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 ما هي القيمة المنقولة ؟ 1.

يمة المنقولة سند      شرآة، جماعة،  (مالي قابل للتداول يصدره آيان قانوني       الق
ية أو خاصة       ئة عموم ل يوجه إلنجاز            ..) هي ى تموي ي الحصول عل يرغب ف

 .مشاريع استثمارية
أو ) مساهمون(وتشهد هذه السندات ألصحابها بحيازتهم جزءا من الرأسمال         

 ). دائنون(بامتالآهم حقا للدين على الذمة المالية للكيان المصدر 
 
 من یمكنه إصدار القيم المنقولة ؟ 2.

ن        نا م ددا معي توفي ع ي تس ة ، الت ورة عام اهمة، بص رآات المس ي الش ه
تجاري          انون ال ي الق وتهدف هذه الشروط إلى تقديم قدر       . الشروط المحددة ف

 .أقصى من الضمانات وشفافية مالية أمثل للمكتتبين في هذه القيم المنقولة
ة أخرى، يمكن الجماعات        المحلية أو الهيئات العمومية التي تتمتع ومن جه

ة أن تصدر، هي أيضا، قيما منقولة، والسيما منها سندات                 بضمان من الدول
 إلخ..الدين، قصد تمويل مشاريع آبرى مثل الطرق السريعة، والسدود

  
 ما هو شكل القيم المنقولة ؟ 3.

يقة تدعى شهادة األسهم،            ي وث ا ف نقولة إم يم الم  وإما في يمكن أن تتجسد الق
ل     ي مؤه يط مال دى وس توح ل اب مف جيل  بحس ير  (تس ند غ نا الس ي ه ونعن

 ).المجسد
تعلقة       ة الم ي الحال يما ف هادات، وال س دة بش مية المجس يم االس ير أن الق غ
اهمين       جل المس ى س جل يدع ك س درة بمس رآة المص زم  الش هم، تل . باألس

ذا السجل هوية المالك وآذا مراجع شهادات السند              ي ه دون ف . ات المحازة وت
ذا السجل األساس القانوني لتحويل ملكية السندات بين المحول             ا يشكل ه آم

 .والمحول إليه
 
 هل توجد أشكال مختلفة من القيم المنقولة ؟ 4.
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ن     ندات الدي ن س ا، بي نقولة، أساس يم الم م الق ة، تنقس ورة عام ثل (بص م
 ).مثل األسهم(وسندات رأس المال ) االلتزامات

 
ندا  ز س بر حائ ابل   يعت ي المق رآة، وف ية الش ي ملك ريك ف ال آش ت رأس الم

 .يعتبر من يحوز سندات الدين آمقرض للشرآة
 

ا وآذا                 بطة به وق والواجبات المرت نقولة والحق يم الم واع الق تحدد مختلف أن
الفرع الحادي  (شروط إصدارها في السوق بموجب أحكام القانون التجاري           

ث، الكتاب الخامس        على سبيل المثال، يمكن أن نذآر      و). عشر، الفصل الثال
نقولة   يم الم ن األسهم، و : من الق ندات   سندات الدي تثمار، وس ، وشهادات االس

 إلخ..المساهمة
 
 

  األسهم1.4
هم     ى أس اهمة إل رآة مس مال ش م رأس ابل   . ينقس هم مق ذه األس ثل ه وتم

وعند إنشاء شرآة ما    . المقدمة إلى الشرآة  ) أو النقدية /العينية و (المساهمات   
 .دعى األشخاص المساهمون في تكوين رأسمالها المساهمون المؤسسونُي
 

ي  يعها ف ه يمكن ب تداول، أي أن ة لل ندات القابل ي الس هم الشرآة ف ثل أس وتتم
 .السوق وحيازتها من أشخاص آخرين لم يشارآوا في إنشائها

