

   ،والمناخ السياسي الذي ال يزال العائق األول إعادة النظر في تنظيم االقتصاد الكلي والجزئي
 . الستقطاب االستثمارات الوطنية واألجنبية على حد سواء

   مادة قانون األسواق المالية في البرنامج  القانونيين في مجال السوق المالية، بتقريرتكوين
  .يستحق الدراسة قلالجامعي، كونه فرع قانوني مستدراسي ال

  نشر ثقافة السوق المالية بين الجمهور وتشجيعهم على ضخ مدخراتهم فيها.  
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شرح العقود التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، القيلوبي سميحة،  .44

1992. 
  .1993الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية،  القاهرة، ، _________ .45
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النقدية، الدار الجامعية، بيروت، مبارك عبد المنعم محمد، النقود والصيرفة والسياسات  .46
1985  

محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، النظام القانوني لشركات المساهمة، دار النشر  .47
 .1996العربي للطباعة، القاهرة، 

ي جمحمد حلمي عبد التواب، البورصة المصرية والبورصات العالمية، مؤسسة الطوب .48
 .2004للطباعة والنشر، القاهرة، 

فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية، دراسة مقارنة، دار  محمد .49
  .2007الجامعة الجديدة، مصر، 

محمد محمود عبد ربه محمد، طريقك إلى البورصة، ومخاطر االستثمار في سوق األوراق  .50
 .2000المالية، الدار الجامعية، القاهرة، 

البورصة، تنازع القوانين اختصاص المحاكم، محمد يوسف ياسف، البورصة، عمليات  .51
 .2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

المصري حسني، صناديق االستثمار المشتركة في القانون الكويتي والقانون المقارن،  .52
 .1995مطبوعات جامعة الكويت، 

  .1999مطر محمد وتيم فايز، إدارة االستثمارات، دار الوراقة للنشر والتوزيع، عمان،  .53
مطر محمد، إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العملية، دار الوراقة للنشر  .54

  .2003والتوزيع، عمان 
الموسوي ضياء مجيد، البورصات، أسواق رأس المال وأدواتها، األسهم والسندات،  .55

 .1998، الجزائر Imageمنشورات 
سواق المالية، مؤسسة الشباب الجامعة الناقة أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك واأل .56

 .1998للنشر، اإلسكندرية 
  .1994هندي منير إبراهيم، إدارة المنشآت المالية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .57
، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ___________ .58

1999. 
اإلسكندرية،  ،س المال، منشأة المعارف، األوراق المالية وأسواق رأ___________ .59

1999.  
هوشيار معروف كاكا موال، االستثمارات واألسواق المالية، دار الصفاء للطباعة والنشر  .60

 .2003 ،والتوزيع، عمان
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يونس علي حسن، الشركات التجارية، دار أبناء وهبة حسان للنشر والطباعة، القاهرة،  .61
1991. 

 
  :الرسائل والمذكرات –ب 
  سائلالر ♦

أيت مولود فاتح، حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة  .1
كلية الحقوق، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، 

 .2012تيزي وزو، مولود معمري جامعة 
لقانون أيت وازو زينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األخطار المصرفية في ظل ا .2

الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، 
 .2012 ،، تيزي وزوكلية الحقوق جامعة مولود معمري

الرافعي محمد تنوير محمد، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في  .3
توراه في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة دك

  . 2006الحقوق، جامعة القاهرة، 
سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلة من الوجهة  .4

القانونية، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في  القانون، جامعة القاهرة، 
2000 . 

لية، مع صاطوري الجودي، أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق الما .5
دراسة حالة الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في علوم التسيير، 

  .2006فرع المالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
الضبع أشرف، تسوية عمليات البورصة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،  .6

  .2006 ،جامعة القاهرة
محافظ األوراق المالية في مصر، رسالة مقدمة لنيل  طاحون نصر علي أحمد، شركة إدارة .7

 .2006شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
طاهر شوقي محمد مؤمن، اإلطار القانوني لبيع األوراق المالية في البورصة، رسالة مقدمة  .8

  .2006لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
، إدارة صناديق االستثمار في األوراق المالية من الوجهة القانونية، رسالة عبد علي عبد اهللا .9

   .2006مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
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عصام حسني محمود موسى، صكوك التمويل التي تصدرها شركات المساهمة، رسالة  .10
 .1995، جامعة القاهرة، في الحقوق مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

ايس شريف، ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، رسالة ك .11
مولود جامعة كلية الحقوق، لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، مقدمة 

  . 2006، تيزي وزو معمري 
كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة  .12

ون الفرنسي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع بالقان
  .2004تيزي وزو،  مولود معمري القانون العام، كلية الحقوق، جامعة

محمد تنوير الرافعي، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في  .13
في  ل درجة دكتوراهيشركات المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لن

  .2006الحقوق، جامعة القاهرة، 
رسالة مقدمة محمود مصطفى حسن محمد، النظام القانوني لعقد إدارة األوراق المالية،  .14

  . 2006 ،درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة لنيل
مقدمة نهال فتحي أحمد عبد اهللا، تنظيمات االستثمار المشترك في القيم المنقولة، رسالة  .15

 .2004توراه في الحقوق، كلّية الحقوق، جامعة حلوان، لنيل درجة دك

  المذكرات ♦
أيت منصور كمال، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي عن طريق بورصة  .1

مولود جامعة كلية الحقوق، القيم المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 
 .2002، تيزي وزومعمري 

. للوسطاء في عمليات البورصة في القانون الجزائريأيت مولود فاتح، النظام القانوني  .2
مذكّرة مقدمة لنيل درجة الماجستير فرع قانون األعمال، كلّية الحقوق، 

  .2002جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لصناديق االستثمار، مذكّرة مقدمة لنيل درجة الماجستير  يالبخفاوي هشام، التنظيم القانون .3

  .    2006جامعة القاهرة،  في الحقوق، كلية الحقوق،
بن ثابت عالل، األسواق المالية والعولمة بين األزمات ومظاهر التجديد، مذكرة مقدمة لنيل  .4

 .2003شهادة الماجستير، تخصص مالية، جامعة الجزائر، 
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لنيل درجة الماجستير في  مذكرة، "السمسرة"بن مدني أحمد، الوساطة في المعامالت المالية  .5
  .2002العقود والمسؤولية كلّية الحقوق، جامعة الجزائر،  القانون، فرع

مذكرة  –حالة الجزائر  –جمعون نوال، دور التمويل المصرفي في التنمية االقتصادية  .6
مقدمة لنيل درجة الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية، جامعة 

 .2005الجزائر، 
لمواد االقتصادية والمالية، مذكرة لنيل حدري سمير، السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في ا .7

جامعة كلية الحقوق،  درجة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال،
  .2005، تيزي وزومولود معمري 

الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية وفقا للقانون رقم  .8
مة لنيل درجة مقد رسالةفي شأن سوق رأس المال،  1992لسنة  95

 .2000الماجستير في الحقوق، جامعة القاهرة، 

مذكرة لنيل  نوارة، عمليات بورصة القيم المنقولة في النظام القانوني الجزائري،مليل ح .9
شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة 

  .2003تيزي وزو، مولود معمري 
دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .10

تيزي مولود معمري القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة 
  .2006وزو، 

جزائري، مذكرة لنيل شهادة الرحماني عبد الفتاح، عقد شركة المساهمة في القانون ال .11
 1998الماجستير في الحقوق فرع عقود ومسؤوليات، جامعة الجزائر، 

زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة مقدمة  .12
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع اإلدارة المالية، كلية الحقوق، 

  .2004الجزائر،  جامعة
الشهراني أحمد سعيد أحمد، عمليات األوراق المالية العاجلة واآلجلة، رسالة مقدمة لنيل  .13

  .2007درجة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي  .14

ر في القانون، فرع قانون األعمال، والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستي
  .2005 – 2004كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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تجربة األردن، رسالة مقدمة : عيسى نجاة، تقييم أداء األسواق  المالية العربية، دراسة حالة .15
لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية، المدرسة العليا 

 .2003 ،، الجزائرللتجارة

مذكرة كايس شريف، النظام القانوني ألموال المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر،  .16
جامعة كلية الحقوق لنيل درجة الماجستير في قانون التنمية الوطنية، مقدمة 

  .1992مولود معمري، تيزي وزو، 
  :المقاالت والملتقيات - جـ
   المقاالت ♦

ألوراق المالية في تشريعات البورصات العربية، دور وسطاء ا«االبيوكي عادل رمضان،  .1
 ،1991، العدد األول، مارس مجلّة األهرام االقتصادي، »دراسة مقارنة

 .63-47  ص ص
مجلة ، »دليل المدخر لالستثمار في األوراق المالية، صناديق االستثمار«أحمد شرف الدين،  .2

  .34- 5 ص ص، 1994، نوفمبر 81، العدد األهرام االقتصادي
  ،»مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري«إقلولي ولد رابح صافية،  .3

