
طرق التسعرية
املنصوص عليها

ين��ص التنظي��م الع��ام لبورص��ة الجزائر عى 
طريقتني للتسعرية وهام التسعرية بالتثبيت و التسعرية 

املستمرة.

غري أنه منذ أن بارشت البورصة نشاطها الفعيل، مل تُستعمل 
إال طريقة التسعرية بالتثبيت. 

وتتمثّل عملية التسعرية بالتثبيت يف تطبيق سعر واحٍد عى 
جميع املعامالت التي تُجرى عى السند الواحد خالل جلسة 

التداول.

و هذا السعر يسمح ب� :

 تضخيم حجم السندات املتبادلة،

 تقليص اختالل التوازن بني العرض و الطلب،

 وأخرياً، تقليص تذبذب األس��عار مقارنة مع سعر إغالق 
آخر جلسة للبورصة.

تسوية املعامالت
 يتم تس��وية املعام��الت املنجزة يف بورص��ة الجزائر عى 
األسهم والسندات التي تصدرها الركات بعد ثالثة أيّام 

من أيام العمل الرسمية من تاريخ تداولها.

 يت��م تس��وية املعام��الت املتعلّق��ة بس��ندات الخزينة 
العمومية بعد يوم واحد من تداولها يف البورصة.
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كيف ندخل األوامر يف البورصة؟
إن إدخال أمر الرشاء أو البيع يف البورصة ال يتّم إالّ عن 

طريق وسيط يف عمليات البورصة معتمد.

يج��ب أن يتضمن أمر البورصة بعض البيانات الرضورية يك 
يتم تنفيذه تنفيذاً سليامً، من بينها:

  هوية مقّدم األمر،

  الغرض من العملية: رشاء أو بيع،

  عنوان أو اسم القيمة التي يتعلّق بها األمر،

  كمية أو عدد السندات املطروحة للتداول،

  الس��عر األع��ى )لل��راء( واألدىن )للبي��ع( الذي يبدي 
املستثمر استعداداً لدفعه أو يقبل تقاضيه مقابل تنفيذ 

أمره،

  ف��رة صالحية األمر، والت��ي يجب أن ال تتعّدى 30 يوماً 
ابتداًء من يوم انشائه،

  توقيع صاحب األمر.

أنواع أوامر البورصة
طبقا لألحكام التنظيمية لعم��ل البورصة، ميكن ألوامر 
البورصة أن تأخذ إحدى األش��كال التالية وهذا حسب 

بيانات السعر أو الصالحية:

1. بيانات السعر
تقبل رشكة تس��يري القيم املنقولة نوعني من األوامر حسب 

السعر وهام:

أمر "محدد السعر":
األم��ر "املحدد الس��عر" هو أحد أنواع األوام��ر يف البورصة، 
حيث يحدد املش��ري أو البائع الس��عر املرغوب سواًء كان 

أعى أو أقل من السعر الذي قّرره لراء أو بيع السند.

أمر "بالسعر األفضل":
األمر "بالسعر األفضل" هو أمر بالراء أو البيع مل يتم تحديد 

سعره، ويتم تنفيذه بأفضل سعر متداول يف السوق.

2. بيانات الصالحية

تقبل رشكة تس��يري القي��م املنقولة بأربع أن��واع من األوامر 
حسب فرة الصالحية وهي:

أمر صالح "ملدة يوم": وهو أمر بالراء أو البيع صالح فقط 
يف جلسة التداول التي تيل تسجيله.

أمر صالح "لتاريخ معني":  وهو أمر بالراء أو البيع صالح 
لغاية تنفيذه أو لغاية آخر جلسة تداول للبورصة يف الشهر 

املدين الجاري.

أمر "ذو صالحية محدودة": وهو أم بالراء أو البيع مدة 
صالحيته ال تتجاوز 30 يوماً ويعدُّ صالحاً لغاية انتهاء جلسة 

التداول املذكورة.

أم��ر صالح "لغاية التنفيذ": وهو أم��ر بالراء أو البيع مل 
يحّدد له تاريخ انتهاء الصالحية، وصالحية تقدميه يف السوق 

ال تتجاوز ثالث أسابيع متتالية.

3. نوع خاص

أم��ر ع��ى "كل يشء أو ال يشء": هو أم��ر للبيع أو الراء ال 
ميكن تنفيذه بصفة مجزّئة. وقد تم تجميد التعامل بهذا األمر 

مؤقتا، وذلك لتعزيز سيولة السندات املُسّعرة يف البورصة.
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