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املعتم��دون من طرف 
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الشعبي الجزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، 
بنك التنمية املحلية، الصندوق الوطني للتوفري واالحتياط-

بنك، يب أن يب باريبا الجزائر.

الرضائب املفروضة 
عىل القيم املنقولة:

 تم اعفاء األرباح والفوائد عى األسهم والسندات من الرضائب 
)الرضيب��ة عى الدخ��ل اإلجاميل املطبقة عى األش��خاص 
الطبيعيني والرضيبة عى أرباح الركات بالنسبة لألشخاص 

االعتباريني(، وذلك إىل غاية 31 ديسمرب 2013.

 ت��م أيضاً إعفاء فوائض القي��م الناتجة عن التنازل عن القيم 
املنقول��ة من الرضيبة عى الدخ��ل اإلجاميل والرضيبة عى 

أرباح الركات إىل غاية 31 ديسمرب 2013. 

بعد انتهاء فرة اإلعفاء، وما مل يتم تجديد هذا التدبري، سيخضع 
الدخ��ل املتأيّت عن األرب��اح والفوائد وكذا فوائ��ض القيم، وفقاً 
لطبيعة املس��تفيد، إىل الرضيبة عى الدخل اإلجاميل بالنس��بة 
لألف��راد املحددة حالياً ب� 10 ٪، والرضيب��ة عى أرباح الركات 
بالنسبة للمؤسسات املراوحة ما بني 19 ٪ و 25 ٪ )حسب طبيعة 

النشاط(.

 القيمة االس��مية للسندات الشبيهة بالخزينة محّددة حالياً 
مبليون دينار جزائري.

 يتّم االكتتاب عى الس��ندات الش��بيهة بالخزينة يف القسم 
األويل من طرف املتخصصني يف قيم الخزينة املعتمدين من 

املديرية العامة للخزينة.

 تصدر السندات الشبيهة للخزينة عن طريق أسلوب مزايدة 
يسمى املزاد الهولندي )أو املزاد عى األسعار املطلوبة(.

كيفية التداول عىل سندات
الخزينة العمومية يف البورصة؟ 

 تم إدخال الس��ندات الش��بيهة للخزينة للتداول يف بورصة 
الجزائر العاصمة بتاريخ 11 فرباير 2008.

 يتم التداول عى السندات الشبيهة للخزينة يف بورصة الجزائر 
من خالل الوسطاء يف عمليات البورصة واملتخصصني يف قيم 

الخزينة.

 يشمل املتخصصون يف قيم الخزينة املعتمدون )SVT( مثانية 
بنوك وخمسة رشكات تأمني، وهي: البنك الوطني الجزائري، 
البنك الخارجي الجزائري، القرض الش��عبي الجزائري، بنك 
الفالحة والتنمي��ة الريفية، بنك التنمية املحلية، الصندوق 
الوطني للتوفري واالحتياط-بنك، سيتي بنك، إتش إس يب يس، 
الركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني، الركة الجزائرية 
للتأمني و إعادة التأمني، الركة الجزائرية للتأمني 
الش��امل، الركة الجزائرية للتأمينات،  
للتأمني عن  الوطن��ي  الصندوق 

البطالة. 

القيم املنقولة
27، شارع العقيد عميروش، اجلزائر
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ما املقصود بالقيمة املنقولة؟
القيمة املنقولة هي أصل من األصول املالية تُصدره رشكات 
ذات أسهم أو الدولة، وقد تأخذ شكلني رئيسيني، هام: السهم 

والسند.

وتوصف هذه القيمة بأنها منقولة ألنها ميكن أن تكون محل 
رؤوس  وتنقل  حركة  يسهل  مام  املستثمرين،  بني  تفاوض 

األموال املدخرة. 

أين يتم إصدار 
وتداول القيم املنقولة؟

 يتم إصدار القيم املنقولة يف الس��وق املالية األولية التي 
يتكون أساساً من املؤسسات املرصفية املكلّفة بتوظيف 

السندات لدى املستثمرين.

 وتُس��جل القي��م املنقولة بع��د ذلك للتداول يف س��وق 
البورص��ة أو تبادلها بال��رايض إذا مل تجتمع فيها رشوط 

القبول يف البورصة.

