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النظام القانوين لشركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
The Legal System for the Management Company of the TSE
عيس ـ ـ ـ ـي بلفاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل



مركز تنمية التكنولوجيات اؼبتطورة اباب حسن ؛ اعبزائر
اتريخ اإلستالم  2020/12/22اتريخ القبول  2021/02/25اتريخ النشر 2021/03/20

ملخص
تعد بورصة القيم اؼبنقولة إطارا لتنظيم وسًن العمليات فيما خيص القيم اؼبنقولة اليت تصدرىا
الدولة واألشخاص اآلخرون من القانون العام والشركات ذات األسهم وىي تتكون من عدة ىيئات وأىم
ىذه اؽبيئات شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة نظرا للدور الفعال الذي تقوم بو ىذه الشركة يف بورصة القيم
اؼبنقولة وقد خص اؼبشرع ىذه الشركة بنظام قانوين احتفظت فيو أبغلب القواعد العامة اؼبتعلقة بشركة
اؼبسامهة يف القانون التجاري ،إال أنو خصها بنوع من األحكام اؼبغايرة ،كما تتميز خبضوعها لرقابة
خارجية سبارسها عليها عبنة تسيًن عمليات البورصة ومراقبتها لغياب ؾبلس اؼبراقبة يف ىذا النوع من
الشركة.
الكلمات ادلفتاحية شركة؛ تسيًن بورصة؛ القيم اؼبنقولة؛ الوسطاء.

Abstract
The Exchange of Transferred Values is a framework for the
organization and conduct of operations in relation to the transferred values
issued by the state and other persons of the common law and companies
with shares, and it consists of several bodies, the most important of these
bodies are the company running the exchange of movable values due to the
effective role of this company in the exchange of transferred values. It is
also characterized by external control exercised by the Commission for the
Management of Stock Operations and its control for the absence of the
supervisory board in this type of company.


اؼبؤلف اؼبراسل.
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مق مة
تركت بورصات القيم اؼبنقولة أثرا إجيابيا على إقتصادات الدول اؼبتقدمة ،وشهدت
ىذه البورصات تطورا كبًنا على الصعيدين التشريعي والتقين كنتيجة طبيعية إلىتمام ىذه
الدول هبا لدورىا الكبًن والفاعل يف إنتقال رؤوس األموال ،تعد بورصة القيم اؼبنقولة إطارا
لتنظيم وسًن العمليات فيما خيص القيم اؼبنقولة اليت تصدرىا الدولة واألشخاص األخرون
من القانون العام والشركات ذات األسهم ،حيث تتكون بورصة القيم اؼبنقولة من ثالث
ىيئات تتمثل يف عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة
واؼبؤسبن اؼبركزي على السندات ولعل من أىم ىذه اؽبيئات شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة
نظرا للدور الفعال الذى تقوم بو ىذه الشركة يف بورصة القيم اؼبنقولة ،وعلى إثر ذلك
سنحاول دراسة شركة تسًن بورصة القيم اؼبنقولة من خالل تعريفها ومعرفة أىم خصائصها
ومدى سبيزىا عن شركات األموال السيما شركة اؼبسامهة وكذلك نتحدث عن مهام ىذه
الشركة واؼبسؤولية الواقعة على عاتق أجهزة ىذه الشركة ،وعليو بناءً على ذلك جيدر بنا
التساؤل حول  :ما ىو النظام القانوين لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة؟ كإشكالية عامة
ؽبذه البطاقة تندرج ربتها عدة تساؤالت فرعية تتمحور حول:ما اؼبقصود بشركة تسًن
بورصة القيم اؼبنقولة؟ وما مدى سبيزىا عن شركة اؼبسامهة؟ ماىي أىداف ىذه الشركة؟ وما
ىي اؼبسؤولية الواقعة على أجهزة ىذه الشركة؟
وعليو لإلجابة على ىذه التساؤالت سنتناول اؼبوضوع ابلدراسة وفق اػبطة التالية:
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اؼبطلب األول :ماىية شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
الفرع األول :مفهوم شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
الفرع الثاين :أتسيس شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
اؼبطلب الثاين :أحكام شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
الفرع األول :مهام شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
الفرع الثاين :مسؤولية أجهزة شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.

ادلطلب االول ماهية شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
وسنتناول ماىية شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة يف فرعٌن حيث خنصص الفرع
األول إذل مفهوم شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،أما الفرع الثاين نتطرق إذل خصائص
شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة وما دييزىا عن شركات األموال وابػبصوص شركة اؼبسامهة.
الفرع االول مفهوم شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
حيث نتطرق أوال إذل تعريف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة مث اثنيا إذل
خصائص شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة مع تبيان أىم ما دييزىا عن شركة اؼبسامهة.
أوال تعريف شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
 .1من الناحية التشريعية
حيثثث قبثثد أن اؼبشثثرع اعبزائثثري دل يعثثرف لنثثا شثثركة تسثثًن بورصثثة القثثيم اؼبنقولثثة ال يف
القث ثثانون اؼبث ثثدين وال يف القث ثثانون التجث ثثاري ،وال حث ثثمل يف اؼبرسث ثثوم التش ث ثريعي  10/93اؼبث ثثؤرخ يف
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 1993/05/23اؼبعثثدل واؼبثثتمم اؼبتضثثمن بورصثثة القثثيم اؼبنقولثثة واكتفثثى ابلقثثول أن شثثركة تسثثًن
بورصة القيم اؼبنقولة تكتسب شكل شركة ذات أسهم.1

إال أ ننا قبد تعريف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة يف نظام عبنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها رقم  01/97اؼبؤرخ يف  1997/11/18اؼبتعلق دبسامهة وسطاء عمليات
البورصة يف رأس مال إدارة بورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم بنظام رقم  04/03اؼبؤرخ يف
/ /

1997 11 18

يف نص اؼبادة الثانية منو

2

"عبارة عن شركة أسهم مؤسسة من وسطاء يف

عمليات البورصة اؼبعتمدين قانوان من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ".
 .2من الناحية الفقهية
يعرفها البعض أبهنا شركة ذات أسهم فبلوكة للوسطاء اؼباليٌن ،ويعرفها البعض
اآلخر ىي عبارة عن شركة أسهم مكونة من الوسطاء يف عمليات البورصة بضمان سًن
اؼبعامالت على القيم اؼبنقولة اؼبتداولة يف البورصة ،وتسهر يف إطار إحرتام قواعد تنظيم
السوق وسًنه على شرعية العمليات اؼبنجزة من قبل الوسطاء يف عمليات البورصة أو من
طرف األشخاص الذين يتصرفون غبساب ىذه الشركات ،وجيب عليها إشعار عبنة تنظيم
ومراقبة عمليات البورصة بكل إخالل أو ـبالفة لقواعد السوق. 3

 1تنص اؼبادة  15من اؼبرسوم التشريعي رقم  ، 10-93اؼبؤرخ يف  2ذي اغبجة عام  1413اؼبوافق لث  23مايو
 ،1993اؼبتضمن ببورصة القيم اؼبنقولة اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية ،العدد  ،34اؼبؤرخة يف 23
" 1993/05/تتوذل شركة إلدارة بورصة القيم اؼبنقولة ،تكتسب شكل شركة ذات أسهم تسيًن اؼبعامالت اليت ذبري حول
القيم اؼبنقولة اؼبقبولة يف البورصة ".
 2نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  01/97اؼبؤرخ يف  1997/11/18اؼبتعلق دبسامهة وسطاء عمليات
البورصة يف رأس مال ادارة بورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم بنظام رقم  04/03اؼبؤرخ يف . 1997/11/18
 3شين نذير "،النظام القانوين لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة" ،مذكرة ماجستًن يف قانون االعمال ،جامعة
سطيف،2السنة اعبامعية  ،2017/2016ص . 15
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وعرفها جانب آخر من الفقو "أبهنا جهاز من أجهزة البورصة ،حدد ؽبا القانون
مهمة تسيًن السوق بوضع اؽبياكل الفنية واإلدارية الالزمة إلقامة السوق ،واليت من شأهنا
توفًن السالمة اؼبادية والقانونية للعمليات اؼبنجزة وابلسرعة اؼبطلوبة".1

اثنيا خصائص شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
إذا أردان اغبديث عن خصائص شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،قبد أهنا تشرتك
مع شركة اؼبسامهة اؼبعروفة يف القانون التجاري يف بعض اػبصائص من جهة ومن جهة
أخرى قبد أهنا تتسم دبجموعة من اؼبميزات اػباصة هبا.
 .1اخلصائص العامة ادلشرتكة بني شركة ادلسامهة وشركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة:
_ لقد وضع اؼبشرع اعبزائري حد أدىن لرأس مال شركة اؼبسامهة ال ديكن أن تقل
عليو 2وىذا ينطبق على شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،غًن أنو نظرا لألمهية اليت تتمتع
هبا ىذه الشركة جعل رأظباؽبا أكرب فبا ىو عليو يف شركة اؼبسامهة.3

_ يكون رأظبال يف شركة اؼبسامهة إما حصص نقدية أو عينية أما يف شركة تسيًن
بورصة القيم اؼبنقولة أثناء التأسيس يتكون من اغبصص النقدية فقط.
 1ايت مولود فاتح "،ضباية ادخار اؼبستثمر يف القيم اؼبنقولة يف القانون اعبزائري" ،رسالة دكتورة يف العلوم القانونية ،جامعة
مولود معمري تيزي وزو ،2012 ،ص.144
 2انظر اؼبادة  594من .األمر رقم  59 -75اؼبؤرخ يف  20رمضان عام  1395اؼبوافق لث  26سبتمرب ، 1975
اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية  ،العدد  ، 78اؼبؤرخة يف  ، 1975/09/ 30اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل
واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب . 2015
 3انظر اؼبادة  03من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  01/97اؼبؤرخ يف  1997/11/18اؼبتعلق
دبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأس مال ادارة بورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم بنظام رقم  04/03اؼبؤرخ يف
.1997/11/18
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_ قبد أن رأظبال كال الشركتٌن يقسم إذل أسهم قابلة للتداول ابلطرق التجارية غًن

أن التداول يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة يقتصر على وسطاء عمليات البورصة من
وسيط إذل وسيط أخر.
_كال الشركتٌن تعد مسؤولية الشريك فيها ؿبدودة بقدر نصيبو من األسهم وال
يسأل الشريك يف أموالو اػباصة ،وإفالس الشركة ال يرتتب عليو إفالس الشركاء .

