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 طبيعة المؤسسات واألسواق المالية في الجزائر:  الثلثمبحث اال
      
هذا املبحث طبيعة املؤسسات واألسواق املالية يف اجلزائر، ويتعلق األمر بالسوق النقدي، الذي أنشأ                ناول يف نت     

يف سنة  ي  ات، أ نعيسعينات ، وبدأ العمل مع هناية الت      ، يف حني أنشىء السوق املايل يف بداية التس        1989يف سنة   
1999 . 

 

 :النقديةق السو. لاألولب طلما  
ذي يتم فيه تبادل نقود البنك املركزي من خالل          لملكان ا افهومه الضيق بأنه    مبدي  قق الن وعرف الس ي 

عىن الواسع فهي عبارة عن     ، أما بامل  )البنك املركزي (عمليات جتري على احلسابات املعتمدة لدى مؤسسة اإلصدار         
ض واقتراض األموال على املدى القصري، وذلك من خالل تداول          ارقيتم إ  نيصرية األجل أ  قال  مواأل سسوق رؤو 

 .األوراق املالية قصرية األجل 
 
 :وق النقدية ساء النشإ. رع األول الف  

، ومع  86/12لقانون املصريف   ، تنفيذا ملا جاء يف ا     1989 ماعاء السوق النقدي يف اجلزائر      شنإد مت   قو 
ة  دإعاب،مت وضع النظام املصريف على مسار تطور جديد متيز           14/04/1990 ض يف رلقوا دلنقان  قانوصدور  

 .تنشيط وظيفة الوساطة املالية ،وإبراز دور النقد والسياسة النقدية
 سوق نقد مركزي    ة عن ارعبهي  "ية كان السوق النقدي عبارة عن سوق ما بني البنوك اليت             دالبا يف        

 مأيا 7، فلم تتجاوز مدة املعامالت فيه       "يه احتياجاهتا من السيولة   فطي  غتو  ا أ هئضات القرض فو  ؤسساتوظف فيه م  
، ومتيز عرض األموال املوجهة لإلقراض بعدم االستقرار، ونتج ذلك عن تطور عوامل مستقلة عن السيولة املصرفية                 

ى بالعرض إىل لذي أدار  مألال السيولة   إختالاملصرفية، ويعترب هذا أحد عوامل       أوراق نقدية خارج الدائرة      بوروه
 . 1وضعية اإلحتكار

 من هذه الوضعية، عملت السلطات النقدية على متديد آجال إستحقاق العمليات ،فبعدما كان                ص    وللتخل
 إىل مثانية أشهر يف     ، مث 1992، إنتقل إىل أربعة أشهر يف        1989اعة و سبعة أيام يف      س 24 يتراوح ما بني  

نطاق املتدخلني قصد جذب اإلستقرار لألموال املعروضة، و          توسيع على تاطا عملت السل  ، كم 1995و1994
 :  أصبح السوق النقدي متكونا من البنوك واملؤسسات املالية التالية1992إبتداء من 
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 ):13( م ول رقجد
 ن يف سوق مابني البنوكدخلوتوضح املي

 تؤسساملا *ىرخأسسات ؤم
 الستثماريةا

 تؤسساملا
 ريغ ليةاملا
 بنكيةلا

 بنوكال

EL 
BARAKA 

CAAR BAD BADR 

 CAAT CNEP BEA 
 CNAS  BDL 
 CNL  BNA 
 CNMA  CPA 
 CNR   
 SAA   
 CASNOS   
 CCR   

2002/12/20: dz,le. algeria-of-bank.www\\:,httpsentation du marche monetaireépr: Source  

 
لة حاكن يف   يفض من خالل بنك اجلزائر مبعدل فائدة معدوم، ل        و ةقدينوق ال سخل يف ال   يتد الة خاصة، حيث  ح كةربال بنك*

 .حدود مبلغ الفوائد غري احملصلةته للسيولة ميكنه طلب إعادة متويله جمانا لدى بنك اجلزائر يف حاج
 

 ء، ويقوم  مسا د30 و سا15 صباحا إىل الساعة     9يوميا دون انقطاع من الساعة      دية    النق مل السوق وتع      
 قكزي بدور املنظم واملسري هلذه السوق ، فهو يلعب دور الوسيط أو السمسار يف اجلزائر بتويل التنسي                 رامل كنالب
ت بعض املتدخلني على النقود املركزية العرض الذي        اطلب تدخلني الطالبني  عندما تفوق    ني املتدخلني العرضني وامل   ب

خاصة املرتبطة مبعدل   (رى أن الشروط املقترحة     ا ي مدنعي    زنك املرك  الب يقترحه املتدخلون اآلخرون، كما يتدخل    
ركزي التحكم يف هذه السوق     ويستطيع البنك امل  . حيددها يتلاغري موافقة للوضع الذي يتصوره واملقاييس       )الفائدة  

هذه يكون يف حالة شح يف عرض النقود املركزية، حيث يسمح له ذلك بإستعمال ثقل تدخله يف مثل                     دمانع
 البنك املركزي نظري لعبه لدور الوسيط أو السمسار عموالت على حساب املقترضني، وتتحدد              ىضاقتي احلاالت،

 : يلي امكهذه العموالت 
  .ايوم 30 ل العمليات اليت ال تتجاوزكلسنويا   1/16% -   
 .   1 يوما30ل العمليات اليت  تتجاوز كسنويا ل % 1/32-   
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 لنقدية  اقوسلا نك الجزائر فيب تالدخت:يناثع الالفر 
 :جلزائر عدة أدوات لتدخله يف السوق النقدية منهاانك إن لب

 :  املفتوحةالسوقات عملي-1
سوق لا ت السوق املفتوحة هدف حمدد عادة هو معدل الفائدة، وتكمن يف شراء البنك املركزي يف                ليام     لع

ن وز أ  جي ، وال 1ة قابلة للخصم أو مبنح قروض     اصندات خ وس ر أشه 6ن  م يف اقل    قحتست ةالنقدية لسندات عمومي  
 .2 ميزانية السنة املالية السابقةة يفثبتة املمن اإليرادات العادية للدول% 20 للعمليات هذه يلاإلمجا غليتعدى املب

د سنة لل عرية قاط  تسع عطيتلية أن   املا تاسة بطلب بنك اجلزائر عن طريق التلكس من البنوك واملؤس         يعمللم ا ت  وت
. لعروض باستمرار وخيتار أحسنها   ا ىئر عل ازسعر الشراء وسعر البيع، ويتحصل بنك اجل      ل فائدة حمدد ب   عدأو م 