 .31-7ص ص  ،2008، 2 ، العددمجلة إدارة

، مجلّة التمويل والتنمية، »الخصخصة وتنمية األسواق المالية في إيطاليا«برادان محمود،  .4
  .11- 9 ص ص. 1995، ديسمبر 4عدد 

، 2عدد  ،مجلة إدارة، »ارية المستقلة مظهر جديد للدولةالسلطات اإلد«بن لطرش منى،  .5
 .85-57ص ص  ،2002

مجلة العلوم ، »أزمة المديونية الخارجية للجزائر، أسبابها وآثارها«بوجعيدار الهاشمي،  .6
  .107- 96 ص ص،1999، 12، جامعة منتوري، قسنطينة، عدد اإلنسانية

 مجلة، »ادية وموقف الدول الناميةالعولمة والتحديات االقتص«حلمي سعد زغلول خالد،  .7
، جامعة الكويت، العدد األول، السنة السادسة والعشرون، مارس الحقوق
 .27-12 ، ص ص2012

جنحة استغالل معلومات امتيازية في البورصة بين اختصاص القاضي «حمليل نوارة،  .8
 للقانون والعلوم السياسية، المجلة النقدية، »وسلطة ضبط السوق المالية
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، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2007، 02 عدد
  . 160 -111تيزي وزو، ص ص 

تنشيط سوق المال في مصر في ظل سياسة اإلصالح المالي « سالمان محمد، .9
، ص 1993، 2 ، عددمجلة البنك المركزي المصري، »واالقتصادي

  . 12-5ص
، السنة مجلة الحقوق، »في القانون الكويتيأحكام تداول األوراق المالية  «الشمري طعمة، .10

  .42-29 ص ص.1983،  الصادرة عن جامعة الكويت، 4، عدد 7
الصادرة عن كلية  القانون واالقتصاد مجلة، »بحوث في أعمال البورصات«صادق حنين،  .11

 .212- 183 ص ص .الحقوق بجامعة القاهرة، العدد األول، السنة الثامنة
، »د الواردة على تداول األسهم وأزمة سوق األوراق الماليةالقيو«صرخوه يعقوب يوسف،  .12

  .87- 65 ص ص. 1983، الكويت، 4عدد  7، سنة مجلّة الحقوق الكويتية
مجلة  االقتصاد الجزائري، الماضي القريب واستشراق المستقبل،« عماري عمار،  .13

. 2000، ديسمبر 14 جامعة منتوري، قسنطينة، العدد العلوم اإلنسانية،
    .208 - 192ص  ص

 .23- 7، ص ص2001، سنة01،عددمجلة إدارة، »السلطات اإلدارية المستقلة«لباد ناصر،  .14
سلطة تنظيم األسواق المالية، اإلطار الدستوري والتنظيم «محمد محمد عبد اللطيف،  .15

، مجلة الحقوق، »التشريعي، بحث مقارن في كل من فرنسا ومصر والكويت
 .136- 110ص ص   .2009 جوان، 2جامعة الكويت، العدد 

سوق السندات في مصر، توصيف للواقع «نشأت عبد العزير ومحمد صالح سالم،  .16
الصادرة عن مؤسسة  مجلة كتاب األهرام االقتصادي،  »ومقترحات للتطوير

 . 26 - 13ص  ص. 2000، 150األهرام، العدد 
  

  تداخالالم ♦
وق التأمين، الملتقى الوطني إرزيل الكاهنة، دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط س .1

حول سلطات الضبط في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف 
 – 23ومي يكلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عيد الرحمان ميرة، 

 .2007ماي  24
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، الملتقى االقتصاد الكليأقاسم عمر، فعالية البورصة ووظائفها بالنسبة لالقتصاد الجزئي و .2
الثاني، حول أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الوطني 

  .2007أفريل  25و 24الجزائري، المنظم من طرف جامعة أدرار، أيام 
) لجنة اإلشراف على التأمين(أوديع نادية، صالحيات سلطة الضبط في مجال التأمين  .3

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي 
والمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عبد 

  .2007ماي  24 – 23الرحمان ميرة، يومي 
الملتقى الوطني الثاني حول  ،بودي عبد القادر، وبوسهمين أحمد، ماهية بورصة األوراق المالية .4

من المنظم  ،"أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في اإلقتصاد الجزائري"
 .2007أفريل  25و  24طرف جامعة أدرار يومي 

الملتقى الوطني حول ، السلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية االستقاللية حدري سمير، .5
سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف 
كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 

 .2007ماي  24و 23
دفاس عدنان، العالقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط األخرى، الملتقى  .6

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، 
المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان 

  .2007ماي  24 – 23ميرة، بجاية، أيام 
ي سعيدة، مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط راشد .7

المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق 
ماي   24 – 23والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 

2007.  
وقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى حول شيخ ناجية، المركز القانوني للهيئة الوطنية لل .8

سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المنظم من طرف 
 23كلية الحقوق والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، أيام 

  .2007ماي  24 –
لطات عسالي عبد الكريم، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، الملتقى الوطني حول س .9

الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي الذي نظمته كلية الحقوق 
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ماي  24 – 23والعلوم االقتصادية بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، أيام 
2007 .  

فتحي وردية، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة، الملتقى  .10
ي المجال االقتصادي والمالي، الوطني حول سلطات الضبط المستقلة ف

المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرحمان 
 .2007ماي  24 – 23ميرة، بجاية، أيام 

الملتقى الوطني الثاني، حول ، مداحي عثمان، الوظائف االقتصادية للبورصة ومنتجاتها .11
جزائري، المنظم من أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد ال

   .2007أفريل  25و 24طرف جامعة أدرار، أيام 
مفتاح صالح ومعارفي فريدة، دور البورصة التمويلي مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،  .12

الملتقى الوطني الثاني، حول أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في 
أفريل  25و 24االقتصاد الجزائري، المنظم من طرف جامعة أدرار، أيام 

2007.   
نزليوي صليحة، سلطات الضبط المستقلة، آلية لالنتقال من الدولة المستقلة إلى الدولة  .13

الضابطة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
  .2007ماي  24 – 23االقتصادي والمالي، من تنظيم جامعة بجاية، أيام 

التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة، الملتقى  هديلي أحمد، سلطات القضاء في شل القوة .14
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، 
المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرحمان 

 .2007ماي  24 – 23ميرة، بجاية، أيام 
 

  :النصوص القانونية –د 
  الدستور♦

، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996 ديسمبر 7في مؤرخ  438-96مرسوم رئاسي رقم 
الجريدة الرسمية ، 1996نوفمبر  28الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 03-02القانون رقم  :بـ معدل 1996 ديسمبر 8في صادر  ،76 عدد
  14 فيصادر ، 25 عددالجريدة الرسمية  2002أبريل  10في مؤرخ 
الجريدة  2008نوفمبر  15في مؤرخ  19-08القانون رقم و 2002أبريل 

 2008نوفمبر  16 فيصادر ،  63عددالرسمية 
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  تفاقيات الدوليةاال ♦

، يتضمن التصديق بتحفظ على 2004افريل  19مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم  .1
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة 

صادر ، 26عدد  الجريدة الرسمية، 2003ر أكتوب 31لألمم المتحدة يوم 
 . 2004افريل  25في 

، يتضمن التصديق على اتفاقية 2006أفريل  10مؤرخ في  137-06مرسوم رئاسي رقم  .2
 11االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو بتاريخ 

  .2006أفريل  16في صادر ، 24، الجريدة الرسمية عدد 2003جويلية 
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 2006نوفمبر  22في مؤرخ  413-06رئاسي رقم وم مرس .3

للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية 
 .  2006نوفمبر  22في صادر ، 74عدد 

 النصوص التشريعية♦
ية ة الرسمالمدني، الجريد يتضمن القانون، 1975سبتمبر  26في مؤرخ  58-75أمر رقم  .1

 .، معدل ومتمم1975سبتمبر 30بتاريخ صادر ، 78عدد 
التجاري، الجريدة الرسمية  يتضمن القانون 1975سبتمبر  26في مؤرخ  75/59أمر رقم  .2

 .، معدل ومتمم1975ديسمبر  19في صادر ، 101عدد 
، 1984يتضمن قانون المالية لسنة  1983ديسمبر  18مؤرخ في  19-83قانون رقم  .3

 .1984 ديسمبر 31، صادر في 55يدة الرسمية عدد الجر

تعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها والتوزيع ي 1985أوت  06المؤرخ في  07- 85قانون رقم  .4
 .1985أوت  7في صادر ، 33ية عدد العمومي للغاز، الجريدة الرسم

ات القانون التوجيهي للمؤسسيتضمن ، 1988جانفي  12في مؤرخ  88/01قانون رقم  .5
 .1988جانفي  13في صادر ، 02العمومية االقتصادية، الجريدة الرسمية عدد 