1

_ ديكن لشركة اؼبسامهة أن يستمد عنواهنا من غرض إنشائها وىذا ما نصت عليو
اؼبادة  593من القانون التجاري اعبزائري مثل شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
_ من حيث الطابع التنظيمي ،قبد أن اؼبشرع دل يرتك أي حرية ؼبؤسسها إمنا
تدخل بنصوص آمرة غبماية صبهور اؼبكتتبٌن واؼبتعاملٌن مع الشركة على حد سواء ،األمر
الذي ينطبق على شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة وىذه األخًنة ذات طابع تنظيمي أكثر
صرامة من شركة اؼبسامهة.
ىذا ابلنسبة للخصائص اليت تشرتك فيها شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة مع شركة
اؼبسامهة ،غًن أنو قبد أن شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة تتسم دبجموعة من اػبصائص
اؼبميزة ؽبا عن شركة اؼبسامهة.
 .2اخلصائص ادلميزة لشركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة:
_على خالف شركة اؼبسامهة اليت تنشأ إبرادة الشركاء وتسمى شركة مسامهة أما
شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة قبد أن اعبانب التنظيمي ىو الغالب ،حيث مت إنشاء ىذه
 1انظر اؼبادة  592من .األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف
 30ديسمرب . 2015
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الشركة دبقتضى مرسوم تشريعي حبيث قبد أن معظم العناصر اليت كان من اؼبفروض أن ترتك
غبرية اؼبتعاقدين ؿبددة دبوجب نصوص قانونية آمرة مثل ربديد موضوع الشركة وربديد مقر
ىذه الشركة ابعبزائر العاصمة ،1وكذلك تدخل وزير اؼبالية يف وضع القانون األساسي
وتعديلو وتعيٌن أعضاء ؾبلس اإلدارة وعزؽبم وتعديالت رأس اؼبال ...اخل.
_يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة مت ربديد اغبد األدىن ؼبسامهة كل وسيط،
أ ما يف شركة اؼبسامهة دل حيدد اؼبشرع اغبد األدىن ؼبسامهة كل شريك بل حدد اغبد األدىن
2
لرأظبال الشركة.
_قبد أن شركة اؼبسامهة هتدف إذل ربقيق الربح اؼبادي الذي يضيف قيمة جديدة

إذل ذمة الشركاء ،أما شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ال تتحصل على الربح ابؼبفهوم
السابق وإ منا تتحصل على عموالت مقابل للعمليات اليت تقوم هبا يف السهر على تداول
القيم اؼبنقولة وىو عمل تسيًني طبقا للمادة

19

من اؼبرسوم التشريعي  10/93اؼبؤرخ يف

 1993/05/23اؼبعدل واؼبتمم اؼبتضمن بورصة القيم اؼبنقولة .
_ ابلنسبة للطبيعة القانونية للشركاء يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة فهي

مؤسسة من وسطاء وال ديكن فبارسة الوساطة إال لألشخاص اؼبعنوية دون الطبيعية على
خالف شركة األسهم اليت يكون فيها شركاء أشخاص طبيعية ومعنوية.
1

تنص اؼبادة  02من اؼبرسم التشريعي  10/93اؼبؤرخ يف  1993/05/23اؼبعدل واؼبتمم اؼبتضمن بورصة القيم

اؼبنقولة".,:تعقد بورصة القيم اؼبنقولة يف مدينة اعبزائر".

 2تنص اؼبادة  3من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  01/97اؼبؤرخ يف  1997/11/18اؼبتعلق دبسامهة
وسطاء عمليات البورصة يف رأس مال ادارة بورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم بنظام رقم  04/03اؼبؤرخ يف
":1997/11/18ربدد اؼبسامهة الد نيا للوسيط يف عمليات البورصة يف رأظبال الشركة دبليوين دينار" – وتنص اؼبادة
 594من القانون التجاري اعبزائري " جيب أن يكون رأظبال شركة اؼبسامهة دبقدار طبسة ( )5ماليٌن دينار جزائري على
األقل  ،إذا عبأت الشركة علنية لالدخار  ،ومليون يف حالة اؼبخالفة "
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_ زبتلف كذلك شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة عن شركة اؼبسامهة من حيث

عدد الشركاء حيث أتسست يف البداية ب

12

وسيط يف مرحلة إنتقالية ،لكن بعد إنتهاء

ىذه اؼبرحلة أصبح عددىم أربعة ،ورغم ذلك إستمرت الشركة يف نشاطها إذل غاية
 ،2001/04/21ويربر الفقو إستمرارية الشركة أبربع وسطاء إذل أتسيسها من طرف البنوك
واؼبؤسسات العمومية وبرؤوس أموال عمومية فبا اصبغ الشركة بصبغة عمومية 1وألن ىدفها
ربقيق الصاحل العام.
_ تعترب الطبيعة القانونية لنشاط الشركة من خالل نص اؼبادة

19

من اؼبرسوم

التشريعي  10/93اؼبعدل واؼبتمم ،اليت تنص أنو تتلقى الشركة عموالت عن العمليات اليت
تقوم هبا يف البورصة ،وبتارل فالعقد اؼبربم بٌن الشركة واؼبشرتي وابئع السندات ىو عقد
وكالة ابلعمولة ،حيث يتم توكيل الشركة من طرف البائع واؼبشرتي عن طريق وسطاء
عمليات البورصة مقابل عمولة ،ونشًن أن الطابع التنظيمي للشركة جعل من ىذه الوكالة
هتدف إذل ربقيق الصاحل العام وغًن مقصورة ؼبصلحة العميل ،كما أن أحكام الوكالة
ابلعمولة يف القانون اؼبدين زبضع لإلتفاق اما يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة زبضع
لقواعد آمرة لذا فإن وكالة الوسيط من نوع خاص.
_ خضوع الشركة لرقابة خارجية حيث زبضع شركات األسهم لرقابة داخلية
ديارسها ؾبلس اؼبراقبة ،الذي ديكن لو أن ديارس مهامو الرقابية يف أي وقت من السنة،
وخبالف ذلك مع أهنا شركة مسامهة زبضع شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة إذل رقابة

 1ضبليل نوارة" ،النظام القانوين للسوق اؼبالية اعبزائرية" ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم زبصص قانون،
جامعة مولود معمري تيزي وزو ،-كلية اغبقوق والعلوم السياسية ،ص.139
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خارجية ،تتمثل الرقابة اػبارجية يف جهتٌن مها :رقابة عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
1
ورقابة الوزير اؼبكلف ابؼبالية.
الفرع الثاين أتسيس شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
حيث نتطرق أوال إذل إجراءات أتسيس شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،مث نتناول
أجهزة شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
أوال اجراءات أتسيس شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
تتمثل إجراءات التأسيس يف كل من إبرام عقد التأسيس مث اإلكتتاب يف رأظبال
شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
 .1عق التأسيس:
قبل إبرام العقد التأسيسي بٌن الوسطاء جيب أن يقدم كل وسيط طلب اإلعتماد
إذل عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،2حيث مت إنشاء شركة تسيًن بورصة القيم
اؼبنقولة من طرف أشخاص تتمثل يف البنوك ومؤسسات اؼبالية عددىا اثىن عشر بنك
ومؤسسة مالية مت اعتمادىا من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ،كما مت تسجيل العقد
يف السجل التجاري وشهره كما ىو الشأن يف شركة اؼبسامهة.

