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الفهــــــــــــــــــــــــرس
الفهــــــــــــــــــــــــرس

تـــــوطـئـة
مخصصة لشريحة مع ّينة من ذوي اخلبرة و الذين تكون
بوصفها أحد الرموز البارزة للميدان املالي ،تبدو البورصة للعموم أداة
ّ
لديهم باإلضافة إلى ذلك رؤوس أموال وفيرة.
إذا كان لهذا االعتقاد ما يبرره في املاضي ،فقد تغ ّير األمر إذ أصبحت البورصة اليوم في متناول اجلميع ،مع تو ّفر فرص مغرية
املدخرات ّ
كل حسب إمكان ّياته.
الستثمار ّ
ّ
السوق
السوق ،و باخلصوص الوسطاء بالبورصة ،على ذمة كل مستثمر جديد لتوجيهه و إعانتهّ .
أما هيئة ّ
و يبقى مهنيو ّ
السوق
بالسهر على حماية اال ّدخار املستثمر في األوراق املالية فتضمن له احترام جميع املتعاملني في ّ
املال ّية املكلفة أساسا ّ
للقوانني املعمول بها.
الدليل إلى تعريف ّ
كل مستثمر جديد بالبورصة باألنظمة املتعامل بها.
يهدف هذا ّ
ّ
الذمة "دليل األدوات املالية" الذي يعرض أنواع االستثمار املتوفرة
و تكملة لهذا الدليل ،تضع بورصة األوراق املال ّية بتونس على ّ
ببورصة تونس.

 Iالبــورصة بإيجــاز
السندات (أنظر إلى أنواع
أهمها األسهم و ّ
يتم فيه تبادل أدوات مال ّية مختلفة و من ّ
بورصة األوراق املالية هي املكان الذي ّ
ّ
للمؤسسات
�األدوات املال ّية بـ "دليل األدوات املال ّية") .و تبعا لذلك متثل البورصة في نفس الوقت املكان الذي يوفر التمويل
ّ
و يخول كذلك توظيف اال ّدخار للمستثمرين.
و على هذا األساس فإن البورصة تؤدي دورا أساس ّيا في متويل اإلقتصاد  :فاملؤسسات جتد فيها املوارد املكملة لطرق التّمويل
التّقليدية (التّمويل الذاتي ،القروض البنكية الخ )...و ال ّالزمة لنم ّوها بينما يجد املستثمرون الوسائل لتثمير ا ّدخارهم
املؤسسات باقتناء األسهم أو إلى دائنني لها باكتتابهم في الرقاع.
بتح ّولهم إلى شركاء بتلك
ّ
مهمتها تسيير سوق األوراق
خاصة يتقاسم رأس مالها وسطاء البورصة بالتساوي
مؤسسة ّ
بورصة األوراق املالية بتونس هي ّ
ّ
السوق املالية.
هيئة
تطبيقه
حسن
مراقبة
على
تسهر
قانوني
إطار
إلى
البورصة
املالية .و يخضع سير أعمال
ّ
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 IIأهــمّ األدوات املــاليّــة
الدين .و تختلف ّ
كل مجموعة عن األخرى من
تنقسم األدوات املال ّية إلى مجموعتني كبيرتني :سندات رأس املال و سندات ّ
حيث طبيعة اخملاطر املتعلقة بها و من حيث احلقوق التي توفرها.
أ -سندات رأس املال أو األسهم
سندات رأس املال معروفة أكثر بتسمية األسهم.
مت� ّثل األسهم حصصا متساوية من رأس مال ّ
الشركات و تشكل الشركات خفية االسم الصنف األكثر شيوعا منها.
الشركة خفية االسم على املبالغ املال ّية ا ّلتي إستثمرها ّ
تعهدات املساهم في ّ
بالشركة.
و تقتصر ّ
متنح األسهم ملالكيها -املساهمني -صفة ّ
الشركاء في رأس املال.
و يتمتّع املساهمون باحلقوق التّالية :
ّ
• حقّ التّص ّرف  :يعطي ّ
العامة للشركة ،و تهدف هذه االجتماعات
كل سهم لصاحبه حقّ االقتراع في اجللسات
ّ
باملؤسسة.
الدورية إلى إقرار التّوجهات الكبرى للتّص ّرف
ّ
ّ
ّ
ّ
• احلقّ في اإلعالم  :يخ ّول كل سهم ملالكه حق اإلطالع على حسابات و نتائج الشركة.
كل سنة مال ّية توزّع ّ
• احلقّ في األرباح  :بعد نهاية ّ
حصة منها على املساهمني كعائد على
الشركة كل أرباحها أو ّ
األسهم .و تتغير نسبة العوائد من سنة مالية إلى أخرى الرتباطها بنتائج ّ
الشركة و بسياستها في توزيع األرباح.
• احلقّ في األصول االجتماعية  :للمساهمني احلقّ في أصول ّ
ّ
الشركة بعد طرح ديونها .و متثل حقوق اإلسناد و حقوق
األفضلية في االكتتاب املرتبطة بالعمل ّيات التي تعني رأس املال منوذجا لهذا احلقّ ( كالزيادة في رأس املال نقدا
املدخرات).
أو عن طريق إدماج ّ

