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  من ميكنه إصدار القيم املنقولة ؟ -2



 2

 ما هو شكل القيم املنقولة ؟  -٣
 هل توجد أشكال خمتلفة من القيم املنقولة ؟ -٤

 األسهم ١,٤
 سندات الدين ٢,٤
 القيم املنقولة األخرى ٣,٤

 تثمار وشهادات احلق يف التصويت شهادات االس1.3.4
  سندات املسامهة2.3.4
  القابلة للتحويل إىل أسهمسندات الدين 3.3.4
 ألسهمبا اكتتاب  ذات أذناتسندات الدين 4.3.4

 هل يف االستثمار يف القيم املنقولة خطر ؟ . 5
 اجلباية على القيم املنقولة. 6
 
 ما هي القيمة املنقولة ؟ ١.

شركة، مجاعة، هيئة عمومية    (مايل قابل للتداول يصدره كيان قانوين       القـيمة املنقولة سند     
 .يرغب يف احلصول على متويل يوجه إلجناز مشاريع استثمارية..) أو خاصة

أو بامتالكهم حقا   ) مسامهون(وتشهد هذه السندات ألصحاهبا حبيازهتم جزءا من الرأمسال         
 ). دائنون(للدين على الذمة املالية للكيان املصدر 

 
 من ميكنه إصدار القيم املنقولة ؟ ٢.

هـي الشـركات املسامهة، بصورة عامة ، اليت تستويف عددا معينا من الشروط احملددة يف               
وهتدف هذه الشروط إىل تقدمي قدر أقصى من الضمانات وشفافية مالية           . القانون التجاري 

 .أمثل للمكتتبني يف هذه القيم املنقولة
 احمللية أو اهليئات العمومية اليت تتمتع بضمان من الدولة          ومن جهة أخرى، ميكن اجلماعات    

أن تصـدر، هـي أيضا، قيما منقولة، والسيما منها سندات الدين، قصد متويل مشاريع               
 إخل..كربى مثل الطرق السريعة، والسدود

  



 3

 ما هو شكل القيم املنقولة ؟ ٣.
 وإما يف تسجيل     ميكـن أن تتجسـد القـيم املنقولة إما يف وثيقة تدعى شهادة األسهم،             

 ).ونعين هنا السند غري اجملسد(حبساب مفتوح لدى وسيط مايل مؤهل 
غري أن القيم االمسية اجملسدة بشهادات، وال سيما يف احلالة املتعلقة باألسهم، تلزم  الشركة               

وتدون يف هذا السجل هوية املالك وكذا       . املصـدرة مبسك سجل يدعى سجل املسامهني      
كما يشكل هذا السجل األساس القانوين لتحويل ملكية        . ات احملازة مراجع شهادات السند  

 .السندات بني احملول واحملول إليه
 
 هل توجد أشكال خمتلفة من القيم املنقولة ؟ ٤.

وسندات ) مثل االلتزامات (بصورة عامة، تنقسم القيم املنقولة، أساسا، بني سندات الدين          
 ).مثل األسهم(رأس املال 

 
ت رأس املال كشريك يف ملكية الشركة، ويف املقابل يعترب من حيوز            يعتـرب حائـز سندا    

 .سندات الدين كمقرض للشركة
 

حتدد خمتلف أنواع القيم املنقولة واحلقوق والواجبات املرتبطة هبا وكذا شروط إصدارها يف             
الفرع احلادي عشر، الفصل الثالث، الكتاب      (السـوق مبوجب أحكام القانون التجاري       

، سندات الدين األسهم، و : على سبيل املثال، ميكن أن نذكر من القيم املنقولة        و). اخلامس
 إخل..وشهادات االستثمار، وسندات املسامهة

 
 

  األسهم1.4
أو /العينية و (ومتثل هذه األسهم مقابل املسامهات      . ينقسم رأمسال شركة مسامهة إىل أسهم     