ة وتاريخ العملية وتاريخ القيمة وتاريخ االستحقاق       عباململبلغ االمجايل للسندات ا   ات ا سعري الت تتضمن عروض هذه  
 حتديد يكونليه ، وع(i)مسي الفائدة اال عدل  لك م  وكذ (n)د  نقاق الس  استح  وتاريخ مةيقلا خوعدد األيام بني تاري   
 :3يلي سعر السند كما

 باع اململبلغ      ا    
 =عر الس  
    1 + i x n / 360 

 
 :تمانا األنظام-2 
 أو  قدية الن  لتدخالته يف السوق    بدأ بنك اجلزائر نظام حتديد سقف      1991أكتوبر    ىل إ 1991 وان ج نم

. ألجل وأ اة أو خاصة يومي   يعموم اتد سن –نات  األماام  ظ بن –ق طرح أو األخذ     يسحبه للسيولة عن طر   
دة املتفاوض عليها متاشيا مع تدخالت بنك اجلزائر        ئاف تعديل معدالت ال   تالتدخالن  عرف هذا النوع م    ولقد

كأداة   التاريخ املذكور  ء من بتداقة ا عتماد على هذه الطري   سوق النقدية، وهكذا مت اال    لا سيولة ةلومع حا 
 ملاس عوا أسر وهو حمسوب على     ئبنك اجلزا  فرط نة حمدد مسبقا من   ألماالتعديل النقدي، وللعلم فإن مبلغ ا     

، وجتدر  )القانونية دو النق لواعمليات على اخلزينة، حتويالت العمالت الصعبة، تد      (بنكية  لا مستقلة عن سيولة  
 .ةساع) 24( أيام هو حمقق لفترة 7انة لفترة مة إىل أن البنك املركزي ميكنه أن يقوم بعمليات األاإلشار

من البنوك واملؤسسات املالية سندات مضمونة من قبل         ة  األمانم   أن يأخذ حتت نظا    رجلزائبنك ا لميكن  و       
 .4هراش) 06(ة مان سنوال تتعدى مدة الض... ت جتارية، امليعل ثمتارج خلا اجلزائر أو من قبل

                                                 
 .قانون النقد والقرضن م) 76( ادة امل 1
 .والقرضقد نلا نوقانن م) 77( ادة امل 2

3 Banque d’Algérie, Instructions et Notes aux banques, n 28,du 22 Avril1995. 
 . قانون النقد والقرضمن) 69( ملادة  ا 4
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دات حتويل  نالية مست ملا اتؤسس أشهر على األكثر من البنوك وامل      6ة ملدة   نن يقبل حتت نظام أما    ه أ كنميو 
من البنوك   ةناألما مال دائما حتت نظ   ن يقب أه  ن ميك اكم. 1ة أو قروض متويل قصرية األجل      يضا مومس رومتثل ق 

ملية عمنشأة لتشكيل قروض متوسطة اجل مع إمكانية جتديد ال        دات  ر سن  اشه 6واملؤسسات املالية ملدة أقصاها     
 سندات من البنوك واملؤسسات املالية ال       نة األما امكنه قبول حتت نظ   جانب ذلك مي   ىل إ نوات، س 3على أال تتعدى    

 .2رهش أ3 نميبقى ال ستحقاقها أكثر 
 

  
 : القروضادات  مزنظام-3
الزمة ولة ال ري السي وفت فدهب 1995ا النوع من أدوات الرقابة النقدية غري املباشرة يف            هذ ء إىل واللجمت     

األخري هو  قتصاد اجلزائري، ولقد استهدف هذا اإلجراء إحالل إعادة اخلصم كون هذا              الحلسن ل  ا للسري
ر، كما يتم تقسيم    ألكثلى ا ية ع لة العمل ي ل سلفاكاو  أاملناقصة عن طريق التلكس      متة، وت لوياملصدر الرئيس للس  

 :3ماسقأالسندات يف شكل ضمانات إىل ثالثة 
ات اخلزينة، سندات التجهيز، سندات متثل قروضا بنكية ومضمونة من          ون أذ يف ثلتتمو: ىلفئة األو لات  سندا.أ

 . قابلة ملناقصةيهوات من الصنف األول، سسؤة للمحونطرف الدولة وسندات متثل القروض املم
د ذا حد إال إ  ال تقبل ،  يناثلا متثل قروضا ممنوحة ملؤسسات من الصنف        اتهي سند و: ةثاني ال ئةفلاات  دنس.ب

 .ناقصةملذلك يف ا
 .ل قروضا ممنوحة ملؤسسات من الصنف الثالث، وهي ال تقبل متاماثندات متس: الثالثة ئةفلات اندس.ج
ملتعلقة  ا 1994رب  نوفم 02 يف   املؤرخة 94-74نيف املؤسسات تبعا للتعلمية رقم      صت م أو يي تق  مت قدل    و

 :4ما يلي ككونبلابتحديد قواعد احلذر لتسيري 
 .ةيرقوق جاح: الصنف األول -
 مشاكل حمتملة،ت قوق ذاح: اينثف النلصا -
 . أخطارا كثريرفقوق تعح: ثالثف النلصا -
1996يف هناية   % 17.06 اخنفض إىل    مث 1995 ة هناي يف% 19.44ل مزايدة القروض ب      معد  قدر دولق     
 .20005أبريل  يف %10.05 مث % 11.54 إىل  وصل1999 توبر أك، ويف

                                                 
 .انون النقد والقرضقن م) 70( ادة امل  1
 .والقرضد نقالقانون ن م) 71( ادة امل 2
ري منشورة،كلية االقتصاد وعلوم لة ماجستري غسا،ر"ردراسة حالة اجلزائ: ركزي على فعالية السياسة النقديةملالبنك ا أثر استقاللية"ة، ينلول حسمش 3

 .177ص، 2001 التسيري، جامعة اجلزائر،
 .178بق،صسا العجرامل  4

5  Média Bank ,n° 47 , Avril/Mai 2000,p12. 
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 :أذونات اخلزينة اداتز م نظام-4 
 جتامن الن  % 36دج أي    مليار   526 ما يقارب    1994ية العمومية الداخلية يف اجلزائر يف هناية        يوند امل ثلثم    
 .1نية العمومية الداخليةديون املم% 30جل  اخلام، كما مثلت املديونية النقدية قصرية األيلخالدا
ري األموال عن طريق التسي وسؤق رسو تطوير السوق النقدي وة يفيم العموةنيزخلل مهر الدور املهيظن هذا     م

