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ن�صـــــــرة اإ�صـــــــــدار

هذه الن�صرة م��ص�عة على ذمة العم�م بمنا�صبة فتح االكتتاب في »�صندوق م�صترك للت�ظيف للم�ؤ�ص�صاتيين 2« 

وانطالق عملّيات االكتتاب واإعادة �صراء الح�ص�ص ال�صادرة عنه للعم�م

تحتوي هذه الن�سرة والنظام الداخلي لل�سندوق على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل االكتتاب في اأي ا�ستثمار

»�صندوق م�صترك للت�ظيف للم�ؤ�ص�صاتيين 2« 

FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II
�صندوق م�صترك للت�ظيف من ال�صنف المختلط

م�جه اأ�صا�صا اإلى الم�صتثمرين الم�ؤ�ص�صاتيين  

ادر في  ادرة بموجب القانون عدد 83 ل�سنة 2001 ال�سّ خا�سع الأحكام مجّلة موؤ�س�سات التوظيف الجماعي ال�سّ

24 جويلية 2001 كما تّم تنقيحها واإتمامها بالن�سو�ص الالحقة ون�سو�سها التطبيقية
ترخي�ص هيئة ال�سوق المالّية عدد 2018-13 بتاريخ 07 جوان 2018

تاريخ فتح عمليات االكتتاب للعموم : 12 نوفمبر 2018 

 

العنوان : عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان.

ة الواحدة ة بقيمة 5.000 دينار للح�سّ المبلغ الأ�صلي : 000 100 دينار مق�ّسم اإلى 20 ح�سّ

تاأ�سيرة هيئة ال�سوق المالية تحت عدد ................ بتاريخ ..................................... م�سلمة طبقا للف�سل 2 من القانون 

عدد 117 ل�سنة 1994 ال�سادر في 14 نوفمبر 1994. ال تفيد هذه التاأ�سيرة اإعطاء اأي تقييم لعملية االإ�سدار 

المقترحة. تّم اإعداد هذه الن�سرة من طرف موؤ�س�سي ال�سندوق ويتحمل الموّقعون عليها م�سوؤوليتها.

تّم منح هذه التاأ�سيرة بعد التثبت من دقة وتنا�سق المعلومات المقدمة

الم�ؤ�ص�ص�ن

ال�صركة التون�صية للأوراق المالية وبنك الأمان

الم�دع لديه المت�صرف   

ال�صركة التون�صية للأوراق المالية  بنك  الأمان  

الم�زع الح�صري

ال�صركة التون�صية للأوراق المالية

ايغي                          الم�صوؤول عن الإعلم : ال�سّيد حاتم ال�سّ

مدير اإدارة االأ�سول بال�سركة التون�سية لالأوراق المالية

العنوان : عمارة انتقرا، المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان.

الهاتف : 71.189.600 - الفاك�س: 71.949.346

shatem@tunisievaleurs.com :البريد الإلكتروني

 

تّم و�سع هذه الن�سرة والنظام الداخلي لل�سندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية، 

و�سيط بالبور�سة الكائن مقرها بعمارة اأنتقرا المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان وب�سبكة وكاالتها. 
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1. تقديم ال�صندوق 
 

1.1 معل�مات عامة

�صندوق م�صترك للت�ظيف للم�ؤ�ص�صاتيين 2الت�صمية :

�سندوق م�سترك للتوظيف في االأوراق الماليةال�صكل القانوني :

مختلطال�صنف : 

 �سندوق م�سترك للّتوظيف في االأوراق المالّية لتوزيع المرابيحالنوع :

عمارة انتقرا، المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان عنوان ال�صندوق :

تكوين والت�سرف في محفظة اأوراق مالية با�ستعمال موارد ال�سندوقالغر�س :

مجلة موؤ�س�سات التوظيف الجماعي ال�سادرة بمقت�سى القانون عدد 83 الت�صريع المطبق :  -

واإتمامها  تنقيحها  تّم  كما   2001 24 جويلية  في  الموؤرخ   2001 ل�سنة 

بالن�سو�ص الالحقة ون�سو�سها التطبيقية. 

الجماعي  التوظيف  بموؤ�س�سات  المتعلق  المالية  ال�سوق  هيئة  ترتيب   -

الغير  لفائدة  المالية  المالية وبالت�سرف في محافظ االأوراق  في االأوراق 

الموؤ�سر بقرار وزير المالية الموؤرخ في 29 اأفريل 2010 كما تّم تنقيحه 

واإتمامه بالن�سو�ص الالحقة. 

ة الواحدةالمبلغ الأ�صلي : ة بقيمة 5.000 دينار للح�سّ 100.000 دينار مق�سمة اإلى 20 ح�سّ

ترخي�ص هيئة ال�سوق المالية عدد 2018-13 بتاريخ 07 جوان 2018 الترخي�س :

10 اكتوبر 2018تاريخ التكوين :

7 �سنوات المدة :

 الن�صرة القانونية بالرائد الر�صمي

للجمهورية  التون�صية :

�سمي عدد 129 بتاريخ 23 اأكتوبر 2018
ّ
ائد الر

ّ
�سادرة بالر

ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية وبنك االأمانالباعثون :

ال�سركة التون�سية لالأوراق الماليةالمت�صرف :

بنك االأمان - �سارع محمد الخام�ص – 1002 تون�صالمودع لديه :

ال�سركة التون�سية لالأوراق الماليةالموزع الح�صري :

عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان

 12 نوفمبر 2018تاريخ فتح الكتتاب للعموم :



5

ن�صـــــــرة اإ�صـــــــــدار

2.1 المبلغ االأ�صلي ومبداأ تغييره :

ة  ــدد المبلغ االأ�سلي ل�سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 بـ 100.000 دينار مق�سّمة اإلى 20 ح�سّ ح

ة الواحدة، تّم اكتتابها وتحريرها بالكامل نقدا.  بقيمة 5.000 دينار للح�سّ

ندوق  ــراء من قبل ال�سّ ــص جديدة اأو الّتخفي�ص فيه باإعادة �س ــع في المبلغ االأ�سلي باإ�سدار ح�س� ــن الترفي يمك

للح�س�ص التي تّم اكتتابها �سابقا. 

ال يجوز اإعادة �سراء الح�س�ص التي تّم اكتتابها �سابقا اإذا نزلت القيمة االأ�سلّية للح�س�ص المتداولة اإلى 50.000 

دينار. واإذا بقيت القيمة االأ�سلية لمجموع الح�س�ص المتداولة مدة 90 يوما دون 100.000 دينار فيتعين على 

المت�سرف حل ال�سندوق. 

