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بإصدار مجلة مؤسسات  يتعلق 2001جويلية  24مؤرخ في  2001لسنة  83قانون عدد 
  التوظيف الجماعي 

  باسم الشعب،
  وبعد موافقة مجلس النواب، 

  :نصه اآلتي القانونيصدر رئيس الجمهورية 

 النصوص الملحقة المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي تحت القانونتصدر بمقتضى هذا  - : لالفصل األوّ 
  ."مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي" عنوان

 1988لسنة  92عدد  القانونمن  الثاني العنوانوتعوض مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي  يلغت -: 2الفصل 
 1992لسنة  113عدد  بالقانونتمامه وإالمتعلق بشركات االستثمار كما تم تنقيحه  1988أوت  2المؤرخ في 
 والعنوان 1995 أكتوبر 30المؤرخ في  1995لسنة  87عدد  انونوبالق 1992نوفمبر  23المؤرخ في 
مالية جديدة  أدوات بإحداثالمتعلق  1992نوفمبر  16المؤرخ في  1992لسنة  107 القانوناألول من 

  .1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  118 بالقانون عددتمامه إلتوظيف االدخار، كما تم تنقيحه و

  :التالية باألحكام ويعوضانالمشار إليه  1988لسنة  92عدد  القانونمن  2و1 النالفصيلغى  - : 3الفصل 

ن شركات االستثمار هي شركات خفية االسم مهمتها النهوض باالستثمارات وتنمية إ ):جديد(الفصل األول 
  .السوق المالية

  :ينالصنفين التالي أحد إطاريمكن لشركات االستثمار أن تتكون في  ):جديد( 2الفصل  

  .شركات استثمار ذات راس مال قار -
  .شركات استثمار ذات راس مال تنمية -

  .القانونهذا  أحكاموالتراتيب الجاري بها العمل ما لم تخالف  للقوانينوهي خاضعة 

مهلة بستة  القانونتمنح لشركات االستثمار ذات راس المال المتغير المرخص لها قبل صدور هذا  -: 4الفصل  
  .ة لمقتضيات مجلة مؤسسات التوظيف الجماعيستجابالاشهر ل

  .الدولة قوانينمن  كقانونئد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ابالر القانونينشر هذا 
  

  .2001 جويلية 24في  تونس
  

 زين العابدين بن علي
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1مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي  
  
  

  األّولالفصل 

  :تعتبر مؤسسات توظيف جماعي

المالية التي تتكون من شركات االستثمار ذات راس المال  األوراقلتوظيف الجماعي في مؤسسات ا -
  .المالية األوراقالمتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في 

  .الصناديق المشتركة للديون -

  
  لاألوّ  العنوان

  مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية
  

  لالباب األوّ 
  لمال المتغيرشركات االستثمار ذات رأس ا

  

  2الفصل 

محفظة  إدارةشركات االستثمار ذات راس المال المتغير هي شركات خفية االسم يتمثل موضوعها الوحيد في 
  .المالية األوراقمن 

 األخرىالذاتية دون سواها من الموارد  أموالهاوتتكون موارد شركات االستثمار ذات راس المال المتغير من 
  .هذه المجلة أحكامري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية ما لم يخالف وهي خاضعة للتشريع الجا

  3الفصل 

  .عن مليون دينار التأسيسيقل راس مال شركات االستثمار ذات راس المال المتغير عند  أنال يمكن 

 محددةالمعدة للتوزيع وال األموالفي كل وقت قيمة الموجودات الصافية مطروحة منها  يساويوراس المال 
  .من هذه المجلة 27بالفصل 

من  5بالفصل  المرخص فيه األسهمشراء  إعادةس المال الذي ال يمكن دونه الر األدنىيقل المبلغ  أنوال يمكن 
بقي راس  إذاالجماعية حلها  اإلدارةهيئة  أوالشركة  إدارةوعلى مجلس . دينار ألفهذه المجلة عن خمسمائة 