 1انظر اؼبواد ، 15-5-4-3-1 ،من نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ،03-97اؼبؤرخ يف  18نوفمرب
 ،1997اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية ،العدد  ،87اؼبؤرخة يف .1997/12/ 29
 2طبقا لنص اؼبادة  2من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  01/97اؼبؤرخ يف  1997/11/18اؼبتعلق
دبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأس مال ادارة بورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم بنظام رقم  04/03اؼبؤرخ يف
.1997/11/18
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ونشًن أ نو ىناك اختالف فقهي حول ربديد الطبيعة القانونية لعقد أتسيس ىذه
الشركة ،فمنهم من يعتربه عقد بٌن اؼبؤسسٌن ،إال أنو يتضح لنا أن العقد اػباص بشركة
تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة مت ربديد أحكامو األساسية من طرف اؼبشرع دبوجب نصوص
قانونية آمرة ودل يبقى لألطراف إال إبرام العقد وفقا ؽبذه األحكام ألهنا ظهرت للوجود
دبوجب مرسوم تشريعي.1
 .2اإلكتتاب:
ونقصد ابإلكتتاب تصرف قانوين يقوم بو شخص رغبة يف اإلنضمام إذل شركة

متعهدا بدفع مبلغ من النقود مساوي لقيمة إظبية لسهم أو عدة أسهم فيها. 2

ونظرا لألمهية الكبًنة لإلكتتاب نظمو اؼبشرع اعبزائري دبجموعة من النصوص
القانونية من الناحية اإلجرائية ومن الناحية اؼبوضوعية ،حيث دل يرتك اغبرية التامة
للمؤسسٌن أثناء دعوة اؼبدخرين لإلكتتاب وذلك حمل ال يتم اؼبساس حبقوق ىؤالء
اؼبكتتبٌن.
وحمل يكون االكتتاب صحيح ويرتب ااثره القانونية البدا من توافر شروط منها:
_البدا أن يكون اإلكتتاب بكامل رأظبال ،فاإلكتتاب جبزء من رأظبال جيعل ذلك
غًن كايف للغرض الذي انشئت من أجلو الشركة ،فيضر ذلك ابلشركة ويرتب مسؤولية
اؼبؤسسٌن اذباه الغًن .
 1اؼبرسوم التشريعي رقم  ، 10-93اؼبؤرخ يف  2ذي اغبجة عام  1413اؼبوافق لث  23مايو  ،1993اؼبتضمن بورصة
القيم اؼبنقولة ،اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية ،العدد  ،34اؼبؤرخة يف .1993/05/ 23
 2الياس انصف "،اؼبوسوعة التجارية الشاملة" ،اعبزء الثاين ،الشركات التجارية ،عويدات للطبع والنشر  ،بًنوت ،د ط ،د
ت  ،ص .190
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_البدا أن يكون اإلكتتاب هنائيا حيث يقوم اؼبكتتب بتحرير األسهم اليت اكتتبها
ويكون إلتزامو هنائيا اذباه الشركة والدائنٌن.
_ جيب أن يكون اإلكتتاب جدي غًن صوري واال بطل اإلكتتاب وقد يؤدي
ذلك إذل بطالن الشركة لوجود عيب يف الشركة وـبالفتها اعبوىرية ألحكام القانون.
بعد أن يقوم اؼبؤسسون ابلتصريح ابإلكتتاب والدفعات ،يقومون ابستدعاء
اؼبكتتبٌن إ ذل صبعية عامة أتسيسية حسب األشكال واآلجال اؼبنصوص عليها عن طريق
التنظيم.1
اثنيا أجهزة شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
لقد وزع اؼبشرع اعبزائري السلطات اإلدارية على عدد من اؽبيئات اؼبتمثلة يف ؾبلس
اإلدارة ،عبنة التداول ،صبعيات اؼبسامهٌن ،مراقب اغبساابت.
 .1جملس اإلدارة:
يتشكل ؾبلس إدارة شركة تسًن بورصة القيم اؼبنقولة من رئيس ؾبلس اإلدارة ،ومن
أعضاء اجمللس ،ابلنسبة لرئيس ؾبلس اإلدارة ينتخب اجمللس من بٌن أعضائو رئيس لو،
ولكن ىذا التعيٌن مرتبط دبوافقة الوزير اؼبكلف ابؼبالية بعد أخذ رأي عبنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها ،2حيث يقوم ؾبلس اإلدارة دبهمة تسيًن أمور الشركة وربقيق الغرض
الذي وجدت من أجلو يف حدود عدم ـبالفة أحكام القانون ،حيث يقوم ؾبلس اإلدارة
 1اؼبادة  6من اؼبرسوم التنفيذي رقم  438/95مؤرخ يف  23ديسمرب 1995يضمن تطبيق احكام القانون التجاري
اؼبتعلقة بشركات اؼبسامهة والتجمعات.
 2اؼبرسوم التشريعي  ، 10-93اؼبادة  19مكرر ،اؼبرجع السابق.
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ابؼبهمة اؼبسندة إليو طبقا لألحكام اؼبادة  626من القانون التجاري 1واؼبتعلقة بتسيًن أمور
الشركة وربقيق الغرض الذي وجدت من أجلو ،يف حدود عدم ـبالفة أحكام القانون أو
اإل عتداء على اختصاصات صبعية اؼبسامهٌن ،كما يقوم ؾبلس اإلدارة بتنصيب عبنة التداول
اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  15من قرار شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
 .2جلنة الت اول
تعد عبنة التداول ىيئة إدارية يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،يتم تعٌن
أعضائها بناءً على قرار من قبل ؾبلس إدارة الشركة تضم ىذه اللجنة ثالثة أعضاء على
األقل أو عدد فردي من األعضاء ويتم اختيارىم من بٌن الوسطاء يف عملية البورصة
وأعضاء من الشركة والعاملٌن فيها حيملون صفة " مسؤورل قاعة التداول " وجيوز تعيٌن
فبثلٌن اثنٌن يف اللجنة من نفس البنك الوسيط يف عمليات البورصة ،ولكن ىذا البنك
الوسيط ال يكون لو إال صوت واحد ،ويتضمن التشكيل اعبديد للجنة التداول بعد

إجتماعها يف يوم  03فيفري  ،2010عضو عن القرض الشعيب اعبزائري وعضوا مستخلفا،
عضو ديثل بنك التنمية احمللية ،عضو ديثل البنك اػبارجي اعبزائري وعضوا مستخلفا ،عضو
ديثل الصندوق الوطين للتوفًن واالحتياط ،عضو ديثل بنك الفالحة والتنمية الريفية ،عضو
ديثل البنك الوطين اعبزائري ،عضو ديثل بنك يب إن يب ابريبا اعبزائر وعضوا مستخلفا ،رئيس
من شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،انئب رئيس من الصندوق الوطين للتوفًن واالحتياط
تسًن عبنة التداول ابلتعاون مع مسؤورل قاعة التداول لشركة حصص التداول يف البورصة
وسلوك الوسطاء يف عمليات البورصة القائمٌن ابلتداول يف البورصة ،وكل األشخاص
اآلخرين اؼبرتبطٌن هبم كموظفٌن أو من خالل عقد.
 1انظر اؼبادة  626من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف
 30ديسمرب . . 2015
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 .3مجعيات ادلسامهني
وتقسم اعبمعيات العامة إذل ثالث أقسام ىي :صبعية عامة أتسيسية وصبعية عامة
عادية وصبعية عامة غًن عادية.
أ/اجلمعية العامة التأسيسية
تنعقد اعبمعية العامة التأسيسية بعد قيام اؼبؤسسة ابلتصريح ابإلكتتاب والدفعات،
يقومون ابستدعاء اؼبكتتبٌن إذل صبعية عامة أتسيسية حسب اإلشكال واآلجال القانونية
حيث تتداول اعبمعية التأسيسية بنفس النصاب واألغلبية اؼبقررة يف اعبمعيات غًن عادية،
وعلى ذلك ال تصح مداوالهتا إال إذا كان عدد اؼبسامهٌن اغباضرين أو اؼبمثلٌن ديلكون
النصف على األقل من األسهم يف الدعوى األوذل ،وعلى ربع األسهم ذات اغبق يف
التصويت يف الدعوى الثانية ،كما أهنا تبت فيما يعرض عليها ابألغلبية ثلثي األصوات
اؼبعربة عنها على أنو ال تؤخذ األوراق البيضاء بعٌن اإلعتبار إذا ما أجريت العملية عن
طريق اإلقرتاع.
بعد قيام اعبمعية التأسيسية بوضع القانون األساسي وتعٌن اؼبدير العام واؼبسًنين
الرئيسٌن يتم عرضها للتصديق من طرف الوزير اؼبكلف ابؼبالية وبعد أخذ رأي عبنة تنظيم
عمليات البورصة ومراقبتها.
زبتص اعبمعية التأسيسية ،بتطبيق نص اؼبادة  2/600واؼبواد اليت تليها من القانون
التجاري ،1دبجموعة من الصالحيات تتوذل إثبات أن رأس اؼبال قد أكتتب فيو سباما،
 1األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب ، 2015
اؼبرجع السابق .
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وتبدي رأيها يف اؼبصادقة على القانون األساسي الذي ال يقبل التعديل إال إبصباع آراء صبيع
اؼبكتتبٌن ،تقوم بتعيٌن القائمٌن ابإلدارة األوليثثن ،ومندويب اغبسث ثثاابت .
ب/اجلمعية العامة العادية:
تنعقد اعبمعية العامة العادية مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر اليت
تسبق قفل السنة اؼبالية ،و ديكن سبديد ىذا األجل بناءً على طلب ؾبلس اإلدارة وأبمر
من اعبهة القضائية اؼبختصة اليت تبت يف ذلك بناءً على عريضة ،وال يقبل ىذا األمر أي
طعن،1إن استدعاء اعبمعية العامة العادية إلنعقاد يكون كأصل عام من اختصاص ؾبلس
اإلدارة،كما ديكن أن تنعقد بناءً على طلب مندوب اغبساابت وال يصح تداوؽبا إال اذا
كان عدد اؼبسامهٌن اغباضرين أ و اؼبمثلٌن ديلكون على األقل ربع األسهم اليت ؽبا اغبق يف
التصويت يف الدعوة األوذل وال يشرتط أي نصاب يف الدعوى الثانية.2
تستمد اعبمعية العامة العادية اختصاصاهتا األساسية ،من خالل توضيح
السلطات اػباصة اليت تتمتع هبا ،حيث تقوم بفحص اغبساابت والنشاط السنوي،
التصويت على اغبساابت السنوية ،توزيع األرابح على اؼبسامهٌن ،تعيٌن أعضاء ؾبلس
اإلدارة ،تقوم بتعيٌن مندويب اغبساابت ،حساب النتائج واؼبيزانية .