3.1 هيكلة الحاملين االأّولين للح�ص�ص :

% المبلغ بالّدينارعدد الح�ص�سحاملي الح�ص�س

20%420.000مجموعة بولينا القاب�سة

20%420.000�سندوق الودائع واالأمـانـات

20%420.000المجمع التون�سي للتامين "قات"

20%420.000ال�سركة الّتون�سّية للتاأمين واإعادة التاأمين - �ستار

20%420.000ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية

100%20100.000المجموع

4.1 مراقب الح�صابات :

ــّم تعيين مكتب »اإي.�سي.�سي مازار« ECC-MAZARS، ع�سو هيئة الخبراء المحا�سبين بتون�ص، الممثل في  ت

�سخ�ص ال�سيد مراد فرادي مراقبا للح�سابات لمدة ثالث 3 �سنوات : ال�سنوات المالية 2021-2019.

العنوان : عمارة مازار – نهج بحيرة غار الملح – �سفاف البحيرة - 1053 تون�ص. .

الهاتف : 71.964.898 - الفاك�س : 71.964.898 

mazars.tunisie@mazars.com.tn : البريد الإلكتروني
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2. الخ�صائ�ص المالّية 

1.2 ال�صنف :

�سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 هو �سندوق لتوزيع المرابيح من ال�سنف المختلط.

2.2 ت�جهات الت�ظيف :

ــى الم�ستثمرين القابلين لن�سبة مخاطر مرتفعة ومخ�س�ص  ــه �سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 اإل يتوج

اأ�سا�سا للم�ستثمرين الموؤ�س�ساتيين )كما ذكر في الف�سل 39 من ترتيب بور�سة االأوراق المالّية(. 

ــرك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 اإلى اال�ستثمار غالبا في �سوق االأ�سهم المدرجة بالبور�سة  ويهدف �سندوق م�ست

ــة بدون فائدة BTZ و/اأو قرو�ص رقاعية  ــة في �سندات الخزينة القابلة للتنظير و/اأو �سندات الخزين ــة �سئيل وبن�سب

يتّم اإ�سدارها عن طريق طلب عمومي لالدخار وفي �سندات موؤ�س�سات الّتوظيف الجماعي في االأوراق المالّية، 

بهدف تحقيق مردودية تفوق 8% في ال�سنة. 

وتبعا لذلك يتّم اال�ستثمار في ال�سندوق كالتالي : 

60% على االأقل من الموجودات في اأ�سهم مدرجة بالبور�سة  •
15% على اأق�سى تقدير من الموجودات في �سندات الخزينة القابلة للتنظير / �سندات الخزينة بدون فائدة   •

BTZ / قرو�ص رقاعية يتّم اإ�سدارها عن طريق طلب عمومي لالّدخار
ــف الجماعي في االأوراق  ــودات ال�سافية في �سندات موؤ�س�سات التوظي ــى تقدير من الموج ــى اأق�س •  عل

المالية

20% من الموجودات في اأموال �سائلة و�سبه �سائلة.   •
ويهدف �سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 اإلى اال�ستثمار بالّدرجة االأولى في �سندات ال�سركات ذات 

الخا�سيات التالية :

المتو�ّسط. المدى  على  واعدة  وداخلّية(  )قطاعّية  تنموّية  اآفاق   •
معتدلة. مخاطر   •

قيم  العائدات وم�ساعفات  االأ�سهم/  واأرباح  ــار  االأ�سع اإيرادات  )ن�سبة  المالّية  بال�سوق  مقارنة  واعد  ــم  تقيي  •
الموؤ�ّس�سة(. 
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3.2 تاريخ فتح عمليات االكتتاب واإعادة ال�صراء للعم�م :

تنطلق عمليات االكتتاب في 12 نوفمبر 2018

ــاب للعموم. ويتم ا�ستثمار  ــداء من تاريخ فتح عمليات االكتت ــاب لفترة اأق�ساها )3( اأ�سهر ابت ــد مّدة االكتت تمت

الموجودات المكتتبة خالل هذه المّدة طبقا لتوجهات التوظيف. وبذلك ال يمكن اإ�سدار ح�س�ص جديدة بعد 

ــروج المذكورة الحقا. )اأنظر الفقرة 2.6 ثمن االكتتاب  ــال االكتتابات اإال في حاالت االإعفاء من حق الخ اإقف

واإعادة ال�سراء(

تحتفظ ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية بحق اإقفال االكتتابات قبل انتهاء اأجل )3( اأ�سهر اإذا بلغت الموجودات 

مبلغا يعتبر معقوال. ويتّم بذلك تعليق جميع عمليات االكتتاب واإحداث الح�س�ص بداية من هذا التاريخ الذي 

�سيكون مو�سوع بالغ يقع ن�سره للعموم في �سحيفة يومية وفي الن�سرية الر�سمية لهيئة ال�سوق المالية. 

و�سوف تكون عمليات اإعادة ال�سراء ممكنة بعد اإقفال االكتتاباب. 

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احت�صاب قيمة الت�صفية :

ــى ال�ساعة الرابعة بعد الظهر )على ال�ساعة  ــة الت�سفية للح�س�ص اأ�سبوعيا وذلك كل يوم جمعة عل ــب قيم تحت�س

ــدة والن�سف ظهرا خالل �سهر رم�سان(.    ــر بالّن�سبة لنظام الح�سة الواحدة وعلى ال�ساعة الواح ــة بعد الظه الثاني

اإذا لم يكن يوم الجمعة يوم عمل يتّم �سبط قيمة الت�سفية في يوم العمل بالبور�سة الموالي على ال�ساعة الرابعة 

ــة لنظام الح�سة الواحدة وعلى ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد  ــد الظهر )على ال�ساعة الثانية بعد الظهر بالن�سب بع

منت�سف النهار خالل �سهر رم�سان(.  

وتحت�سب قيمة الت�سفية االأ�سبوعية بق�سمة قيمة الموجودات ال�سافية على عدد الح�س�ص المتداولة. 

ويتم تقييم محفظة �سندات ال�سندوق طبقا للمعايير المحا�سبية الجاري بها العمل والم�سبوطة بقرار وزير المالية 

ــر المحا�سبية لموؤ�س�سات التوظيف الجماعي  ــوؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالم�سادقة على المعايي الم

في االأوراق المالية، ونخ�ّص بالّذكر: 

تقييم الأ�صهم

تقّيم االأ�سهم المدرجة ببور�سة االأوراق المالّية بتون�ص بقيمة ال�سوق. وتوافق قيمة ال�سوق متو�سط ال�سعر المرجح 

في يوم احت�ساب قيمة الت�سفية اأو في اأحدث تاريخ �سابق. 