 
 .ولذلك، فإن السهم هو سند ملكية يطابق جزءا من رأسمال الشرآة

 
 :ب على السهم نوعان من العائداتويمكن أن يترت

ائد السهم الذي هو      �  جزء من الربح الصافي الموزع على المساهمين        ع
 عند نهاية السنة المالية،

عر    � هم وس راء الس عر ش ن س ارق بي و الف يع وه ى الب يمة عل ائض الق ف
 .وال يتحقق ذلك إال إذا بيع السهم بسعر يفوق سعر شرائه. بيعه

ر     ي الش اهم ف ع المس ول وض ى      يخ نها عل وق، م ن الحق نا م ددا معي آة ع
 :الخصوص

 
  الحق في اإلعالم1.1.4
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ا من الشرآة التي يكون مساهما فيها، على                   يجوز للمساهم أن يحصل مجان
: وفي هذا الصدد، يمكن ذآر ما يأتي      . آل وثيقة تتعلق بتسيير شؤون الشرآة     

 .إلخ.. الحصيلة المحاسبية، التقرير عن التسيير، تقرير محافظ الحسابات
 
 
 

ومن جهة أخرى، فإذا آانت الشرآة مسعرة في البورصة، فإنه يتعين عليها             
 :أن تبلغ المساهمين فيها والجمهور عموما بما يأتي

نشر الحاالت المالية السنوية والسداسية     : إعالم محاسبي ومالي دوري     �
 في الصحافة،

م  الم دائ ة و   : إع بر هام ة تعت ل واقع يغ بك ى التبل ك إل ه ذل يلة ويوج آف
 .بالتأثير في سعر سهمها في البورصة

 
  الحق في التصویت في الجمعيات العامة2.1.4

تمثل الجمعية العامة للمساهمين فرصة متاحة لهؤالء إلبداء رأيهم في تسيير           
 .الشرآة

نه من خالل ممارسة حق التصويت، أثناء                 ّبر ع وُيطلب رأي المساهم، المع
ى ب  ة عل ة، للموافق يات العام ييرالجمع ال التس ض أعم ر . ع تعلق األم وي

ى حسابات السنة المالية المنصرمة، تعيين أعضاء             خصوصا بالمصادقة عل
 .إلخ.. مجلس اإلدارة، تعيين محافظي الحسابات، تعديل القانون األساسي

 
  الحق في المكافأة3.1.4

ب ع ن أن تترت كل نيمك ي ش أة ف هم مكاف هم س ائد س ذ. ع ق ه ائد اوتواف  الع
 . المحققة والمدفوعة على آل سهمالربححصة 

ذه الربيحة إذن بالنتائج التي حققتها الشرآة            ع ه بط دف وللجمعية العامة  . ويرت
 .للمساهمين أن تقرر توزيعها وتحديد مبلغها

افية   يجة ص ت نت اح إال إذا حقق وزع األرب رآة ال ت ألوف أن الش ن الم وم
 ).ربحا(إيجابية 

 
  الحق في االآتتاب التفضيلي4.1.4

ويتعلق األمر بحق ممنوح لمساهم في حالة اتخاذ الشرآة قرار القيام برفع 
 .هارأسمال
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    الحق في التخصيص5.1.4
ذا الحق في حالة رفع الشرآة القيمة االسمية للسهم أو إنشاء أسهم      يمارس ه

تحويل االحتياطي،           ند االقتضاء، ب دة، ع هو ملكية المساهمين، إلى الذي جدي
 .رأسمال

 
 سندات الدین  2.4

و  ن ه ند الدي ترض إزاء مقرض س تزام مق د ال تداول يجس ابل لل ي ق ند مال س
ويتجسد هذا االلتزام بموجب عقد     . يضع في مقابل ذلك، أمواال تحت تصرفه      

يات تسديد األموال وطريقة مكافأة                تراض وآيف إصدار يحدد خصائص االق
 .المقرض

