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 تعريفها وأنواعها: هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة 

ـ (هتدف   ة واملنتوجات املالية األخرى وتسيريها      إىل تكوين حافظة للقيم املنقول     )م.ق.ج.ت. ه
وهي مؤهلة جلمع االدخار مهما يكن قليال الستثماره يف السوق املالية حسب            . حلسـاب الغري  

 .سياسة توظيف حمددة
 

يتمـثل املّدخـرون املعنيون يف أولئك الذين ال يرغبون يف استثمار ادخارهم مباشرة يف السوق              
ك، فيعهدون حينئذ بادخارهم إىل مسري حمترف يقوم بتوظيف         املالـية، باختيار هذا السند أو ذا      

 .ذلك يف السوق
 

ـ (ميكـن أن ُيسـتثمر االدخـار الذي جتمعه            يف خمتلف أنواع القيم املنقولة      )م.ق.ج.ت. ه
اليت تصنف على   ..) ، سندات دين قابلة للتداول    سندات دين أسهم،  (واملنتوجات املالية األخرى    

 .)م.ق.ج.ت. هـ(أساسها 
 
 
 

 من احلافظة تتكون من أسهم، % 60:  ذات أسهم )م.ق.ج.ت. هـ( �
ـ  ( �  سندات دين  من احلافظة تتكون من      % 60 : سندات دين ذات   )م.ق.ج.ت. هـ

  شبيهة هبا،ىوسندات أخر
 من احلافظة تتكون من أدوات السوق النقدية، % 60": النقدية " )م.ق.ج.ت. هـ( �
ـ ( � نسبة من السندات احملمولة يف احلافظة، ال حتدد أية ": املتنوعة ") م.ق.ج.ت. هـ
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 .فهي تستند إىل مبدأ التسيري النشيط للحافظة وفق الفرص اليت تتيحها السوق
 

ـ ( عائلتني قانونيتني كربيني من      يـتم التمييز بني    ومها شركات االستثمار   : )م.ق.ج.ت. ه
 يوجد أي   ال). ت.م.ص(والصناديق املشتركة للتوظيف    ) م.م.ر.إ.ش(ذات رأس مال متغري     

 .طبيعتهما القانونيةيكمن وجه اإلختالف الوحيد يف فرق يف طريقة عملهما، و
 

 )م.م.ر.إ. ش(تعريف شركة االستثمار ذات رأس مال متغري : 1.1
 هـي شـركة أسهم ذات رأس مال متغري تصدر أسهما متاشيا مع طلبات               )م.م.ر.إ. ش (

ه أن يديل برأيه يف تسيري الشركة       ويصبح كل مستثمر يشتري أسهما مسامها ول      . االكتـتاب 
 .أثناء اجلمعيات العامة

 
خيول وضع املساهم لصاحبه عددا معينا من احلقوق مثل حق التصويت يف اجلمعيات العامة،              

 ...األرباح حصة من واحلق يف اإلعالم، واحلق يف أن ُتدفع له 
 

 )ت.م.. ص( تعريف الصندوق املشترك للتوظيف : 2.1
  مشتركة لقيم منقولة، ال يتمتع بالشخصية املعنوية عكس  ملكية)ت.م.. ص(
ولـيس حلامل احلصص أي حق من احلقوق املخولة         . ، ويصـدر حصصـا    )م.م.ر.إ. ش (

شركةُ تسيري تتصرف باسم محلة احلصص ويف        )ت.م.. ص (وتـتوىل تسـيري     . للمسـاهم 
 .صاحلهم دون سواهم

 
 
 

  ) م.ق.ج.ت.هـ( مزايا التوظيف يف
 :هي  )م.م.ر.إ.ش( يف مزايا التوظيف

 إمكانية الشراء والبيع يف أي وقت، �
 احلصول، من خالل احلافظة املستثمرة، على أنواع شىت من السندات، �
 تسيري يقوم به حمترفون، �
 قواعد استثمار واضحة تنّوع املخاطر، �
 ،) اإلعالميبيانال(توجيه التوظيف منصوص عليه يف وثيقة اإلعالم باملنتوج  �
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وتنظـيمي مأمون فيما خيص املكتتبني، وذلك بفضل آلية املراقبة          إطـار قـانوين      �
 .املوضوعة