3

 1اؼبادة  676األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف 30
ديسمرب .. 2015
 2اؼبادة  675من األمر رقم  ،59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف 30
ديسمرب .. 2015
 3اؼبادتٌن  715 – 611من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون 20-15
اؼبؤرخ يف  30ديسمرب .. 2015
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ج/اجلمعية العامة غري العادية:
ال يصح تداول اعبمعية العامة غًن العادية إال إذا كان عدد اؼبسامهٌن اغباضرين أو
اؼبمثلٌن ،ديلكون نصف على األقل من األسهم يف الدعوى األوذل وعلى ربع األسهم ذات
اغبق يف التصويت أثناء الدعوى الثانية 1 .كما أن اعبمعية العامة غًن العادية تبت فيما
يعرض عليها أبغلبية ثلثي األصوات اؼبعرب عنها ،على أنو ال تؤخذ األوراق البيضاء بعٌن
اإلعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق اإلقرتاع .

2

زبتص اعبمعية العامة غًن العادية وحدىا بصالحيات ،تعديل القانون األساسي،
زايدة رأظبال الشركة ،زبفيض رأظبال الشركة ،ازباذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل.

3

إن اؼبشرع اعبزائري جعل إجراءات ازباذ القرارات اليت تصدرىا اعبمعية العامة غًن
العادية أشد من إجراءات اعبمعية العامة العادية ،ديكن إرجاع ذلك إذل أمهية القرارات اليت
تتخذىا اعبمعية العامة غًن العادية 4 .وحمل ديكن للجمعية العامة العادية فرض رقابتها
على الشركة ،يتعٌن عليها تعيٌن ىيئة متخصصة تتمتع خبربة عالية يف ؾبال الرقابة ،وىي
مراقيب اغبساابت.

 1اؼبادة  674من األمر رقم  ، -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب
. 2015
 2اؼبادة  675من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف 30
ديسمرب . 2015
 3انظر اؼبواد 715،-712، 691 ،مكرر  18من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم
ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب .. 2015
 4شين النذير ،اؼبرجع السابق ،ص .64
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 .3من وب احلساابت
ىي عبارة عن ىيئة رقابية مكلفة برقابة حساابت الشركة ووضعيتها اؼبالية ومدى
مطابقتها للنصوص القانونية واألنظمة وكذا القانون األساسي للشركة ،وىو شخص
متخصص يف ميدان اؼبالية واحملاسبة إال أنو ال يعد حساابت الشركة فهذه اؼبهام مسندة
1
للمسًنين واحملاسبٌن وإمنا يراقب مدى انتظامها وصحتها .
تعيٌن اعبمعية العامة مراقب اغبساابت من بٌن احملرتفٌن اؼبسجلٌن يف جدول الغرفة
الوطنية ،2للقيام بفحص قيم وواثئق الشركة ومراقبة مطابقة احملاسبة للقواعد اؼبعمول هبا
وتدوم وكالتو  3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويطلع مندوب اغبساابت دبجموعة من االختصاصات وفق ألحكام القانون رقم . 01/10
 يشهد أبن اغبساابت السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة سباما لنتائج عملياتالسنة اؼبنصرفة.
 يفحص صحة اغبساابت السنوية ومطابقتها اؼبعلومات اؼببينة يف تقرير التسيًنالذي يقدمو اؼبسًنون للمسامهٌن أو الشركاء أو حاملي اغبصص ويبدي رأيو يف شكل
تقرير خاص حول إجراء الرقابة الداخلية اؼبصادق عليها من ؾبلس اإلدارة.
 يقدر شروط إبرام االتفاقيات بٌن الشركة وـبتلف اؽبيئات .ويعلم اؼبسًنينواعبمعية العامة بكل نقص قد يكتشفو أو إطلع عليو.
 1شين النذير ،اؼبرجع نفسو  ،ص .65
 2اؼبادتٌن  26و  27من قانون رقم  01-10اؼبؤرخ  29جوان  ، 2010اؼبتعلق دبهن اػببًن احملاسب وؿبافظ
اغبساابت واحملاسب اؼبعتمد ،ج ر عدد  42اؼبؤرخة يف 11جويلية ..2010
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 -يتعٌن على مراقب اغبساابت االحتفاظ دبلفات الشركة ؼبدة  10سنوات.

ادلطلب الثاين أحكام شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
وسنتناول أحكام شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة يف فرعٌن حيث خنصص الفرع
األول إذل مهام شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،أما الفرع الثاين نتطرق إذل مسؤولية أجهزة
شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
الفرع االول مهام شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
عهد اؼبرسوم التشريعي رقم  10 -93عدة مهام لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة
وىذه اؼبهام احملددة تعكس لنا جليا أمهية ىذا اعبهاز يف تسيًن السوق اؼبالية ىذا من جهة،
ومن جهة أخرى السًن اغبسن ؼبختلف العمليات اؼبالية اؼبنجزة فيها ،وإن اؼبهام اؼبوكلة
للشركة تتجسد يف ضباية الصاحل العام أي ضباية اؼبصلحة العامة عبمهور اؼبدخرين
واؼبستثمرين .

1

حسب نص اؼبادة

18

من اؼبرسوم التشريعي

-

10 93

2

واليت نصها كما يلي :

"يتمثل ىدف الشركة فيما أييت على اػبصوص:
التنظيم العملي إلدخال القيم اؼبنقولة يف البورصة.التنظيم اؼبادي ؼبعامالت البورصة واجتماعاهتا.تسجيل مفاوضات الوسطاء يف عمليات البورصة. 1آيت مولود فاتح "،ضباية اإلدخار اؼبستثمر يف القيم اؼبنقولة يف القانون اعبزائري"  ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم
(زبصص قانون) جامعة مولود معمري – تيزي وزو  ،كلية اغبقوق والعلوم السياسية  ، 2012-2011ص .150
 2اؼبرسوم التشريعي رقم  ، 10-93اؼبؤرخ يف  2ذي اغبجة عام  1413اؼبوافق لث  23مايو  ،1993يتعلق ببورصة
القيم اؼبنقولة اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية  ،العدد  ، 34اؼبؤرخة يف . 1993/05/ 23
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تنظيم عمليات مقاصة اؼبعامالت حول القيم اؼبنقولة.تسيًن نظام للتفاوض يف األسعار وربديدىا.نشر اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبعامالت يف البورصة.إصدار نشرة رظبية لسعر البورصة ربت مراقبة اللجنة.سبارس مهام الشركة ربت رقابة اللجنة" .
ذبدر اإلشارة أن ىذه الصالحيات احملددة من طرف اؼبشرع دل حيددىا على سبيل
1
اغبصر وىذا ما يتضح من خالل عبارة "يتمثل ىدف الشركة فيما أييت على اػبصوص"
وبناءً على ما سبق ديكن إصبال اؼبهام اؼبخولة للشركة يف نقطتٌن :
أوال ادلهام ادلتعلقة ابلتنظيم العملي لإلدراج القيم ادلنقولة يف البورصة
 .1إدخال القيم ادلنقولة يف البورصة
حيث تتم عملية إدخال القيم اؼبنقولة يف البورصة من قبل شركة تسيًن بورصة القيم
اؼبنقولة وىذا يكون بعد إصدار عبنة البورصة قرار قبول القيم اؼبنقولة يف البورصة إال أن
شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة قبل إدخال القيم اؼبنقولة يف البورصة البد ؽبا من إبرام
إتفاقية مع الشركة الطالبة للقيد حيث ربدد ىذه اإلتفاقية كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بعملية
إدخال القيم اؼبنقولة من اتريخ اإلدخال ،السعر ،وكذا اإلجراء اؼبناسب لإلدخال.
وما ديكن مالحظتو ىنا أنو وابلرغم من السلطات اؼبمنوحة لشركة تسيًن بورصة
القيم اؼبنقولة واؼبتعلقة إبدخال القيم اؼبنقولة يف البورصة ،إال أنو ال ديكن ؽبا رفص إدخال
1
قيم منقولة سبق وأن صدر قرر إدخاؽبا يف البورصة وىذا خبالف نظًناهتا الفرنسية .
 1شين نذير ،اؼبرحع السابق ،ص . 76
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2

ودبوجب اؼبادة  50من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم -
فإن شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة تسهر على ضبط اإلجراء اؼبتبع إلدخال القيم اؼبنقولة
يف البورصة وىذا ابالتفاق مع الشركات اليت ستدخل قيمها اؼبنقولة وكذا الوسطاء واؼبكلفٌن
03 97