ــرده الحفاظ على االنخفا�ص اأو  ــة ل�سند معين اتجاه نحو االنخفا�ص م ــا يترتب عن ظروف ال�سوق بالن�سب عندم

ــة الحفاظ على االإنخفا�ص في  ــى االرتفاع يكون �سعر التقييم المطبق عتب ــاه نحو االرتفاع مرده الحفاظ عل اتج

الحالة االأولى وعتبة الحفاظ على االرتفاع في الحالة الثانية. 
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اإذا لم يكن �سند معين مو�سوع عر�ص وطلب طيلة عدد هام من الح�س�ص المتتالية، يجب النظر في الجدوى من 

ــد باآخر �سعر للتقييم. كما يجب ذلك اأي�سا عندما يمكن اأن يكون لعدد ال�سندات المم�سوكة تاأثيرها  ــاء ال�سن اإبق

على الت�سعيرة بالنظر للكمّيات المتداولة عادة. 

ــر كاأ�سا�ص للتقييم يوظف تنزيل على اآخر �سعر  ــا تبرر مقايي�ص ال�سوق المو�سوعية التخلي عن هذا ال�سع وعندم

ــل الذكر يمكن اأن يعتمد هذا  ــن القيمة المحتملة لتداول ال�سند. وعلى �سبي ــة لالقتراب اأكثر فاأكثر م للبور�س

التنزيل في ال�سعر على المقايي�ص التالية : 

ال�سند  على  العر�ص  و/اأو  الطلبات  احتماالت   •
لل�سند  الح�سابية  القيمة   •

ال�سند مردود   •
االأرباح توزيع  وم�شتوى  الم�شدرة  ال�شركة  ن�شاط   •

ال�سند انت�سار  درجة   •
ال�سند  على  التحويالت  و�سوابق  المم�سوكة  ال�سندات  حجم   •

تقييم الحقوق المت�صلة بالأ�صهم

ــق االأف�سلية في االكتتاب وحق االإ�سناد( طبقا لقواعد  ــم الحقوق المت�سلة باالأ�سهم المدرجة بالبور�سة )ح تقّي

تقييم االأ�سهم بقيمة ال�سوق. 

تقييم الّرقاع والقيم المماثلة

ــة للتداول في ال�سوق  ــدرة من قبل الخزينة والقابل ــم المماثلة ك�سندات الم�ستحقات الم�س ــم الرقاع والقي تقّي

المالية : 

بقيمة ال�سوق اإذا كانت مو�سوع معامالت اأو اإذا �سعرت بالبور�سة في تاريخ حديث،   -

بالتكلفة الم�ستهلكة اإذا لم تكن مو�سوع معامالت اأو لم ت�سعر بالبور�سة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتنائها  -

وذلك مع مراعاة توزيع كل تخفي�ص و/او ترفيع مند تاريخ االقتناء على مدى الفترة المتبقية.  

ــل اأ�سا�سا معقوال  ــوق وال للتكلفة الم�ستهلكة اأن يمث ــدر اأنه ال يمكن لقيمة ال�س ــة اإذا ما ق ــة الحالي بالقيم  -

ــب الطريقة التحيينية هو  ــوق اأن التقييم بالقيمة الحالية ح�س ــة تحقيق ال�سند واإذا بينت ظروف ال�س لقيم

ــب.  المنا�س

ــن اأّن تبرر تقييم الرقاع اأو �سندات الم�ستحّقات الم�سدرة من قبل الخزينة والقابلة  ــن بين االأ�سباب التي يمك م

ــة في ن�سبة عائد التوظيفات المماثلة  ــي ال�سوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التغيير ذي الدالل ــداول ف للت

الم�سدرة حديثا. 
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قاع او �سندات الم�ستحقات الم�سدرة 
ّ
ــاع في ن�سبة الفائدة يوؤدي في الغالب اإلى انخفا�ص في قيمة الر اإن االرتف

من قبل الخزينة والقابلة للتداول في ال�سوق المالية الم�سدرة ح�سب ن�سبة الفائدة القديمة. في حين اأّن اإنخفاظا 

في ن�سبة الفائدة يوؤدي في الغالب اإلى ارتفاع في قيمة الرقاع اأو �سندات الم�ستحقات الم�سدرة من قبل الخزينة 

والقابلة للتداول في ال�سوق المالية الم�سدرة ح�سب ن�سبة الفائدة القديمة. 

يتّمثل الّتقييم بالطريقة التحيينية في تحيين التدّفقات الّنقدية الم�ستقبلية المتوّلدة عن ال�ّسند في تاريخ الّتقييم.

ــات العملية وعرف المهنة ب�سورة  ــب اأّن يرتكز التقييم ح�سب الطريقة التحيينية على الممار�س ــة عامة، يج ب�سف

ت�سمن تجان�ص القوائم المالية لموؤ�س�سات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية وقابليتها للمقارنة. 

ــة من حيث المردود  ــات الم�سدرة حديثا المماثل ــب اعتمادها ن�سبة عائد التوظيف ــق ن�سبة التحيين الواج تواف

والمخاطرة. 

تقييم �صندات موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

تقّيم �سندات موؤ�س�سات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية باأحدث قيمة ت�سفية.

تقييم التوظيفات النقدية

تقّيم التوظيفات النقدية في تاريخ االإقفال بالقيمة اال�سمية مع طرح الفوائد المحت�سبة م�سبقا وغير الم�ستحقة. 

5.2 اأماكن وطريقة ن�صر قيمة الت�صفية :

ــن 2 كل اأيام العمل  ــرك للتوظيف للموؤ�س�ساتيي ــة لح�س�ص �سندوق م�ست ــة الت�سفية االأ�سبوعي ــّم تعليق قيم يت

ــة القانونية اأو الظروف اال�ستثنائية وذلك ب�سبابيك الموّزع ال�سركة التون�سية لالأوراق  با�ستثناء حاالت اال�ستحال

المالية. كما يتّم اإدراجها يوميا بالن�سرية الر�سمّية لهيئة ال�سوق المالية. 

ــارة اإلى قيمة الت�سفية  ــة الت�سفية، يجب على المت�سرف االإ�س ــة يقع االإ�سارة فيه اإلى قيم ــي كل بالغ اأو وثيق ف

ال�سابقة. 

6.2 ثمن االكتتاب واإعادة ال�صراء :

ي�ساوي ثمن االكتتاب القيمة االأ�سلية خالية من اأي م�ساريف اإ�سافّية.

ي�ساوي ثمن اإعادة ال�سراء قيمة الت�سفية بعد طرح حّق خروج كالالتي : 

%5 اإذا كانت مّدة اإمتالك الح�س�ص اأقل من 3 �سنوات   •
%2 اإذا كانت مدة اإمتالك الح�س�ص ت�ساوي اأو تفوق 3 �سنوات  •
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ندوق ويتم دمجه في قيمة الت�سفية.  يعود حق الخروج اإلى موجودات ال�سّ

ــاب بمبلغ م�ساو يتم بنف�ص قيمة  ــص من حّق الخروج عندما تتبع عملية اإعادة ال�سراء باكتت ــى حاملو الح�س� يعف

الت�سفية ولنف�ص عدد ال�سندات من طرف حامل الح�س�ص اأو م�ستثمر اآخر. 