 
 ) م.ق. ج.ت.ـه(تأسيس 

 يف البداية إيداع مؤسسيها ملف اعتماد لدى جلنة تنظيم          )م.م.ر.إ.ش(يتطلـب تأسـيس     
 : يلويتضمن حمتوى ملف االعتماد خصوصا ماي. عمليات البورصة ومراقبتها

 
فيما خيص  ( ومشروع النظام    )م.م.ر.إ.فيما خيص ش  (مشـروع القانون األساسي      �

 ،)ت.م.ص
 ،)م.ق.ج.ت. هـ(البيانات املتعلقة مبسريي  �
  والوسائل املخصصة لتسيريها،)م.ق.ج.ت. هـ(تنظيم   �
 .وثائق اإلعالم املوجهة للجمهور �
 
 :  من)م.ق.ج.ت. هـ(تتكون  

 شركة تسيري، �
 .مؤمتنةمؤسسة  �
 

وتضطلع . )م.ق.ج.ت. هـ( ـ اإلداري واحملاسيب واملايل لتـتوىل شركة التسيري مهمة التسيري  
 :ي لاملؤسسة املؤمتنة، وهي البنك غالبا، بدور هام يتمثل فيماي

 ، )م.ق.ج.ت. هـ( السهر على قانونية قرارات التسيري املتخذة لصاحل  �
 .)م.ق.ج.ت. هـ(  أصول فظالقيام حب �

أما املبلغ  . ج. د 5.000.000 مببلغ    )م.م.ر.إ.ش( حيـدد الرأمسال األدىن املطلوب عند تأسيس        
 .   ج. د1.000.000 فهو )ت.م.ص (األدىن ألصول 

 
  )م.ق.ج.ت.ـه(سري 

ـ  (يتجسـد دخـول       طـور النشاط من خالل إصدار أسهمها وحصصها         )م.ق.ج.ت. هـ
غري أن هذه املرحلة تكون مسبوقة بنشر وثيقة إعالمية . وتسـويقها لـدى اجلمهـور املستثمر    

وتتمثل . تؤشر عليها قانونا جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها       " شـرة اإلعالمية  الن"تسـمى 
 : لياملعلومات األساسية املوجودة فيها فيماي
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ـ (  تقدمي سري -معلومات ختص املؤسسني واملسريين   -سياسة التوظيف -)م.ق.ج.ت. ه
ة ومكان  طريقة حساب قيمة التصفي   -كيفيات االكتتاب وإعادة الشراء   - )م.م.ر.إ.ش(

املؤسسات املعينة الستالم عمليات    -اسم املؤمتن -نفقـات التسيري والعموالت   -النشـر 
 ).الرمسلة والتوزيع(سياسة ختصيص النتائج -االكتتاب وإعادة الشراء

 
ـ (ـتوضـع هذه الوثيقة اإلعالمية اليت تشكل بطاقة تعريف حقيقية ل           ، حتت  )م.ق.ج.ت. ه

ملالية املعينة يف النشرة اإلعالمية واملكلفة بتسويق       تصـرف اجلمهـور على مستوى املؤسسات ا       
 .أو حصصها )م.ق.ج.ت. هـ(أسهم 

 
ـ (يـتم االكتـتاب يف أسـهم         وحصصها وإعادة شرائها على أساس القيمة       )م.ق.ج.ت. ه

نفقات الدخول  ) عند البيع (أو ُتنتقص منها    ) عند إعادة الشراء  (التصـفوية الـيت ُيـزاد عليها        
(أو سهم من     )ت.م. ص (أو القيمة املوحدة حلصة من      (قيمة التصفوية   وتتمثل ال . واخلـروج 

وميكن حتديد األصل   . يف عالقة األصل الصايف بعدد األسهم أو احلصص املتداولة        ) )م.م.ر.إ.ش
 . املقّومة حسب سعر السوق)م.ق.ج.ت. هـ(الصايف على أساس أنه املبلغ اإلمجايل ألرصدة 

 
ضبط  قد مت    و.  عموالت االكتتاب أو إعادة الشراء     وتـتكون نفقـات الدخـول واخلروج يف       