، يعدل ويتمم القانون التجاري، ويحدد 1988جانفي  12في مؤرخ  88/04قانون رقم  .6
القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية، الجريدة الرسمية 

 .1988جانفي  13في صادر  ،02عدد 
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الجريدة الرسمية عدد  ،متضمن تنظيم التوثيقي 1988يوليو  12مؤرخ في  88/27رقم قانون  .7
 ).ملغى( 1988جويلية 13في صادر ، 28

، 14د باإلعالم، الجريدة الرسمية عد يتعلّق ، 1990أفريل  3في مؤرخ  07-90قانون رقم  .8
  .)ملغى(1990 أفريل 4في صادر 

بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  علّق يت 1990أفريل  14في مؤرخ  90/10قانون رقم  .9
  .)ملغى(1990، لسنة 16عدد 

 59-75مر رقم ألاتمم ي 1993أفريل  25في مؤرخ  08-93مرسوم تشريعي رقم  .10
أفريل  27في صادر ، 27القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد يتضمن 

 .المعدل والمتمم. 1993

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23مؤرخ في  93/10مرسوم تشريعي رقم  .11
 .) معدل ومتمم( 1993 ماي 23في  ةصادرال 34الجريدة الرسمية عدد 

يخص بعض أحكام القانون . 1993أكتوبر  26مؤرخ في  13-93مرسوم تشريعي رقم  .12
، يتعلق باإلعالم، الجريدة الرسمية عدد 1990أفريل  3في مؤرخ  07-90رقم 
 .1993لسنة  ،69

، 9 يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 1995 جانفي 25مؤرخ في  06- 95أمر رقم  .13
  )ملغى( .1995 فيفري 22في صادر 

عدد  الجريدة الرسميةيتعلق بالتأمينات،  1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  .14
  .)معدل ومتمم( 1995مارس  08في صادر  ،13

المؤسسات العمومية، بخوصصة يتعلّق ، 1995أوت  26في مؤرخ  22-95أمر رقم  .15
 .1995سبتمبر  3في صادر ، 48الجريدة الرسمية عدد 

بتسيير رؤوس األموال التجارية يتعلّق ، 1995سبتمبر  25في مؤرخ  25-95أمر رقم  .16
 .)ملغى( 1995سبتمبر  27في صادر ، 55عدد  الجريدة الرسميةالتابعة للدولة، 

بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  يتعلّق ، 1996جانفي  10في صادر ، 08-96أمر رقم  .17
، 03، الجريدة الرسمية عدد )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(،)م.ق.ج.ت.هـ(المنقولة، 

 .1996جانفي  14 فيصادر 
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، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 1996جانفي  10في مؤرخ  10-96أمر رقم  .18
ة ببورصة القيم المنقولة، الجريديتعلّق ، 1993ماي  23في مؤرخ  93/10

 .1996جانفي  14في صادر  ،03الرسمية عدد 

بالبريد  المتعلقةيحدد القواعد العامة  2000أوت  5مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  .19
  .2000أوت  6فيصادر ،48عدد  الجريدة الرسميةوالمواصالت السلكية والالسلكية،

ق يتعلّ 10- 90لقانون رقم اتمم يعدل وي 2001فيفري  7مؤرخ في  01-01أمر رقم  .20
 . 2001 فيفري 28في صادر ، 14عدد  الجريدة الرسميةبالنقد والقرض، 

 الجريدة الرسميةيتضمن قانون المناجم،  2000 جويلية 3مؤرخ في  10-01قانون رقم   .21
 .2001 جويلية 4في صادر ، 35عدد 

القانون التوجيهي لترقية يتضمن  2001ديسمبر 12في مؤرخ  01/18قانون رقم   .22
 15في صادر ، 77 رة والمتوسطة، الجريدة الرسمية عددالمؤسسات الصغي

 .2001ديسمبر 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002 فيفري 5مؤرخ في  01-02قانون رقم   .23
 . 2002فيفري  05في صادر ، 08عدد  الجريدة الرسميةالقنوات، 

الرسمية عدد  يتعلق بالمنافسة، الجريدة 2003جويلية  19مؤرخ في  03-03أمر رقم   .24
  . )معدل ومتمم( 2003جويلية  20في صادر ، 43

 93/10تمم للمرسوم التشريعي رقم يعدل وي، 2003 فيفري 17في مؤرخ  03/04قانون رقم  
ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،  يتعلّق ، و1993ماي  23في مؤرخ 

ستدراك ج رعدد اال(، 2003 فيفري 19في صادر ، 11الجريدة الرسمية عدد 
  .2003) ماي  07صادر في  ،32

مية ، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرس2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم   .25
 .، معدل ومتمم2003 أوت 27في صادر ، 52عدد 

، يتعلّق بالوقاية من تبييض األموال 2005 فيفري 6في مؤرخ  05/01قانون رقم   .26
فيفري  9في صادر  ،11عدد  لجريدة الرسميةاومكافحتهما،  بوتمويل اإلرها

2005. 
مؤرخ  58-75ألمر رقم اتمم يعدل وي، 2005 جوان 20في مؤرخ  10- 05قانون رقم   .27

 ،44 عدد الجريدة الرسميةالقانون المدني،  يتضمن، 1975سبتمبر  26في 
 .)معدل ومتمم( 2005 جوان 26صادر 
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ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يتعل 2006 فيفري 20مؤرخ في  01- 06قانون رقم   .28
 .)معدل ومتمم(، 2006مارس  8، صادر في 14الجريدة الرسمية عدد 

تضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة ي، 2006فيفري سنة  20مؤرخ في  06/02قانون رقم  .29
 .2006مارس  8في صادر ، 14الرسمية عدد 

 07- 95لألمر رقم  المعدل والمتمم 2006فيفري  20مؤرخ في  04-06قانون رقم   .30
، 15عدد  الجريدة الرسميةبالتأمينات،  يتعلّق  1995جانفي  25في مؤرخ 
 الجريدة الرسميةنشر استدراك هذا القانون في ( 2006مارس  12في صادر 

 ).2006أفريل  26في صادر ، 27عدد 
مؤرخ  03-03ألمر رقم اتمم يعدل وي، 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم   .31

 2في صادر  ،36عدد  الجريدة الرسميةبالمنافسة،  يتعلّق 2003جويلية  19في 
  . )معدل ومتمم( 2008جويلية 

مؤرخ في  11-03يعدل ويتمم األمر رقم  2010أوت  16مؤرخ في  04-10أمر رقم   .32
في ، صادر 50الجريدة الرسمية عدد ويتعلّق  بالنقد والقرض،  2003أوت  26
 .2010سبتمبر  01

مؤرخ  03-03ألمر رقم اتمم يعدل وي، 2010أوت  15مؤرخ في  05-10قانون رقم  .33
في صادر  ،46عدد  الجريدة الرسميةبالمنافسة،  يتعلّق  2003جويلية  19في 
 .  2010أوت  18

 20في مؤرخ  01-06يتمم القانون رقم  2010أوت  26مؤرخ في  05-10أمر رقم   .34
 ،50عدد  الجريدة الرسمية ،تهبالوقاية من الفساد ومكافحيتعلّق و 2006فيفري 
 .2010سبتمبر  1في صادر 

  
  النصوص التنظيمية ♦

، يتضمن تنظيم المعامالت الخاصة 1991ماي  28في مؤرخ  91/169مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .1991جوان  1في صادر ، 26عدد  الجريدة الرسميةبالقيم المنقولة، 

تحديد أنواع القيم المنقولة  تضمن ي، 1991مايو  28في مؤرخ  91/170مرسوم تنفيذي رقم  .2
 ،26عدد  الجريدة الرسميةوأشكالها وشروط إصدار شركات األموال لها، 

 .1991جوان  1في صادر 
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الجريدة لجنة البورصة،  يتضمن ، 1991مايو  28في مؤرخ  91/171مرسوم تنفيذي رقم  .3
 .1991جوان  1في صادر ، 26عدد  الرسمية

، 22 ،21تطبيق المواد  يتضمن ، 1994جوان  13في در صا 94/175ذي رقم مرسوم تنفي .4
 يتعلّق ، و1993ماي  23في مؤرخ  93/10من المرسوم التشريعي رقم  29و

جوان  26في صادر ، 41لمنقولة، الجريدة الرسمية عدد ببورصة القيم ا
1994. 