ب -سندات ال ّدين أو الرّقاع
خاصة إذا ما تو ّفرت فيها بعض ّ
ميكن ّ
يقسم هذا
بالسوق املال ّية.
لكل
مؤسسة عمومية أو ّ
ّ
الشروط أن تصدر قرضا رقاع ّيا ّ
ّ
القرض إلى قصاصات لها نفس القيمة تدعى سندات دين و تعرف أكثر حتت تسمية -رقاع.-
يسمى املكتتبون في القروض ال ّرقاع ّية مالكي الرقاع.
ّ
مالكو الرقاع هم إذا دائنني ّ
للشركة و تخ ّول لهم هذه الصفة احلقوق التّالية :
• احلقّ في اإلعالم  :عن طريق الوثائق الواجب تقدميها جللسات مالكي الرقاع.
• حقّ التأجير  :تو ّفر ال ّرقاع فوائض تكون نسبها قا ّرة أو متغ ّيرة وفقا للشروط املنصوص عليها عند اإلصدار
ّ
أما بالنّسبة
ملستحقيها في مواعيد
للسند و تدفع
ّ
محددة مس ّبقاّ .
و حتتسب هذه الفوائض على أساس القيمة االسم ّية ّ
مدة القرض.
للرقاع التي تدعى ذات القصاصة الصفر فتعطى الفوائض دفعة واحدة مع األصل عند انتهاء ّ
مدة القرض الرقاعي و هو ما يعبر
إما دفعة واحدة عند انتهاء ّ
• احلقّ في سداد القيمة اإلسم ّية للرقعة  :و ذلك ّ
السنة -و هي الصيغة التي تعرف
عنه بالفرنسية ( )Amortissement in fineأو أقساطا بصفة دورية -عادة ما تكون م ّرة في ّ
باالستهالك الثابت (.)Amortissement constant
ت -مردودية األدوات املالية ونظامها اجلبائي
 -1مردودية األسهم ونظامها اجلبائي
-1أ املردودية
تو ّفر األسهم نوعني من املداخيل :
الصافية التي توزّعها ّ
الشركة على مساهميها.
• األرباح املوزعة و مت ّثل اجلزء من األرباح ّ
• القيمة الزائدة و تتمثل في الفارق بني سعر البيع و الشراء و هي ال تصبح فعلية إال عند إجناز عملية التفويت
بسعر أعلى من سعر ّ
أما في احلالة املعاكسة فتكون هنالك خسارة تعرف بالقيمة الناقصة.
الشراءّ ،
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-1ب النظام اجلبائي
اجلباية على األرباح املوزعة  :تعفى األرباح املوزعة من الضريبة.
اجلباية على القيمة الزائدة املتأتية من التفويت في األسهم املدرجة بالبورصة:
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
باتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي املبرمة بني تونس وبلد إقامة املف ّوتني ،فإنه ّ
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 ،2011بداية 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 أو
وأخيرا جتدر اإلشارة إلى أ ّن القانون ّ
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 ...
ّ
وتكون االمتيازات اجلبائ ّية أفضل إذا تعلق األمر باقتناء األسهم في إطار صيغة حساب االدخار في األسهم الذي يخ ّول لألشخاص
ّ
الدخل بعنوان املبالغ املستثمرة في هذا احلساب في حدود سقف سنوي
الطبيع ّيني االنتفاع بخصم من قاعدة ّ
الضريبة على ّ
قيمته خمسون ( )50ألف دينار و تخفيض لألداء ال يتجاوز  40باملائة من قيمته األصل ّية.
الدين و نظامه اجلبائي
 -2مردودية سند ّ
-2أ املردودية
بالسند ال ّرقاعي حتّى موعد التّسديد النّهائي يكون عائده متك ّونا من الفوائض التي يوفرها.
عندما يقع االحتفاظ ّ
السند ،فإنه ميكن أن ينتج قيمة زائدة في حالة اجتاه مستوى نسبة فائدة اإلصدارات حديثة العهد إلى
ّ
أما إذا وقع بيع ّ
االنخفاض .إال أنه ميكن في املقابل تسجيل خسارة في حالة ارتفاع هذه النّسبة.
-2ب النظام اجلبائي
تعد الفوائض من مداخيل رؤوس األموال املنقولة لذلك فهي تخضع خلصم من املورد بنسبة  20باملائة يعتمد كتسبقة عن
الضريبة على ّ
الضريبة على دخل األشخاص ّ
الشركات.
الطبيع ّيني و ّ
ّ
إال أنه بالنّسبة لألشخاص ّ
الدخل في حدود سقف سنوي قدره
السندات ال تخضع ّ
للضريبة على ّ
الطبيع ّيني فإن فوائض ّ
 1 500دينار تعتبر فيه كذلك فوائض أنواع أخرى من االدخار.
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 IIIكيف تتعــامل بالبــورصــة
مهني  :الوسيط
يتم بصفة مباشرة من قبل املستثمرين .فهو يتط ّلب ال ّلجوء إلى
في املقام األ ّول ،االستثمار بالبورصة ال ّ
ّ
بالبورصة فهو اخمل ّول وحده للتّداول بالبورصة.
يتم إختياره .و يجب أن يتضمن هذا األمر عددا من
الذي
للوسيط
أمر
إعطاء
خالل
وتنجز عمل ّية البيع أو الشراء بالبورصة من
ّ
التنصيصات الضرورية حلسن إجنازه :
• هو ّية صاحب األمر،
• نوع العمل ّية  :بيع أو شراء،
• اسم الورقة املال ّية،
• عدد األوراق املال ّية املراد تداولها،
مدة صالح ّية األمر  :وهو التاريخ الذي يصبح األمر بتجاوزه الغيا ،وميكن أن تكون مدة الصالحية يوما واحد أو إلى
• ّ
حني أجل معني أو بدون حتديد أجل ,و في هذه احلالة يبقى األمر صاحلا ملدة  365يوما ما لم يتم تنفيذه أو إلغاؤه
قبل ذلك.
السعر.
• ّ
وسع نظام التداول اجلديد الذي بدأ العمل به منذ شهر ديسمبر  2007قاعدة األوامر بالبورصة منها الذي يهدف إلى
و قد ّ
ضمان إجناز العمليات بدون وضع شروط على السعر مثل "األمر بسعر السوق" و "األمر بأفضل سعر" و هناك أوامر أخرى
تهدف إلى تغطية مخاطر الشراء أو البيع و حماية املستثمر من تقلبات السوق مثل "األمر إطالق".