تتّم عملية االكتتاب واإعادة ال�سراء بوا�سطة �سّك اأو نقدا اأو عن طريق تحويل بنكي. 

 

7.2 اأماكن وت�قيت االكتتاب واإعادة ال�صراء :
ــالأوراق المالّية عن طريق �سبكة الوكاالت  ــادة ال�سراء ب�سبابيك ال�سركة التون�سية ل ــّم عملّيات االكتتاب واإع تت

التابعة لها. 

تتّم عمليات االكتتاب : 

من االثنين اإلى الجمعة من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.  -

يوم ال�سبت من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة منت�سف النهار .  -

ــد مّدة االكتتاب لفترة اأق�ساها )3( اأ�سهر ابتداء من تاريخ فتح عمليات االكتتاب للعموم. ولذلك ال يمكن  تمت

اإ�سدار ح�س�ص جديدة بعد اإقفال االكتتابات اإال في حاالت االإعفاء من حق الخروج المذكورة الحقا.

تحتفظ ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية بحق اإقفال االكتتابات قبل انتهاء اأجل )3( اأ�سهر اإذا بلغت الموجودات 

ــداث الح�س�ص منذ ذلك التاريخ الذي  ــر معقوال.  ويتّم بذلك تعليق جميع عمليات االكتتاب واإح ــا يعتب مبلغ

�سيكون مو�سوع بالغ يقع ن�سره للعموم في �سحيفة يومية وفي الن�سرية الر�سمية لهيئة ال�سوق المالية. 

تظل عمليات اإعادة ال�سراء ممكنة بعد غلق االكتتابات وتتم كالتالي : 

من االثنين الى الجمعة :

من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء بالن�سبة اإلى نظام الح�ستين  -

من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا اإلى ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرا )في فترة نظام الح�سة الواحدة(  -

من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة الثانية بعد الظهر خالل �سهر رم�سان.  -

ال�سبت من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى منت�سف النهار. 

وتتم عمليات اإعادة ال�سراء كاالأتي : 

بالن�صبة اإلى نظام الح�صتين :

اأ�سا�ص قيمة ت�سفية معروفة وقع  اإلى ال�ساعة التا�سعة �سباحا: على  يوم االثنين من ال�ساعة الثامنة �سباحا   •
ن�سرها يوم الجمعة المنق�سي على ال�ساعة الرابعة بعد الظهر. 
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اأ�سا�ص قيمة ت�سفية غير  ــى  ال�ساد�سة م�ساء : عل ال�ساعة  ــى  اإل التا�سعة �سباحا  ال�ساعة  ــن من  ــوم االثني ي  •
معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الرابعة بعد الظهر. 

اأ�سا�ص  ال�ساد�سة م�ساء: على  ال�ساعة  اإلى  الثامنة �سباحا  ال�ساعة  الخمي�ص من  يوم  اإلى  الثالثاء  يوم  ــن  م  •
قيمة ت�سفية غير معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الرابعة بعد الظهر. 

اأ�سا�ص قيمة ت�سفية غير  ــد الظهر : على  بع الرابعة  ال�ساعة  اإلى  الثامنة �سباحا  ال�ساعة  ــة من  ــوم الجمع ي  •
معروفة �سيقع ن�سرها في نف�ص اليوم على ال�ساعة الرابعة بعد الظهر.  

يوم الجمعة من ال�ساعة الرابعة بعد الظهر اإلى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ويوم ال�سبت من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى   •
ال�ساعة منت�سف النهار : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية معروفة وقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الرابعة بعد الظهر.

ويتم تعديل هذه االأوقات بالن�سبة اإلى نظام الح�سة الواحدة وخالل �سهر رم�سان كالتالي :

بالن�صبة اإلى نظام الح�صة الواحدة :

ــة الثامنة والن�سف �سباحا : على اأ�سا�ص قيمة  ــوم االثنين من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا اإلى ال�ساع ي  •
ت�سفية معروفة وقع ن�سرها يوم الجمعة المنق�سي على ال�ساعة الثانية بعد الظهر. 

ــن ال�ساعة الثامنة والن�سف اإلى ال�ساعة الثانية والن�سف بعد الظهر : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية  ــوم االثنين م ي  •
غير معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الثانية بعد الظهر. 

ــى ال�ساعة الثانية والن�سف بعد  ــوم الخمي�ص من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا اإل ــن يوم الثالثاء اإلى ي م  •
الظهر: على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية غير معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الثانية بعد الظهر. 

يوم الجمعة من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا اإلى ال�ساعة الثانية بعد الظهر: على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية غير   •
معروفة �سيقع ن�سرها في نف�ص اليوم على ال�ساعة الثانية بعد الظهر.

ــف بعد الظهر ويوم ال�سبت من ال�ساعة  ــة من ال�ساعة الثانية بعد الظهر اإلى ال�ساعة الثانية والن�س ــوم الجمع ي  •
ــع ن�سرها يوم الجمعة على  ــف النهار: على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية معروفة وق ــة �سباحا اإلى ال�ساعة منت�س الثامن

ال�ساعة الثانية بعد الظهر. 

خلل �صهر رم�صان

يوم االثنين من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية معروفة   •
وقع ن�سرها يوم الجمعة المنق�سي على ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر. 

يوم االثنين من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا اإلى ال�ساعة الثانية بعد الظهر : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية غير   •
معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر. 

من يوم الثالثاء اإلى يوم الخمي�ص من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة الثانية بعد الظهر : على اأ�سا�ص قيمة   •
ت�سفية غير معروفة �سيقع ن�سرها يوم الجمعة على ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر. 
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ــة من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية  ــوم الجمع ي  •
غير معروفة �سيقع ن�سرها في نف�ص اليوم على ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر. 

يوم الجمعة من ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر اإلى ال�ساعة الثانية بعد الظهر ويوم ال�سبت من ال�ساعة   •
ــة وقع ن�سرها يوم الجمعة على  ــى ال�ساعة منت�سف النهار : على اأ�سا�ص قيمة ت�سفية معروف ــة �سباحا اإل الثامن

ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد الظهر. 

8.2 المدة الدنيا الم��صى بها للت�ظيف :

تقدر المدة الدنيا المو�سى بها للتوظيف ب�سبع �سنوات.  

3. طرق �صير ال�صندوق الم�صترك للت�ظيف للم�ؤ�ص�صاتيين 2 :

1.3 تاريخ افتتاح واإقفال ال�صنة المالية :

تبداأ ال�سنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 دي�سمبر. وب�سفة ا�ستثنائّية، ت�سمل اأول �سنة مالية فعلية جميع 

العملّيات المنجزة ابتداء من تاريخ تكوين ال�سندوق اإلى غاية 31 دي�سمبر 2019. 