سة نقدية حتدد من جديد، وهو ما ايسإطار  يفالنشط للمديونية الداخلية وضرورة حتديد وسيلة متويل غري مباشرة 
يات لمت العلقد سامهو ،اهتايلة والتسيري التجاري احلر للبنوك واملؤسسات املالية لعمفائدت العداليستدعى حترير م
 .الت الفائدة يف حتقيق هذه الشروط البنوك وحترير تكوين معدات حمافظرييف إطار تطه
ار إصدبة   الديناميكي خلزينة الدولة حيث تقوم هذه األخري        رييوالتس ةيلسوق اخلزينة العموم   دمهيالت ا     هذ

ل وتتدخ. ةوحدم حقاقاتدات ذات است  نناقصة س م لكش يف سندات عمومية ختضع لشروط السوق النقدية      
قيق حت ن بضما اهت خالل بنك اجلزائر باعتباره وكيلها املايل والذي يقم خبدم         زينة العمومية يف السوق النقدية من     خلا

 ربوتعمليات املناقصات بيع سنداهتا القالبة للتداول يف السوق النقدية، ولقد بدأت هذه العملية ألول مرة يف أك                 
هو ما يسهل   يف هناية نفس السنة، و     % 17.5 إىل   ضتمث اخنف  % 22.5 تالسنداالفائدة على    ت أسعار غلبو

 أسبوعا  52،  26،  13ر بأذونات قصرية األجل ل      األمعلق  ،ويت19962تطبيق عمليات السوق املفتوحة يف هناية       
(ة   السنوات األخري  يفذونات  ألا هذهل ةلسنة وسنتني ومخس سنوات حيث بلغت معدالت الفائد       ينة  ت خز ذوناوا

،  %10.07:  أسبوعا 52،  %9.93:  أسبوعا 26،  %9.83:  أسبوعا 13 : ليما ي ك) 2000  و 1999
حتياجات خزينة الدولة اليت تؤسس قرار إصدارها على أساس          ال ات طبق انو، وتصدر هذه األذ   %8: لسنتني

 ارباستمرة  يلعموم وتضمن اخلزينة ا   ، فيه لنيتدخملا طرف العروض املقدمة يف إطار شروط سعر السوق النقدية من        
 . إصدار باستحقاقات منظمة

ى ملراقبة البنوك واملؤسسات املالية     رخأسيلة  و رهذه األدوات اليت سبق ذكرها يستخدم بنك اجلزائ        بنىل جا إ    
اذ القرار حول    وإخت اتهراسدل رئاتتمثل يف إجبارها على إرسال ملفات القرض اليت تتعدى حدا معينا لبنك اجلز             

 .خلصم املخصصة فصليا للبنوكة من إعادة استفاداالة نيإمكا
 
 
 
 
 
 

                                                 
   ، 178سابق، صلملرجع ا مشلول حسينة: نقال عن 1
 .179-178نة ، مرجع سبق ذكره،سيلول ح مش 2
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ول التايل حجم العمليات يف السوق      دوضح اجل ي:  عمليات السوق النقدي ما بني البنوك      متطور حج  -5

 .2001 جوان -1999النقدي يف اجلزائر خالل فترة ديسمرب
 

 : )14 (ل رقموجد
 2001جوان  إىل 99يسمرب دترةليات السوق النقدي ما بني البنوك خالل فمجم عح رطوت

 يار دينارمل: حدة وال                                                                                                                              

ان وج
2001 

رس ام
2001 

سمربيد
2000 

ربتمبس
2000 

ان وج
2000 

رس ام
2000 

سمربدي
1999 

 فترةال

 لمام التعحج 86.8 99.7 113.9 127.7 97.8 96.6 95.9

Source :Média Bank, n° 52 , Février/Mars2001,p04 ,n° 58 , Février/Mars2002, p11. 
رفت تطورا ملحوظا عك نوالب بنيا م ةيدول السابق يتضح أن حجم التعامالت يف السوق النقداجل خالل من

مليار ) 127.7: (خالل هناية نفس  السنة واليت بلغتهلا ة نسب ،حيث بلغت  أعلى2000مع بداية سنة 
 مليار دينار جزائري 95.5دينار جزائري خالل شهري سبتمرب ،وسرعان ما إخنفضت هذه النسبة لتصل إىل 

  .2001يف جوان 

 :المالية قوسلا: الثاني بلطملا     
 اسهم -ية على اإلصدار، مبعىن بيع القيم املتداولةمبن ل، وهياألجيل طويلة وكة للتمبوق املالية شلسعترب ا ت      

 :1 اليت تسمح بتعبئة االدخار الفردي حيث تتميز مبايلي-وسندات
ق ت يف السوادنسم وسهأوسط والطويل األجل، من خالل متويل االستثمارات عن طريق طرح يل املتموتلا.أ

 .املايل
 .اق املالية املتداولةورقييم األل تخال لية، مناراق املو األعريتس.     ب

ن خالل هيئات إدارة ومراقبة السوق، حبيث تكفل السري  حتكمها وتنظمها آليات خاصة مة،منظمسوق .ج
 .قاتصفاحلسن لل

 الوسطاء ضافة إىلة والعارضني هلا، باإليلاملا ق على متعاملني يتمثلون يف الطالبني لألوراقسوي الوتحي.د 
 .ن بالصفقات حلساب الطالبني والعارضنيومقوهلون ويسالذين ي) السماسرة(

حلتني أو مر إىلويل من أهم وظائف السوق املالية، واللتني تقومان بتصنيفها  التسعري والتميتد وظيفتع
ل، فذلك موضوع رأس املاة هو التمويل وتكوين يلا املوقسباألحرى إىل سوقني، فعندما يكون هدف ال

                                                 
ة قتصاديالؤسسة امل األول حول،امللتقى الوطين ا"اجلزائر يفتصادية قالا تاخلوصصة والسوق املالية يف سياق التحوال"ري ودبون عبد القادر،واسي اهلسو1
  .144صادي اجلديد، مرجع سابق، صتاملناخ االقات ديوحت
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إذا كان اهلدف منها هو التسعري، والذي هو أمر ضروري لتداول ما صدار، أ اإلأو سوق األولية السوق
  فهو موضوع السوق الثانوية- حبيث تتغري امللكية دون التأثري على عملية اإلنتاج-ملالرأس ا

 

 ياء السوق المالنشب إاسبأ:ع األولالفر
 :ا يليد مزائر جنجللسوق املالية يف اى قيام العوامل اليت حثت علامن بني   

فا يف اإلدخار رغم وجود مدخرات      اإلقتصاد اجلزائري ضع   لقد عرف  :اإلدخارات غري املوظفة   استغالل.1    
 لسنة  ينطولر ا خادهائلة غري مصرح هبا، وهذا يف ظل نقص الشبكات و املنتوجات لتحفيز اإلدخار ،فقد قدر اإل               