من  61تطبيق المادة  يتضمن  1994جوان  13في صادر  94/176مرسوم تنفيذي رقم  .5
 الجريدة الرسمية، 1993ماي  23في  مؤرخال 93/10رسوم التشريعي رقم الم

 .1944جوان  26في صادر ، 41عدد 

يتضمن تطبيق أحكام القانون  1995ديسمبر  23في مؤرخ  95/438مرسوم تنفيذي رقم  .6
 ،80بشركات المساهمة والتجمعات، الجريدة الرسمية عدد  ةتعلّقالمالتجاري 

  .1995ديسمبر  24في صادر 
من  32تطبيق المادة يتضمن ، 1996مارس  11في مؤرخ  96/102مرسوم تنفيذي رقم  .7

ببورصة يتعلّق ، 1993ماي  23في ة الصادر 93/10المرسوم التشريعي رقم 
 .1996مارس  20في صادر ، 18عدد  الجريدة الرسميةالقيم المنقولة، 

روط ممارسة السهم ، يحدد ش1996أفريل  13في مؤرخ  96/133مرسوم تنفيذي رقم  .8
 .1996أفريل  14 فيصادر  ،23عدد  الجريدة الرسميةالنوعي وكيفياتها، 

، يتعلّق بشروط تملك الجمهور 1996أفريل  13في مؤرخ  96/134مرسوم تنفيذي رقم  .9
لألسهم والقيم المنقولة األخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص 

 .1996أفريل  14في ادر ص ،23وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 
 23و 8تطبيق المواد يتضمن  1996ديسمبر  28في صادر  96/474مرسوم تنفيذي رقم  .10

بهيئات التوظيف يتعلّق ، 1996 جانفي 10في مؤرخ  96/08من األمر رقم 
الجريدة ، )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.هـ(الجماعي للقيم المنقولة 

 .1996بر ديسم 29في صادر  ،84عدد  الرسمية

باألتاوى التي تحصلها  يتعلّق ، 1998ماي  20في صادر  98/170مرسوم تنفيذي رقم  .11
في صادر ، 34لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، الجريدة الرسمية عدد 

 .1998ماي  24
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، الذي يحدد تنظيم  مجلس 2011جويلية  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفيذي رقم  .12
  .2011جويلية  13في صادر ، 39الرسمية عدد  المنافسة وسيره، الجريدة

يحدد نظام أجور أعضاء مجلس  2012ماي  6مؤرخ في  12/204مرسوم تنفيذي رقم  .13
، 29المنافسة واألمين العام والمقرر العام والمقررين، الجريدة الرسمية عدد 

صدر استدراك بشأن هذا النص في الجريدة ( 2012ماي  6في صادر 
 .)2012جويلية  15في ادر ص، 41الرسمية عدد 

من المرسوم التنفيذي  3يتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2مؤرخ في وزير المالية قرار  .14
باألتاوى التي تحصلها  يتعلّق و 1998ماي  20في مؤرخ  170-98رقم 

في صادر  ،70عدد  الجريدة الرسميةلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .1998سبتمبر  20

من األمر رقم  52تطبيق المادة يتضمن  1998أوت  5في مؤرخ ر المالية قرار وزي .15
بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  يتعلّق و 1996 جانفي 10في مؤرخ  96/08

  .1998سبتمبر  20في صادر  ،70عدد  الجريدة الرسميةالمنقولة، 
الحساب يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في  1998جانفي  21مؤرخ قرار وزير المالية  .16

. 1998مارس  18في صادر ، 15الجاري وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 
 الجريدة الرسمية، 2001جويلية  22في مؤرخ المعدل والمتمم بموجب القرار 

  . 2001أوت  12في صادر ، 45عدد 
من األمر رقم  36تطبيق المادة يتضمن ، 1998أوت  13في مؤرخ قرار وزير المالية  .17

بهيئات التوظيف الجماعي للقيم يتعلّق  1996 جانفي 10في مؤرخ  96/08
  .1998سبتمبر  20في صادر  ،70عدد  الجريدة الرسميةفي صادر المنقولة 

يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب  1998 جانفي 21مؤرخ في وزير المالية قرار  .18
مارس  18في صادر ، 15عدد  الجريدة الرسميةفي صادر الجاري وسيرها، 

، الجريدة 2001جويلية  22في مؤرخ ، المعدل والمتمم بموجب القرار 1998
   .2001أوت  12في صادر ، 45الرسمية عدد 

-96من األمر رقم  52يتضمن تطبيق المادة  1998ماي  5مؤرخ في وزير المالية قرار  .19
بهيئات التوظيف الجماعي للقيم يتعلّق  1996جانفي  10في مؤرخ  06

 70عدد  الجريدة الرسمية، )ت.م.ص) (م.م.ز.أ.ش) (م.ق.ج.ت.هـ(المنقولة 
 .1998سبتمبر  20صادر في 



 قائمة المراجع                                              النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية 

 

 
 

492

 
  
  أنظمة وتعليمات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ♦

 1996جوان  22في مؤرخ  96/02، رقم تهاومراقبعمليات البورصة نظام لجنة تنظيم  .1
ي تلجأ عالنية باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات الت يتعلّق 

 1في صادر  ،36عدد  الجريدة الرسميةإصدارها قيما منقولة،  دإلى االدخار عن
  .1997جوان 

، 1996جويلية  3في مؤرخ  96/03، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .2
بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة في رأسمال شركة إدارة يتعلّق 

ديسمبر  29في صادر ، 87عدد  الجريدة الرسميةمنقولة، البورصة للقيم ال
1997. 

، 1997نوفمبر  18مؤرخ في  97/01، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .3
بمساهمة الوسطاء في عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة يتعلّق 

 .1997ديسمبر  29في صادر ، 87، الجريدة الرسمية عدد القيم
، 1997نوفمبر  18في مؤرخ  97/02، رقم تهاظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبن .4

بشروط تسجيل األعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، يتعلّق 
 .1997ديسمبر  29في صادر ، 87الجريدة الرسمية عدد 

، 1997نوفمبر  18في  مؤرخ 97/03، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .5
في صادر  ،87عدد  الجريدة الرسميةبالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، يتعلّق 

  .1997ديسمبر  29
 1997نوفمبر  25في مؤرخ  97/04، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .6

ة الجريد، )م.ق.ج.ت.هـ(بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يتعلّق 
 .1997ديسمبر  29في صادر ، 87عدد  الرسمية

، 1997نوفمبر  25في مؤرخ  97/05، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .7
باتفاقيات فتح الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، يتعلّق 

  .1997ديسمبر  29في صادر  ،87عدد  الجريدة الرسمية
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 1998أكتوبر  15في مؤرخ  98/01، رقم تهات البورصة ومراقبنظام لجنة تنظيم عمليا .8
الذي يحدد قواعد األتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، 

 )ملغى(. 1998ديسمبر  13في صادر  ،93عدد  الجريدة الرسمية

 جانفي 20في مؤرخ  2000/02، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .9
بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون يتعلّق ، 2000

أوت  16في صادر  ،50عدد  الجريدة الرسميةقيمتها مسعرة في البورصة، 
2000. 

سبتمبر  28في مؤرخ  2000/03، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .10
نة تنظيم ومراقبة بتنظيم وسير اللجان اإلدارية والتقنية للج يتعلّق ، 2000

 .2001جانفي  31في صادر  ،08عدد  الجريدة الرسميةعمليات البورصة، 
، 2003مارس  18في مؤرخ  03/01، رقم تهانظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب .11

، 73عدد  الجريدة الرسميةبالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، يتعلّق 
 .2003نوفمبر  30في صادر 

، 2003مارس  18في مؤرخ  03/02، رقم تهالجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب نظام .12
في صادر ، 73عدد  الجريدة الرسميةيتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، 

 .2003نوفمبر  30
مارس سنة  18في مؤرخ  03/03رقم  ،نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .13

المساهمة في رأسمال الشركات المتداول يتعلق بالتصريح يتجاوز حدود  2003
 .2003نوفمبر  30في صادر  ،73عدد  الجريدة الرسميةأسهمها في البورصة، 

 2003مارس  18في مؤرخ  03/05رقم  ،نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .14
يتعلق بالمساهمة في الرأسمال االجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات، 

  .2003نوفمبر  30في صادر ، 73عدد  يةالجريدة الرسم
، 2004 يليةجو 08في مؤرخ ، 04/01رقم  ،نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .15

، يتعلق باإلعالم 1996جوان  22، مؤرخ في 96/02لنظام رقم امم يتعدل وي
الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند 

 27في صادر ، 22عدد  الجريدة الرسميةفي صادر إصدارها قيماً منقولة، 
 .2005مارس 
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، 2004 نوفمبر 10في  ، مؤرخ04/02رقم  ،نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .16
الجريدة ، يتعلق بشروط تداول خارج البورصة لسندات مسعرة في البورصة

  .2005مارس  27في صادر ، 22عدد  الرسمية
سبتمبر  9مؤرخ في  04/03نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، رقم   .17

 27في صادر  ،22 عدديتعلّق بصندوق الضمان، الجريدة الرسمية  2005
 .2005مارس 

 2012جانفي  12في مؤرخ  12/01رقم  ،نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  .18
بالنظام يتعلّق ، 1997نوفمبر  18في مؤرخ  97/03المعدل والمتمم للنظام رقم 
في صادر ، 41في الجريدة الرسمية عدد صادر  ،العام لبورصة القيم المنقولة

 . 2012جويلية  15
 2009نوفمبر  18في مؤرخ  09/03رقم  ،ظيم عمليات البورصة ومراقبتهانظام لجنة تن  .19

الذي يحدد قواعد حساب العموالت التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم 
أوت  08صادر  45عدد  الجريدة الرسميةالمنقولة عن عمليات البورصة 

 98/01الذّي ألغى نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم . 2009
ديسمبر  13في صادر  ،39 عدد الجريدة الرسمية. 1998أكتوبر  15في مؤرخ 
1998 . 