2.3 قيمة الت�صفية االأ�صلية :

ة  ُحّدد المبلغ االأ�سلي ل�سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 ب 100.000 دينار مق�سما اإلى 20 ح�سّ

ة الواحدة يتم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند االكتتاب. بقيمة 5.000 دينار للح�سّ

3.3 �شروط واإجراءات االكتتاب واإعادة ال�شراء :

يتّم ا�ستالم مطالب االكتتاب واإعادة ال�ّسراء ب�سبابيك ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية عن طريق �سبكة وكاالتها.

اإن لم يكن للمكتتب ح�ساب يتم فتح ح�ساب لفائدته من طرف ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية عند االكتتاب. 

يقع ت�سجيل العمليات الالحقة المحتملة بنف�ص الح�ساب. 

ــر ابتداء من تاريخ فتح االكتتاب للعموم  ــام بعملّيات االكتتاب اإاّل خالل فترة ق�سوى بـ 3 اأ�سه ــن القي وال يمك

ــودات تعتبر معقولة. ال يمكن اإ�سدار ح�س�ص  ــن اإقفالها قبل انتهاء هذا االأجل بمجرد بلوغ قيمة للموج و يمك

جديدة بعد اإقفال االكتتابات اإال في حاالت االإعفاء من حق الخروج المذكورة الحقا. 

ــالت بنكية اأو نقدا بالن�سبة للمبالغ التي ال  ــب تحرير االكتتابات بالكامل وذلك عن طريق �سكوك اأو تحوي يج

تتجاوز قيمتها 5.000 دينار وذلك بمقت�سى اأحكام الف�سل 99 من القانون االأ�سا�سي عدد 26 ل�سنة 2015 
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ــع غ�سل االأموال مقابل ت�سليم المكتتب و�سل  ــوؤرخ في 07 اأوت 2015 والمتعلق بمكافحة االإرهاب ومن الم

اإيداع اأموال وبطاقة اكتتاب. 

الحد االأدنى لعدد الح�س�ص التي �سيتم اكتتابها هو 100 ح�سة اأي بما قيمته 000 500 دينار. 

تكون عملّيات اإعادة ال�سراء ممكنة بعد اإقفال االكتتابات. 

ــل ت�سديد المبلغ  ــالت بنكية اأو نقدا مقابل ت�سليم و�س ــراء عن طريق �سكوك اأو تحوي ــات اإعادة ال�س ــم عملي تت

باالإ�سافة اإلى بطاقة اإعادة ال�سراء. 

عند اإعادة ال�سراء بقيمة ت�سفية غير معروفة، يم�سي حامل الح�س�ص بطاقة اإعادة �سراء يحّدد فيها عدد الح�س�ص 

المعاد �سراءها. حال احت�ساب قيمة الت�سفية وعمولة اإعادة ال�سراء يحدد المت�سرف المبلغ الذي �سي�سعه على 

ذمة حامل الح�س�ص. 

ي�سدد مبلغ الح�س�ص التي تمت اإعادة �سراءها في اأجل ال يتعدى ثالثة )3( اأيام عمل بالبور�سة بداية من تاريخ 

احت�ساب قيمة الت�سفية االأ�سبوعية. 

ــاب بمبلغ م�ساو يتّم بنف�ص قيمة  ــص من حق الخروج عندما تتبع عملية اإعادة ال�سراء باكتت ــى حاملو الح�س� يعف

الت�سفية ولنف�ص عدد ال�سندات من طرف حامل الح�س�ص اأو م�ستثمر اأخر. 

ــه اإ�سعار بالتنفيذ اإلى حامل الح�س�ص في اأجل ال يتعدى الخم�سة )5( اأيام عمل بالبور�سة بداية من  ــم توجي يت

تاريخ تنفيذ طلب االكتتاب اأو اإعادة ال�سراء يبين عدد الح�س�ص المكتتبة اأو المعاد �سراءها وقيمة الت�سفية ومبلغ 

ــة التي تم ا�ستالمها، والمبلغ ال�سافي للمعاملة الذي من خالله تمت اإ�سافة ر�سيد دائن اأو  ــوالت المحتمل العم

مدين اإلى ح�سابه. 

تثبت ملكية ح�س�ص ال�سندوق بالت�سجيل على قائمة يم�سكها المت�سرف. ويترتب عن عملية الت�سجيل ت�سليم 

المعني �سهادة ا�سمية من طرف المت�سرف تت�سمن عدد الح�س�ص الممتلكة. 

ــى القانون عدد 83 ل�سنة 2001  ــات التوظيف الجماعي ال�سادرة بمقت�س ــا للف�سل 24 من مجّلة موؤ�س�س طبق

ــا التطبيقية، يمكن  ــا بالن�سو�ص الالحقة ون�سو�سه ــة 2001، كما تّم تنقيحها واإتمامه ــوؤرخ في 24 جويلي الم

للمت�سرف تعليق عمليات اإعادة ال�سراء وعمليات اإ�سدار ح�س�ص ال�سندوق ب�سفة موؤّقتة وبعد اأخذ راأي مراقب 

الح�سابات.

ة في الحاالت التالية : ويمكن الّلجوء اإلى هذا التعليق خا�سّ

ظروف غير عادية اإقت�ست ذلك   •
اإذا ما اأملته م�سلحة حاملي الح�س�ص  •

اإذا ما انخف�ست القيمة االأ�سلية للح�س�ص المتداولة اإلى 50.000 دينار )فيما يتعلق باإعادة ال�سراء(   •
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اإذا ما بلغت القيمة االأ�سلية للح�س�ص المتداولة 50 مليون دينار )فيما يتعلق باالكتتابات(   •
في حالة قوة قاهرة اأو ا�ستحالة احت�ساب قيمة الت�سفية اأو ورود مطالب اإعادة �سراء تفوق اإمكانية بيع ال�سندات   •

في الظروف العادية. 

يتوجب على المت�سرف في ال�سندوق في مثل هذه الحاالت اإعالم هيئة ال�سوق المالية دون اأجل بقرار التعليق 

واأ�سبابه. كما يتوجب عليه اإعالم حاملي الح�س�ص دون اأجل من خالل ن�سر بالغ في �سحيفتين يوميتين واحدة 

منها �سادرة باللغة العربية وبالن�سرة الر�سمية لهيئة ال�سوق المالية. 

ــادة ال�سراء م�سبوقا باإعالم هيئة ال�سوق المالية وبن�سر بالغ في  ــب اأن يكون ا�ستئناف عمليات االكتتاب واإع يج

ذلك طبقا لنف�س ال�شروط المذكورة �شابقا. 