هنا فقد برزت احلاجة     نمج، و در  مليا 363.5 ب قدره املختصون    دج  يف حني    مليار   73.3 ب   1997
إلدخارات واملسامهة يف ختفيف أعباء اإلستدانة وختفيف العجوزات        إلنشاء سوق مالية ميكن من التجنيد املباشر ل       

 ذات  ية ذات الفائض حنو األعوان    داصتالق ا نيف امليزانيات، كما تسمح بضمان مهمة توجيه أموال األعوا         
 .لاألجحتياجات التمويلية طويلة اال

 :يط االقتصادي ظروف احمل.2     
،وعلى 1986انت فيه اجلزائر من التراجع اإلقتصادي والذي دام من          السوق املالية يف الوقت الذي ع       إنشاء مت

3.4نة   اخنفاض حيث قدر يف تلك الس      يف ولنم ا ل،فقد بقي معد  1996الرغم من بعث التنمية اإلقتصادية سنة       
لتمويل و ذلك   ل ةجلديدا ة الدائر كمالزم إ الالإنه كان من    ف ،نأش ال ذاه  ويف  ، 1997سنة   % 2مقابل    %

 .1وق مالية تضمن جتنيد االدخار املايل طويل األجل ألغراض متويل االنطالقة االقتصادية للتنميةبتأسيس س
 

 :العمومية  تاسسؤتياجات املحزدياد إا.3    
عبئا ثقيال، حيث أن اكرب جزء من مورد        ام  لى الدو ة ع القتصادياملؤسسات العمومية    متويل ا  ث احتياجات ل مث

ض ، ميكن مالحظة أن القرو    ددذا الص هبادة التمويل لدى بنك اجلزائر، و      عإ البنوك هي ناجتة عن عمليات     
 كنمي. 1991مرب   ديس  شهر ليار دج  م 325.6قابل   م 1992 نة مليار دج س   360املمنوحة لالقتصاد مثلت    

جه حنو زيادة   تي ي كان ذلاالسحب على املكشوف البنكي،      يفم  ساه دق لقرضقف ا س دديحت نة أ ظح مال يضاأ
رية ات االقتصادية اجلزائ  ات من العملة الصعبة، وهو ما ساهم بشكل بارز يف تقليص دور العملي            طايضعف االحت 

 .2بيةجنواق األاألسعلى 
 
 

                                                 
جلزائر، كلية ،جامعة ارسالة ماجستري غري منشورة (،"اجلزائر ةلاح ةآلياهتا ودورها يف التنمية اإلقتصادية، دراس:األسواق املالية "كحل، لوال بن ن  1

  .131،130، ص )2001يري، العلوم اإلقتصادية وعلوم التس
 لوطين األول حول املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ امللتقى ازائر ودورها يف متويل االقتصاد الوطين،ة حول بورصة اجلضراحم"، حممدبراق 2
 .02 ص ،رجع سابقم،ديدجل اديالقتصاا
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 رلجزائا ةرصاء بوشنإاريخ ت :ع الثانيرالف   
ئر كثريا على الرغم كوهنا من بني مشاريع، ومراحل اإلصالحات           زااجل ء بورصة اعملية إنش ت  د تأخر لق     

، وتوفر شركات ضخمة جديرة بالتقييد، إذ يدخل إنشاؤها ضمن إصالح            1988االقتصادية اليت أقرهتا قوانني     
 التمويل اعترب إصالح نظام  ، الذي   1988ناير   ي 12 ادر يف لص ا 88/06نوناقلا امنظام التمويل بصفة عامة، السي    

 .شاملةلة ايصالحات االقتصاد اإلمن
 :ت املتعلقة ببورصة اجلزائرايعرلتش ا-1   

 :1ا التشريعات األوىل املتعلقة ببورصة اجلزائر يف أوائل التسعينات، ومن أمههرتلقد صد       
لقيم ااملعامالت اخلاصة ب  ن تنظيم   تضمامل، و 1991اي   م 28 ر يف داصلا 91/169 متنفيذي رق الرسوم  امل -

 1988 يناير 12 الصادر يف 88/04، ويالحظ من هذا املرسوم أن أحكامه مستمدة من القانون  ولةنقامل
 .ت العمومية االقتصاديةاؤسسملتضمن القانون التجاري، السيما القواعد املطبقة على املا
الية، املت  ااملنتوج ر األسهم، وتكلم عن   ة بإصدا ركات املسامه  ش  وألزم لةاملنقو ميقلا 91/169م  سود املر حد

رات االستثمارية ،   اصة موافقة جلنة البورصة، ونشر املعلومات الضرورية الختاذ القرا         خ ،وشروط إصدارها 
ف املتدخلة،  ارطألا للبورصة، حيث أعتربها شركة أسهم، وحدد      وينن على الشكل القا   13كما أكد يف املادة     
 .ءوسطا، وبنك اجلزائر، واللعمومية مبا يف ذلك اخلزينة ا

 أنواع من القيم املنقولة      10 الذي حدد    28/05/1991صادر يف   لا 91/170تنفيذي  الم  رسوامل -
اوهلا، وكيفية حتويلها   د وت اا، شروط إصدارها من قبل شركات املساهم، كذا طرق إصداره          وأشكاهل

 .ليةيصفتلا وغريها من األمور
 حالبورصة، حيث شر  نة  لجب يتعلق   ي، والذ 28/05/1991  الصادر يف  91/171 رقم ذيلتنفيا مملرسوا -

 وكذا الصالحيات الواسعة اليت      هامها، وكيفية تكوينها، وعقد اجتماعاهتا، واختاذ القرارات فيها،         م
 .أعطيت هلا، محاية لالدخار واملدخرين من الغش والتالعب

ها رصة اجلزائر، باعتبا  نشاء بور إر  لذي أق  ا 23/05/1993صادر  لا 93/10 مقر تنفيذيلا رسومملا -
ن يكونوا  حيد الذي تتم فيه الصفقات على األدوات املالية،  كما مسح هذا املرسوم للوسطاء بأ              الور  ااإلط

 روة لذلك،  باإلضافة إىل تعرضه للعديد من األم        يكافلأطرافا يف الصفقات، وطالبهم بتوفري الضمانات ا      
 .ضيعبة، وغريها من املوات والرقاشركة إدارة البورصة، نشر املعلوما لثم

 :جلزائرا ةة بورصشأاحل نمر-2   
 :احل أساسيةاريخ نشأة بورصة اجلزائر إىل مخس مرم تيس تقكنمي        

                                                 
، جامعة )2002ليفرإ:01لعددا(م االقتصادية وعلوم التسيريلوة العلجم،"يةر اجلزائلفرص االستثمار يف سوق رؤوس األموا"،وظار حمفجب 1