 30 المؤرخة في ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  97/01 رقمتعليمة  .20
  .التي تحدد كيفية اعتماد الوسطاء في عملية البورصة 1997نوفمبر 

المؤرخة في ، ومراقبتها يات البورصةعن لجنة تنظيم عمل الصادرة 97/03ة رقم تعليم .21
تنظيم عمليات البورصة تطبيق نظام لجنة تضمن ت 1997نوفمبر  30

باإلعالم الواجب يتعلّق  1996جوان  22في مؤرخ  02/96رقم ومراقبتها 
نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية إلى االدخار عند 

  .إصدارها قيما منقولة
  30المؤرخة في  ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةعن لجنة  ةالصادر 98/01رقم تعليمة  .22

 .بقبول القيم المنقولة في البورصةتعلّق ت 1998أفريل 

 03المؤرخة في  ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  99/01رقم تعليمة  .23
 .بنموذج اتفاقية فتح الحسابتعلّق ت 1999 مارس
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 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المؤرخة فيصادرة عن لجنة ال 99/02رقم تعليمة  .24
بسجالت الواجب مسكها من طرف الوسطاء في تعلّق ت 1999 مارس 03

 .البورصة اتعملي

 16 المؤرخة في ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  99/03رقم تعليمة  .25
 .بإصدار البطاقات المهنيةتعلّق ت 1999 جوان

 17 المؤرخة في ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  99/05رقم مة تعلي .26
بكيفية مسك حسابات السندات من طرف الوسطاء في تعلّق ت 1999أكتوبر 

 .عمليات البورصة

المؤرخة في  ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  2000/01رقم تعليمة  .27
ديد قواعد الحذر في تسيير القيم المنقولة من طرف بتحتعلّق ت 2000جانفي  11

 .البورصة الوسطاء في عمليات

 21المؤرخة في  ،تهاومراقب تنظيم عمليات البورصةالصادرة عن لجنة  03/01رقم تعليمة  .28
 .ماسك الحسابات حافظ السندات كيفيات تأهيلتضمن ت، 2003ديسمبر 

 21المؤرخة في  ،تهاومراقب ات البورصةتنظيم عمليالصادرة عن لجنة  03/02رقم تعليمة  .29
 .دفتر شروط ماسك الحسابات حافظ السنداتتضمن ت، 2003ديسمبر 

 21الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المؤرخة في  03/03رقم تعليمة  .30
، تتضمن نموذج اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين ماسكي 2003ديسمبر 

 .وزبائنهم الحسابات حافظي السندات

 21الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المؤرخة في  03/04رقم تعليمة  .31
 .وكالة تسيير السندات اإلسمية، تتضمن نموذج 2003ديسمبر 

الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المؤرخة في  2013/01رقم تعليمة  .32
 .تسجيل راعي البورصةتضمن شروط وإجراءات ت، 2013جوان  09

الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المؤرخة في  2013/02رقم تعليمة  .33
تضمن نموذج االتفاقية المبرمة بين الشركة المرشحة للقيد ت، 2013جوان  09

 .في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراعي في البورصة

  بنك الجزائروقرارات أنظمة  ♦
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يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك  1995نوفمبر  19في مؤرخ  95/06ك الجزائر رقم نظام بن .1
 .1995ديسمبر  27في صادر  ،81عدد  الجريدة الرسميةوالمؤسسات المالية، 

يتعلّق بحركة رؤوس األموال  2000أفريل  2في مؤرخ  04-2000نظام بنك الجزائر رقم  .2
، جريدة "الخاصة بغير المقيمين استثمارات محفظة األوراق المالية"بعنوان 

 .2000مارس  12في صادر ، 12رسمية عدد 

تضمن اعتماد بنك الخليفة، ي 27/07/1998المؤرخ في  98/04مقرر بنك الجزائر رقم  .3
  1998أوت  26في صادر ، 63الجريدة الرسمية عدد 

  :شركة تسيير بورصة القيم المنقولةقرارات  ♦
، 1998مارس  22يير بورصة القيم المنقولة بتاريخ عن شركة تسصادر  98/01قرار رقم  .1

 .تحديد إجراءات إدخال القيم المنقولة في البورصة ونشر المعلومات يتضمن
 ،1998مارس  22عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بتاريخ صادر  98/02قرار رقم  .2

 .تنظيم وتسيير حصص التسعيرة في بورصة القيم المنقولةيتضمن 

 ،1998مارس  22عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بتاريخ صادر  98/03قرار رقم  .3
 .قواعد تسوية المعامالت في البورصة يتضمن

جويلية    22عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بتاريخ صادر  99/05قرار رقم  .4
إجراءات إدخال القيم  يتضمن  98/01تعديل وتتميم القرار رقم  يتضمن  ،1999

 .ولة في البورصةالمنق

 يتضمن  ،1999جويلية  22عن شركة  تسيير بورصة القيم بتاريخ صادر  99/06قرار رقم  .5
 .98/02تعديل وتتميم القرار رقم 

 يتضمن ، 1999جويلية 22عن شركة تسيير بورصة القيم بتاريخ صادر  99/07قرار رقم  .6
 .98/03تعديل وتتميم القرار رقم 

 ،1999جويلية  22ة تسيير بورصة القيم المنقولة بتاريخ عن شركصادر  99/09قرار رقم  .7
للقيم تحديد مبلغ مصاريف التسجيل وإلغاء التسجيل والتسعيرة الرسمية يتضمن 

  .المنقولة ومصاريف أخرى خاصة
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  37  ...................................مقارنتها بلجنة ضبط الكهرباء والغاز -د 
  38  ...........................مقارنتها بسلطة ضبط البريد والمواصالت -هـ 

  39  .................................مقارنتها بسلطة ضبط القطاع المنجمي -و 
  40  ................................مقارنتها بلجنة اإلشراف على التأمينات -ز 
  41  ...................مقارنتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -ح 

  44  .مقارنتها بغيرها من سلطات ضبط األسواق المالية في القوانين المقارنة :ثانيا 
  44  ....................................................في القانون الفرنسي –أ 

  49  .................................................ن األمريكيفي القانو –ب 
  52  ................................................في القانون المصري -جـ 

  54  .......محدودية االستقاللية الوظيفية للجنة تجاه السلطة التنفيذية :المطلب الثاني
  55  ...... ........وصائيةالسلمية أو الطة سلللمدى خضوع اللجنة  :الفرع األول 

  56  ..................................رئاسيةالمدى خضوع اللجنة للسلطة  :أوال
  57  ...........................سلطة الرئيس على الشخص المرؤوس –أ 

  57  .............................سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسه -ب 
  57  .................................وصائيةالسلطة لمدى خضوع اللجنة ل :ثانيا
  59  ..............................مكانة اللجنة في التنظيم اإلداري التقليدي :ثالثا

  60  ...................................استقاللية التنظيم والتسيير :الفرع الثاني 
  60  .....................................................استقاللية التنظيم :أوال
  60  ........................استقاللية اللجنة في وضع نظامها الداخلي –أ 

  62  ............................استقاللية اللجنة في تنظيمها اإلداري –ب 
  64  ..............................................استقاللية التسيير المالي :ثانيا
  64  ................األتاوى عن األعمال والخدمات التي تقدمها اللجنة –أ 

  66  ...........................إعانة تسيير تقبضها اللجنة من الدولة –ب 
  67  .......................................تمتع اللجنة بالشخصية المعنوية :ثالثا
  69  ...............................اللجنة بأهلية التصرف والتعاقد تمتع –أ 
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  69  .......................................تمتع اللجنة بأهلية التقاضي –ب 
  70  ...................قدرة اللجنة على تحمل المسؤولية عن أعمالها -جـ 

  72  ...............سوق الماليةعدم انفراد اللجنة بسلطات ضبط ال :المبحث الثاني
ازدواجية تنظيم السوق المالية من طرف اللجنة والسلطة  :المطلب األول

  73  .........................................................التنفيذية

  73  ......................تفويض سلطة تنظيم السوق المالية للجنة: الفرع األول
  73  ................................تفويض السلطة التنظيمية للجنة أساس :أوال 
  74  ......................دستورية السلطة التنظيمية التي تتمتع بها اللجنة :ثانيا 
  76  ..........................................مجال السلطة التنظيمية للجنة: ثالثا 
  77  ...............................لسلطة التنظيميةل اللجنةأدوات ممارسة : رابعا 

  Les règlements.............................................  77األنظمة  -أ 
  Les instructions.........................................  78التعليمات  -ب 