ندوق الم�صترك للت�ظيف : 4.3 اأعباء على كاهل ال�صّ

ف )ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية( 
ّ
ــل �سندوق م�سترك للتوظيف للموؤ�س�ساتيين 2 دفع عمولة المت�سر يتحّم

ــرة مراقب الح�سابات وعمولة  اجع لهيئة ال�سوق المالية واأج
ّ
ــوم الر ــودع لديه )بنك االأمان( والمعل ــة الم وعمول

المداوالت بالبور�سة واالداءات المت�سلة بها وعمولة الو�سيط بالبور�سة واالداءات المت�سلة بها وكل الم�ساريف 

ــص والتون�سية للمقا�سة اأو المحددة بقانون اأو اأمر اأو  ــة لهيئة ال�سوق المالية وبور�سة  االأوراق المالية بتون� اجع
ّ
الر

قرار. 

ويتّم احت�ساب هذه الم�ساريف المذكورة اأعاله يوميا وتطرح من موجودات ال�سندوق. 

يتحمل المت�سرف جميع االأعباء االأخرى بما في ذلك م�ساريف االإ�سهار والترويج. 

5.3 ت�زيع االأرباح :

توزع المبالغ المو�سوعة للتوزيع كلّيا كل �سنة على ح�ساب اأقرب عدد �سحيح ويتم دفعها لدى �سبابيك ال�سركة 

التون�سية لالأوراق المالية. 

ويقع توزيع االأرباح في اأجل خم�سة اأ�سهر من تاريخ ختم ال�سنة المالية.

تخ�سع االأرباح الموزعة للنظام الجبائي الجاري به العمل. 

6.3 المعل�مات الم��ص�عة على ذمة حاملي الح�ص�ص والعم�م :

يغ الّتالية :  يتّم اإعالم حاملي الح�ش�س والعموم بن�شاط وتطّور ال�شندوق ح�شب ال�شّ

المالية. لالأوراق  التون�سية  ال�سركة  بوكاالت  يوميا  الت�سفية  قيمة  تعليق   •
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المالية. ال�سوق  لهيئة  الر�سمية  بالن�سرية  يومّيا  الت�سفية  قيمة  ن�سر   •
لن�شاط  ال�شنوي  والتقرير  ال�شنوية  المالية  الداخلي ون�شرة االإ�شدار والقوائم  النظام  ن�شخ كافية من  توفي��ر   •
ــة وتقديمها لكل م�ستثمر يريد االّطالع  ــدوق بمقر ومختلف وكاالت ال�سركة التون�سية لالأوراق المالي ال�سن

عليها دون مقابل.

ية الر�سمّية لهيئة ال�سوق المالّية في اأجل اأق�ساه ثالثة اأ�سهر ابتداء من 
ّ
ن�سر القوائم المالّية ال�سنوّية بالن�سر  •

تاريخ ختم ال�ّسنة المالّية.

تمكين كل حامل ح�س�ص من الح�سول على ك�سف ح�ساب عند الّطلب يمكنه من تقييم ح�س�سه ومن   •
معرفة حالة ح�سابه لدى كل وكالة تابعة لل�سركة التون�سية لالأوراق المالية.

المتكونة من  اللجنة  ــذه  ه ال�سنة. تهدف  ــرات في  م المت�سرف ثالث  بدعوة من  ــة  متابع ــع لجنة  تجتم  •
ــة المحققة واالآفاق  ــن بال�سندوق بالمردودي ــدوق اإلى اإعالم المكتتبي ــن حاملي ح�س�ص ال�سن ــن ع ممثلي

الم�ستقبلية. 

للقرار  للتوظيف طبقا  الم�سترك  ــدوق  ال�سن الح�س�ص بكل حدث جديد يخ�ص  العموم وحاملي  ــالم  اإع  •
العام لهيئة ال�سوق المالية عدد 8 الموؤرخ في غرة اأفريل 2004 والمتعلق بالتغييرات الطارئة على موؤ�س�سات 

التوظيف الجماعي في االأوراق المالية خالل مّدة ن�ساطها وواجبات االإعالم المنجرة عنها. 

ــع ال�سركة التون�سية  ــة الت�سفية لل�سندوق بالرجوع اإلى موق ــي الح�س�ص االإطالع على قيم ــذا، ويمكن لحامل ه

.www.tunisievaleurs.com لالأوراق المالية على �سبكة االإنترنيت

4. اإر�صادات تتعلق بالمت�صرف والم�دع لديه والم�زع :

1.4 طريقة تنظيم الت�صرف في �صندوق م�صترك للت�ظيف للم�ؤ�ص�صاتيين 2   

ــدوق طبقا لتوجهات التوظيف  ــة، و�سيط بالبور�سة، الت�سرف في ال�سن ــى ال�سركة التون�سية لالأوراق المالي تتول

المحددة لل�سندوق. 

ــل مجل�ص اإدارة ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية.  ــا يتعلق بال�سيا�سة العامة لال�ستثمار، يتم تحديدها من قب فيم

وقد توّلى هذا االأخير تحديد تركيبة لجنة اال�ستثمار المتكونة من االأع�ساء االآتي ذكرهم : 

................................................................................................  رئي�ص • ال�سّيد وليد ال�سائبي : المدير العام لل�سركة التون�سّية لالأوراق المالّية 
ر
ّ
• ال�سّيدة ريم قرقوري : محّللة مالّية بدائرة الدرا�سات بال�سركة التون�سية لالأوراق المالية ................................................ مقر

ايغي : مدير دائرة االأ�سول بال�سركة التون�سية لالأوراق المالية ومت�سرف • ال�سيد حاتم ال�سّ
في محفظة ال�سندوق الم�سترك للتوظيف ..........................................................................................................................................................................................  ع�سو

• ال�سيد حمزة بن تعاريت : محّلل مالي بدائرة الدرا�سات بال�سركة التون�سية لالأوراق المالية .............................  ع�سو
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• ال�سّيد �سابر الّلومي : مت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية
...................................................................................................................................................................................................  ع�سو لدى ال�سركة التون�سية لالأوراق المالّية 

ف اأجر اأع�سائها.
ّ
تدوم �سالحّية هذه اللجنة 7 �سنوات ويتحمل المت�سر

يتّم اإعالم هيئة ال�سوق المالية والمودع لديه م�سبقا بكّل تغيير يطراأ في تركيبة هذه اّلجنة. 

تجتمع لجنة اال�ستثمار �سهريا ق�سد : 

الم�سادقة على اإ�ستراتيجية اال�ستثمار على المدى الطويل التي تّم اإعدادها من قبل دائرة اال�سول.   .1
ــط التغييرات المزمع اإحداثها من وجهة نظر تكتيكية من طرف المت�سرف في ال�سندوق بالن�سبة لل�سهر  �سب  .2

القادم. 

ــددة �سابقا طبقا للنظام الداخلي والّتراتيب  ــل تطابق توزيع محفظة الموجودات مع االإ�ستراتيجية المح تحلي  .3
الجاري بها العمل. 

متابعة تطور ال�سندوق عند نهاية كّل �سهر.   .4

ــدث اأو معلومة يج�ّسد تغييرا هاّما في تركيبة المحفظة يمكن اأن يوؤّدي، ح�سب اإرادة مدير دائرة  ــذا واأّن كّل ح ه

االأ�سول، اإلى عقد جل�سة خارقة للعادة تمّكن من تحديد االإجراءات الجديدة الواجب و�سعها حّيز التنفيذ من 

طرف المت�سرف في ال�سندوق.