 .109ف،صيسط
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 :1 1990 قبل سنة ا مةرحلمل ا-أ
ن هناك   فإنه مل يك   ة،شتراكيال كان يتبىن ا   يذلا تقعة النظام السياسي القائم باجلزائر يف ذلك الو       لطبيا  نظر 

د صدور أوىل   ، وبع 1988حلة اإلصالحات وحتديدا قبل سنة      رم ة قبل لاودتم امل لقيوال ل ربر لوجود البورصة    م
 املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية      01-88نصوص اإلصالحات واملتمثلة حتديدا يف كل من القانون رقم            

د يدري جاجتلتحضري لنص تشريعي ة، ومع اديق املسامهنانشاء صبإاخلاص  03-88 مقر نواالقتصادية وكذا القان  
 اليت شرع فيها بغية املرور إىل اقتصاد السوق واليت          املعطيات اجلديدة املتعلقة باإلصالحات االقتصادية        منيتض
 .ت عملية شاقة جدا وحتتاج إىل وقت طويلرباعت
 
 :1993 و1990 بني ا مةرحلمل ا-ب     

ى علكومية  ات احل سسأن حصلت معظم املؤ    ءات بعد   ملرحلة اختذت احلكومة عدة إجرا     ايف هذه    
حضري املادي ألدىن شروط تشغيل سوق هتتم باألنشطة البورصية         ف الت دهبمهة،واساستقالليتها مع  إنشاء صناديق امل     

ملنقولة ،ومهمتها تشبه إىل حد     ا ميقلايف انتظار توفر الشروط االقتصادية والقانونية، مت إنشاء مؤسسة دعيت شركة            
أمسال ت هذه الشركة بفضل صناديق املسامهة الثمانية،وقدر ر       سس وقد تأ  دمة،بعيد مهمة البورصة يف الدول املتق     

رة  مكون من مثانية أعضاء كل ميثل أحد صناديق املسامهة           ا إد س دينار ويتوىل جمل   3200.00هذه الشركة مببلغ    
  .كةشرالالثمانية إدارة هذه 

 بة يف ورغح الذي تلعبه،    اضغري الو لدور  ا ن ضعف رأمساهلا و    نامجة ع  هذه الشركة بوضعية حرجة   ت  لقد مر     
دج، 9.320.000 مبلغ    إىل لاختاذ القرار برفع رأس ماهلا ليص      1992 ري فربا رهشمت يف    العقبات ع بعض هذه  رف

ا وموضوعها من اجل التحديد الدقيق       هتيمستبوكذا تعديل قوانينها األساسية وعلى اخلصوص البنود املتعلقة          
 .2لةم املتداوقيرصة البورمسيا تسمية ة  الشركذهد أخذت هوقتداولة م امليقتها بورصة للواضح بصفوال

، يضاف إىل   1992ري هذه البورصة ألن تكون جاهزة للتشغيل على املستوى املادي أواخر سنة              حتض د مت      ولق
شكال ع وأ اولة، أنوا يم املتد  ختتص بتبادالت الق   1991 ماي   28ذية بتاريخ   يفنت ميذلك انه مت صدور ثالثة مراس     

 .صةروبنة الجل أيضاو ،دارهاإصا شروط كذم املتداولة، وقيال
 ما سبق، فإن هذه البورصة مل تشتغل باملرة حيث اعترضت انطالقتها العديد من الصعوبات                كل نم مغالربو     
 :3منها

 .عةلتضخم واسعار فائدة مرتفواملتميز مبعدل ا عجشملاصادي غري القتيط ااحمل -
 .اديةتصقية االموملعات اؤسسة املن خصخصأ بشةيومت العمطاميز بتردد السلتضيق وامل الانوينقلاطار إلا -

                                                 
 . 5 صبق،ساجع ر مد،اق حممبر 1
 .81،80للنشر، بدون تاريخ نشر  ،صاألطلس : زائرجلا، ورصةبلا ،عونمشعون مش 2
 .5ص  مرجع سابق، د،اق حممبر 3
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قتصادية ال ميكن أن    الا على أن بيع اسهم املؤسسات العمومية         22يف مادته    01-88 نوناالق ينص -
 .اهسفن يكون إال بني هذه املؤسسات

فة اض، إ بورصةال من الدخول يف     هايث متنع ة، ح  االقتصادي العموميةلية السيئة ملعظم املؤسسات     املا عيةضالو -
 .كفؤةغري إىل أهنا 

 من الالزم أن تكون أطرافا يف البورصة، ساهم بشكل كبري يف تأخري                يتسات ال ومؤسات  يئهب  غيا -
 .تشغيل بورصة القيم

 .فة البورصيةاقثاب اليغ -
 1 :1996 و1993 بني ام ةرحلمل ا-ج     
، مت  1993لبورصة، ففي غضون عام      ل تنظيميالنوين التشريعي و  قالوضع ال وز ا ملرحلة بر  هذه ا  لخال  مت د    وق

 :ريعني مهاشسومني ترإصدار م
 املتمم واملعدل لألمر املتضمن قانون       1993 أبريل   25رخ يف   ؤمل ا 08-93رقم   يعريالتشسوم  املر -

 .لتجارةا
 .تداولةم املبسوق القياملتعلق  1993 ماي 23 املؤرخ يف 10-93شريعي رقم الت مسورامل -

 رسوم امل اجلزائر، وقد نص   س بورصة ي التشريعني مت تكريس انطالق عملية تأس       منين املرسو يذهجب       ومبو
ة وعملياهتا،  صروبلا ظيم ومراقبة  إنشاء، هيأة ممثلة للسلطات العمومية تتكفل مبهمة تن        ىلع 10-93رقم  يعي  شرالت

 . هذه اهليئةودهون بوجي مرنشاط بورص جعل أي حيات مالصالاحيث منحت هلا من 
 :1998 و1996 بني ا مةرحلمل ا-د       

تنظيم ومراقبة عمليات البورصة     ةنم وجل يقلة ا صروارة ب دإ  البورصة ممثلة يف شركة    ةي ملؤسس الفعلهور  الظ 
 .بورصةوكذا وسطاء عمليات ال

 :1998 بعد ا مةرحلمل ا-ه       
لبورصة، وكذا الشروع    ا يف قيد ا  االقتصادية وإدخاهل ت  املؤسسابول  ية يف ق  عللفااية  درحلة الب ه امل ت هذ مثل 

 .زائر اجلورصةبالقيم املنقولة على مستوى ب ملتعلقةايف عملية التداول 
 

 :بورصة الجزائر ريم وسيظنت:ثلاثع الالفر
 :ر على التوايلئازجلا ل من تنظيم وسري بورصةكظر لنلام تي

 :ة اجلزائرصروظيم بنت -1
 :نيلتاليت ا اجلزائر على كل من املؤسستنيصة بورظيمن تدمعت     ي