  .مالها مّدة تسعين يوما دون مليون دينار

  4الفصل 

ويحجر على هذه . في االكتتاب األفضليةحق تصدر اسهم شركات االستثمار ذات راس المال المتغير دون 
  .أفضليةاسهم ذات  أوحصص للمؤسسين  ثالشركات إحدا

  .بعد التكوين النهائي لشركة االستثمار ذات راس المال المتغير إال للتداولقابلة  األسهموال تصبح 

                                                 
 ة للتوظيف فيكحداث الصناديق المشترالمتعلق بإ 2005ديسمبر  19مؤرخ في  2005لسنة  105بالقانون عدد  إتمامهاما وقع ك 1

االستثمار  تكايتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشر 2008ديسمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  78تنقيحها بالقانون عدد رأس مال تنمية و
 2011لسنة  99مرسوم عدد وبال مال تنمية و توسيع مجال تدخالتها رأسة للتوظيف في كمال تنمية والصناديق المشتر رأسذات 

يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في  2011أكتوبر  21مؤرخ في 
 .يتعلق بتحسين مناخ االستثمار 2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47 وبالقانون عدد   مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها رأس
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  5الفصل 

راس المال يمكن  أناحة على سيسية لشركات االستثمار ذات راس المال المتغير صرأتنص العقود الت أنيجب 
 ألسهمشراء نفس الشركة  إعادةالتخفيض فيه عن طريق  أواسهم جديدة  إصدارالترفيع فيه عن طريق 

  .بطلب منهم أصحابهااسترجعتها من 

من قبل الشركة  أسهمهشراء  إعادةوقت كأن الحصول على  أيلكل مساهم وفي  أنتنص على  أنكما يجب 
  .منها 3بالفصل  من هذه المجلة باستثناء الحالة المنصوص عليها 25للفصل  بالثمن المضبوط طبقا

  6 الفصل

تنقيح العقد  إلىمن هذه المجلة دون االلتجاء  5بالفصل يتم تغيير راس المال المنصوص عليه  أنيمكن 
بعمليات النشر التي ينص عليها القيام  أوسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أالت

  .التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية

  7الفصل 

  .ما هو ضروري للقيام بنشاطها عداال يجوز لشركات االستثمار ذات راس المال المتغير امتالك العقارات 

  .مخصصات أووال يمكن لها تكوين مدخرات 

كما تنعقد الجلسة . كانت نسبة راس المال الممثلة أياصحيحة  مداولتهان وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكو
  .كانت نسبة راس المال الممثلة أياصحيحة  مداولتهاوتكون  الثانيةالعامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة 

 إضافةيسيّر ثالث شركات استثمار ذات راس المال المتغير في نفس الوقت  أنويمكن لشخص طبيعي واحد 
  .ما تخوله مجلة الشركات التجارية إلى

  8الفصل 

يجب على شركات االستثمار ذات راس المال المتغير القيام بجرد موجوداتها تحت رقابة المودع لديه المشار 
  .المجلة وذلك في اجل ثالثين يوما ابتداء من نهاية كل ثالثة اشهرمن هذه  28بالفصل  إليه

منه موجوداتها  تتألفتنشر في نهاية كل ثالثة اشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما  أنويجب عليها 
  .لنشرويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل ا. وذلك في اجل ثالثين يوما ابتداء من نهاية كل ثالثة اشهر

تعد القوائم المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري  أنويجب على شركات االستثمار ذات راس المال المتغير 
الجلسة العامة العادية بثالثين يوما  انعقادبها العمل وأن تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 

  .األقلعلى 

  .لتلك القوائم األخيرةلتئام الجلسة العامة في صورة تغيير هذه النشر بعد ا إعادةكما يجب عليها 

  .الجماعية مراقب الحسابات اإلدارةهيئة  أوشركة االستثمار ذات راس المال المتغير  إدارةويعين مجلس 