أ -القاعدة اجلديدة لألوامر بالبورصة :
• األمر ذو ّ
السعر األقصى ا ّلذي
السعر احمل ّدد ّ :
ينص هذا األمر على سعر محدد ال ميكن جتاوزه .يبينّ املشتري ّ
ّ
السعر األدنى الذي ال يقبل الهبوط حتته للتفويت في سنداته .يقبل هذا
يقبل الشراء به فيما يبينّ البائع ّ
األمر في فترات جتميع األوامر و في فترات التداول.
محددا و ال يقبله نظام التداول إال في فترات جتميع
يتضمن هذا األمر سعرا
• األمر بسعر اإلفتتاح  :ال
ّ
ّ
األوامر.
محددا و ال يقبله نظام التداول إال في فترات التداول املستمر.
يتضمن هذا األمر سعرا
• األمر بأفضل سعر  :ال
ّ
ّ
محددا و يقبله نظام التداول في فترات جتميع األوامر و في
يتضمن هذا األمر سعرا
• األمر بسعر السوق  :ال
ّ
ّ
فترات التداول املستمر.
• األمر إطالق  :هو أمر بيع أو شراء يريد صاحبه التدخل في السوق حال بلوغ السعر مستوى معينا يحدده
بصورة مسبقة و يقبل هذا األمر في فترات جتميع األوامر و في فترات التداول املستمر.
ب -تكلفة املعامالت
ّ
�كل عمل ّية بالبورصة سواء كانت بيعا أو شراءا ألسهم أو رقاع تصاحبها نفقات تتضمن عمولة لفائدة الوسيط بالبورصة
الصفقة.
و عمولة لفائدة البورصة .و ال
ّ
يتعدى غالبا مجموع هذه العموالت واحد باملائة من قيمة ّ
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 IVالتــداول بالبــورصــة
يتم تداول األوراق املال ّية بالبورصة باستخدام نظام إلكتروني متّ تطويره من قبل شركة أتوس يوروناكست ATOS EURONEXT
ّ
حسب منوذج السوق املركزي الذي حتكمه األوامر أي الذي يتم فيه حتديد السعر عن طريق االلتقاء املباشر بني أوامر البيع
والشراء الصادرة عن املستثمرين .ويستعمل هذا النّظام في كثير من البورصات املتط ّورة أو الناشئة.