                                                 
 .6،ص قلسابجع ااملر 1
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 :صةرمراقبة عمليات البوم وظي تننةجل-1-1
ملالية، حيث  وهي أعلى هيئة لسوق األوراق ا     " ةنجلال"سم  ا ةرصالبويات   عمل ة تنظيم ومراقبة  جلن ى عل طلقي    

ن  لسوق األوراق املالية واليت م     ايتاملؤسسووين  قاناملصداقية، كما أهنا تسعى إلرساء اإلطار ال      و ةيلالتتمتع باالستق 
 :مها ما يليهاابرز م
 . املنقولةميف القي ستثمرينمل اةايمح-     أ
 1ى السري اجليد وشفافية سوق القيم املنقولةر علسهلا -    ب
 .املاليةسوق تنظيم ال-    ج
 .ةبورصبإدخال املؤسسات إىل ال ةصاخللشروط ااع ضو-د
 .     اد الوسطاء يف عمليات البورصةصة واعتمبورلا ت يفساساملؤ لقبو-ه
 : تتمثل فيما يليئل أساسيةاربع مسأل اآلن بتحديد اهليكل القانوين حىت تقامقد و    

 .واجب نشرها من طرف الشركات عند إصدارها قيما منقولةت العلوماملا-أ  
 . للوسطاء يف عمليات البورصةاملهنة طوشر-ب      
 .قولةنقيم املال رصةيري بوست-ج 
 .2اعي للقيم املنقولةمجلالتوظيف ا اتئري هيسيت- د
 :ورصة القيمة بار إدركةش-1-2

 موزع بالتساوي بني الوسطاء املعتمدين حيكمها القانون، وهي بذلك تعترب           ل راس ما  تة ذا سامهم ركةي ش ه   
 .ليات البورصةمع يف ءملكا للوسطا

 :3يليا قيم فيمة ال شركة إدارة بورصردو تمثلي    و
 .لي إلدراج القيم املنقولة إىل البورصةالعمم ظيالتن-   
 .التسعريةولتداول ااملادي حلصص البورصة وتسيري نظام م التنظي-   
 لعمليات املقاصة للصفقات على القيم املنقولةم التنظي-   

 .ةريل التسعجلدوقات يف البورصة وإعداد النشرة الرمسية ة بالصفقلعتملالومات نشر املع -
 :اجلزائر ةصبور ري س-2
 :ر يف النقاط التاليةائة اجلزرصأهم أوجه سري بواول  تننميك   

 :رصةويات البلم ع يفطاءلوسا-2-1
 .رصةلبوا رماوأ ذيفمة تنهم لون يتو حيث،"نةاللج"أو معنويون معتمدون من طرف  نوعيطبي صشخام أه     

                                                 
 .23/05/1993 املؤرخ يف 93/10املرسوم التشريعي رقم ن م 30املادة   1
 .23/05/1993يف  املؤرخ 93/10قم ررسوم التشريعي ملا من 31املادة 2
 .املتعلق ببورصة القيم املنقولة93/10وم التشريعي رقم  من املرس18-15ص من املادتني لستخم 3
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 :1ص الطبيعي وهيصفة الشخء الذين هلم طاسبة للوسبالن مجلة من الشروط رفوات غيبنوي   
 . سنة25ثر من أكن وكين  أ- 
 .ادة الليسانس يف العلوم املاليةلى شهل عحاص- 
 .التكوين، إضافة إىل امتحان يف جمال األوراق املالية احلع مرااتب -
 .اية املدخرينمح نامضل بالرتاهة املطلوبة عتمتلا -
 .النشاطة م ملمارسمالئل واضح التعيني وحيازة حم -
 اد مبلغ أكرب ،إذ   يحتد  دج،وميكن للجنة  500.000فالة تدفع نقديا،أو على شكل قيم اخلزينة        إثبات ك  -

 . عتربت أن طبيعة النشاطات املمارسة تتطلب ضمانا أكربا
 :2 ذوي الشخصية املعنوية وهمنم لئاواأل ةصالبور تالي عماء يفوسطلا بيتنصمت و      
 .BEA,CCR,CNMA)(ة من طرفة املؤسسيالمل ادشارل ا-
   (CAAT,CNEP, CPA) .سسة من طرف   ؤامل" يفيوجس"مة للتمويل  العاركة  الش-
 .(BADR, CAAR)املؤسسة من طرف    " أسيدام"لقيم املتداولة اف يوظتكة  شر-
 .(..SAA,BDL) املؤسسة من طرف" سوفيكوب"تافيظوية لالستشارات والتلملا اكةرالش -
 .(Union Bank)طرفؤسسة من امل"روكراج بنويينا"كةرش  -
 :3لوسطاء  أنواع ا-2-2
 :وو النشاط الكاملذلبورصة ا عمليات يفوسطاء ال.أ
 و عمليات البورصة إضافة إىل التداول على األوراق املالية املقبولة يف البورصة ميارس أحد أ                 يف ل وسيط ك
 :د من النشاطات التاليةيدعلا
 .اسيةأسراق املالية بصفة ثانوية  أو بصفة و األ علىةابلقمل اعمليات - 
 .زبائنه بساو حلأ اصوراق املالية حلساهبا اخلألف اظيو ت- 
 .ضمن توكيل حمفظة األوراق املالية سيري يف ت-      
 .هالالنشاطات املذكورة أع ىدزبائن املتعلق بإحالجتذاب  ا- 
 .ليات البورصةعميم  تنظةجلن ل نشاط آخر يشار إليه من طرف كممارسة - 
 :ذوو النشاط احملدودة البورصت  عمليايفوسطاء ال.ب

                                                 
 .157 لكحل، مرجع سابق،صنب لاون1
و23أيام :املركز اجلامعي ببشار(ائريةزاجل  يف املؤسسةيةالالفع،األيام الدراسية األوىل حول التسويق ودوره يف حتسني "بورصة اجلزائر"قاسم، بلراتينإ إي2

  .7،ص )24/04/2002
 .در نفسهاملص 3
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القيم املنقولة ، ليس حلسابه اخلاص بل حلساب الغري           يف ضقصورا على التفاو  م نشاطه   نكوط ي يسو كل   
 .أو التوظيف أو اجتذاب الزبائن ،ةظففقط دون إمكانية تقدمي خدمات يف جمال تسيري احمل