 : هي اآلتيةلسند الدينالمقاييس األساسية 
 ة االسمية أو القيمة الوجهية،القيم �
 التسديد النهائي، الفوائد السنوية الثابتة،: طريقة االهتالك �
 مدة االقتراض الذي يبين تاريخ تسديد الدين، �
 وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان احتساب الفوائد،: تاريخ االنتفاع �
 وهي نسبة الفائدة المدفوعة في شكل قسيمة إلى حامل        : النسبة الوجهية   �

 ،سند الدين
 وهي الفارق بين سعر اإلصدار والقيمة االسمية،: منحة اإلصدار �
 وهي الفارق بين سعر التسديد والقيمة االسمية،: منحة التسديد �
 .وهي تواتر دفع القسيمة: الدورية �

 
نول ندات الدي تة س بة ثاب ي السوق نس ة اآلن ف ى غاي ندات ول.  المصدرة إل س

ن  يرة قسيم       الدي ة ليست ثابتة بل مقّيسة على نسبة مرجعية          ذات النسبة المتغ
وق  رزها الس عر  . تف ب س ن ويتقل ند الدي ي   س ائدة ف ب الف ور نس ب تط  بحس

 .السوق
 : يكتسي خاصيتين اثنتينسند الدينويجدر التذآير بأن 

ة � فة تعاقدي بقا بص تحدد مس ة وت تائج المؤسس ن ن تقلة ع أة مس . مكاف
ائدة       ند المصدر الف التي تحق له، وذلك  ) يمةأو القس(ويتقاضى حامل الس
 .مهما تكن النتائج التي تحققها الشرآة
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ُتسّدد على سبيل األولوية بالنسبة إلى األموال الخاصة في حالة تصفية            �
رآة ن،    . الش وب للدائني داد المطل ي س فية أوال ف رادات التص تخدم إي وتس

 .وبعد سداد ذلك آليا ُيوزع الرصيد الباقي حينئذ على المساهمين
 

 مطابقة دائنيةة أخرى، فإن السندات المصدرة تخول حامليها حقوق       ومن جه 
ا يير    . له ي تس ارآون ف ن ال يش ؤالء الحاملي در التوضيح أن ه ه يج ير أن غ

ن        اع ع تل للدف ي تك تظموا ف ك أن ين ع ذل نهم م ن يمك رآة، ولك ؤون الش ش
 .مصالحهم

 
   قيم منقولة أخرى3.4

ن من السندات األولي        ن النوعي ى هذي ادة عل ا   زي ن وهم ، السهم و سند الدين ي
بيهة     ا خصائص ش نقولة أخرى له يم م ى ق نص عل تجاري ي انون ال إن الق ف

 :بالسندات األساسية المذآورة أعاله، وهي
 شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت، �
 سندات المساهمة، �
  القابلة للتحويل إلى أسهم،سندات الدين �
 .سهمباأل اآتتاب ات قسيمذات سندات الدين �
 

  شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصویت1.3.4
ي التصويت هي سندات قابلة للتداول                 تثمار وشهادات الحق ف شهادات االس
هم          زئة األس ند تج مالها أو ع ع رأس بة رف اهمة بمناس رآة مس درها ش ُتص

 .الموجودة
ثل شهادة االستثمار حقا ماليا ويجب أن تكون قيمته االسمية مساوية لقي             مة تم

ثل، من جهتها،              . سهم الشرآة المصدرة      ي التصويت فتم ا شهادة الحق ف أم
 .سهموآما يتبين ذلك من اسمها، حقا غير مالي يرتبط بال

 .يجب أن تكتسي هذه القيم المنقولة شكال اسميا
 

ي تحكم شروط اإلصدار والحقوق المخولة ل          ئزين علىحالوتشبه القواعد الت
 . األسهمالتي تطـّبق علىهذه القيم المنقولة القواعد 

 
  سندات المساهمة2.3.4

تداول، تصدره شرآة مساهمة ويشتمل                ابل لل ن ق ند دي ند المساهمة هو س س
 : تسديده على نوعين من المكافأة
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 جزء ثابت يبين في عقد اإلصدار، �
 .جز متغير يقّيس على النتائج التي تحققها الشرآة �

