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تـــــوطـئـة
توفر اليوم السوق املالية التونسية للمستثمرين مجموعة متنوعة من األدوات املالية ،تستجيب ّ
كل واحدة منها إلى أهداف
مغايرة حسب مستوى اخملاطرة و املردودية أو السيولة املنشودة.
هذا التنوع ،املقترن باإلمتيازات اجلبائية املمنوحة لبعض هذه األدوات ،يساهم في تعميم اإلستثمار في البورصة .حيث يوفر
هذا األخير فرصا حقيقية ّ
مؤسساتيني.
لكل أنواع املستثمرين صغارا و كبارا خواصا أو
ّ
و يستعرض هذا الدليل انواع األدوات املالية املتوفرة بالساحة التونسية و مختلف خصائصها.
و تكملة لهذا الدليل ،تضع البورصة أيضا على الذمة « دليل املستثمر في البورصة » الذي يقدم طرق النفاذ إلى البورصة.

 Iسنــدات رأس املــال
أ -مختلف أنواع سنـدات رأس املـال :

يوجد ثالثة أنواع :
• األسهم العادية
• األسهم ذات األولوية في الربح دون حق االقتراع
• شهادة االستثمار

 -1األســهم العــادية :

متثل األسهم شهادة ملكية في شركة .كل سهم ميثل جزءا من رأس مال هذه الشركة.
و يعطي امتالك األسهم حلاملها مجموعة من احلقوق تبعا لصفته كشريك في ملكية الشركة ميارسها حسب عدد
األسهم التي في حوزته.
هذه احلقوق ثالثة أنواع :

 -حق اإلعالم والتصرف :

امتالك أسهم في شركة يعطي حلاملها صفة الشريك .و على هذا األساس فإ ّن كل حامل أسهم عادية في شركة له
حق احلصول على املعلومات و كذلك حق االقتراع في اجللسات العمومية الذي يتمكن املساهم من خالله من التعبير عن
اختياراته في خصوص التصرف في الشركة.
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 -احلق في املرابيح :

بحصة الربح
يخول امتالك أسهم احلق في قسط من مرابيح الشركة بقدر نسبة رأس املال اململوكة .و هو ما يعرف
ّ
�املوزعة أو العائد على السهم و هو عائد قد يتغير من سنة إلى أخرى الرتباطه املباشر بالنتائج السنوية للشركة
يتم توزيعه إثر نهاية كل سنة مالية.
و ّ

 -احلق في األصول الصافية :

ميارس هذا احلق عند تصفية الشركة ,حيث متثل املمتلكات املتوفرة بعد تسديد كامل ديون الشركة ،األصول الصافية
حصة رأس املال التي ميتلكها.
الراجعة للمساهمني و التي يتم توزيعها عليهم كل على حسب ّ
 -2األسـهم ذات األولوية في الربح دون حق االقتــراع :
للشركات اإلمكانية ،عند توفر بعض الشروط ،إصدار أو إحداث أسـهم ذات األولوية في الربح .و ميكن لها ذلك عند
الترفيع في رأس املال أو في إطار عملية حتويل أسهم عادية متّ إصدارها من قبل.
األسـهم ذات األولوية في الربح هي أسهم ليس لها حق االقتــراع .و في املقابل لها األولوية على األسهم العادية في
احلصول على األرباح املوزعة.
تخول األسـهم ذات األولوية في الربح حلاملها إذا حقوقا أقل أهمية و لكن متتاز في املقابل مبردودية أفضل :مبعنى آخر،
في مقابل تنازله عن ّ
حقه في االقتراع ،فإ ّن حامل تلك األسهم ينتفع باألولوية في احلصول على األرباح املوزعة.
احملدد عند اإلصدار أو عند إحداث األسهم ذات األولوية في
ال ميكن أن تكون نسبة العائد على السهم أقل من املستوى ّ
ينص عليه العقد
الربح .كما ال ميكن أن تكون نسبة العائد على السهم أقل من نسبة العائد األول من األرباح الذي ّ
التأسيسي للشركة.