دعى األشخاص املسامهون يف تكوين     وعند إنشاء شركة ما يُ    . املقدمة إىل الشركة  ) النقدية
 .رأمساهلا املسامهون املؤسسون
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وتتمثل أسهم الشركة يف السندات القابلة للتداول، أي أنه ميكن بيعها يف السوق وحيازهتا              
 .من أشخاص آخرين مل يشاركوا يف إنشائها

 
 .ولذلك، فإن السهم هو سند ملكية يطابق جزءا من رأمسال الشركة

 
 :ب على السهم نوعان من العائداتوميكن أن يترت

 جزء من الربح الصايف املوزع على املسامهني عند هناية السنة           عائد السهم الذي هو    �
 املالية،

وال يتحقق  . فائض القيمة على البيع وهو الفارق بني سعر شراء السهم وسعر بيعه            �
 .ذلك إال إذا بيع السهم بسعر يفوق سعر شرائه

 :كة عددا معينا من احلقوق، منها على اخلصوصخيول وضع املساهم يف الشر
 

  احلق يف اإلعالم1.1.4
جيـوز للمساهم أن حيصل جمانا من الشركة اليت يكون مسامها فيها، على كل وثيقة تتعلق          

احلصيلة احملاسبية، التقرير عن    : ويف هذا الصدد، ميكن ذكر ما يأيت      . بتسيري شؤون الشركة  
 .إخل.. التسيري، تقرير حمافظ احلسابات

 
 
 

ومـن جهـة أخـرى، فإذا كانت الشركة مسعرة يف البورصة، فإنه يتعني عليها أن تبلغ                 
 :املسامهني فيها واجلمهور عموما مبا يأيت

 نشر احلاالت املالية السنوية والسداسية يف الصحافة،: إعالم حماسيب ومايل دوري �
كفيلة بالتأثري يف سعر    ويوجه ذلك إىل التبليغ بكل واقعة تعترب هامة و        : إعـالم دائم   

 .سهمها يف البورصة
 

  احلق يف التصويت يف اجلمعيات العامة2.1.4
 .متثل اجلمعية العامة للمسامهني فرصة متاحة هلؤالء إلبداء رأيهم يف تسيري الشركة
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وُيطلب رأي املساهم، املعّبر عنه من خالل ممارسة حق التصويت، أثناء اجلمعيات العامة،             
ويتعلق األمر خصوصا باملصادقة على حسابات السنة       . عض أعمال التسيري  للموافقة على ب  

املالـية املنصـرمة، تعيني أعضاء جملس اإلدارة، تعيني حمافظي احلسابات، تعديل القانون             
 .إخل.. األساسي

 
  احلق يف املكافأة3.1.4

 الربح حصة   العائد اوتوافق هذ . عائد سهم  سهم مكافأة يف شكل      نميكـن أن تترتـب ع     
 .احملققة واملدفوعة على كل سهم

وللجمعية العامة للمسامهني أن    . ويرتبط دفع هذه الربيحة إذن بالنتائج اليت حققتها الشركة        
 .تقرر توزيعها وحتديد مبلغها

 ).رحبا(ومن املألوف أن الشركة ال توزع األرباح إال إذا حققت نتيجة صافية إجيابية 
 

  احلق يف االكتتاب التفضيلي4.1.4
 .اويتعلق األمر حبق ممنوح ملساهم يف حالة اختاذ الشركة قرار القيام برفع رأمساهل

 
 
 

    احلق يف التخصيص5.1.4
ميـارس هذا احلق يف حالة رفع الشركة القيمة االمسية للسهم أو إنشاء أسهم جديدة، عند                

 .هو ملكية املسامهني، إىل رأمسالالذي االقتضاء، بتحويل االحتياطي، 
 

 سندات الدين  2.4
سند مايل قابل للتداول جيسد التزام مقترض إزاء مقرض يضع يف مقابل            سـند الدين هو     