بذلك.
ويتم اإلدخال وفقا إجرائيٌن مها ،إجراء العرض العمومي للبيع وىو على نوعٌن

بسعر أدىن3وبسعر اثبت ،4وإجراء العرض العادي.5
.2شطب القيم ادلنقولة

ديكن لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة طلب شطب قيم منقولة ،مت قيدىا يف
البورصة مراعاة ؼبصلحة اغباملٌن ،ىذا ما نصت عليو اؼبادة  69من نظام عبنة تنظيم

عمليات البورصة ومراقبتها رقم  603/97اؼبتعلق ابلنظام العام لبورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل
واؼبتم ،وذلك مع األخذ بعٌن اإلعتبار العناصر التالية:
اؼبعدل اليومي للمعامالت اؼبعرب عنها ابلدينار وابلسندات وكذا عدد أايمالتداول ،مقدرة على السنة اليت كانت فيها السندات ؿبل تسعًنة.
1بن عزوز فتيحة " ،دور عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف ضباية اؼبساىم يف شركة اؼبسامهة"  ،رسالة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه يف العلوم (زبصص قانون حاص ) جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان  ، -كلية اغبقوق والعلوم السياسية
 ، 2016-2015ص . 397
 2انظر اؼبادة  50من نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  03-97اؼبرجع السابق .
 3انظر اؼبادة  59من نظام عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03/97اؼبرجع السابق .
 4انظر اؼبادة  64من نظام عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03/97اؼبرجع نفسو .
 5انظر اؼبواد  59 -58 -57من نظام عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03/97اؼبرجع نفسو .
 6انظر اؼبادة  69من نظام عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03/97اؼبرجع نفسو .
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دفع األرابح خالل السنوات اؼبالية الثالث األخًنة.نسبة رأس اؼبال اؼبوزع على اعبمهور.ويتم ربديد اغبدود الدنيا اليت تؤخذ ابإلعتبار يف تقرير شطب القيمة اؼبنقولة
ابإل تفاق بٌن عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيًن بورصة القيم ،وتكون
مراجعة اغبدود الدنيا ؿبل إعالن ينشر من قبل شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة.
كما يؤدي شطب سند رأس مال إذل شطب كل السندات اؼبرتبطة هبا أو اليت
ترجع اليها من جدول األسعار ،مثل سندات اإلستحقاق القابلة لتحويل إذل سندات رأس
مال وكذا القسائم واغبقوق اؼبتعلقة هبذه السندات.
ديكن لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة أن توصي بشطب خطوط التسعًنة فقط،
أما فيما خيص سندات الديون ،تبقى يف جدول األسعار سندات االستحقاق إذل غاية
تسديدىا.
اثنيا ادلهام ادلتعلقة ابلتنظيم ادلادي لت اول القيم ادلنقولة
 .1تنظيم حصص التسعرية
إن التنظيم غًن احملكم لعمليات التداول يؤثر سلبا على الثقة اؼبوضوعة يف البورصة
ابعتبارىا وسيلة لتمويل ـبتلف اؼبشاريع ،وؽبذا فإن شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة إذل
جانب تكفلها إبدخال القيم اؼبنقولة يف البورصة فإنو يعود ؽبا سلطة تنظيم شروط معاعبة
األوامر وربديد سعر القيم اؼبنقولة ،وىذا دبوجب مقررات تصدر عنها حيث يعهد ؽبا سلطة
نشر اؼبعلومات عن طريق مقرر يتضمن رزانمة اجتماعات التسعًنة للسنة اؼبدنية وكذا
ساعات فتح وإغالق اجتماعات التسعًنة والبدا من نشر أي تعديل يطرأ على ىذه
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اؼبعلومات ،وىذا طبقا لنص اؼبادة  78من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم
 ،103 -97كما تتكفل شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة بتعيٌن أشخاص يسهرون على
السًن اغبسن غبصص التسعًنة وىذا طبقا لنص اؼبادة  14من القرار رقم .2 02-98
3

ولقد خولت اؼبادة  85من نظام عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
لشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة أن تقرر يف جدول األسعار يف السعر اؼبعروض أو
03 97

اؼبطلوب دون اؼبعامالت وىذا إذا دعت ظروف السوق إذل ذلك ،كما ديكن لشركة تسيًن
بورصة القيم لصق إشارة " غًن مسعر " وىذا إذا كانت الكميات ؿبل التداول ال تربر
الفارق يف السعر اؼبتأثر ويف ىذه اغبالة ال تتم أي معاملة.
 .2مقاصة وتسوية ادلعامالت
تعترب اؼبقاصة والتسوية من أىم العمليات اليت تتم يف أي سوق لتداول القيم
اؼبنقولة ،إذ ىي اؼبرحلة اليت أتيت بعد أن تصل عمليات التداول إذل نتائج معينة فعندىا
لبدء من نقل ملكية القيم اؼبنقولة اؼببيعة للمشرتي وتسليم شبنها للبائع .وابلرجوع اذل نص
اؼبادة  128من نظام عبنة تسيًن عمليات البورصة ومراقبتها  03-97فإن شركة تسيًن بورصة
القيم ىي اليت تتكفل بتنظيم اؼبقاصة والتسوية يف البورصة ،ولقد صدر قرار عن شركة تسيًن
بورصة القيم اؼبنقولة رقم  403-98والذي تكفل بتحديد قواعد مقاصة وتسوية اؼبعامالت يف
يف البورصة وىذا حمل تتم ىذه العمليات بطريقة شفافة ومنظمة ،إال أنو وبصدور القانون
 1انظر اؼبادة  78من نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03-97اؼبرجع السابق .
 2انظر اؼبادة  14من قرار شركة إدارة بورصة القيم اؼبنقولة رقم  ، 02-98اؼبؤرخ يف  22مارس  ، 1997اؼبتعلق بقواعد
تسيًن حصص التفاوض يف بورصة القيم اؼبعدل واؼبتمم ابلقرار رقم  06 -99اؼبؤرخ يف .1999/03/ 22
 3انظر اؼبادة  85من نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03-97اؼبرجع نفسو.
 4قرار رقم  03/98صادر عن شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة بتاريخ  22جويلية  1998يتضمن قواعد تسوية
اؼبعامالت يف البورصة.
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 104-03اؼبعدل واؼبتمم للمرسوم التشريعي  10/93فقد سحب إختصاص تسوية عمليات
البورصة من شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة وخوؽبا إذل اؼبؤسبن اؼبركزي على السندات.
 .3إص ار النشرة الرمسية للتسعرية
نظرا للمهام السابقة اؼبوكلة لشركة تسيًن القيم اؼبنقولة ،فهي تعترب اعبهة األكثر
اضطالعا على اؼبعلومات داخل البورصة ،وعليو فإن دور ىذه اؽبيئة ال يقل أمهية عن دور
عبنة تنظيم ومراقبة البورصة فيما يتعلق إبعالم اؼبدخرين وكذا اؼبسامهٌن.
حيث تلتزم شركة تسيًن القيم اؼبنقولة بنشر كل العمليات اليت ذبري داخل البورصة
من معلومات حول حصص التداول وكذا األسعار اػباصة ابلقيم اؼبنقولة ابإلضافة إذل
ؾبموع اؼبقررات والبالغات واآلراء اػباصة بشركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة ،ويطلق على

ىذه النشرة ابلنشرة الرظبية عبداول التسعًنة .2

وسبثل النشرة الرظبية عبداول التسعًنة وسيلة إلعالم اؼبستثمرين ،وكذا اؼبسامهٌن يف
شركات مسعرة أسهمها يف البورصة وابلتارل ديكن ؽبم التعرف على القيمة السوقية لألسهم
اليت ديلكوهنا.

 1القانون رقم  ، 03-04اؼبؤرخ يف  16ذي اغبجة عام  1423اؼبوافق لث  17فربلًن  ، 2003اؼبعدل واؼبتمم
للمرسوم التشريعي رقم  10/93مؤرخ يف  23ماي  ، 1993ويتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة اؼبعدل واؼبتمم  ،اعبريدة
الرظبية للجمهورية اعبزائرية  ،العدد  11صادر يف  19فيفري  ( 2003االستدراك ج رعدد  ) 32صادرة يف  07ماي
.2003
 2تنص اؼبادة  88نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03-97اؼبرجع السابق " تتضمن النشرة الرظبية
عبدول التسعًنة كشفا يوميا ترد فيو اؼبعلومات اؼبتعلقة بسًن تداول كل قيمة عند اجتماع مفاوضات البورصة لذلك اليوم "
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وذبدر االشارة أن النشرة الرظبية تتضمن شقٌن: 1
 الشق األول :يتضمن معلومات عامة حول القيم اؼبنقولة اليت كانت ؿبل تعامليف حصص البورصة وكذا حركة األسعار.
 الشق الثاين  :وىو الشق الذي يتضمن تفصيالت عن القيم اؼبنقولة من أسهموسندات مقيدة يف البورصة من حيث القيمة ،حجم التعامل ،العدد.
وبصدد فبارسة ىذه اؼبهام تقوم شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة إبصدار نوعيٌن
من القرارات:
 قرارات تنظيمية :ىي قرارات موجهة لتنظيم السوق بشكل عام ،تسري علىكل اؼبتدخلٌن يف السوق دون استثناء وتستنبط الشركة اغبق يف إصدار ىذه القرارات من
اؼبادة األوذل من النظام رقم  203/97إذ ظبحت اللجنة ؽبذه الشركة ابزباذ كل التدابًن الالزمة
للسًن اغبسن للسوق على شكل بالغات أو مقررات وزبص ىذه القرارات إجراءات
إدخال القيم اؼبنقولة داخل البورصة ،اإلعالم الواجب نشره ،قواعد سًن حصص التداول
داخل بورصة القيم ،قواعد اؼبقاصة وتسوية العمليات داخل البورصة ،قواعد تعليق أو قطع
حصص التداول والشطب من التسعًنة الرظبية للقيم اؼبقيدة يف البورصة ،قواعد تتعلق
بتدخل الوسطاء يف عمليات البورصة يف إطار عقد السيولة ،وأخًنا قواعد ربدد مصاريف
التسجيل واإلبقاء على التسجيل يف التسعًنة الرظبية ومصاريف أخرى خاصة.