إذا تعذر توزيع نسبة العائد بكاملها نظرا لعدم كفاية األرباح القابلة للتوزيع يحول الفارق مع احلد األدنى سابق
التحديد و يثقل على السنوات املالية القادمة .في حالة تواصل عدم كفاية األرباح القابلة للتوزيع أكثر من ثالث
سنوات ،يقع استرجاع حق االقتراع و يصبح السهم ذات األولوية في الربح سهما عاد ّيا.
في املقابل عندما تكون املرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل املساهمني نسبة تتجاوز نسبة الربح األولى احملددة
تتحصل األسهم ذات األولوية في الربح دون حق اإلقتراع على نفس النسبة من املرابيح
بالعقد التأسيسي للشركة
ّ
التي تخولها األسهم العادية.
و جتدر اإلشارة أ ّن األسهم ذات األولوية في الربح ال ميكن أن متثل أكثر من ثلث رأس مال الشركة.

 - 3شهــادة االستثمــار :

تنتج شهادة االستثمار عن تقسيم السهم العادي إلى سندين مختلفني:
تضم جميع احلقوق املالية الراجعة للسهم العادي و ال سيما احلق في العائد على السهم .و ميكن
•شهادة االستثمار و
ّ
منحها عائدا ذي أولوية.
•شهادة حق االقتراع و متثل بقية احلقوق املتعلقة بالسهم العادي .مبعنى آخر ،شهادة االستثمار هي سهم بدون
حق االقتراع متكن الشركة املدرجة من تعبئة لألموال دون تغيير تركيبة املساهمني على أ ّن إصدار شهادات
االستثمار ال ميكنه أن يتجاوز ثلث رأس مال الشركة.
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ب -مردودية سنـدات رأس املـال :

مهما كان نوع سنـدات رأس املـال التي في حوزته ،سهما عاديا كان أو سهما ذي األولوية في ال ّربح أو شهادة استثمار ،فإ ّن
معني بنتائج املؤسسة سواء كانت إيجابية أو سلبية .فالقيمة السوقية للسهم أو لألسهم التي في حوزته
املساهم
ّ
مرتبطة ارتباطا وثيقا و مباشرا بآفاق نتائج الشركة.
و ملردودية سنـدات رأس املـال جزأين :
• العائد على السهم،
• القيمة الزائدة و عكسها ،النّقص في القيمة ،و التي ال تتحقق إالّ عند التفويت في األسهم.

 – 1العـــائد على السهـــم :

العائد على السهم هو املقابل الذي يحصل عليه املساهم.
عمل ّيا ،بعد نهاية ّ
كل سنة مالية ،و باقتراح من مجلس اإلدارة ،تقرر اجللسة العامة توزيع أو عدم توزيع األرباح على املساهمني.
و يقسم املبلغ الذي قرر توزيعه على عدد األسهم املكونة لرأس مال الشركة ليفرز ناجت هذه العملية الربح املوزع بحساب
السهم و هو ما يسمى العائد على السهم.
تتم عملية توزيع األرباح نقدا عن طريق متكني كل مساهم من مبلغ مالي يحدد بالتناسب مع عدد األسهم الراجعة له.

الســهم :
 – 2القيــمة الزائــدة و النقص في قيــمة ّ

تتمثل القيمة الزائدة في الربح ّ
احملقق من شراء و بيع األسهم .مبعنى آخر ،القيمة الزائدة تساوي الفرق بني سعر بيع السهم
و سعره عند الشراء .أما إذا كان ذلك الفارق سلبيا ،أي إذا كان سعر البيع أقل من سعر الشراء ،فيتعلق األمر في هذه احلالة
بنقص في القيمة.

 – 3النظام اجلبــائي :
أ -جباية العائد على السهم هي نفسها ،مهما كانت صفة املساهم ،شخصا طبيعيا كان أو معنويا .فهو ال يخضع
للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني و ال على الضريبة على الشركات.