  9الفصل 

تردف تسميتها في جميع الوثائق الصادرة عنها  أنيجب على شركات االستثمار ذات راس المال المتغير 
هذه المجلة وإلى  إصدار قانون إلى وباإلشارة - شركة استثمار ذات راس المال المتغير-لمعدة للغير بعبارة وا

عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الواقع نشره به وإلى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص 
  .من هذه المجلة 32بالفصل  عليه
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  الثانيالباب 
  الصناديق المشتركة للتوظيف

  في األوراق المالية

  10الفصل 

  .وراق ماليةألالمالية ملكية مشتركة  األوراقيمثل الصندوق المشترك للتوظيف في 

مجلة  أحكاملمعنوية وال تطبق عليه المالية الشخصية ا األوراقال تكون للصندوق المشترك للتوظيف في 
  .المتعلقة بشركات المحاصة األحكامالمشاعة وكذلك  باألمالكالحقوق العينية الخاصة 

  11الفصل 

هوية  إلى اإلشارةالمالية  األوراق أوفي كل الحاالت التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات التجارية 
تعيين  قانوناعمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح كل ال إلىمالك السند، وكذلك بالنسبة 

  .المالية عوضا عن المالكين المشتركين األوراقالصندوق المشترك للتوظيف في 

  12الفصل 

المالية عند التكوين بمائة  األوراقيجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في  أنالذي يجب  األدنىيضبط المبلغ 
  .دينار ألف

  13 الفصل

وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك . تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص
  .مالية أوراقاوتعتبر حصص الصندوق . المالية األوراقللتوظيف في 

 األوراقوتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في 
  .من هذه المجلة وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتتب 16بالفصل  إليهر المالية المشا

  14الفصل 

رف والمودع لديه المالية بمبادرة مشتركة من المتص األوراقالصندوق المشترك للتوظيف في  تأسيسيتم 
  .النظام الداخلي إعداد يتوليانمن هذه المجلة اللذين  28بالفصل  إليهالمشار 

قوق وواجبات حاملي المالية وح األوراقويضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف في 
  .الحصص والمتصرف وتضبط هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية بترتيب

المالية قبوال لنظامه الداخلي بعد االطالع  األوراقاالكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في  ويعدّ 
  .عليه

  
  15الفصل 

من قبل الصندوق المشترك للتوظيف شراء حصص  بإعادةيزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص 
للحصص  األصليةحصص جديدة عندما تبلغ القيمة  إصدارالمالية مكتتبة سلفا غير أنه ال يجوز  األوراقفي 

 األصليةنزلت القيمة  إذاشراء حصص مكتتبة سلفا  إعادةكما ال يجوز . بأمرمبلغا يتم تحديده  المتداولة
مدة تسعين  المتداولةلمجموع الحصص  األصليةوإذا بقيت القيمة . ردينا ألفخمسين  إلى المتداولةللحصص 

  .يقوم بحل الصندوق أندينار، فعلى المتصرف  ألفيوما دون مائة 
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  16الفصل 

وسيطا بالبورصة في شكل شركة  أوالمالية بنكا  األوراقيكون المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في 
ويدير المتصرف الصندوق . من هذه المجلة 31بالفصل  عليها شركة التصرف المنصوص أوخفية االسم 

خاصة  اإلطارويقوم في هذا . وما ينص عليه نظامه الداخلي   حكام هذه المجلةأللحساب حاملي الحصص وفقا 
التي تهم  األعمالعند الدفاع وفي كل  أوحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب بتمثيل حاملي ال

  .المالية التي يتضمنها الصندوق باألوراقويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة . حقوقهم وواجباتهم

  .المالية األوراقوال يخّول للمتصرف االقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في 

  17الفصل 

 األوراقيمكن لحاملي الحصص ولورثتهم وذوي الحق ودائنيهم طلب قسمة صندوق مشترك للتوظيف في ال 
  .المالية قائم الوجود