   :1ل الوسطاء يف السوق املالية اجلزائرية ،يتدخلختد   إىلةفإلضاابو    

 :يليا تشمل مو: ونردصامل-  أ     
 .انون التجاريق للةاملطابق: ت أسهمذاشركات ال -
 .ولانا للتدوسنداهتا مقبولة قان: جلماعات احملليةوالدولة ا -
 :تشملو: ستثمرونملا-ب  
 .مؤسساتيةغري ة أو معنوية، مؤسساتية أو ديخاص فرأش -
 .اتتعاضديال- .نيأملتا كاتشر   -.لبنوكا -
 .ال املتغريت رأس املتثمارات ذاسكات االشر-.جلماعية للتوظيف اصناديقال -

 :لةاولية املتداملا راقاألو-2-3
 : يلياميساس ف أزائراجلرصة ى بولى مستوعداوهلا تاق املالية املسموح ورألاثل تتمو       
لعادية، اسهم التمتع، اسهم ذات األولوية يف       ا مهسأل واليت تتكون من ا    ،"سهماأل"ل  أس املا  بر طبترتيم  ق - 

 .األذون لالكتتاب يف اسهم والسهم اخلصوصيسهم ذات توزيعات األرباح، األ
 ريغتل امل دعاملذات  دات   سن ،ت املعدل الثابت  اسندات ذ  ، واليت تتمثل يف   "السندات"الدين  ب ط ترتب ميق -

 . عية الصادرة هبذا اخلصوصيرشتلا يدها مبقتض النصوصد مت حتنداتوأنواع أخرى من الس
 افة إىل ضوسند بقسيمة اكتتاب يف األسهم، باإل      مارات االستث ة واليت تتضمن كل من شهاد     نهجملم ا يالق -

 .لشأنذا ا هبص تشريعية خاصةوقتضى نصأنواع أخرى من القيم املهجنة حمدد مب
 :2ق املاليةورال األتداو -2-4  
 . كل من أوامر البورصة والتسعرية هبايف رظنلاوراق املالية من خالل أ ولتدا يتم   

بادرة من هذا    مب رصة أو بوليمة يعطيها العميل للوسيط يف عمليات ال      األمر تع  ربيث يعت ح: رصةبووامر ال أ-أ 
ثالثة  ب األخذ مت   لقدو. ق السو ةعاصنبط ب  يرت نشاطبه  امقيسيري أو يف حالة     ت وكالة   ه إذا كانت لدي   األخري،

 . األمر بسعر السوق، األمر بالسعر األفضل واألمر بالسعر احملدديف لثمتأنواع من األوامر ت
لبورصة اجلزائر  أخذ النظام العام     ي ة، حيث ريهناك حرية يف التسع   ن  الحظ أ ي: البورصة يف عريةسالت-ب  
، يلآلا ماء كان يدويا أو بواسطة اإلعال    سوبتة،  اثلرية ا عستالظام  ة ون ستمرة امل ريسعلتسعري، مها نظام ا   تامني لل ظبن

شركة إدارة بورصة القيم تتمثل يف      ن قبل   مه  ئر، حسب ما مت تقرير    اجلزاغري أن الطريقة اليت تعمل هبا بورصة        
 . الصندوقثابت باملناداة أوالتسعري الطريقة 

                                                 
 .9تين بلقاسم، مرجع سابق، ص إيرا 1
 .8براق محمد،مرجع سابق، ص  2
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 : البورصةل إىلخودل ا-2-5  
 :ليي يماة فصورلبايف سات ملؤسشروط دخول ا رزبثل امتت    

 . مليون دج حمررة100أمساهلا يقدر بـ رو مهساشركة ذات كون أن تجيب  -
 . سبقت سنة طلب القبوللية اليت خالل السنة املارباحيق أحتق -
 . للمؤسسةيعي الكلامن رأس املال االجتم % 20 ما نسبته ا،ر أسهمهواجلم على زيعوالت -
 .تعدى يوم اإلدخالي جل ال أيفم ه مسا300 عن  يقلال دلى عدع اليه مسااع ريتوز -
 :ة اجلزائرصروقات بوعم-رابعع الالفر

 :فعالية يف متويل االقتصاد فيما يليالحتقيق ن زائر اليت حتول دوجلا بورصة قاتوعل متمثت      
 :1يةاسسيالق ئاوعلا.1  

 :أيتما يا فيديدالعوائق حتهذه  لثتمتو 
 .كاهتمتلألشخاص وممأمن ا بايغور السياسي تقرااالسعدم  -
 تعدىال ت عربية جمتمعة اليت تسجل رمسلة بورصية       لالدول ا   النشاط يف بورصة اجلزائر  وبورصات      حمدودية -

ة ببلد كتايوان أو    رنقا م مشية وحمدودية هذه البورصات   وهو مؤشر يدل على ها     ،ر دوال ريا مل 35
 49الر و   دويار  مل 101قداره  م امب ،1992 لديهما سنة    البورصيةسنغافورة، حيث وصلت الرمسلة     

 . يار دوالر على التوايلمل
 :قتصاديةالا ئقاعو ال-2

 :يا يلالعوائق أساسا فيم ذههمثل توت    
على مستوى هيكلها املايل بسبب     ا  هنازية اليت عرفت إختالالت  يف تو       الصعبة للمؤسسات اجلزائر   ةيعضولا -

 املؤسسات حيث  تعترب املردودية       ذهشراء أسهم ه   على   دافرألا عجز امليزانية ،وهذا الوضع ال يشجع     
 .2توجيهها حنو األصول املالية و تشرطا أساسيا جلذب املدخرا

مل إعفاءات وهذا ما    تشت  انلسياسة  اجلبائية املطبقة على القيم املنقولة باحملفزة، فقليال ما ك            ا نكت مل -
 .3لنسبة لسوق مالية ناشئةاا بقشكل عائ

هور املواطنني ،وبالتايل قلة املدخرات الفردية،كما أن هناك جمموعة من            مج ة لدي يئا الشر القدرةعف   ض -     
دة ائلف ا معدل التضخم املرتفع ،ومعدل   :رات ال تشجع األفراد على استثمار مدخراهتم يف السوق املالية ،مثل          املؤش

تثمار يف اجملاالت   سال ا  بدال من  زيةواملا قاملرتفع ،ويف الوقت احلاضر فإن نصف الكتلة النقدية تذهب إىل السو           
 .4األخرى

                                                 
  .9جع السابق ،صاملر 1
 .133 نوال بن لكحل، مرجع سابق، ص  2
  .131المرجع السابق،ص  3
 .81شمعون شمعون، مرجع سابق، ص  4
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 .وراق املاليةألة ايول سدمع -
 يةزواق املوالسكفؤة،وسيطرة   سوقدجووعدم  -

 :1شريعيةلتا عوائقلا -3
 :ائق التشريعية عموما فيما يليولعامثل توت    

 .ة البورصةعدم جتزئ -
اسية اعدة األسالقي غرية واملتوسطة، وهلصات اسسؤفتح اجملال للم مد مع ع ةيسقاسات  ط قبول املؤس  شرو -