ب -اجلباية على القيمة الزائدة املتأتية من التفويت في السندات

تخضع القيمة الزائدة املتأتية من التفويت في األسهم املدرجة بالبورصة التي متّ اقتناؤها أو االكتتاب فيها بداية من غ ّرة
جانفي  2011واملف ّوت فيها قبل انتهاء السنة املوالية لسنة اقتناءها أو االكتتاب فيها إلى ضريبة:
يخص األشخاص ّ
الطبيعيني املقيمني وذلك بعد طرح القيمة الناقصة املسجلة خالل
•بنسبة  10باملائة  ،في ما
ّ
نفس السنة وخصم  10 000دينار من املبلغ املتبقي.
•وبالنسبة لألشخاص املعنويني املقيمني حسب النتيجة اجلملية احملققة خالل السنة بعد طرح القيمة الناقصة.
•وبالنسبة لألشخاص ّ
الطبيعيني غير املقيمني غير املستقرين بالبالد التونسية ،ومع مراعات اإلعفاءات الواردة
يتم خصم من املورد حترري بنسبة
فإنه
تني،
و
املف
إقامة
وبلد
تونس
بني
املبرمة
الضريبي
باتفاقيات تفادي االزدواج
ّ
ّ
حد أقصى يساوي  2,5باملائة من ثمن التفويت.
 10باملائة مع ّ
يتم خصم من املورد حترري
•وبالنسبة لألشخاص املعنويني غير املقيمني غير املستقرين بالبالد التونسية ،فإنه ّ
حد أقصى يساوي  5باملائة من ثمن التفويت.
بنسبة  30باملائة مع ّ
وميكن لغير املقيمني التصريح بالضريبة لالستفادة من اخلصم املتأتي من القيمة الناقصة املسجلة خالل نفس السنة،
وطرح  10 000دينار بالنسبة لألشخاص ّ
الطبيعيني وذلك على غرار األشخاص الطبيعيني املقيمني.
في املقابل ،تعفى القيمة الزائدة من الضريبة في احلاالت التالية:
•عند التفويت في األسهم املدرجة ببورصة تونس التي متّ اقتناءها أو االكتتاب فيها:
 -قبل غ ّرة جانفي ،2011
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 بداية من غ ّرة جانفي  2011ومتّ التفويت فيها بعد انتهاء السنة املوالية لسنة اقتناءها أو االكتتاب فيها.•اإلسهام باألسهم وباملنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة
األم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة تونس في أجل أقصاه موفى السنة املوالية لسنة الطرح.
•التفويت في أسهم شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق املشتركة للتوظيف الغير ملحقة
مبوازنة.
•التفويت في حصص صناديق املساعدة على االنطالق وحصص الصناديق املشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
شريطة استعمال للوصول.
ينص على حافز جبائي في شكل تخفيض يتراوح من  35باملائة إلى  100باملائة في األرباح
وجتدر أخيرا اإلشارة إلى أ ّن القانون ّ
أو املداخيل اخلاضعة للضريبة التي أعيد استثمارها عند االكتتاب في رأس مال الشركات التي تعمل في بعض القطاعات
نذكر منها:
نصت عليها مج ّلة تشجيع االستثمارات.
 الشركات الناشطة في القطاعات التي ّذمتها للتصرف فيها والصناديق املشتركة
شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو األموال املوضوعة على ّللتوظيف في رأس مال تنمية و صناديق املساعدة.
 -الشركات املنتصبة باملناطق االقتصادية ...

ت -النظام اجلبــائي عند النقص في قيمة السهم :

سواء كانت الشركة مدرجة بالبورصة أو غير مدرجة ،فان النّقص في قيمة السهم يخصم من القاعدة على الضريبة.
املدخرات املكونة بعنوان النقص في قيمة سندات الشركات املدرجة تعطي احلق في اخلصم من قاعدة
فضال عن هذا فإ ّن ّ
الضريبة إلى حدود  50باملائة من املرابيح اخلاضعة للضريبة على الشركات.