2.4 تقديم طرق الت�صّرف :

ف الموكولة لل�سركة التون�سّية لالأوراق المالّية على �سبيل الذكر ال الح�سر العملّيات التالية: 
ّ
ت�سمل مهّمة الت�سر

ال�سندوق.  موجودات  توظيف  اأهداف  تحديد   •
الخزينة  ورقاع  بالبور�سة  المدرجة  ــركات  ال�س اأ�سهم  بين  ال�سندوق  تكّون محفظة  التي  ال�سندات  ــاء  انتق  •
ــا للتراتيب الجاري بها العمل  ف الديناميكي فيها وفق

ّ
ــار والت�سر ــدرة عن طريق طلب عمومي لالدخ الم�س

والأحكام النظام الداخلي.

ف في ال�سندوق 
ّ
احت�ساب قيمة الت�سفية لح�س�ص ال�سندوق واإعالم حاملي الح�س�ص والعموم ب�سيغ الت�سر  •

وفقا للدورّية المطلوبة.

توفير كّل معلومة و/اأو وثيقة تتّم المطالبة بها من طرف المودع لديه في اإطار مهّمة التثبت الموكولة اإليه.  •
الح�س�ص.  حاملي  دفتر  م�سك   •

ال�سندوق.  في  والمحا�سبي  االإداري  الت�سرف   •
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ــده اأن يمار�ص حقوق  ــص ويمكن له وح ــاب حاملي الح�س� ــة الحاالت لح�س ف في كاّف
ّ
ــل المت�سر ــذا ويعم ه

ــال من االأحوال، االقترا�ص  ف، باأّي ح
ّ
ــدات الم�سمنة بال�سندوق. ال يجوز للمت�سر ــت المتعّلقة بال�سن الت�سوي

لح�ساب ال�سندوق الم�سترك للتوظيف.

3.4 و�صف ال��صائل التي تّم و�صعها للّت�صّرف : 

ــة والمادية ال�سرورية ق�سد تنفيذ  ــرف على ذّمة ال�سندوق الم�سترك للتوظيف كاّفة الموارد الب�سري ــع المت�س ي�س

كاّفة العملّيات الالزمة للت�سرف وال �سّيما :

الاّلزمة الكفاءة  لديهم  اأعوان  توفير   •
كافية تقنية  توفيرو�سائل   •

مالئم داخلي  تنظيم  توفير   •

4.4 طرق تحديد اأج�ر المت�صرف :

ف �سنوية تقدر بــــــــــ %1,5 
ّ
تتقا�سى ال�سركة التون�سية لالأوراق المالية مقابل خدمات الت�سرف عمولة ت�سر

ــن الموجودات الموظفة في االأ�سهم المدرجة و1% )دون اعتبار االداءات( من باقي  ــار االداءات( م )دون اعتب

الموجودات. 

ــب هذه العمولة يوميا ويتم خ�سمها من قيمة الت�سفية لل�سندوق. تتم ت�سويتها الفعلية كل ثالثة اأ�سهر في  تحت�س

غ�سون 15 يوما التي تلي انتهاء كل ثالثية. 

ت�سمل عمولة الت�سرف كافة الم�ساريف المتعلقة بترويج وتوزيع ال�سندوق. 

وعالوة على ذلك، تمنح عمولة المردودية الممتازة لفائدة المت�سرف اإذا ما تجاوز ال�سندوق الم�سترك للتوظيف 

مردودية �سنوية تفوق %8. 

وتبلغ هذه العمولة المحت�سبة بعد خ�سم كل العموالت والم�ساريف ن�سبة 20% )دون اعتبار االداءات( �سنويا 

من الفارق بين ن�سبة المردودية ال�سنوية المحققة ون�سبة المردودية الدنيا التي تبلغ %8. 

ــاء ا�سترجاع المدخرات في  ــة، يوؤخذ بعين االعتبار المدخرات، وعند االقت�س ــد كل احت�ساب قيمة ت�سفي وعن

�سورة ت�سجيل مردودية اأقل من ن�سبة المردودية المرجوة. 

وقد حدد تاريخ �سبط عمولة المردودية الممتازة بقيمة الت�سفية االأخيرة ل�سهر دي�سمبر. 

وتتم ت�سويتها الفعلية لفائدة المت�سرف �سنويا. 
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5.4 تقديم االتفاقية المبرمة بين المت�صرف والم�دع لديه :

ف.
ّ
ندوق وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين المت�سر عّين بنك االأمان ليكون المودع لديه لموجودات ال�سّ

وي�سطلع المودع لديه بالمهاّم التالية:

للتوظيف.  الم�سترك  ال�سندوق  موجودات  على  المحافظة   •
للتوظيف.  الم�سترك  ال�سندوق  في  المت�سرف  قرارات  انتظام  مدى  مراقبة   •

للتوظيف.  الم�سترك  ال�سندوق  حياة  من  المراحل  بع�ص  في  ة  خا�سّ ب�سفة  التدخل   •
ــاب البنكي  ــراء عن طريق الح�س ــص عملّيات اإعادة ال�س ــرادات االكتتابات وخال� ي ــّم ت�سديد اإ ــذا ويت ه

ــى نف�ص  ــرى لل�سندوق عل ــات المالّية االأخ ــة العملّي ــاز كاّف ــا يتّم انج ــك االأمان. كم ــدى بن ــوح ل المفت

ــور. ــاب المذك الح�س

وف�سال عن ذلك، يتوّلى بنك االأمان المحافظة على �سندات واأموال ال�سندوق الم�سترك للتوظيف. ويمنح بنك 

ــا للمعايير المحا�سبية المتعلقة بموؤ�س�سات الّتوظيف  ندوق طبق ــان �سنوّيا �سهادة جرد لمحفظة �سندات ال�سّ االأم

الجماعي في االأوراق المالية.

ــات بيع و�سراء ال�سندات وكذلك العمليات المتعلقة  ــوم المودع لديه بفرز اأوامر المت�سرف فيما يتعلق بعملي يق

ــاالأوراق المالية الموجودة بال�سندوق. كما يتوجب عليه التاأكد  ــة حقوق االكتتاب واالإ�سناد المتعلقة ب بممار�س

من مدى �سرعية قرارات المت�سرف، واإن اقت�سى االأمر ذلك، فيجب عليه اتخاذ كل االإجراءات التحفظية التي 

يراها منا�سبة.

 في حال حدوث نزاع مع المت�سرف، ينبغي على المودع لديه اإعالم هيئة ال�سوق المالية. 