ويتجسد هذا االلتزام مبوجب عقد إصدار حيدد خصائص        . ذلـك، أمـواال حتت تصرفه     
 .االقتراض وكيفيات تسديد األموال وطريقة مكافأة املقرض

 : هي اآلتيةلسند الديناملقاييس األساسية 
 ة االمسية أو القيمة الوجهية،القيم �
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 التسديد النهائي، الفوائد السنوية الثابتة،: طريقة االهتالك �
 مدة االقتراض الذي يبني تاريخ تسديد الدين، �
 وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان احتساب الفوائد،: تاريخ االنتفاع �
 ،سند الدين وهي نسبة الفائدة املدفوعة يف شكل قسيمة إىل حامل: النسبة الوجهية �
 وهي الفارق بني سعر اإلصدار والقيمة االمسية،: منحة اإلصدار �
 وهي الفارق بني سعر التسديد والقيمة االمسية،: منحة التسديد �
 .وهي تواتر دفع القسيمة: الدورية �

 
 ذات النسبة   سندات الدين ول.  املصدرة إىل غاية اآلن يف السوق نسبة ثابتة        سندات الدين ول

سند ويتقلب سعر   . ة ليست ثابتة بل مقّيسة على نسبة مرجعية تفرزها السوق         املتغرية قسيم 
 . حبسب تطور نسب الفائدة يف السوقالدين

 : يكتسي خاصيتني اثنتنيسند الدينوجيدر التذكري بأن 
ويتقاضى حامل  . مكافـأة مستقلة عن نتائج املؤسسة وتتحدد مسبقا بصفة تعاقدية          �

اليت حتق له، وذلك مهما تكن النتائج اليت حتققها  ) يمةأو القس(السـند املصدر الفائدة  
 .الشركة

. ُتسـّدد عـلى سبيل األولوية بالنسبة إىل األموال اخلاصة يف حالة تصفية الشركة              �
وتسـتخدم إيـرادات التصفية أوال يف سداد املطلوب للدائنني، وبعد سداد ذلك كليا      

 .ُيوزع الرصيد الباقي حينئذ على املسامهني
 

غري أنه .  مطابقة هلادائنيةة أخرى، فإن السندات املصدرة ختول حامليها حقوق     ومـن جه  
جيدر التوضيح أن هؤالء احلاملني ال يشاركون يف تسيري شؤون الشركة، ولكن ميكنهم مع              

 .ذلك أن ينتظموا يف تكتل للدفاع عن مصاحلهم
 

   قيم منقولة أخرى3.4
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، فإن القانون   السهم و سند الدين   ني ومها   زيـادة على هذين النوعني من السندات األولي       
الـتجاري ينص على قيم منقولة أخرى هلا خصائص شبيهة بالسندات األساسية املذكورة             

 :أعاله، وهي
 شهادات االستثمار وشهادات احلق يف التصويت، �
 سندات املسامهة، �
  القابلة للتحويل إىل أسهم،سندات الدين �
 .سهمباأل اكتتاب ات قسيمذات سندات الدين �
 

  شهادات االستثمار وشهادات احلق يف التصويت1.3.4
شهادات االستثمار وشهادات احلق يف التصويت هي سندات قابلة للتداول ُتصدرها شركة 

 .مسامهة مبناسبة رفع رأمساهلا أو عند جتزئة األسهم املوجودة
مة سهم الشركة   متثل شهادة االستثمار حقا ماليا وجيب أن تكون قيمته االمسية مساوية لقي           

أما شهادة احلق يف التصويت فتمثل، من جهتها، وكما يتبني ذلك من امسها،             . املصـدرة 
 .سهمحقا غري مايل يرتبط بال

 .جيب أن تكتسي هذه القيم املنقولة شكال امسيا
 

 هذه القيم   ئزين على حالوتشـبه القواعـد اليت حتكم شروط اإلصدار واحلقوق املخولة ل          
 . األسهمعلىاليت تطـّبق املنقولة القواعد 