  Les recommandations...............................  79التوصيات  -جـ 
  Les avis......................................................  80اآلراء  –د 

  Les Communiqués..................................  81المنشورات  -هـ 
  81  ....مالزمة السلطة التنفيذية للجنة في ممارسة السلطة التنظيمية :الفرع الثاني

  81  ..........ل المباشر للسلطة التنفيذية عن طريق المراسيم التنفيذيةالتدخ :أوال 
      التدخل غير المباشر للسلطة التنفيذية عن طريق المصادقة على أنظمة  :ثانيا 

  83  ......................................................................اللجنة

  85  ..........يق رقابة نشاطه والمتعاملين فيهضبط السوق عن طر :المطلب الثاني
  85  ...........................صالحيات اللجنة في مراقبة السوق :الفرع األول

  85  .....................................................الرقابة السابقة :أوال 
  85  ....................................رقابة األعوان المتدخلين في السوق -أ 

  87  ..............................................رقابة المنتوجات المالية -ب 
  88  ....................................................الرقابة الالحقة :ثانيا 
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  88  ........................................مراقبة اإلعالم الموجه للجمهور –أ 
  89  ...................................................التحقيقات الميدانية -ب 

  92  ...................تدخل هيئات أخرى في رقابة السوق المالية :الفرع الثاني
  92  ........................دور اللجنة المصرفية في رقابة السوق المالية :أوال 
  95  .........................افسة في رقابة السوق الماليةدور مجلس المن :ثانيا 

  96  ...............مراقبة مدى مساواة المتعاملين في السوق أمام المعلومات –أ 
عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع  -ب 

  .................................................أو انخفاضهاها الرتفاع
97  

التعسف الناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على  -ج 
  ..............................................................جزء منها

98  

  98  ...........................................الحد من الدخول في السوق  -د 
  101  .....السلطة التحكيمية والتأديبية للجنة ضبط السوق عن طريق :المطلب الثالث
  102  ........................................للجنة السلطة التحكيمية :الفرع األول

  102  ..........................................نطاق السلطة التحكيمية للجنة :أوال 
  102  ........................................................موضوع النزاع -أ 

  103  .......................................................أطراف النزاع -ب 
  104  .......................................كيفية ممارسة السلطة التحكيمية :ثانيا 

  104  .................................................من حيث طلب التدخل -أ 
  105  .............................................من حيث الحكم التحكيمي -ب 

  106  ..........................................السلطة التأديبية للجنة: الفرع الثاني
  107  ............................................. السلطة التأديبيةدستورية : أوال 
  109  ................................................التأديبية نطاق السلطة: ياثان 
  110  ............................................كيفية تدخل الغرفة التأديبية: ثالثا  
  111  ................................العقوبات الصادرة عن الغرفة التأديبية: رابعا 

  111  ........................................................ت معنويةعقوبا -أ 
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  111  .........................................عقوبات مقيدة وسالبة للحقوق -ب 
  113  .......................................................عقوبات مالية -جـ 

  114  ...................................تأديبيةضمانات ممارسة السلطة ال: خامسا 
  114  ......................................................ضمان مبدأ الحياد –أ 
  116  .................................................ضمان قرينة البراءة - ب
  117  ..................................................ضمان حق الدفاع -ـ ج
  117  ...............................................عدم الجمع بين العقوبات - د
  118  ...............................................حدود السلطة التأديبية: ساساد 

  119  .........................تدخل القاضي عند ممارسة اللجنة لسلطة األمر -أ 
  122  ..........تدخل القاضي للنظر في الطعن ضد قرارات الغرفة التأديبية -ب 

    

    الفصل الثاني
  129  تنظيم أجهزة اإلدارة واالستثمار في السوق المالية

    

  130  .....................................أجهزة إدارة السوق المالية :المبحث األول
  130  ............................سيير بورصة القيم المنقولةشركة ت :المطلب األول
  131  .....................تشكيلة شركة تسيير بورصة القيم المنقولة :الفرع األول

  131  ..............................تشكيلة الشركة خالل المرحلة االنتقالية :أوال
  133  ...................لة الشركةتناقص النصوص القانونية المنظمة لتشكي -أ 

  135  ......................................الغموض الذي يكتنف التشكيلة -ب 
  136  ..............................................تأخير ميعاد التشكيلة -جـ 

  137  ................................تشكيلة الشركة بعد المرحلة االنتقالية :ثانيا
  137  ...........الطبيعة القانونية لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة :الفرع الثاني

مع أحكام شركات المساهمة المنصوص عليها في القانون  أحكامها اختالف :أوال
  .................................................................التجاري

138  

  138  ..............................................شركاءعدد المن حيث  –أ 
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  139  ...........................................طبيعة الشركاءمن حيث  –ب 
  140  ......................................إجراءات التأسيسمن حيث  -جـ 

  140  ................................................من حيث نشاطها –د 
  142  ....................................خضوع الشركة لرقابة خارجية -هـ 

  144  ........شركة تسيير بورصة القيم شركة خاصة تؤدي مهام مرفق عام :ثانيا
  144  ...........أن يكون الشخص من أشخاص القانون العام: المعيار األول -أ 

  146  ...............................عية لشخص إداريالتب: المعيار الثاني -ب 
  148  ..................................تحقيق النفع العام: المعيار الثالث -جـ 

  150  ..................القضاء المختص بنزاعات شركة تسيير بورصة القيم: ثالثا
  150  .................................طبيعة عالقة الشركة بأعضاء السوق -أ 

  153  ...............................طبيعة القرارات الصادرة عن الشركة -ب 
  155  ...........خضوع الشركة لنظام قانوني جديد هو النظام العام المهني: رابعا

  156  ..............المؤتمن المركزي على السندات الجزائر للتسوية :المطلب الثاني
  157  ........................المركز القانوني غير المألوف للمؤتمن :ألولالفرع ا
  157  .....................................................تأسيس المؤتمن :أوال
  158  ...............................................المؤتمن هيئة أو شركة -أ 

  158  ...............................قانونالمؤتمن شركة تأسست بموجب  -ب 
  158  .............المؤتمن شركة أسهم تأسست بمساهمين حددهم القانون -جـ 

  160  .........................طبيعة عالقة المؤتمن بالمتدخلين في السوق :ثانيا
  160  ......................................عالقات خاضعة للقانون الخاص -أ 

  166  .......................................عالقات خاضعة للقانون العام -ب 
  168  ......................................خضوع المؤتمن لرقابة خارجية :ثالثا
  168  ...................................تبعية المؤتمن للجنة وخضوعه لرقابتها –أ 

  170  ................................لرقابة وزير الماليةخضوع المؤتمن  -ب 
  172  .................................خضوع المؤتمن للرقابة القضائية -جـ 
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  173  ........................نشاطات المؤتمن المركزي على السندات :الفرع الثاني   
  174  ...................................إزالة الكيان المادي لألوراق المالية :أوال  

  174  ..................نماذج عن كيفية إزالة الكيان المادي لألوراق المالية -أ 
  177  ............إزالة الكيان المادي لألوراق المالية في التشريع الجزائري -ب 
  180  ........................................مسك الحسابات وحفظ السندات :ثانيا
  180  .....................................التعريف بماسك الحسابات الحافظ -أ 

  183  ...........................................إبرام اتفاقية فتح الحساب -ب 
  186  ................رقابة اللجنة لنشاط مسك الحسابات وحفظ السندات -جـ 

  188  .................جهزة االستثمار في السوق المالية الجزائريةأ :المبحث الثاني
  189  ..................التنظيم القانوني للوساطة في عمليات البورصة :المطلب األول
لقواعد تنظيمية غير مألوفة في شركة تجارية تخضع  الوسيط :الفرع األول

  ...............................................القانون التجاري
190  

  190  .................................اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة :أوال
  193  ...............................................شروط اعتماد الوسطاء -أ 

  198  ...........................................إجراءات اعتماد الوسطاء -ب 
 اختصاص القضاء اإلداري بالنظر في الطعن ضد قرار رفض  :ثانيا

  ..............................................................االعتماد
203  

  204  ...............................عالقات الوسيط الخاضعة لالتفاق :الفرع الثاني   
  205  ....................................عالقة الوسيط بالزبون عالقة عقدية :أوال 

  205  .............................خصائص عقد الوساطة في األوراق المالية -أ 
  209  ...............تمييز الوساطة في البورصة عن النشاطات المشابهة لها -ب 

  212  .............................تكييف عقد الوساطة في األوراق المالية -جـ 
  212  ..........................................................يطنشاط الوس –د 
  215  ..............عالقة الوسيط بالمفاوض عالقة عقدية تحكمها قواعد مهنية :ثانيا
  215  ........................................................تأهيل المفاوض –أ 

  217  ...........................هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولة :المطلب الثاني
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شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير شركة تجارية تخضع  :الفرع األول  
  ...................................................ألحكام خاصة

218  

  220  ........................المتغيرتأسيس شركة االستثمار ذات رأس المال  :أوال    
  220  ...........................................................شكل الشركة -أ 