 1بوخلخال عائشة" ،بورصة اعبزائر بٌن النظري والتطبيقي"  ،حبث مقدم لنيل شهادة ماجستًن ( فرع قانون أعمال )
جامعة اعبزائر  -معهد اغبقوق والعلوم االدارية بن عكنون  ، 2001-2000ص . 88_87
 2نظام غبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ، 03-97اؼبرجع السابق .
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يتوقف دخول ىذه القرارات حيز التنفيذ على تصديق اللجنة عليها ،ألهنا قرارات
تتسم ابلعمومية والشمولية يف تنظيم سوق البورصة الذي ىو ربت سلطة اللجنة.
 قرارات فردية  : 1ىي القرارات اليت تتخذىا الشركة يف مواجهة أحد اؼبتدخلٌنيف السوق أو بشأن أحدا العمليات أو القيم اؼبنقولة ،منها قرار رفض تسجيل أو قيد أو
إعادة تسجيل قيمة منقولة داخل البورصة ،قرار شطب قيمة منقولة من التسعًنة الرظبية،
قرار قطع حصة تداول أو أتجيل سنة خاصة ،أو قرار رفض منح الرتخيص ألحد الوسطاء
إبجراء معامالت غبسابو اػباص أو غبساب ذويو.
تستمد الشركة حقها يف إصدار مثل ىذه القرارات من نظامها الداخلي والذي
وافق عليو كل أعضائها ،وبذلك زبضع القرارات الصادرة يف مواجهتهم إذل قواعد القانون
اػباص لوجود إتفاق مسبق على إحرتام النظام الداخلي للجنة ،أما يف مواجهة ابقي
اؼبتدخلٌن من مصدري القيم اؼبنقولة وىيئات التوظيف اعبماعي للقيم وغًنىا ،فتستمد
حقها يف إصدار مثل ىذه القرارات يف مواجهتهم من اإلتفاقية اؼبربمة معهم لإلستفادة من
خدمات الشركة .
الفرع الثاين مسؤولية أجهزة شركة تسيري بورصة القيم ادلنقولة
أوال مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة
 .1ادلسؤولية ادل نية
جيب على أعضاء ؾبلس اإلدارة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة والقيام ابألعمال اؼبوكلة
إليهم وأن يبذلوا عناية الرجل اؼبعتاد يف القيام هبذه األعمال ومن مث يسأل األعضاء ؾبلس
1

ضبليل نواراه  ،اؼبرجع نفسو  ،ص .154
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اإلدارة عن األضرار الناشئة عن أخطائهم فيعد خطأ موجبا ؼبسؤولية اؼبدير كل تصرف يقوم
بو اؼبدير ليهدف إذل ربقيق مصلحة الشركة وكل تقدير سيئ أو خاطئ أدى إذل أن أيخذ
اؼبدير قرارا غًن مناسب أو الغًن مالئم وتتمتع ؿبكمة اؼبوضوع يف ىذا الشأن بسلطة
تقديرية واسعة يف تقدير اػبطأ الذي ديكن نسبتو للمدير.
وقد تكون مسؤولية أعضاء ؾبلس اإلدارة تضامنية كما قد يسألو كل عضو على
انفراد وال ديكن لعضو ؾبلس اإلدارة ذبنب ىذه اؼبسؤولية إال إذا أثبت اعرتاضو على القرار
اؼبتخذ أو إذا تغيب لعذر مشروع وقد ترفع دعوى اؼبسؤولية من طرف الشركة كشخص
معنوي كما قد ترفع من طرف اؼبساىم أو من طرف الغًن.
 .1.1ادلسؤولية قبل الشركة.
ديكن رفع دعوى شركة من طرف ؾبلس اإلدارة كما ديكن رفعها من قبل اؼبساىم.
 .1.1.1دعوى الشركة ادلرفوعة من جملس اإلدارة

1

ديكن للشركة كشخص معنوي أن ترفع دعوى اؼبسؤولية على أعضاء ؾبلس اإلدارة
بسبب خطئهم اإلداري وتسمى دعوى اؼبسؤولية اؼبرفوعة إبسم الشركة على أعضاء ؾبلس
اإلدارة بدعوى الشركة حيث يتضح من خالل اؼبادة  715مكرر  23من القانون التجاري

اعبزائري 2أن حق الشركة يف توجيو مطالبة قضائية ضد رئيس وأعضاء ؾبلس اإلدارة عن
اؼبخالفات اؼباسة ابألحكام التشريعية أو التنظيمية وإما عن خرق القانون األساسي أو عن
األخطاء اؼبرتك بة أثناء تسيًنىم ويباشر ىذه الدعوى رئيس ؾبلس اإلدارة ابعتباره فبثال
 1شين نذير ،اؼبرجع السابق ،ص . 54 ، 53
 2انظر اؼبادة  715مكرر  23األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون 20-15
اؼبؤرخ يف  30ديسمرب  2015اؼبرجع السابق.
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للشركة ولكن ال يعقل أن يقوم رئيس ؾبلس اإلدارة برفع ىذه الدعوى إذا كان من بٌن
األشخاص الذين تقاضيهم الشركة ففي ىذا الفرض ديكن للجمعية العامة أن تقوم بعزل
ؾبلس اإلدارة برمتو ويقوم رئيس ؾبلس اإلدارة اعبديد دبباشرة ىذه الدعوى كما ديكن للوزير
اؼبكلف ابؼبالية بناءً على تقرير معٌن من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عزل
اؼبدير العام أو اؼبسًنين لرئيس الشركة واستخالفهم للقيام برفع دعوى اؼبسؤولية إذل غاية
تعيٌن اؼبدير العام أو مسًنين جدد من قبل اعبمعية العامة.
وإذ ا أفلست الشركة فإن الوكيل اؼبتصرف القضائي ىو صاحب اغبق يف إقامة ىذه
الدعوى حيث ديارس صبيع حقوق ودعاوى اؼبفلس طيلة مدة التفليسة.
وإذا كانت الشركة يف دور التصفية فإن اؼبعفي ىو الذي يباشرىا وال جيوز للمصفي
من متابعة ىذه الدعوى أو القيام بدعوى جديدة ما دل يؤذن لو بذلك من الشركاء أو بقرار
قضائي إذا مت تعينو بنفس الطريقة .
 .2.1.1دعوى الشركة ادلرفوعة من ادلساهم
بتحليل اؼبادة  715مكرر  24من القانون التجاري اعبزائري1يتضح أن اؼبشرع خول
للوسيط أن يرفع الدعوى الشركة على أعضاء ؾبلس اإلدارة للمطالبة بتعويض عن القرار
الذي أصاب الشركة إبظبو الشخصي وعلى ذلك يشرتط إقامة ىذه الدعوى أن يكون
للمدعى صفة اؼبساعد فال جيوز ؼبن تنازل عن سهمو أن يرفع ىذه الدعوى ألهنا تنتقل مع
السهم اؼبتنازل إليو.

 1انظر اؼبادة  715مكرر  24األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون 20-15
اؼبؤرخ يف  30ديسمرب  2015اؼبرجع السابق .
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وىذه الدعوى دعوى صباعية ابلنظر إذل طبيعة الضرر الذي تسعى إذل جربه لكنها
دعوى فردية ابلنظر إذل من يباشرىا وىي يف التحليل األخًن دعوى احتياطية تباشر من
األقلية إذا ما تقاعس أغلبية اؼبسامهٌن عن مباشرهتا إمهاال أو ؾباملة جمللس اإلدارة.
أما موقف اؼبشرع اعبزائري فيتضح من خالل نص اؼبادة  715مكرر  24السالفة
الذكر أنو ديك ن للمساىم رافع الدعوى أن يطالب بتعويض عن كامل الضرر الذي غبق
ابلشركة وإن حيدد يف ذات الدعوى التعويضات اليت حيكم لو هبا عند االقتضاء.
 .2.1ادلسؤولية قبل ادلساهم والغري

1

قد يرتتب عن اؼبخالفات الصادرة عن أعضاء ؾبلس اإلدارة ضرر أبحد اؼبسامهٌن
أو ضرر ابلغًن يف ىذا الفرض حيق لكل من اؼبساىم أو الغًن رفع دعوى فردية خياصم فيها
أعضاء ؾبلس اإلدارة يطالبهم دبقتضاىا تعويضو عن الضرر الذي أصابو .
 .1.2.1ادلسؤولية قبل ادلساهم
يتبٌن من نص اؼبادة  715مكرر  24من القانون التجاري اعبزائري أنو جيوز
للمساىم أن يقيم دعوى فردية إبظبو يطالب فيها أعضاء ؾبلس اإلدارة بتعويضو عن الضرر
الذي أصابو شخصيا فيجب عدم اػبلط بٌن دعوى الشركة اليت يرفعها اؼبساىم ودعوى
اؼبساىم الفردية وديكن ازباذ موضوع دعوى أي الضرر اؼبقصود ابلتعويض كمعيار لتمييز
بٌن الدعوى الشركة والدعوى الفردية .