يتم تداول األوراق املال ّية ببورصة تونس يوم ّيا من اإلثنني إلى اجلمعة.
ابتداء من شهر أكتوبر  2008مددت بورصة تونس في حصة التداول التي أصبحت تدوم  5ساعات و  10دقائق و بالتالي
تكون األسواق مفتوحة للتداول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية و  10دقائق بعد الزوال.
و تدرج أوامر البيع و ّ
الشراء التي يصدرها احلرفاء في نظام التّداول اإللكتروني ويتم معاجلتها وفقا لدرجة سيولة السند
املعني حسب طريقتني :
ّ
للسعر.
• األوراق املال ّية
األقل سيولة يتم تسعيرها وفقا لصيغة التّحديد اآلني ّ
• األوراق املال ّية األكثر سيولة يتم تسعيرها وفقا لصيغة التّسعير املستم ّر.
تقسم السندات القابلة للتداول على مجموعات و تخضع ّ
كل مجموعة إلى قواعد تداول موحدة.

أ -ال ّتحديد اآلني ّ
للسعر : FIXING

تتم عملية حتديد السعر بالنسبة لألوراق املال ّية املعنية بهذه الصيغة كما يلي:
يتم خاللها
• فترة ما قبل التداول ومتتد من الساعة التّاسعة إلى العاشرة صباحا  :متثل فترة جتميع لألوامر ّ
ّ
والشراء بدون إجناز معامالت ويقتصر عمل النّظام اإللكتروني على احتساب سعر افتتاح
إدراج أوامر البيع
نظري مي ّثل سعر التّوازن في حلظة محددة.