ــي اإطار ممار�سته لمهّمة المراقبة والتدقيق، وفي �سورة وجود اإخالالت اأو مخالفات، يتعّين على بنك االأمان  وف

الوفاء بااللتزامات التالية :

والمخالفات االإخالالت  بت�سوية  المطالبة   •
توجيه اإنذار اإلى المت�سرف اإذا ما لم يّتم الرّد على طلب الت�سوية خالل اأجل ع�سرة اأّيام عمل بالبور�سة.  •

اأجل. دون  بذلك،  ال�سندوق  ح�سابات  مراقب  اإعالم   •
اأجل. دون  بذلك،  المالّية  ال�سوق  هيئة  اإعالم   •

6.4 طرق تلقي مطالب االكتتاب واإعادة ال�صراء :

ــات اإاّل خالل فترة ق�سوى ب 3 اأ�سهر انطالقا من تاريخ فتح االكتتاب للعموم ويمكن  ــن اإجراء االكتتاب ال يمك

اإقفالها قبل انتهاء الفترة المحددة اإذا ما بلغت الموجودات مبلغا يعتبر معقوال.  يتّم تعليق كل عمليات االكتتاب 
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ــذي �سيكون مو�سوع بالغ يقع ن�سره في �سحيفة يومية وبالن�سرية  ــداث الح�س�ص انطالقا من هذا التاريخ ال واإح

الر�سمية لهيئة ال�سوق المالية، اإال في حاالت االإعفاء من حق الخروج. 

و�سوف تكون عمليات اإعادة ال�سراء ممكنة بعد اإقفال االكتتابات.  

7.4 طرق الت�صجيل في الح�صاب : 

ــف للموؤ�س�ساتيين 2 فتح ح�ساب با�سم   عن عملّية االكتتاب االأولى في ح�س�ص �سندوق م�سترك للتوظي
ّ
ــر ينج

المكتتب. ي�سّجل مبا�سرة على هذا الح�ساب الجديد عدد الح�س�ص المكتتبة. كّل عملّية اكتتاب واإعادة �سراء 

الحقة محتملة يجب اأن ت�سّجل في نف�ص الح�ساب.

8.4 اآجال الدفع : 

ــة ابتداء من تاريخ  ــاه ثالثة )03( اأّيام عمل بالبور�س ــص المعاد �سراءها، في اأجل اأق�س ــّم ت�سديد ثمن الح�س� يت

احت�ساب قيمة الت�سفية االأ�سبوعية وذلك نقدا اأو عن طريق ال�سكوك البنكية اأو التحويل البنكي. 

�صة الم�دع لديها : 9.4 طرق تحديد اأج�ر الم�ؤ�صّ

ــاب االداءات(  ـــ 0,05% )دون احت�س ــان عمولة �سنوية تقدر ب ــداع، يتقا�سى بنك االأم ــات االإي ــل خدم مقاب

ــاب االداءات( وحد اأق�سى يقدر بـ  ــع حد اأدنى يقدر بـ 5.000 دينار )دون احت�س ــن الموجودات ال�سافية م م

15.000 دينار )دون احت�ساب االداءات( في ال�سنة. 

ــّم خ�سم هذه العمولة يوميا من الموجودات ال�سافية ويقع ت�سويتها لفائدة المودع لديه كل ثالثة اأ�سهر وذلك  يت

في غ�سون 15 يوما بعد نهاية كل ثالثية. 

يتحمل ال�سندوق هذه العمولة.

10.4 الم�زع: الم�ؤ�ص�صة المكلفة بتلقي مطالب االإكتتاب واإعادة ال�صراء

ــة عن طريق �سبكة  ــة التون�سية لالأوراق المالي ــراء ح�سريا ب�سبابيك ال�سرك ــات االكتتاب واإعادة ال�س ــم عملي تت

وكاالتها. 

ال يتقا�سى الموزع مقابل ذلك اأي اأجر.
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5. الم�ص�ؤول�ن عن الن�صرة والم�ص�ؤول عن مراقبة الح�صابات : 

1.5 الم�ص�ؤول�ن عن الن�صرة :

ال�صّيد وليد ال�صائبي   

مدير عام ال�سركة التون�سّية لالأوراق المالّية

 

ال�صّيد اأحمد الكرم

رئي�ص هيئة االإدارة الجماعية لبنك االأمان  

2.5 �صهادة االأ�صخا�ص الذين يتحّمل�ن م�ص�ؤولّية الّن�صرة :

»ح�سب علمنا المعطيات الواردة بالن�سرة مطابقة للواقع )التراتيب الجاري بها العمل والنظام الداخلي لل�سندوق 

ــاء حكمهم حول خ�سائ�ص ال�سندوق  ــرك للتوظيف( وتت�سمن كل المعلومات الالزمة للم�ستثمرين لبن الم�ست

ــوق المرتبطة  ــرق �سيره وكذلك الحق ــه وخ�سائ�سه المالّية وط ــه وموّزع ح�س�س ــه والمودع لدي ف في
ّ
ــر والمت�س

بال�سندات المعرو�سة وهي ال تت�سمن �سهوا من �ساأنه اأن يغير اأبعادها«.

ال�صّيد اأحمد الكرمال�صّيد وليد ال�صائبي

رئي�ص هيئة االإدارة الجماعية لبنك االأمانمدير عام ال�سركة التون�سّية لالأوراق المالّية
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3.5 الم�ص�ؤول عن مراقبة الح�صابات :

ــن بتون�ص ممثل في �سخ�ص  ــازار، »ECC-MAZARS« ع�سو هيئة الخبراء المحا�سبي ــب اإي.�سي.�سي-م مكت

ال�سيد مراد فرادي. 

العنوان : عمارة مزار – نهج بحيرة غار الملح – �سفاف البحيرة – 1053 تون�ص. 

الهاتف : 71.963.380

الفاك�س : 71.964.380 

mazars.tunisie@mazars.com : البريد الإلكتروني

المّدة : ال�سنوات المالية 2021-2019 

4.5 �صهادة مراقب الح�صابات :

»قمنا بالتثبت من المعلومات المالّية والمعطيات المحا�سبية الواردة بهذه الن�سرة وذلك باإنجاز العنايات المهنية 

ــة المعلومات المالية  ــا مالحظات حول �سدق و�سح ــب معايير المهنة. ولي�ست لدين ــي نعتبرها الزمة ح�س الت

والمحا�سبية الُمقّدمة«. 
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5.5 الم�ص�ؤول عن االعالم :

ايغي،  ال�صّيد حاتم ال�صّ

مدير اإدارة االأ�سول بال�سركة التون�سية لالأوراق المالية

العنوان : عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�سمالي 1082 تون�ص المهرجان.

الهاتف : 71.189.600 – فاك�ص 71.949.346

shatem@tunisievaleurs.com : البريد الإلكتروني

تم ن�سر الن�سرة القانونية بالرائد الر�سمي للجمهورية التون�سية تحت عدد 129 بتاريخ 23 اأكتوبر 2018
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