فظ على عمومية كل من جلنة تنظيم        اين احمل نواقلاقيق عملية التنمية املستدمية، باإلضافة إىلاإلطار        لتح
 .ة يف عمليات البورصاءسطلويات البورصة، وشركة إدارة بورصة القيم، وكذا الاقبة عمروم

 :2ةيلثقافاو يةتماعجال ائقعوا ال-4
 :اسني مهاعية والثقافية يف عنصرين أسما االجتقئاوعلامجال كن إومي 

 .اجلباية هذه األداة واخلوف من مراقبة مصاحل لثقة يف اة ترتبط أساسا باألمية، عدمرخييل تاعوام -
 بورصيةافة ب ثقغيا -
 .ينلديامل االع -
 :دراج يف البورصةاإلمليات ع -امسع اخلالفر

 من خالل دخول أربع مؤسسات وطنية       ،1999 مربتبس 13 يف    اجلزائر أبواهبا ألول مرة    صةحت بور فت  
السياحي األوراسي، إضافة   ب   املرك  و ع صيدال، موجم  ويتعلق األمر برياض سطيف،      وسندات، ألسهم

 :لتايل اولدان خمتلف عمليات هذه املؤسسات وفق اجليميكن تبولسونطراك، 
 ات اإلدراج املنجزةمليع): 15 ( ول رقمجد

 ار جزائرييند: قيمةال                                                                                                                        
د عد
 نيامهاملس

مسيةالقيمة اال ضلعرار سع طلبال ل س املارأ
 االجتماعي

 ة العرضترسهم وفال مهسأل ادعد

5.186 1.000.000 2.300 1.000 5.000.000 1.000.000  فض سطيريا
/31/12ىل  إ02/10من 

1998 
19.296 2.851.256  ال  صيدجممع 2000.000 10.000.000 250 )تثاب( ج د800

/15/07 إىل 15/02 من
1999 

10.941 2.001.237  راسيوأل ا فت م 1200.000 6000.000 250 )تثاب( ج د400
/ 15/07  إىل15/16 من

1999 
 .20لقاسم، مرجع سابق، ص بيراتين إ:صدرامل

                                                 
 .10براق محمد، مرجع سابق، ص  1
 .المصدر نفسه 2
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 :1يليا انت كمفكلسندي لسونطراك،  القرض ابة لعمليات إصدارسنلما باأ

   1988 فيفري 15 جانفي إىل 15 من: ليةالعمريخ تا -
  مليار دج12: ايل لإلصدارمج املبلغ اإل -
                                      %13: ئدةافل اةبسن -
 2003انفيج 04: يئاهنيد السدريخ التا ت -

، 2000 إىل 1999ربتم من سبدةة املقيدة يف بورصة اجلزائر للمدة املمتق املالي األورايلصلة إمجاحوكن ومي    
 :وفق اجلدول التايل

 ):16(م قر لوجد
 2000  إىل1999  مالية املقيدة يف بورصة اجلزائر للفترة من سبتمرباقور أبعالية خاصة باألرإمجلومات مع

 بيانال مجايلاإل
 )ورقة (ولة ق املتداراد األوعد 267925

 )دج(قات صفالغ المب 706125285
 )دج(ت اقفد الصعد 4458

 )قةور(عرض ال 109844
 )قةور(طلب ال 300035

 .111 مرجع سابق، صظ،فوبار حم ج:صدرامل      
 
 روضة منعة مرات، حيث شكلت الكمية املعدلطلب ب االل اجلدول أعاله، أن العرض يفوق خحظ منيال  

فرص دد  تعينلكمية املطلوبة يف الفترة املدروسة، وهذا يع امرة 3.66ألربعة يف بورصة اجلزائر  ا املاليةتاألدوا
 .افظ املالية اجلزائريةحملا يفاالستثمار 

هي املسؤولة ) أس املال رأدوات ( هميف أسهم وسندات الشركات املسجلة لوجدنا أن األس أكثر اقنلو دقو     
دناه، بينما سجل العكس يف السندات   أولدطلب، وفق ما هو وارد يف اجلال العرض والل بنيتذا االخهعن 

 .فترةال تلك  يف%39.5ايل وحب ضرعجتاوز الطلب اليث ح ،)نأدوات الدي(
  ):16 (ول رقمدج

 )2000، سبتمرب1999سبتمرب (زائر اجلبورصة  بني العرض والطلب على األسهم املدرجة يفل تالالخا
 ةشركال المع صيدجم سطيفض اريمع جم سياروسسة األمؤ

 بطلال/ عرض ال 4.5 2.926 2.327

                                                 
 . 20قاسم،  مرجع سابق، صبل يناتريإ1
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 .111ظ،مرجع سابق، صفوبار حم ج:ملصدر   ا
 

، إذ مل تاعلطتلن مستوى ا دواال مازل السوقني النقدي واملايل يف اجلزائر، اللذينراض عمتعاسل خال     من 
أما .  حدود ضيقة يف ، إالارلية حتويل الديناببب عدم قسير املطلوب بوى التحريصل السوق األول بعد إىل مست

 . كثرة العراقيل وتنوعها حالت دون تطور هذا السوقناين، فإثالسوق ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الصة الفصل الثاينخ  

ه حمرك  ركز تطوير وتنمية االقتصاديات الوطنية بصفة عامة على تفعيل دور القطاع املايل فيها باعتباتري     
قتصاد، وقد تزايد اهتمام البلدان العربية مؤخرا هبذا القطاع وبإدارته، وخري دليل على ذلك تصاعد موجة اال
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اين من مجلة ل يعأن جنحت يف حتقيق نتائج مهمة نوعا ما، فإن القطاع املايل العريب ال يزا ويتلاإلصالح املايل، وا
 :من النقائص لعلى من أمهها

 .العربية وضعف خربهتا وقلة استخدامها للتقنية املتطورةة ت املاليا حجم املؤسسرغص -
 . حتكمهيتلطرة الدولة على القطاع املايل وقصور األطر التشريعية والرقابية ايس -
 .ة وعدم تنوع شبكة اخلدمات املقدمة فيهلآض -
الكربى يف ت ى الوحدالة القطاع املايل يف اجلزائر غري بعيدة عما سبق، حيث مازالت السيطرة للدولة علاح -

وإذا كان قطاع التأمينات يف اجلزائر مل يستفد إال . اجلهاز املصريف، وهو ما أضعف فعالية هذا األخري
 .فإن البورصة يف اجلزائر حديثة العهد وتعاين من مجود يف عملياهتا. الحتكارا ع رفمؤخرا من
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