 IIسنــدات الــــ ّدين
 -1ال ّرقـاع و رقـاع اخلزينة القابلة للتنظير :

متثل البورصة بالنسبة ّ
للشركات ،اخلاصة أو العمومية ،بديال للقروض البنكية لتمويل حاجياتها.
في هذه احلالة ،تطرح ّ
أما الرقاع التي تصدرها الدولة التي ميكنها هي أيضا اللجوء إلى
الرقاع.
تسمى
دين
سندات
ركة
الش
ّ
تسمى رقاع اخلزينة القابلة للتنظير.
البورصة لتغطية حاجياتها فإنها
ّ
ّ
ّ
كل رقعة متثل جزءا من قرض تطرحه شركة في البورصة .حامل ال ّرقاع يصبح إذا دائنا للشركة.
يواجه حامل ال ّرقاع مخاطر ّ
السداد و املردودية.
تؤمن له ضمانات في ما
السهم أل ّن ال ّرقاع ّ
ّ
يخص ّ
أقل من حامل ّ
السهم  :فهو ال يتمتع باحلق في األرباح ،و ال بحق التص ّرف أو االقتراع.
حامل
حقوق
بنفس
ّع
ت
يتم
لكن في املقابل ،حامل ال ّرقاع ال
ّ
الـدين.
توفر الرقاع عائدا بحساب فائض على أساس القيمة االسمية .و حتدد نسبته بصفة تعاقدية عند إصدار سندات ّ
و ميكن لنسبة الفائض أن تأخذ شكلني :
مدة القرض.
• نسبة قا ّرة تبقى ثابتة كامل ّ
• نسبة غير قا ّرة تتغير حسب نسبة فائدة مرجعية تضبط عند اإلصدار.
متعددة :
فيتم حسب الشروط احملددة تعاقديا .و ميكن أن يأخذ أشكاال
أما تسديد القروض ال ّرقاعية
ّ
ّ
ّ
• التسديد بأقساط سنوية
مدة القرض مع متكني حاملي الرقاع من الفوائض في آجال محددة.
نهاية
عند
• تسديد األصل بكامله
ّ
مدة القرض ،ألصل القرض و لفوائضه بالنسبة للرقاع املعروفة بالرقاع بدون
• التّسديد م ّرة واحدة عند نهاية ّ
قصاصات فائض أو بالقروض ذات القصاصة الصفر.
ملدة سنتني بالنسبة لرقاع اخلزينة القابلة للتنظير.
ملدة ال تقل عن  5سنوات ،و ّ
الدين ّ
ميكن إصدار سندات ّ
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 – 2النظام اجلبائي :

تخضع الفوائض للضريبة باعتبارها متثل دخل رؤوس أموال منقولة حيث تأخذ اجلباية شكل خصم من املورد.
ّ
• بالنسبة لألشخاص املعنويني ،اخلصم من املورد نسبته  20باملائة و هو قابل للطرح من الضريبة على الشركات.
هذا اخلصم من املورد هو حتريري بالنسبة لألشخاص املعنويني املعفيني من الضريبة على الشركات مثل شركات
االستثمار ذات رأس املال املتغير.
• بالنسبة لألشخاص الطبيعيني ،ميثل اخلصم من املورد أيضا  20باملائة.
الدخل في حدود سقف سنوي بـ  1 500دينارا تعتبر فيه
إالّ أ ّن الفوائض الراجعة لهم ال تخضع للضريبة على ّ
كذلك فوائض أنواع أخرى من االدخار.

 IIIاألوراق املــالية الهجينة :
ميكن للشركات أيضا إصدار ما يسمى بأوراق مالية هجينة باعتبارها تأخذ بعض خصائصها من الرقاع و البعض اآلخر من
األسهم.
و هكذا ،فإ ّن األوراق املالية الهجينة حتتوي في نفس الوقت على مزايا الرقاع و كذلك على إمكانية حتقيق أرباح مثل األسهم.