 1شين نذير ،اؼبرجع السابق ،ص . 56- 55
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 .2.2.1ادلسؤولية قبل الغري
حيق للغًن أن يرفع دعوى اؼبسؤولية على أعضاء ؾبلس اإلدارة عن صبيع أعمال
الغش وإساءة استعمال السلطة وصبيع اؼبخالفات الصادرة عنهم وسببت ضرر ؽبم كما لو
أن يرفع دعوى عقدية على الشركة إذا وجو عقد صحيح بينو وبٌن الشركة وىذه األخًنة
ديكنها الرجوع على أعضاء ؾبلس اإلدارة إذا صدر عنهم خطأ كما ديكنو رفع دعوى
تقصًنية على أعضاء ؾبلس اإلدارة مباشرة على أساس الضرر ويكون القضاء اؼبختص ىو
القضاء العادي ولكن من مصلحتو رفع الرجوع على الشركة فبا تتمتع بو من مركز مارل
قوي .
ويف األخًن تتقادم دعوي اؼبسؤولية ضد القائمٌن ابإلدارة سواء كانت دعوي فردية
أو دعوي مشرتكة دبرور ثالث سنوات ابتداءً من اتريخ إرتكاب العمل الضار أو من وقت
العلم بو عن كان قد أخفي غًن أن الفعل اؼبرتكب إذا كان جناية فإن الدعوي يف ىذه
اغبالة تتقادم دبرور عشر سنوات.
 .2ادلسؤولية التأديبية

1

قد يرتتب عن تصرفات أعضاء ؾبلس اإلدارة قيام اؼبسؤولية التأديبية فبا قد يرتتب
عليها عزل أعضاء ؾبلس اإلدارة ،وىو يف األصل من إختصاص اعبمعية العامة وتعٌن
ؾبلس ،جديد ؼبباشرة الدعوى اليت تقام على اجمللس السابق ،إال أن اؼبشرع اعبزائري وضع
حكم خاص خبصوص عزل أعضاء ؾبلس اإلدارة يف شركة تسيًن بورصة القيم اؼبنقولة حيث
خول للوزير اؼبكلف ابؼبالية بناء على تقرير معلل من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة

1

شين نذير ،اؼبرجع السابق ،ص . 59 - 57
171

جملة القانـون ،اجملتمع والسلطة

ISSN: 2253-0266

اجملل  10الع د  01السنة  2021ص.ص

179-144

EISSN: 2600-6219

ومراقبتها ،سلطة عزل اؼبدير العام و/أو اؼبسًنين الرئيسيٌن للشركة واستحالفهم ،يف إنتظار
تعيٌن مدير عام جديد و/أو مسًنين جدد من طرف ؾبلس اإلدارة.
ويف ضوء ما تقدم سنتناول يف ىذه الدراسة قرار العزل (أ) ،مث اآلاثر اؼبرتتبة على
قرار العزل (ب).
 .1.2قرار العزل
تنص اؼبادة

613

من القانون التجاري اعبزائري "1جيوز إعادة انتخاب القائمٌن

ابإلدارة كما جيوز للجمعية العامة العادية عزؽبم يف أي وقت ".
يتضح من خالل ىذه اؼبادة أن اؼبشرع اعبزائري جعل عزل أعضاء ؾبلس اإلدارة
من إ ختصاص اعبمعية العامة العادية فهي اليت تنتخب أعضاء ؾبلس اإلدارة وىي اليت ؽبا
اغبق يف عزؽبم ،وحق اعبمعية العامة العادية يف عزل أعضاء ؾبلس اإلدارة إبعتبار أن الشركة
عقد ،وأن أعضاء ؾبلس اإلدارة وكالء عن اعبمعية العامة يف إدارة الشركة.
كما ديكن للوزير اؼبكلف ابؼبالية عزل أعضاء ؾبلس اإلدارة وإستحالفهم بناءً على
تقرير معلل من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .
وحق اعبمعية العامة يف عزل اؼبدراء متعلق ابلنظام العام وكل شرط ـبالف لذلك
يف النظام األساسي يعد كأنو دل يكن كما يكون ؽبا ىذا اغبق بغض النظر عما إذا كان
أعضاء اجمللس منتخبٌن من قبل اعبمعية التأسيسية أو العامة ،أو معينٌن بنص يف النظام
األساسي ووافقت اعبمعية التأسيسية على تعيينهم بتصديقها على ذلك النظام .
 1األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب 2015
اؼبرجع السابق .
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وجيب أن تتوافر يف قرار العزل ؾبموعة من الشروط إذا صدر عن اعبمعية العامة :
 أن يتوفر النصاب ادلطلوبحيث تنص اؼبادة  675ف  2من القانون التجاري اعبزائري "1وال يصح تداوؽبا يف
الدعوة األوذل إال إذا حاز عدد اؼبسامهٌن اغباضرين أو اؼبمثلٌن على األقل ربع األسهم اليت
ؽبا اغبق يف الت صويت ،وال يشرتط أي نصاب يف الدعوة الثانية " ،كما يكون البت أبغلبية
األصوات اؼبعرب عنها ،وال يشرتط أن حيضر اؼبساىم بنفسو بل ديكن أن ينيب عنو غًنه يف
اغبضور على أن تكون النيابة اثبتة يف توكيل كتايب ،وأن يكون الوكيل مسامها ،وأن ال
يكون الوكيل عضوا يف ؾبلس إدارة الشركة ،واغبكمة من تطلب ىذه الشروط ىي" ضمان
جدية النيابة وجدية التصويت ؼبصلحة الشركة فيآن معا ،ولضمان صحة رقابة اعبمعية على
تصرفات ؾبلس اإلدارة "
 شرط السريةاألصل أن يكون التصويت يف اعبمعية علنيا ،غًن أنو ديكن ألي مساىم أن يطلب
أن يكون التصويت سراي ،السيما يف اؼبسائل اليت ؽبا صفة شخصية كعزل أعضاء ؾبلس
اإلدارة أو رفع دعوى اؼبسؤولية عليهم.
 -متكني العضو ادلعزول مـن ال فاع عن نفسه ،وذبب اؼبالحظة أن اؼبشرع

اعبزائري أجاز ألعضاء ؾبلس االدارة عزل الرئيس يف أي وقت.

 1األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف  30ديسمرب 2015
اؼبرجع السابق .
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أما خبصوص قرار العزل الصادر عن الوزير اؼبكلف ابؼبالية ،يشرتط فيو أن يدعم
بتقرير معلل من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وعلى كل حال ديكن للعضو اؼبعزول الطعن أمام القضاء ،يف القرارات اليت تتخذىا
اعبمعية العامة أو الصادرة عن الوزير اؼبكلف ابؼبالية واليت سبس حبقوقو.
 .2.2اآلاثر ادلرتتبة على قرار العزل
تعد قرارات اعبمعية العامة أو قرار الوزير اؼبكلف ابؼبالية ملزمة ألعضاء ؾبلس
اإلدارة ،إذا صدرت يف اغبدود اليت رظبها القانون ونظام الشركة.كما تلزم أيضا صبيع
اؼبسامهٌن ،سواء منهم من حضر االجتماع أو من دل حيضر ومن وافق على القرار ومن دل
يوافق ع ليو ألن القرار صادر ابألغلبية .أما إذا كان القرار ـبالفا ألحكام القانون أو النظام
العام أو لنظام الشركة أو مشواب ابلغش أو إساءة إستعمال السلطة ففي ىذه اغبالة يكون
قرار العزل تعسفي ويستوجب التعويض ،وإن كان ىناك من يرى أبن حق عزل أعضاء
ؾبلس اإلدارة مطلق جيوز استعمالو ولو دل يوجد سبب مشروع للعزل ،فال جيوز ألعضاء
1
ؾبلس اإلدارة اؼبعزولٌن اؼبطالبة أبي تعويض.
ويف ىذه اغبالة ال يكون التعويض عن العزل يف ذاتو ،وإمنا عن الظروف اليت
أحاطت بو وأدت إذل إغباق الضرر ابألعضاء اؼبعزولٌن،كما ال جيوز إعادهتم كأعضاء يف
اجمللس على سبيل التعويض ،وإن كان ديكن تعويضهم ماليا.