 
  سندات املسامهة2.3.4

سـند املسامهة هو سند دين قابل للتداول، تصدره شركة مسامهة ويشتمل تسديده على              
 : نوعني من املكافأة

 جزء ثابت يبني يف عقد اإلصدار، �
 .جز متغري يقّيس على النتائج اليت حتققها الشركة �

 :ال يتم هذا التسديد إال إذا كانت الشركةو. ترتبط خصوصية سندات املسامهة بتسديدها
 يف طور التصفية، �
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 .قررت ذلك بعد انقضاء أجل مخس سنوات بعد إصدارها �
 

تشبه حقوق حاملي سندات املسامهة، وال سيما من أجل تكوينهم تكتال حلاملي سندات             
 .املسامهة، أو لالطالع على وثائق الشركة، احلقوق املخولة حلاملي السندات املصدرة

 
  القابلة للتحويل إىل أسهمسندات الدين 3.3.4

تقليدي، ذو نسبة ثابتة عموما، خيول      سند دين   القابل للتحويل إىل سهم هو      سـند الدين    
. املكتتـب أثـناء فترة التحويل، إمكانية استبداله بسهم أو بعدة أسهم للشركة املصدرة             

 .وحتدد هذه العالقة اليت ُتدعى أساس التحويل، عند اإلصدار
 

حتـدد فترة التحويل يف عقد اإلصدار، وميكن أن يبدأ سرياهنا مبجرد اإلصدار أو يف تاريخ                
 إما تسليم أسهم    سند الدين وجيوز للمصدر عند حتويل     . الحق على أن تنقضي مع التسديد     
 .جديدة وإما أسهم سبق إصدارها

 
 

 سهمباأل اكتتاب تناذات اذ سندات الدين 4.3.4
 تقليدي وإذن اكتتاب    سند دين ومها  : الواقع على منتوجني اثنني   يشـتمل هـذا السند يف       

 .سهم ميكن أن يشّبه خبيار الشراءباأل
 

ويعـد إذن االكتتاب هذا سندا ماليا قابال للتداول يسمح باالكتتاب أثناء فترة معينة، يف               
 .سعر حمددين مسبقا يف عقد اإلصداربسند مايل آخر وهو السهم، ضمن نسبة و

 
 مار يف القيم املنقولة خطر ؟ستثلالهل  ٥.

وعلى . ولبعضها خطورة أكرب من غريها    . تـنطوي كل القيم املنقولة على بعض األخطار       
الستثمار يف األسهم خطورة أكرب من االستثمار يف        لسـبيل املـثال، ميكـن القـول أن          

 .السندات
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 على حساب   ويف الواقع، ميكن أن يتجسد اخلطر املتعلق بالسهم يف نقص حمتمل يف القيمة            
يصبح سعر السهم يف السوق أقل من       (حاملـه، وذلك بسبب اخنفاض سعره يف البورصة         

 ).املساهمطرف سعره املدفوع من 
ولذلـك، فـإن دفع األرباح عند هناية السنة املالية ليس مضمونا أيضا إذا كانت النتائج                

 .احملققة أقل مما كان مرجّوا حتقيقه
 القسيمةي على أخطار أقل حبيث أنه ُيضمن حلامليها دفع          ويف املقابل، فإن السندات تنطو    

 . مسبقا يف عقد اإلصدار وكذا الرأمسال الرئيسي املكتتبةاحملدد
 
 اجلباية على القيم املنقولة ٦.

 أرباحختضـع عـائدات القـيم املنقولة إىل الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على               
 املتأتية من القيم املنقولة املسعرة يف       عائداتلغري أنه ُتعفى من هذه الضرائب ا      . الشـركات 

، وذلك  2003البورصـة أو املتداولة يف سوق منظمة، مدة مخس سنوات ابتداء من سنة              
 . 2004 من قانون املالية لسنة 26طبقا ألحكام املادة 