ديدها   اهمة بتس ندات المس ية س بط خصوص ديد إال إذا  و. ترت ذا التس تم ه ال ي
 :آانت الشرآة

 في طور التصفية، �
 .قررت ذلك بعد انقضاء أجل خمس سنوات بعد إصدارها �

 
تال       نهم تك ل تكوي ن أج يما م اهمة، وال س ندات المس ي س وق حامل به حق تش
ي سندات المساهمة، أو لالطالع على وثائق الشرآة، الحقوق المخولة            لحامل

 .لحاملي السندات المصدرة
 

  القابلة للتحویل إلى أسهمسندات الدین 3.3.4
ن   ند الدي و   س هم ه ى س تحويل إل ابل لل ن  الق ند دي تة  س بة ثاب يدي، ذو نس تقل

تبداله بسهم أو بعدة           ية اس تحويل، إمكان ترة ال ناء ف ا، يخول المكتتب أث عموم
وتحدد هذه العالقة التي ُتدعى أساس التحويل، عند        . أسهم للشرآة المصدرة    

 .اإلصدار
 

رد           ريانها بمج بدأ س ن أن ي دار، ويمك د اإلص ي عق تحويل ف ترة ال دد ف تح
ى أن تنقضي مع التسديد               اريخ الحق عل ي ت ويجوز للمصدر  . اإلصدار أو ف

 . إما تسليم أسهم جديدة وإما أسهم سبق إصدارهاسند الدينعند تحويل 
 
 

 سهمباأل اآتتاب ذات اذنات سندات الدین 4.3.4
 تقليدي وإذن   سند دين وهما  : الواقع على منتوجين اثنين   يشتمل هذا السند في      

 .سهم يمكن أن يشّبه بخيار الشراءباألاآتتاب 
 

تداول يسمح باالآتتاب أثناء فترة              ابال لل يا ق ندا مال ذا س تاب ه د إذن االآت ويع
سعر محددين مسبقا في    بمعينة، في سند مالي آخر وهو السهم، ضمن نسبة و         

 .عقد اإلصدار
 
 مار في القيم المنقولة خطر ؟ستثلالهل  5.
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ى بعض األخطار            نقولة عل يم الم نطوي آل الق ولبعضها خطورة أآبر من    . ت
ول أن            . غيرها  ثال، يمكن الق ى سبيل الم تثمار في األسهم خطورة     لوعل الس

 .أآبر من االستثمار في السندات
 

ي نقص محتمل في                      تعلق بالسهم ف ع، يمكن أن يتجسد الخطر الم وفي الواق
يصبح ( على حساب حامله، وذلك بسبب انخفاض سعره في البورصة           القيمة

 ).المساهمطرف سعر السهم في السوق أقل من سعره المدفوع من 
يس مضمونا أيضا إذا    ية ل نة المال ة الس ند نهاي اح ع ع األرب إن دف ك، ف ولذل

 .آانت النتائج المحققة أقل مما آان مرجّوا تحقيقه
نطو    ندات ت إن الس ابل، ف ي المق من     وف ه ُيض ث أن ل بحي ار أق ى أخط ي عل

ع   يها دف يمةلحامل ددالقس مال      ة المح ذا الرأس دار وآ د اإلص ي عق بقا ف  مس
 .الرئيسي المكتتب

 
 الجبایة على القيم المنقولة 6.

يم المنقولة إلى الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة              ائدات الق تخضع ع
ى     المتأتية من   عائداتلغير أنه ُتعفى من هذه الضرائب ا      .  الشرآات أرباحعل

دة      نظمة، م وق م ي س تداولة ف ة أو الم ي البورص عرة ف نقولة المس يم الم الق
تداء من سنة            من قانون   26، وذلك طبقا ألحكام المادة      2003خمس سنوات اب

 . 2004المالية لسنة 