 – 1ســـندات املســاهمة :

هي سندات تصدرها املؤسسات ،و يتم تسديدها بعد سبع سنوات.
يتم احتسابه اعتمادا على مرجع ميكن أن يكون
>> تأجيرها
ّ
يتضمن جزءا قارا يقع حتديده في عقد اإلصدار و جزءا متغ ّيرا ّ
ّ
يحدد هذا التأجير بعقد اإلصدار.
األرباح أو رقم معامالت الشركة .و ّ
>> النظام اجلبائي :يخضع عائد سندات املساهمة خلصم من املورد بنسبة  20باملائة :
الدخل بالنسبة لألشخاص الطبيعيني
• يطرح من الضريبة على ّ
• يطرح من الضريبة على ّ
الشركات بالنسبة لألشخاص املعنويني
ّ
• و يكون حتريريا بالنّسبة ّ
للشركات املعفاة من الضريبة على الشركات (شركات االستثمار ذات رأس مال متغير).
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 – 2ال ّرقــاع القابلة للتحويل إلى أســهم :

هي عبارة عن سندات ميكن حتويلها حسب رغبة حاملها إلى أسهم يتم إحداثها من قبل ّ
الشركة املصدرة و ذلك عند عملية التّحويل.
عدة مزايا :
لذلك توفر ال ّرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم ّ
للشركة املصدرة ،يتمتّع بوضعية مريحة حيث ميكنه متابعة ّ
• فحامل هذه ال ّرقعة ،بصفته دائنا ّ
الشركة خالل
فترة معينة قبل اتخاذ قرار التحول إلى مساهم مع احلفاظ على إمكانية التّحويل .ذلك أ ّن هذه الرقعة تؤمن ألموال
تتحسن و يتم ذلك عند القيام بالتّحويل إذا عرفت في األثناء
حاملها توظيفا بدون مخاطر مبردودية ميكنها أن
ّ
ّ
الشركة املصدرة تطورا إيجابيا.
• أما ّ
الشركة املصدرة توفر لها هذه الرقاع أمواال في شكل إقتراض لن تكون في حاجة إلى تسديدها في صورة
متكن ّ
إجناز التحويل .فهذه العملية ّ
الشركة من االنتفاع بترفيع مؤجل في رأس املال.

 IVسندات مؤسسـات التوظيف اجلمـاعي في األوراق املـــالية
مؤسسات التوظيف اجلماعي في األوراق املـالية هي عبارة عن هياكل تدير فى إطار محافظ لألوراق املالية ،أدوات مالية
مدخرين ال يرغبون في االستثمار بصفة فردية و مباشرة في البورصة ،بل يريدون االنتفاع من تن ّوع احملفظة
�مختلفة حلساب ّ
اخملتصني.
و كفاءة املتص ّرفني
ّ
أهم أنواع مؤسسات التوظيف اجلماعي في
متثل شركات االستثمار ذات رأس املال املتغير و الصناديق املشتركة للتوظيف ّ
األوراق املـالية.
و الفرق بني شركات االستثمار ذات رأس املال املتغير و الصناديق املشتركة للتوظيف هو باألساس قانوني .فالصندوق
املشترك للتوظيف ليس له ّ
الشخصية املعنوية ،على عكس شركة االستثمار ذات رأس املال املتغير .إال أن هذا الفرق غير
محسوس بالنسبة للمستثمر وليس له آثار ملموسة.

 -1أسهم شــركات االستثمار ذات رأس املــال املتغيــر :