أسعار األسهم يف البورصة:

تُعرض أسعار األسهم يف البورصة بالقيمة النقدية )بالدينار( 
األرباح،  تُدفع  وبعدما  املكتسبة.  األرباح  توقعات  نًة  متضمِّ
يتم ضبط أسعار األسهم )تخفيضها( وفقاً ملستويات األرباح. 
وهذه هي عملية تسعري استحقاق األرباح لألسهم املسّجلة 

يف البورصة.

عائد السهم:

يوفر السهم نوعني من أنواع اإليرادات:

 الربح الذي ميثل حصًة من صايف املكسب املوزّع عى كل سهم.

التنازل عن األسهم: وهو  الناتج عن عملية  القيمة  فائض   

املكسب الزائد يف رأس املال املُسجل عندما يكون سعر البيع 
أكرب من تكلفة اكتساب السهم.

ما هو السند؟
 السند هو صك مديونية يُثبت وجود ديٍن عى رشكة ذات 

أسهم أو الدولة.

 السند له مدة استحقاق محددة، وتُسّدد قيمته عند انتهاء 
هذه املدة.

 السند ذو عائد بنسبة فائدة ميكن أن تكون: ثابتة أو تصاعدية، أو 
متغرية )ارتباطاً بتغريات مؤرٍش معنّي أو من خالل مراجعتها(.

 تُدفع الفائدة بشكل دوري سنوي عموماً )يف الذكرى السنوية 
لتاريخ رشاء السند(.

الحقوق التي يخوّلها السند:

مينح السند لصاحبه الحقوق التالية:

 الحق يف اإلعالم من خالل الوثائق املرسلة إىل حملة 
السندات واملعلومات التي تنرها الركة املُصِدرة 

بصورة دورية )نصف سنوية وسنوية(.

 الحق يف األرباح يف شكل نسبة فائدة اسمية )قسيمة 
فائدة(.

 الحق يف الوفاء بالدين عند حلول تاريخ استحقاق 
القرض السندي.

 ميكن أن يجتمع حاملو السندات ضمن كتلة حاميل 
السندات من أجل الدفاع عن مصالحهم بصفة أنجع.

إن سعر السند هو عبارة عن نسبة مئوية من القيمة االسمية. 
وبالتايل، إذا كان سعر السند هو 102 ٪ وقيمته االسمية تساوي 
إىل  القيمة  هذه  ُمخالصة  فسيتم  جزائري،  دينار   10.000.00

10.200.00 دينار جزائري.

وال يتضمن سعر السند نسبة الحق يف الفائدة املرتبطة به 
)الفوائد املستحقة(. ويُذكر سعر السند يف الجزء السفيل من 
القسيمة. ويقوم املستثمر املشري بدفع الفوائد املستحقة 

للبائع، وذلك إضافًة إىل قيمة املبادلة.

ما هي سندات الخزينة العمومية؟
 س��ندات الخزينة العمومية هي عبارة عن س��ندات دين 
س��يادية تصدرها الحكومة الجزائرية من خالل املديرية 
العامة للخزينة، وذلك بغرض متويل العجز يف ميزانيتها.

 تصدر املديري��ة العامة للخزينة س��ندات 
الخزين��ة العمومي��ة ذات ثالث 

آجال، وه��ي: 7 و10 و 
15 عاماً.

ما هو السهم ؟
 السهم هو س��ند من سندات 
رأس املال. وميث��ل وحدة قياس رأس 

مال الركات ذات األسهم.

 الس��هم هو س��ند ملكية يُخّول للمس��تثمرين 
"املساهمني" حقوقاً تتعلّق بأصول الركة.

 مينح السهم لصاحبه حقوقاً أخرى، منها:

 الحق يف التصويت يف الجمعيات العامة للمساهمني 
)العادية وغري العادية(؛

  الحق يف الحصول عى املعلومات )املالية والتجارية 
وغريها(؛

 الحق يف األرباح التي متثل النصيب من املكسب 
املوزع عى املساهمني.

أنواع األسهم:

لقد حددت التريعات نوعني من األسهم:

 األس��هم العادية: هذا النوع من األس��هم هو السائد يف 
رشكات املس��اهمة الجزائري��ة. ومين��ح الس��هم العادي 
للمس��اهم الحق يف تصويت واحد، والحق يف حصة من 
أرباح األسهم، والحق يف الحصول عى املعلومات والحق 

يف األصول.

 األس��هم املمتازة: هذه األس��هم ال تخ��ّول لصاحبها حق 
التصوي��ت، ولكنها متنحه الح��ق يف أولوية الحصول عى 

األرباح.