السعر ا ّلذي ّ
يحقق التّوازن بني العرض
• التسعير أو فتح التداول عند العاشرة صباحا  :يحتسب النّظام اإللكتروني ّ
و ّ
موحد لإلجناز الفعلي جلميع العمل ّيات املمكن إجنازها انطالقا من مجموع
الطلب و الذي يتم اعتماده كسعر
ّ
األوامر التي توفرت حتى تلك الساعة.
• تعود السندات املتداولة بالتسعير اآلني إلى فترة جديدة من جتميع األوامر .و تنظم البورصة تسعيرا آنيا ثانيا على
الساعة احلادية عشرة و النصف و تسعيرا آنيا أخيرا على الساعة الواحدة بعد الزوال يحدد به سعر اإلقفال.
• يتم التداول بسعر اإلقفال من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الواحدة و خمسة دقائق.

ب -ال ّتسعير املستم ّر : CONTINU

يتم التسعير و التداول في إطار هذه الصيغة وفقا ملا يلي :
• فترة ما قبل التداول و متتد من الساعة التّاسعة إلى العاشرة صباحا  :متثل فترة جتميع لألوامر يتم خاللها إدراج
أوامر البيع و ّ
الشراء بدون إجناز معامالت و يقتصر عمل النّظام اإللكتروني على احتساب سعر افتتاح نظري ميثل
سعر التوازن في حلظة محددة.
السعر ا ّلذي ّ
يحقق التّوازن بني العرض
• التسعير و فتح التداول عند العاشرة صباحا  :يحتسب النّظام اإللكتروني ّ
و ّ
موحد لإلجناز الفعلي جلميع العمليات املمكن إجنازها به انطالقا من مجموع األوامر التي
الطلب يتم اعتماده كسعر ّ
توفرت حتى تلك الساعة.
• التداول املستمر وميتد من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال حيث يصبح كل أمر قابال لإلجناز حين ّيا حاملا يتوفر
في الطرف املقابل أمر بسعر مالئم.
• تعود السندات املتداولة بالتسعير املستمر إلى فترة جديدة من جتميع األوامر من الساعة الثانية بعد الزوال إلى
الساعة الثانية و خمسة دقائق.
السعر ا ّلذي ّ
يحقق التّوازن
اإللكتروني
ّظام
ن
ال
يحتسب
حيث
دقائق
خمسة
و
الثانية
• التسعير اآلني على الساعة
ّ
بني العرض و ّ
الطلب و يتم به إجناز الصفقات و هو سعر اإلقفال.
• التداول بسعر اإلقفال من الساعة الثانية و خمسة دقائق إلى الساعة الثانية وعشرة دقائق.
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ت -معاجلة األوامر من قبل ال ّنظام اإللكتروني :
احملدد :
السعر ّ
 - 1األمر ذو ّ
ّ
ّ
السعر النّظري لالفتتاح بهذا السعر األخير
سعرها
يفوق
تي
ل
ا
راء
الش
أوامر
تتطابق
التداول
قبل
ما
فترة
في
ّ
و تتطابق أوامر البيع ا ّلتي يكون سعرها ّ
حصة التداول
السعر النّظري لالفتتاح بهذا السعر األخير .في ّ
أقل من ّ
املستم ّر ّ
كل أمر يجد سعرا مالئما في الطرف املقابل يتم تنفيذه آن ّيا..
 -2األمر بسعر االفتتاح :
قبل موعد اإلفتتاح يتطابق سعر هذا األمر باستمرار مع السعر النظري لإلفتتاح .عند االفتتاح يتم تنفيذ هذا
األمر بالسعر الذي يحدده النّظام اإللكتروني وتكون لهذا األمر األولو ّية في اإلجناز قبل األوامر احملررة بسعر محدد.
مسجال في كنّش األوامر بصفته
و في حالة عدم إجنازه عند اإلفتتاح ،يحافظ هذا األمر على طبيعته و يبقى
ّ
أمرا بسعر االفتتاح .وفي صورة التنفيذ اجلزئي لهذا األمر يتحول اجلزء الباقي منه إلى أمر ذو سعر محدد
بسعر تنفيذ اجلزء األول منه.
 -3األمر بأفضل سعر :
يصلح هذا األمر للتنفيذ بسعر محدد يساوي أفضل سعر متواجد باجلهة املقابلة وبذلك يتم تنفيذ أمر
ّ
السوق .في صورة
الشراء بسعر أحسن عرض موجود ويتم تنفيذ أمر البيع بسعر أحسن طلب متواجد في ّ
التنفيذ اجلزئي لهذا األمر يتحول اجلزء الباقي منه إلى أمر ذو سعر محدد بسعر تنفيذ اجلزء األول منه.
إذا لم يجد األمر بأفضل سعر عند إدراجه أمرا مالئما له فإنه يقع إخراجه آليا من طرف نظام التداول.