السوقية
يتمثل غرض شركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير في إدارة محفظة من األوراق املالية .ميثل رأس مالها القيمة ّ
تسمى «أسهم شركات االستثمار ذات رأس املال املتغير» ،و لذلك تتغير قيمة
يقسم إلي حصص متساوية
للمحفظة و
ّ
ّ
السوق و تركيبة احملفظة.
ر
و
تط
حسب
املتغير
املال
رأس
ذات
االستثمار
شركات
أسهم
ّ ّ
السوق  :وسيط بالبورصة ،مؤسسة
يكون املتص ّرف في شــركة االستثمار ذات رأس املــال املتغيــر عادة من اخملتصني في ّ
السوق املالية.
بنكية أو شركة تص ّرف
ّ
مختصة و مصادق عليها من قبل هيئة ّ
(مؤسسة بنكية) ،مك ّلف برقابة سالمة سير عملياتها.
تودع أصول شركة االستثمار ذات رأس املال املتغير إجبار ّيا لدى مودع لديه
ّ
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و تخضع ّ
كل من شركة االستثمار ذات رأس املـال املتغيـر ،و املتصرف فيها ،و مد ّقق حساباتها و املؤسسة البنكية املودع
السوق املالية.
لديها إلشراف و رقابة هيئة ّ
في تونس ،ال تتداول أسهم شركات االستثمار ذات رأس املـال املتغيـر بالبورصة .فهي تشترى – و يقال يكتتب فيها  -وتباع -
و يقال يعاد شرائها  -من قبل مصدرها  -مباشرة لدى املتص ّرف عن طريق الفروع البنكية و الوسطاء بالبورصة.
تسمى قيمة أسهم شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر « ،قيمة التّصفية» ،و يقع حتديدها دور ّيا .و هي مت ّثل ناجت قسمة
ّ
السوقية لألوراق املك ّونة حملفظة األوراق املالية على عدد األسهم املتداولة.
القيمة ّ
ذلك إن على شركة االستثمار ذات رأس املال املتغير إزاء مساهميها واجب إشتراء أسهمهم متى أرادوا و ذلك على أساس
قيمة التصفية.
و في استطاعة شركة االستثمار ذات رأس املال املتغير احترام هذا االلتزام بفضل سيولة السندات املك ّونة حملفظتها .و التي
تؤمنها القاعدة القانونية التي تفرض على شركة االستثمار ذات رأس املال املتغيـر أن ال متسك إال أوراقا مالية مدرجة
ّ
بالبورصة أو أوراقا مالية متّ إصدارها عن طريق االكتتاب العام.
>> يوجد في تونس نوعان من شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر :
الدين.
• شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر الرقاعية و تتك ّون محفظتها أساسا من سندات ّ
• شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر اخملتلطة ،تتك ّون محفظتها من سندات رأس املال و من سندات دين.
و يعتبر هذا النّوع من شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر أكثر مخاطرة نسبيا نظرا إلى الطبيعة املتغيرة ملردودية
األسهم املدرجة.

إما :
>> وإلى جانب ذلك ميكن لشركة االستثمار ذات رأس املال املتغيـر أن تكون ّ
• شركة استثمار ذات رأس مال متغيـر للتوزيع و هي مطالبة بتوزيع كامل األرباح و ذلك حسب نفس الشروط
املطبقة على الشركات اخلفية االسم.
• أو شركة استثمار ذات رأس مال متغيـر لل ّرسملة فال تطالب بتوزيع أرباحها بل تعيد استثمارها بصفة آلية.

 -2النظام اجلبــائي لشـركات االستثمـار ذات رأس املـال املتغيـر :

عدة مستويات :
تتمتع شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر بنظام جبائي
مشجع على ّ
ّ
أ -تعفى القيمة الزائدة احملققة عند التفويت في مك ّونات احملفظة من الضريبة.
ب -تخضع املداخيل املتأتية من الفوائض إلى ضريبة حتريرية بنسبة  20باملائة.
ت -تعفى املرابيح من الضريبة على الشركات.
ج -ال تخضع كذلك األرباح املوزّعة على املساهمني بني أيدي هؤالء للضريبة على الشركات بالنّسبة لألشخاص املعنويني
�
و الضريبة على الدخل بالنسبة لألشخاص الطبيعيني.
د -القيمة الزائدة احملققة عند إعادة شراء شركات االستثمار ذات رأس املال املتغيـر ألسهمها من عند مساهميها إلى
الضريبة :
ّ
الدخل
على
الضريبة
من
كامل
إعفاء
في
االمتياز
ل
ث
يتم
الطبيعيني،
لألشخاص
بالنسبة
•
ّ
• بالنسبة لألشخاص املعنويني ،يتمثل االمتياز في إعفاء جزئي من الضريبة على الشركات وذلك في حدود الفرق
معدل قيمة التصفية لشهر ديسمبر الذي يسبق عملية إعادة الشراء من قبل الشركة املصدرة.
بني سعر االكتتاب و ّ
و يط ّبق نظام مماثل على عمليات االكتتاب التي متثل جزءا من أصل مهني لشخص طبيعي.
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 -3الصــندوق املشتــرك للتــوظيف و نظامه اجلبـائي :