  223  ................إجراءات تأسيس شركة االستثمار ذات رأسمال المتغير -ب 
  230  ............................تسيير شركة االستثمار ذات رأسمال المتغير :ثانيا    

  230  .......................................القواعد المتعلّقة برأسمال الشركة -أ 
  233  ................................القواعد المتعلّقة بنشاط وتسيير الشركة -ب 

  234  ..............)ت.م.ص(الصناديق المشتركة للتوظيف خصوصية  :الفرع الثاني  
  234  ....................................ماهية الصناديق المشتركة للتوظيف :الأو    

  234  ..................................تعريف الصناديق المشتركة للتوظيف -أ 
  236  ..............................خصائص الصناديق المشتركة للتوظيف -ب 

  237  ........................................اإلدارة المتخصصة لألصول –جـ 
  237  ............................الصيغة التعاقدية الثالثية ألطراف الصندوق –د 

  238  ...........................التنظيم القانوني للصناديق المشتركة للتوظيف :ثانيا    
  238  .......................................................تأسيس الصندوق -أ 

  241  .......................................................إدارة الصندوق -ب 
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    الباب الثاني

  244  تنظيم نشاط السوق المالية الجزائرية
    

    الفصل األول 
  246  نشاط السوق األوليةالقواعد المنظمة ل

    

تداخل القواعد المؤطرة للمنتوجات المالية المطروحة في السوق  :حث األولالمب
  247  ..........................................................األولية

  248  .............................................ماهية القيم المنقولة :المطلب األول
  249  ..............................................ولةتعريف القيم المنق: الفرع األول

  249  .....................................................التعريف التشريعي :أوال 
  250  ....................................................في القانون الفرنسي –أ 

  250  ..................................................في القانون المصري -ب 
  251  ................................................في القانون األمريكي -جـ 

  251  ..................................................في القانون الجزائري –د 
  252  .......................................................التعريف الفقهي :ثانيا 
  254  ..................................القواعد المهنية التي عرفت القيم المنقولة: ثالثا 

  254  ..........................................خصائص القيم المنقولة :الفرع الثاني
  255  .......................................................التماثل في اإلصدار :أوال 

  255  ...............................................التساوي من حيث صنفها -أ 
  255  ..............................................التساوي من حيث قيمتها -ب 

  257  ........................التساوي من حيث الحقوق التي تخولها لصاحبها :ثانيا 
  257  .........................................................القابلية للتداول: ثالثا 
  258  ......................................................القابلية للتسعيرة: رابعا 
  258  .................................................عدم القابلية للتجزئة: خامسا 
  259  ..............................تمييز األوراق المالية عما يشابهها: فرع الثالثال
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  259  .............................التمييز بين األوراق المالية واألوراق النقدية: أوال 
  259  .......................................................من حيث التنظيم –أ 

  259  .......................................الغرض من اإلصدار من حيث –ب 
  259  .............................................من حيث جهة اإلصدار -جـ 

  260  ..................................................من حيث قيمة الورقة –د 
  260  ...............................................من حيث كيفية تداولها -هـ 

  260  ................................من حيث الحقوق التي تخولها لصاحبها –و 
  261  .............................يةتجارالتمييز بين األوراق المالية واألوراق ال: ثانيا 

  261  ..........................................................من حيث التنظيم –أ 
  261  ........................................................من حيث اآلجال –ب 
  261  ......................................................من حيث الخصم -جـ 

  261  .............................................من حيث إجراءات اإلصدار –د 
  262  ......................................................من حيث القيمة -هـ 

  263  ......03-97القيم المدرجة في السوق بموجب نظام اللجنة رقم  :المطلب الثاني
  265  .........................................................األسهم :الفرع األول

  265  .........................................................هماألستعريف  :أوال 
  267  ..........................................................األسهمأنواع  :ثانيا 

  267  .............................................................من حيث شكلها -أ 
  269  .................................لتي يقدمها المساهممن حيث طبيعة الحصة ا -ب 

  270  ..................................من حيث الحقوق التي تقرها للمالك -جـ 
  272  .....................................................من حيث االهتالك -د 

  273  ........................................................السندات :الفرع الثاني
  273  ........................................................تعريف السندات :أوال    
  275  ..............................................تمييز السندات عن األسهم :ثانيا    
  276  .........................................................أنواع السندات: ثالثا 

  276  .........................................من حيث الجهة المصدرة للسند -أ 
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  277  .....................................................من حيث الضمان -ب 
  277  ..............................من حيث القيمة التي تصدر بها السندات -جـ 

  278  ........................................................من حيث الفوائد -د 
  278  ..03-97 المنتوجات المدرجة في السوق بعد صدور النظام رقم: المطلب الثالث
  279  .1998القيم التي أقحمها وزير المالية بموجب القرار الصادر في : الفرع األول

  280  ...زير المالية للقيم الصادرة عن الخزينة العمومية بموجب قرارتحديد و: أوال
  280  ...........................تعريف القيم الصادرة عن الخزينة العمومية -أ 

  281  ...........................أنواع القيم الصادرة عن الخزينة العمومية -ب 
  282  .ليات البورصة بتداول قيم الخزينةعدم اختصاص لجنة تنظيم ومراقبة عم: ثانيا
  282  ..................................إجراءات إصدار وتداول قيم الخزينة –أ 

  283  ........................................تنظيم قاعة سوق قيم الخزينة –ب 
  285  .إسناد االختصاص بتداول قيم الخزينة إلى المختصين في قيم الخزينة - جـ 

  286  ........12/01القيم المدرجة في السوق بموجب نظام اللجنة رقم : الفرع الثاني
  287  .....................................السندات القابلة للتحويل إلى األسهم: أوال
  288  ......................شروط إصدار السندات القابلة للتحويل إلى األسهم -أ 

  288  .......................ار السندات القابلة للتحويل إلى األسهمثمن إصد -ب 
  289  ........................................ تحويل السندات إلى األسهم -جـ 

  290  .........................أثر إصدار السندات القابلة للتحويل إلى األسهم -د 
  292  .........................كتتاب باألسهمسندات االستحقاق ذات قسيمات ا: ثانيا
  292..........شروط إصدار سندات االستحقاق ذات قسيمات اكتتاب باألسهم -أ 

  293..................................................ثمن وآجال االكتتاب -ب 
تاب التزامات الشركة المصدرة لسندات االستحقاق ذات قسيمات االكت -جـ 

  294.............................................................باألسهم

  295.....................................................حقوق حامل القسائم -د 
  297........................................................سندات المساهمة: ثالثا

  299.....................................................الستثمارا تشهادا: رابعا
  300......................................إجراءات إنشاء شهادات االستثمار -أ 
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  301.......................................كيفية إصدار شهادات االستثمار –ب 
  302  .......في تأطير عمليات  السوق األولية مكانة القانون الخاص :المبحث الثاني
  303  ..................النظام القانوني لطرح األوراق المالية لالكتتاب :المطلب األول
  304  ..............................تنظيم عملية اللجوء العلني لالدخار: الفرع األول

  305  .........................................تعريف اللجوء العلني لالدخار :أوال 
  309  ..........................................حاالت اللجوء العلني لالدخار :ثانيا 

  309  ..............................اللجوء العلني لالدخار عند تأسيس الشركة -أ 
  310  .....................اللجوء العلني لالدخار عند زيادة رأسمال الشركة -ب 

  312  .................الترخيص باإلصدار عن طريق اللجوء العلني لالدخار: ثالثا 
  313  ......................................................الجهة المصدرة للترخيص -أ 

  316  .....................عالم الموجه للجمهوراإلالترخيص يتعلق بنوعية  -ب 
  317  .............................توظيف اإلصدارات واالكتتاب فيها :رع الثانيالف
  318  ...................................توظيف القيم المصدرة بين الجمهور :أوال 

  318  .........................................................أنواع التوظيف -أ 
  319  .....................................................أساليب التوظيف -ب 

  321  ...................التكييف القانوني الكتتاب الجمهور في القيم المصدرة :ثانيا 
  322  ......................................االكتتاب تصرف باإلرادة المنفردة -أ 

  324  .............................................االكتتاب تصرف جماعي -ب 
  325  .............................................االكتتاب تصرف عقدي -جـ 

  330  .................تسويق اإلصدارات عن طريق السعي المصفقي :المطلب الثاني
  332  ..........................................ماهية السعي المصفقي :الفرع األول

  332  ..............تعريف السعي المصفقي وتمييزه عن األنظمة المشابهة له :أوال 
  332  ................................................تعريف السعي المصفقي -أ 

  334  .........................تمييز السعي المصفقي عما يشابهه من أنظمة -ب 
  338  ................................................المصفقي تكييف السعي: انيثا 

  339  ..........................................المصفقي أحكام السعي :الفرع الثاني
  340  ................................االلتزامات الناشئة عن السعي المصفقي :أوال 