 -4األمر بسعر السوق :
ميكن لهذا األمر أن ينفذ بأسعار محددة مختلفة و بأقصى كمية متواجدة في السوق .عندما ال ينفذ كليا
مسجال في كنّش األوامر بصفته أمرا بسعر السوق .و تكون لهذا
أو جزئيا يحافظ هذا األمر على طبيعته و يبقى
ّ
األمر األولوية على كل أنواع األوامر األخرى.
 -5األمر إطالق :
ال يصبح هذا األمر فاعال إال عندما يتم بلوغ سعر اإلطالق على مستوى السوق.
يوجد نوعان من أوامر اإلطالق:
األمر "بسعر إطالق"  :ال يتضمن سقفا و يتحول بالتالي حال تنشيطه إلى "أمر بسعر السوق"
األمر "بسعر إطالق و سقف"  :يتضمن سقفا و يتحول بالتالي حال تنشيطه إلى "أمر ذو سعر محدد"

ث -هوامش تغيير األسعار :

في أول حصة التداول يقع احتساب هامش التغيير املسموح به في بورصة تونس بالنسبة للسعر املرجعي (  3باملائة) و
يساوي هذا األخير عادة سعر إقفال حصة تداول األمس.
بعد افتتاح حصة التداول يعاد احتساب هامش التغيير املسموح به بالنسبة لسعر اإلفتتاح (  3باملائة).
يقع اإلحتفاظ بورقة مالية إذا أفرز العرض والطلب مستوى للسعر يكون خارج الهامش املسموح به من طرف البورصة.
مع كل عملية احتفاظ ,تقوم البورصة بتوسيع هامش التغيير ب 1.5باملائة من دون جتاوز الهامش األقصى للتغيير في حصة
التداول الذي يساوي  6.09باملائة.
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 Vالقــواعد ّ
الذهبيّــة لإلستثمــار في البــورصــة
أ -استهداف املدى ّ
الطويل
سعر كل سهم يعكس نتائج ّ
الشركة املصدرة له لذلك فإن تقييم أي سهم يفترض أخذ املدى ّ
الطويل في االعتبار فإن كان
من الطبيعي انه على املستثمر أن يكون يقظا بالنظر إلى احلركة اليوم ّية ألسعار األسهم ا ّلتي تتك ّون منها محفظته ،فإنّه
ليس من مصلحته أن يتصرف بتس ّرع أمام االرتفاعات أو االنخفاضات اليوم ّية لألسعار.
إ ّن االستثمار بالبورصة ال ميثل باألساس توظيفا على املدى القصير.
ب -إستعمال إ ّدخار خالي من ّ
كل إلتزام
الذهب ّية ال ّثانية متولدة عن األولى  :باعتبار أ ّن االستثمار بالبورصة بطبيعته هو استثمار على املدى ّ
القاعدة ّ
الطويل ،يجب
التشديد على أنه ال ينبغي استعمال أموال مقترضة أو أموال ميكن االحتياج إليها على املدى القصير ،ذلك أن االستثمار
بالبورصة يتطلب االنتظار لتحينّ الوقت املناسب لبيع األسهم وال بد للمستثمر أن يكون في وسعه الصبر عند احلاجة.
كل البيض في ّ
ت -عدم وضع ّ
سلة واحدة  :تنويع اإلستثمارات
للحد من آثار انخفاض قيمة ورقة مال ّية ما ،ينصح بعدم التّركيز على ورقة مال ّية واحدة بل على العكس يجب تنويع
عدة أوراق مال ّية .ذلك ألنه من غير احملتمل أن يكون للحدث ا ّلذي
االستثمار و ذلك عن طريق تكوين محفظة حتتوي على ّ
يتسبب في انخفاض قيمة ورقة مال ّية معينة (مثال نتائج سلبية لشركة أو القطاع الذي تنتمي إليه) تأثير على أداء كل
األوراق املال ّية ّ
أي انخفاض لورقة مال ّية محدودة األثر على
للشركات األخرى املدرجة بالبورصة .بهذه الصفة تكون نتيجة ّ
احملفظة املال ّية بكاملها.
عامة ،عندما تكون احملفظة املال ّية مكونة بشكل متوازن من مجموعة من األوراق املال ّية يكون تغ ّير قيمتها عادة
و بصفة ّ
حدة بكثير من تغير قيمة ّ
ّ
كل ورقة مال ّية منفردة.
أقل ّ

