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سري الجلسات يف البورصة 
 تقوم رشكة تسيري بورصة القيم املنقولة بتنظيم جلستني 
للتداول عى القيم املنقولة التي تُصدرها الركات ذات 

األسهم، وذلك بشكل أسبوعي يومي االثنني واألربعاء.

 وتج��ري عملي��ة تس��عري الس��ندات الش��بيهة للخزينة 
بصفة يومية م��ن األحد إىل الخميس. وتبدأ جلس��ات 
البورصة عى الساعة 9:30 صباحاً وتُختتم عى الساعة 

11:30 صباحاً.

 يقوم الوس��طاء يف عمليات البورصة بقيد وَمرْكَزَة أوامر 
البورصة ضمن س��جالت مركزية. وينبغي عى الوسطاء 
يف عمليات البورصة أن يقوموا بإدخال األوامر الصادرة 

من الزبائن يف أقرب وقت ممكن.



ما ذا متثل البورصة؟
البورصة ه��ي املكان الذي يتم فيه ت��داول األصول 

املالية عىل املديني املتوسط والطويل.

وهي تعترب أيضاً وسيلة فعالة جًدا من أجل:

 تعبئة املدخرات املحلية واألجنبية ،إمثار املوارد الفائضة 
وتعزيز قيمة الركات املدرجة؛

 توسيع العمل االستثامري وتعميمه؛

 تحسني الحوكمة لدى الركات؛

 ضامن اس��تدامة الركات )املجّمعات الكربى، الركات 
الصغرية واملتوسطة(؛

 االرتقاء بسمعة الركة.

تنظ����������يم
 بورص�����ة الج������زائر 
من  للعديد  تجمعٍ  عن  عبارة  هي  الجزائر  بورصة 

املؤسسات واملهنّيني، من بينهم:

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها )COSOB( التي 
متثّل سلطة السوق املايل الساهرة عى ضامن احرام أنظمة 

البورصة السارية املفعول وحامية املدخرين.

عامة  املعروفة   ،)SGBV( القيم  بورصة  تسيري  رشكة   
مملوكة  أسهم  ذات  رشكة  وهي  الجزائر،  بورصة  باسم 
التنظيم  البورصة. وتتمثّل مهامها يف  للوسطاء يف عمليات 
وتنظيم  البورصة،  إىل  الركات  إدخال  لعمليات  العميل 
املعلومات  التسعرية ونر  نظام  التداول، وتسيري  جلسات 
واإلحصاءات املتعلّقة بالبورصة )من خالل النرة الرسمية 
للتسعرية وقنوات اإلعالم األخرى: مواقع االنرنت، الومضات 

املتلفزة، الصحف الوطنية ...(.

البنوك  هم   )IOB( البورصة  عمليات  يف  الوسطاء   
واملؤسسات املالية والركات التجارية التي تتمحور نشاطاتها 
أساساً حول القيم املنقولة. ويتم اعتامد الوسطاء يف عمليات 
البورصة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.

 املؤمتن املركزي الذي ينشط تحت اسم "الجزائر 
أسهم،  ذات  رشكة  عن  عبارة  وهو  للمقاصة" 

السندات  حفظ  ضامن  يف  مهمتها  تتمثل 

باسم  املفتوحة  الجارية  الحسابات  وإدارة  املُصَدرة،  املالية 
وإنجاز   ،)TCC( السندات  حافظي  الحسابات  ماسيك 
ونزع  املُصِدرة،  الركات  لفائدة  السندات  عى  معامالت 
الصفة املادية عن السندات وترميزها وفقاً املعايري الدولية 

)ISIN: الرقم الدويل لتعريف األوراق املالية(.

 ماسكو الحسابات حافظو السندات )TCC( هم البنوك 
واملؤسسات املالية الركات التجارة التي متتلك صفة الوسطاء 
حافظو  الحسابات  ماسكو  ويوفّر  البورصة.  عمليات  يف 
الحسابات  وتسيري  فتح  خدمات  للمستثمرين  السندات 
الجارية املخصصة للقيم املنقولة املكتتب عليها يف السوق 

األولية أو املكتسبة يف السوق الثانوية.

  )OPCVM(التوظيف الجامعي للقيم املنقولة  هيئات 
املتغري  املال  رأس  ذات  االستثامر  رشكات  من  وتتألف 
للتوظيف )FCP(. وتعترب  املشركة  والصناديق   )SICAV(
هذه الهيئات مبثابة محّفزات حقيقية لضامن السيولة عى 
القيم  نر  يف  دور جوهري  ولهم  البورصة  سوق  مستوى 

املنقولة يف أوساط فئات واسعة من جمهور املستثمرين.

 وتوجد يف البورصة الجزائرية حالياً رشكة استثامر ذات رأس 
املايل"  االستثامر  "رشكة  املسامة  وهي  واحدة  متغري  مال 

)SICAV CELIM(