1

شين نذير ،اؼبرجع السابق ،ص .59
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اثلثا ادلسؤولية اجلزائية
قد تشكل اؼبخالفات الصادرة عن أعضاء ؾبلس اإلدارة جرما جزائيا ،معاقب عليو
يف القانون اعبنائي أو يف القوانٌن اػباصة ،فيسأل أعضاء ؾبلس اإلدارة جنائيا على ىذا
الفعل ،إال أنو ىناك من يرى أبن العقوابت اعبنائية تشكل عائقا يف وجو اإلستثمار وأعترب
البعض اآلخر أن اؼبشرع تعامل مع اؼبسًنين كمجرمٌن ،وىذا من شأنو شل عمل أجهزة
التسيًن واإلدارة ،إذ أن اػبوف من السقوط يف اؼبخالفة ومن العقاب عنها ،سيؤدي إذل
إطباد روح اؼببادرة .
ويؤكد البعض على أن الزجر جيب أن يبقى وسيلة قصوى واستثنائية ال تستعمل
إال بعد فشل التدابًن األخرى  .وىذه اؼبسؤولية خاصة حبماية اإلقتصاد الوطين ككل متمثال
يف الثقة اإل ستثمارية وضباية األسواق اؼبالية ،ىذا على خالف اؼبسؤولية اؼبدنية واليت تنصب
أساسا غبماية العمالء.ومن التصرفات اؼبرتبة للمسؤولية اعبزائية نذكر جردية إفشاء أسرار
الشركة ،يقصد أبسرار الشركة معلومات غًن معلنة للجمهور ،وحيظر إعالمها ألي شخص
خارج الشرعية .ولقيام ىذه اعبردية جيب توفر األركان التالية :
 -1أن يكون اؼبتهم قد حصل على ىذا السر حبكم عملو يف الشركة .
 -2أن تكون ىذه اؼبعلومات ذات طابع سري .
 -3أن يتم إفشاء ىذه اؼبعلومات السرية .
ودل يشرتط القانون الفائدة الناذبة عن العملية وال سوء نية اعباين وكل ما يشرتطو
1
ىو علمو أبنو حيوز معلومات سرية .

1

انظر اؼبادة  301من قانون العقوابت اعبزائري  ،واؼبادتٌن  627و  830من القانون التجاري اعبزائري.
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اثنيا مسؤولية من ويب احلساابت
 .1ادلسؤولية ادل نية
تتمثل مسؤولية اؼبدنية ؼبراقيب اغبساابت يف األخطاء اليت أرتكبها كعدم بذل العناية
الالزمة أثناء القيام ابؼبهمة اؼبوكلة إليها أو ـبالفة ألحكام التنظيمية وحمل تنعقد مسؤولية
مراقب اغبساابت يتعٌن علي اؼبضرور أن يثبت وقوع اػبطأ اؼبرتكب للمسؤولية والضرر
الذي أصابو والعالقة السببية بينهما ويف ىذه اغبالة نكون بصدد مسؤولية تقصًنية أساسها
اػبطأ وعلى كل حال فإن مراقب اغبساابت مسؤول إزاء الشركة أو الغًن عن األضرار
الناصبة عن األخطاء اليت قد يرتكبها يف فبارسة وضيفتو وال يكون مسؤوال مدنيا عن
اؼبخالفات اليت يرتكبها القائمون ابإلدارة إال إذا دل يكشف عنها يف تقريره للجمعية العامة
أو لوكيل اعبمهورية رغم اطالعو عليها ويف ؾبال ربمل مراقيب اغبساابت للمسؤولية اؼبدنية

نص القانون رقم  1 01/10يف اؼبادة  75منو على وجوب إكتتابو عقد أتمٌن لضمان
مسؤوليتو اؼبدنية اليت من اؼبمكن أن يتحملها أثناء فبارستو للمهنة كما يضمن عقد التأمٌن
اؼبكتتب من طرف الغرفة الوطنية حملافظي اغبساابت النتائج اؼبالية اليت يتحملها مراقب
اغبساابت وغًن اؼبشمولة بعقد التأمٌن.
 .2ادلسؤولية التأديبية
يتحمل أيضا مندويب اغبساابت اؼبسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس
الوطين للمحاسبة حمل بعد إستقالتهم من مهامهم ،عن كل ـبالفة أو تقصًن تقين أو

 1انظر اؼبادة  75من قانون رقم  01-10اؼبؤرخ  29جوان  ، 2010اؼبتعلق دبهن اػببًن احملاسب وؿبافظ اغبساابت
واحملاسب اؼبعتمد ،اؼبرجع السابق.
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أخالقي يف القواعد اؼبهنية عند فبارسة وظائفهم .وتتمثل العقوابت التأديبية اليت ديكن
ازباذىا ،وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورهتا يف :
 -1اإلنذار.
 -2التوبيخ.
 -3التوقيف اؼبؤقت ؼبدة أقصاىا ستة ( )06أشهر.
 -4الشطب من اعبدول.
يقدم كل طعن ضد ىذه العقوابت التأديبية أمام اعبهة القضائية اؼبختصة ،طبقا
لإلجراءات القانونية اؼبعمول هبا .ربدد درجات األخطاء والعقوابت اليت تقابلها عن طريق
1
التنظيم.
اثلثا ادلسؤولية اجلزائية
ترتتب اؼبسؤولية اعبنائية ؼبراقب اغبساابت يف حالة إرتكاب جردية جنائية ،وىذه
اؼبسؤولية خاصة حبماية اإلقتصاد الوطين ككل متمثال يف الثقة االستثمارية وضباية السوق
اؼبارل .ومن األفعال اؼبرتبة للمسؤولية اعبنائية:
 -1تدوين بياانت كاذبة يف تقارير أو حساابت أو واثئق قام إبعدادىا يف سياق
فبارسة اؼبهنة ،حيث تنص اؼبادة  830من القانون التجاري اعبزائري" يعاقب ابلسجن من
سنة إذل طبس سنوات وبغرامة من  20.000دج إذل  500.000دج أو إبحدى ىاتٌن
العقوبتٌن فقط كل مندوب للحساابت يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو أتكيدىا عن حالة
الشركة أو الذي دل يكشف إذل وكيل الدولة عن الوقائع اإلجرامية اليت علم هبا".
 1انظر اؼبادة  63من القانون رقم  01/10اؼبتعلق دبهن اػببًن احملاسب وؿبافظ اغبساابت واحملاسب اؼبعتمد ،اؼبرجع
السابق.
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 -2اؼبصادقة على وقائع مغايرة للتحقيق يف أية وثيقة يتوجب إصدارىا قانوان أو
1
حبكم قواعد فبارسة اؼبهنة.
 -3عدم التصريح ابألعمال غًن الشرعية لوكيل اعبمهورية إذا مت اكتشافها .
 -4عدم احرتام سر اؼبهنة يف حالة تسريب أسرار خاصة ابلشركة ،ىذا ما نصت
عليو اؼبادة  2/830من القانون التجاري اعبزائري "تطبق أحكام قانون العقوابت اؼبتعلقة
إبفشاء سر اؼبهنة على مندويب اغبساابت".
 -5قبول أو فبارسة أو االحتفاظ بوظائف مراقب اغبساابت ابلرغم من وجوده
2
يف حالة عدم اؼبالئمة القانونية.
طبقا ألحكام اؼبادة  62من القانون  02/10فإن مراقب اغبساابت يتحمل اؼبسؤولية
اعبزائية طبقا لقانون اإلجراءات اعبزائية ذباه كل تقصًن يف القيام ابلتزام قانوين.

اخلامتة
خنلص يف اػبتام إذل أن اؼبشرع اعبزائري وإن احتفظ يف تنظيم شركة تسيًن بورصة
القيم اؼبنقولة أبغلب القواعد العامة اؼبتعلقة بشركة اؼبسامهة يف القانون التجاري إال أن
اؼبشرع اعبزائري خص ىذه الشركة بنوع من األحكام اؼبغايرة ،من حيث أن معظم العناصر
اؼبكونة ؽبا منظمة دبوجب قواعد آمرة فهي على خالف ابقي الشركات يتم أتسيسها من
طرف الوسطاء ومقرىا ؿبدد يف اعبزائر العاصمة وموضوعها اإلجتماعي ؿبدد وىو تسيًن
 1انظر اؼبادة  825من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف
 30ديسمرب  ، 2015اؼبرجع السابق .
 2انظر اؼبادة  829من األمر رقم  ، 59 -75اؼبتضمن القانون التجاري واؼبعدل واؼبتمم ابلقانون  20-15اؼبؤرخ يف
 30ديسمرب  ، 2015اؼبرجع السابق
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عمليات البورصة ،واغبد األدىن للرأظبال اإلجتماعي ؿبدد وأن مسامهة كل وسيط ؿبددة
حبدىا األدىن ،ومن حيث أن وضع القانون األساسي وتعديالتو وتعيٌن اؼبدير العام
واؼبسًنين الرئيسٌن خيضع ؼبوافقة الوزير اؼبكلف ابؼبالية بعد أخذ رأي عبنة تسيًن عمليات
البورصة ومراقبتها ،ومن حيث أن ربصلها على عموالت على العمليات اليت ذبري يف
البورصة ال على أرابح ،ومن حيث أن الرقابة اليت سبارس عليها ىي رقابة خارجية سبارسها
عل يها عبنة تسيًن عمليات البورصة ومراقبتها لغياب ؾبلس اؼبراقبة يف ىذا النوع من الشركة
.إذا نطبق على ىذه الشركة أحكام اؼبرسوم التشريعي رقم  10/93اؼبعدل واؼبتمم كأصل
وأحكام القانون التجاري كإحتياط.
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