ثّ -
اإلطالع على املعلومات
ميكن للمستثمر بالبورصة أن يكون قادرا على التص ّرف مبحفظته االستثمارية بطريقة سليمة و موضوعية ك ّلما حصل
على أوفر املعلومات عن ّ
الشركات املدرجة و عن احمليط االقتصادي ا ّلذي تنشط فيه.
السوق (الوسطاء
متعددة اجملاالت أو
الصحف
املتخصصة ،و كذلك ّ
ّ
ّ
السياق ،مت ّثل ّ
الدوريات التي يصدرها مهنيو ّ
و في هذا ّ
السنو ّية ّ
للشركات مصادر معلومات ال استغناء عنها.
ّقارير
ت
ال
و
الخ)...
ني
ي
املال
املستشارين
بالبورصة،
ّ
ّ
ّ
املؤشرات ال ّثالثية
السنو ّية) ،و كذلك
و يجد املستثمر في هذه الوسائل اإلعالم ّية نتائج الشركات املدرجة (النّصف سنو ّية و ّ
للمختصني قد
لنشاطها و آفاقها املستقبل ّية و كل ذلك مع كثير من املعلومات االقتصادية األخرى ،إضافة إلى حتاليل مال ّية
ّ
تتضمن في بعض احلاالت حتى على نصائح بالبيع أو ّ
الشراء.
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 VIال ّتــصرّف في احملــافظ املــاليّــة
مهني مثل الوسيط بالبورصة .مع
السوق ،إذ عليه ال ّلجوء إلى
ليس في استطاعة املستثمر بالبورصة التّدخّ ل مباشرة في ّ
ّ
ذلك توجد صيغتني للتّص ّرف في احملفظة املال ّية  :التّص ّرف الفردي و التّص ّرف اجلماعي.
أ -ال ّتصرّف الفردي
�ميكن أن يكون مباشرا أو بالوكالة .في احلالتني تكون احملفظة مودعة بحساب مفتوح لدى املهني املك ّلف بإجناز األوامر
أو املوكل إليه بالتّص ّرف في محفظة األوراق املال ّية.
 -1التّص ّرف املباشر
�يأخذ املستثمر بنفسه القرارات بخصوص بيع و شراء األوراق املال ّية من حيث أحجام و أوقات و أسعار عمليات البيع و ّ
الشراء.
يتم جتسيم قرارات املستثمر بواسطة أوامر بيع و شراء األسهم تقدم للوسيط بالبورصة مباشرة أو عن طريق بنك
�و ّ
مهمتهما على تنفيذ قرارات املستثمر.
و تقتصر في هذه احلالة
ّ
ّ
بالشركات املدرجة و باألوراق املال ّية املتداولة و بالظرف االقتصادي عموما .على أن
يتط ّلب التّص ّرف املباشر معرفة ج ّيدة
بالسوق من وسطاء و بنوك منصوح بها دائما.
االستعانة باملهنيني ّ
 -2التّص ّرف في إطار الوكالة
مبهمة التّص ّرف في محفظته املال ّية مبقتضى توكيل.
بنكا،
أو
بالبورصة
وسيطا
املهنيني،
ألحد
املستثمر
�يتم ّثل ذلك في تكليف
ّ
و يتط ّلب ذلك إمضاء اتفاق ّية تص ّرف تضبط شروط هذا التوكيل من حيث حدوده و تأجير الوكيل و كذلك دورية و نوع ّية
سيتحصل عليها املستثمر حول تط ّور محفظته املال ّية.
املعلومات ا ّلتي
ّ