ال يتمتع الصندوق املشترك للتوظيف في األوراق املالية بالشخصية املعنوية .و هذا هو الفرق األساسي مع شركة االستثمار
ذات رأس املال املتغير .و شأنه في ذلك شأن تلك الشركات توكل إدارته إلى مختص ،و أصوله إلى مودع لديه.
و مثل ما هو ّ
الشأن بالنّسبة لشركة االستثمار ذات رأس املال املتغير ،يخضع الصندوق املشترك للتوظيف إلشراف و رقابة
هيئة السوق املالية حسب نفس التراتيب.
و على املستوى اجلبائي ،يتمتع حاملو حصص الصندوق املشترك للتوظيف بنفس اإلمتيازات.

 Vحســـاب اال ّدخـار في األســهم :
حساب االدخار في األسهم هو شكل من أشكال االدخار على املدى املتوسط و الطويل .نظامه اجلبائي التفاضلي يجعل منه
جد جذابة.
أداة مالية ّ

 -1تعــــريفه:

وتخصص الودائع لشراء أسهم الشركات املدرجة بالبورصة و رقاع
حساب االدخار في األسهم هو حساب يز ّود بودائع صاحبه
ّ
اخلزينة القابلة للتنظير أو حصص في مؤسسات التوظيف اجلماعي لألوراق املالية.
و ّ
توظف هذه الودائع في سنـدات رأس املال املدرجة في حدود  80باملائة على األقل و توظف البقية في شراء رقاع اخلزينة
القابلة للتنظير .على أنه ميكن أيضا أن تستعمل تلك الودائع في شراء حصص في مؤسسات التوظيف اجلماعي لألوراق
املالية التي توظف مواردها طبقا لنفس قواعد التوظيف آنفة الذكر.
و يخول فتح حساب االدخار في األسهم لألجراء و لغير األجراء ذوي نشاط جتاري أو غير جتاري و أصحاب جرايات من الصناديق
االجتماعية و ميكن إدارة حساب االدخار مباشرة من طرف صاحبه الذي يق ّرر بنفسه عمليات ّ
الشراء و البيع لألسهم .كما
مؤسسة بنكية أو إلى وسيط بالبورصة .و يتم في هذه احلالة إمضاء اتفاقية بني املهني الذي متّ
ميكن أن توكل إدارته إلى
ّ
اختياره و صاحب حساب االدخار حتدد سياسة التصرف الواجب إتباعها.
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 –2النظام اجلبــــائي :

الدخل في حدود سقف سنوي
يخول حساب االدخار في األسهم لصاحبه طرح املبلغ املودع فيه من أساس الضريبة على ّ
قيمته  50 000دينارا على أن ال يتجاوز التخفيض في الضريبة املنجر عن ذلك نسبة  40باملائة.

و يخضع التمتع بهذا االمتياز لشرطني :
• بتقدمي شهادة في األموال املودعة مسلمة من قبل املؤسسة التي وقع فتح حساب االدخار في األسهم لديها.
• بتجميد املبلغ املودع في احلساب ملدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفى للسنة التي تلي تاريخ اإليداع.
الصندوق جتميد األسهم .إذ تبقى عمليات البيع و الشراء ح ّرة .إالّ أنّه يجب على صاحب
و ال يعني جتميد املبلغ املودع في ّ
احلساب إعادة استثمار املبلغ األصلي في شراء أوراق مالية أخرى.
و ميكن سحب القيمة الزّائدة ّ
احملققة ،و العائد على األسهم و الفوائض املتحصل عليها في أي وقت.
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