 520 

  340  .......................................قدالتزامات الساعي قبل إبرام الع -أ 
  341  ......................................التزامات الساعي عند إبرام العقد -ب 

  342  ....................................التزامات الساعي بعد إبرام العقد -جـ 
  344  .........................................................حقوق الساعي :ثانيا 
  345  .................................المسؤولية الناشئة عن السعي المصفقي: ثالثا 

  345  ..............................................المسؤولية المدنية للساعي -أ 
  347  ....................................................المسؤولية التأديبية -ب 

  350  ..................................................المسؤولية الجزائية -جـ 
    

    الفصل الثاني
  352                  نشاط السوق الثانويةتنظيم 

    

  354  ..............هيمنة الطابع التنظيمي على عمليات السوق الثانوية :المبحث األول
355  .........................الطابع التنظيمي للقيد في السوق الثانوية :لالمطلب األو  

  356  ....................عن طريق التنظيمشروط القيد تحديد اللجنة ل :الفرع األول
  357  .......................................القيد في سوق سندات الرأسمال :أوال
  357  ......................ال في السوق الرئيسيةشروط قيد سندات الرأسم -أ 

  359  ...............شروط القيد في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ب 
  362  ...........................................القيد في سوق سندات الدين :ثانيا
  362  ...............شروط قيد سندات الدين الصادرة عن شركات المساهمة -أ 

عات المحلية وسندات اقيد سندات الدين الصادرة عن الدولة والجم - ب 
  ................................................الخزينة بقوة القانون

363  

من طرف  القواعد اإلجرائية للقيد في البورصةضبط  :الفرع الثاني
  .......................................................المهنيين

364  

  365  .................................تحضير الشركة للدخول في البورصة :أوال
  365  ............................................................ملف القيد -أ 

  369  .......................التأشير على المذكرة اإلعالمية من قبل اللجنة -ب 
  370  ...........................................صدور قرار بقبول القيد -جـ 



 521 

  371  ........................إبرام اتفاقية القيد مع شركة تسيير البورصة - ثانياً
  371  .......................................................أنواع التسجيل -أ 

  373  ............................................النشرة الرسمية للتسعيرة -ب 
  373  .....................................................إجراءات اإلدخال :لثاًثا

  374  .......................................................اإلجراء العادي -أ 
  375  .................................إجراء العرض العمومي بسعر أدنى -ب 

  377  .........................إجراء العرض العمومي للبيع  بسعر ثابت -جـ 
  379  ...................إجراءات إدخال القيم الشبيهة للخزينة في البورصة -د 

  379  ..............في السوق الثانوية التداول والتسوية تنظيم حصص :المطلب الثاني
  380  ..........................................تنظيم حصص التداول :رع األولالف

  381  .......................................بورصةالزبون إلى ال أوامر نقل :أوال
  381  ....................................الطبيعة القانونية ألوامر البورصة -أ 

  383  ...........................................مضمون أوامر البورصة -ب 
  384  .............................................أنواع أوامر البورصة -جـ 

  388  ...........................................................تسعير القيم :ثانيا
  389  .......................................................أنظمة التسعيرة –أ 

  391  ......................................................طرق التسعيرة –ب 
  393  ...........................تسعير القيم المنقولة في بورصة الجزائر -جـ 

  398  ................................والمقاصة تنظيم حصص التسوية :الفرع الثاني   
  398  ..................97/03تسوية ومقاصة العمليات في ظل النظام رقم  :أوال  

  399  ......................................سير حصص التسوية والمقاصة –أ 
  402  ...................................................التسوية عوارض -ب 
  403  ...................03/01في ظل النظام رقم  تسوية ومقاصة العمليات :ثانيا
  405  .........................................النظام الفرعي لضبط األوامر -أ 

  405  ................................................النظام الفرعي للقرن -ب 
  406  ......................................النظام الفرعي لحل العمليات -جـ 

  407  ..................الطابع التعاقدي لبعض عمليات السوق الثانوية :المبحث الثاني



 522 

  408  ....................................إدارة محفظة األوراق المالية :المطلب األول
  408  ........................تكوين عقد إدارة محفظة األوراق المالية :الفرع األول

  409  .........................................مفهوم محفظة األوراق المالية :أوال
  409  ..........................................القيم المنقولةتعريف محفظة  -أ 

  410  .........................................المنقولة تكوين محفظة القيم -ب 
  412  .....................................................المحافظأنواع  -جـ 

  413  ...........................................إدارة محفظة القيم المنقولة -د 
  415  .................................أركان عقد إدارة محفظة القيم المنقولة :ثانيا
  415  ..........................................قدنعقاد العالشروط العامة ال -أ 

  419  ..................الشروط الخاصة بعقد إدارة محفظة األوراق المالية -ب 
  419  ............................أحكام عقد إدارة محفظة القيم المنقولة :الفرع الثاني   

  420  ...............................................التزامات الشركة المديرة :أوال 
  420  ...........................................التزامات المسير تجاه الزبون -أ 

  426  ..........................................تجاه اللّجنة مسيرالتزامات ال -ب 
  433  .................................................الشركة المديرةحقوق  :ثانيا   

  433  ...............................................الحق في ضمانات التنفيذ -أ 
  435  .....................................................الحق في العمولة -ب 

  438  ..........................ضرورة رفع الحظر على العقود المالية :المطلب الثاني
  439  .................................................العقود المستقبلية :الفرع األول  

  440  ................................................مفهوم العقود المستقبلية :أوال    
  440  .............................................تعريف العقود المستقبلية -أ 

  441  ............................تمييز العقود المستقبلية عن العقود اآلجلة -ب 
  443  ............................................أنواع العقود المستقبلية -جـ 

  445  ................................................أحكام العقود المستقبلية :ثانيا 
  446  ..........................لعمليات الواردة على العقود المستقبليةتنفيذ ا -أ 

  447  ................................ضمانات التنفيذ في العقود المستقبلية -ب 



 523 

  449  ...................................................عقود الخيارات :الفرع الثاني
  450  ..................................................تيارماهية عقود االخ :أوال     

  450  ..................................نبذة عن ظهور وتطور عقود االختيار -أ 
  450  ...............................................تعريف عقود الخيارات -ب 

  451  ...............................................أنواع عقود الخيارات -جـ 
  455  ............................................دوافع التعامل في الخيارات -د 

  456  ............................................تنظيم سوق عقود الخيارات :ثانيا 
  457  ...........................................أنواع أسواق عقود الخيارات -أ 

  458  ..........................................العضوية في سوق الخيارات -ب 
  459  .....................................................تداول الخيارات -جـ 

  462  ...........................................................................خاتمة
  475  ...................................................................ئمة المراجعقا

  508  ..........................................................................فهرس
 



 ������� �	
��� ������� �
� 

  ����� ��	 
��� ����� 
��� �� � �����  ��������  ����� ��������� ������ ����                                �      �         �                           
������� � ��� !��  �"�#�� $�"� ����%�� &�������                  �                             . (� ���� )�*��� �"� +*��

��*,�-��  ������)�*�� (� ������ +�*.�� � (��� � +�.*� /�����0
1�2� (���%��3�.�� .  �����	 
���� ���� ��4 ������� 3�.�� 1�2 �� � ��5�6

�� &�	�.�� � ������� �������3�.�� ��5 . ��*,�� &������ ���� �� 7"� �����
 �������� 3�.�� 
����� ��18�� ��� � �	��� ����� ��96 �	���	��  
����� �!��1

 ������� &� �: �1;����������� 3�.�� 1���� . 

�������� <�= $�" (	 �  �)��.�� �����. "�������� 3�.�� (����" . (�� ����
 ������ ?=� ��	 )�� ���	 �	���� ���� ��� ���������� ��!������ �������� ���% �	���

������� 3�.�� ���.�� 
���� (� 
���� +�*.�0��� �= (����!���� ����*� � ����* ��*� . 

  

RESUME DE THESE EN LANGUE FRANÇAISE 

L’Etat Algérien a entrepris d’importantes réformes dans le cadre de 
libéralisation de l’économie, en réponse à ses engagements internationaux.  
Des réformes qui se traduisent par le retrait de l’Etat de la sphère économique, 
au profit des opérateurs économiques spécialisés dans chaque secteur. 

La régulation du marché financier constitue  un des meilleurs exemples 
de désengagement de l’Etat au profit de la COSOB autorité de régulation 
du marché financier, assisté par les entreprises du marché. Cette nouvelle 
catégorie d’acteurs édite une nouvelle catégorie de normes juridiques, qui 
influent sur le régime juridique qui encadre les organismes du marché 
financier et ses activités.   

On assiste alors à la naissance d’une nouvelle branche de droit, appelé 
« le droit du marché financier ». Composé de normes privées d’origine 
législative et professionnelle qui favorisent le mode contractuel dans la 
gestion du marché, et des normes étatiques qui attestent les limites du 
désengagement de l’Etat de l’encadrement et de la gestion du marché 
financier algérien, sous prétexte de la protection du marché et des 
épargnants et intervenants.  
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