ب-ال ّتصرّف اجلماعي
مؤسسات التّوظيف اجلماعي في
هو نوع مختلف من أنواع توظيف األموال بالبورصة يتم ّثل في شراء حصص من رأس مال
ّ
األوراق املال ّية .
و متتاز هذه الصيغة بتمكني املستثمر من االستغناء عن عبء البحث عن املعلومات و التّحليل و املتابعة و ذلك بال ّلجوء إلى
مهني.
مؤسسات التّوظيف اجلماعي في األوراق املال ّية التي هي أساسا شركات االستثمار ذات رأس املال
من
عديدة
أنواع
يوجد
و
ّ
أعدته بورصة األوراق املال ّية بتونس عرضا خلاص ّيات
املتغ ّير و صناديق التوظيف املشتركة .و يقدم"دليل األدوات املال ّية" الذي ّ
هذه املؤسسات و للحوافز اجلبائ ّية التي توفرها.
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 VIIخدمــات بــورصــة تــونس
ذمة العموم اخلدمات التّالية :
تضع بورصة تونس على ّ
يلخص هذين التّقريرين النّشاط اليومي للبورصة وهما
للسوقّ .
• النّشرة اليوم ّية للبورصة و التّقرير اإلحصائي ّ
مجانا و يوم ّيا على موقع بورصة تونس بشبكة األنترنت.
متو ّفران ّ
ّ
ّ
السنة و هو متوفر لكل من يطلبه من مصالح البورصة
السوق
وأهم أحداث ّ
السنوي  :يحوصل نشاط ّ
• التّقرير ّ
ّ
كما ميكن احلصول عليه عن طريق موقع األنترنت.
• النشرة الشهرية للبورصة  :حتتوي على النشاط الشهري للبورصة وأخبار الشركات املدرجة وكذلك أهم
املستجدات و األحداث على الساحة املالية.
•موقع البوصة باألنترنت حتت العنوان  www.bvmt.com.tnويتضمن معلومات مال ّية و إحصائ ّيات مختلفة و كذلك
مواد بيداغوج ّية وفي شكل مجموعة من األد ّلة أعدتها بورصة تونس مثل "دليل القيد بالبورصة" و"دليل األدوات املال ّية"
و "دليل املستثمر" ميكن طبعها .كما ميكن متابعة معطيات السوق بصفة حينية عن طريق هذا املوقع.
• نشر عدة مؤشرات :
 ّّ
مؤشر مرجح وهو توناندكس :مت إحداثه في نهاية ديسمبر  1997وحددت قاعدته أو قيمته األساسية بـ
كل ّ
ّ
مؤشر مفتوح يشمل ّ
السوق شهر واحد.
 1000نقطة .هو
الشركات املدرجة ا ّلتي تفوق أقدم ّيتها في ّ
ً
مؤشر توناندكس  : 20بدأ نشره بداية من يوم  2جانفي  ،2012وهو مقياس جديد لتقيم مردودية الـ 20شركة األكبر من حيث الرسملة السوقية والسيولة
ّ
ّ
مؤشرات قطاع ّية تهدف إلى متابعة حركة أسعار أسهم
املؤشرات القطاع ّية  :تنشر بورصة تونس كذلك
مختلف القطاعات وتتعلق أبرز املؤشرات التي يتم نشرها حاليا بقطاعات الشركات املالية ،اخلدمات
للمستهلك ،مواد االستهالك ،الصناعة و املواد األساسية.
ّ
مؤشر "توناندكس" بقاعدة تساوي
ويتم احتساب هذه املؤشرات بنفس الطريقة املعتمدة في احتساب
 1000نقطة في  31ديسمبر .2005
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