  .يـ على التوال %1.5 و %3 احلدود القصوى هلذه العموالت مبوجب التنظيم بنسبة
وتنشر يف حمالّ املؤسسات املالية اليت تبيع       . حتسـب القـيمة التصفوية بعد كل يوم يف البورصة         

 .املتخصصة ميكن نشرها يف الصحافة اكم. )م.ق.ج.ت. هـ(منتوجات 
 مصاريف التسيري

تتمـثل يف التكاليف والنفقات اليت ينفقها املسري واملوجهة لتغطية مصاريف سري الشركة ودفع              
مت ضبط احلدود القصوى ملبلغ هذه املصاريف أيضا مبوجب التنظيم، وجيب            قد   و. أجور العمال 

 . يةل الصافو من املبلغ اإلمجايل لألص% 2 أال تتجاوز نسبة
 

 )م.ق.ج.ت. هـ(د االحتراسية املطبقة على القواع
ـ (يـتعني على     السهر على احترام القواعد االحتراسية اليت حتددها جلنة تنظيم          )م.ق.ج.ت. ه

(  اليت تشكل حافظة   السنداتوحتـدد هذه القواعد نسب      . عملـيات البورصـة ومراقبـتها     
 . تقلبات األسواقنة عوتتمثل غاية هذه القواعد يف تقسيم األخطار املترتب. )م.ق.ج.ت.هـ
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 )م.ق.ج.ت. هـ(مراقبة 
 : )م.ق.ج.ت. هـ(تتوىل مراقبة 

 ، اليت تراقب قانونية أعمال التسيري،)م.ق.ج.ت. هـ(ـاملؤسسة املؤمتنة ل �
 حمافظ احلسابات املكلف بالتصديق على الكشوف املالية، �
هام التفتيش  جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اليت ميكن أن تأمر يف أي وقت مب             �

ـ (والتحقيق يف نشاط      تقوم زيادة على ذلك مبراقبة املعلومات       اكم. )م.ق.ج.ت. ه
 . هذه على اجلمهور)م.ق.ج.ت. هـ( تنشرهااليت 

  

 )م.ق.ج.ت. هـ(اجلباية على 
ـ (يف اجملـال اجلـبائي، وزيادة على مبدإ الشفافية اجلبائية اليت متيز منتوجات                )م.ق.ج.ت. ه

فإن العائدات املتأتية من    ) 1996قانون املالية لسنة    : ضريبة على أرباح الشركات   اإلعفاء من ال  (
ـ (أسهم   وحصصها معفاة من الضريبة على الدخل اإلمجايل طوال مدة مخس           )م.ق.ج.ت. ه

 ال ختضع إىل )م.ق.ج.ت. هـ( ومن جهة أخرى، فإن. 2003سـنوات، ابـتداء مـن سنة        
ويوسع هذا اإلعفاء أيضا ليشمل     . سم على النشاط املهين   الضـريبة على القيمة املضافة وإىل الر      

 .حقوق التسجيل املتصلة بعقود تعديل القوانني األساسية والتغيريات يف رأس املال
 
 
 

 يف اإلعالم )م.ق.ج.ت. هـ(واجبات 
ـ  (يـتعني عـلى      ) أو محلة احلصص  (أن تضع حتت تصرف املسامهني فيها        )م.ق.ج.ت. هـ

) احلصيلة، جدول حساب النتائج، الكشوف امللحقة     (لسنة املالية   الكشـوف املالـية لـنهاية ا      
وميكن أن ترسل هذه الوثائق     . والـتقرير عن التسيري الذي يبني سياسة التسيري والنتائج املسجلة         

 .إىل املعنيني بناء على طلبهم
 

 املسامهني) بواسطة الربيد أو البالغات الصحفية(أن تعلم  )م.ق.ج.ت. هـ(كمـا يتعني على     
وعلى سبيل  . بكل تغيري أو فعل يؤثر يف تسيريها أو يف حياهتا عموما          ) أو محلة احلصص  (فـيها   

 .املثال، ميكن ذكر تغيري املسري، واملؤمتن، والشروع يف عملية دمج
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