  . اإلجراءويعتبر الغيا كل شرط مخالف لهذا 

  18الفصل 

حاملي الحصص  وأمامالغير  أمامبالتضامن حسب الحالة  أويكون المتصرف والمودع لديه مسؤولين فرادى 
خرق  أوالمالية  األوراقالتشريعية والترتيبية المطبقة على الصندوق المشترك للتوظيف في  األحكامفة عن مخال

  .في حقه أخطاءارتكاب  أونظامه الداخلي 

  19الفصل 

 األوراقمسيري المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في  بإدانةينجر وجوبا عن كل حكم نهائي صادر 
لتعاطي  األهليةمن  وحرمانهممهامهم  إنهاءالجزائية الواردة بهذه المجلة  لألحكامبقا المودع لديه ط أوالمالية 

  .هذه المهام

 أنمن هذه المجلة  18ل بالفص عليهاويمكن للمحكمة التي تقام لديها الدعوى بموجب المسؤولية المنصوص 
  .حاملي الحصص أحدالمودع لديه من مهامهم بطلب من  أومسيري المتصرف في الصندوق  بإقالةتصرح 

يعلم بذلك مراقب  أنمسيري المتصرف في الصندوق ويجب  إقالةيطلب من المحكمة  أنكما يمكن للمودع لديه 
  .الحسابات

حين  إلىتعذر ذلك  إذا أوحين تعيين مسيرين جدد  إلىا وقتيا وفي هذه الحاالت الثالث تعين المحكمة متصرف
   .التصفية

  20الفصل 

جرد لمختلف عناصر موجودات الصندوق المشترك للتوظيف  إعدادعند ختم كل سنة مالية، يتولى المتصرف 
  .المالية ويعرض ذلك الجرد على مصادقة المودع لديه األوراقفي 

المالية طبقا للتراتيب المحاسبية  األوراقالمالية للصندوق المشترك للتوظيف في  القوائم بإعدادويقوم المتصرف 
من هذه  27بالفصل  المعدة للتوزيع المنصوص عليها األموالويحدد عند االقتضاء مبلغ . الجاري بها العمل

  .الصندوق خالل السنة المالية المنقضية إدارةويعد تقريرا حول . المجلة وتاريخ توزيعها

  .ويراجع هذه الوثائق مراقب الحسابات ويصادق على صحتها ومصداقيتها
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وتوضع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير المتصرف على ذمة حاملي الحصص بالمقر 
وتودع نسخة من هذه الوثائق . ثالثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية أقصاهمتصرف في اجل االجتماعي لل

  .كما ترسل نسخة منها لكل من يطلبها من حاملي الحصص. لدى هيئة السوق المالية

منه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في األوراق المالية بالنشرية  تتألفويجب على المتصرف نشر ما 
  .ثالثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية أقصاهية لهيئة السوق المالية في اجل الرسم

الجماعية مراقب حسابات الصندوق المشترك للتوظيف في  اإلدارةالمتصرف أو هيئة  إدارةويعين مجلس 
  .األوراق المالية

  21الفصل 

ك للتوظيف في األوراق المالية يودع المتصرف لدى هيئة السوق المالية مسبقا كل وثائق الصندوق المشتر
  .المعدة للنشر أو للتوزيع

كما يمكنها منع  أخطاءما احتوت على  إذابتصحيح الوثائق  تأمرويمكن لهيئة السوق المالية عند االقتضاء أن 
  .نشرها أو توزيعها

  .اويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المتصرف كل الوثائق التي تمكنها من القيام بمهامه

  22الفصل 

مدته أو في الصور المنصوص عليها  انقضاءيتم حل الصندوق المشترك للتوظيف في األوراق المالية عند 
  .من هذه المجلة 33و  15  بالفصلين

ويضبط النظام الداخلي شروط التصفية وكيفية توزيع الموجودات ويكلف المتصرف بوظيفة المصفي، وعند 
  .االقتضاء تعين المحكمة مصفيا

  

 الباب الثاني مكّرر
  للتوظيف في رأس مال تنمية الصناديق المشتركة

الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس  بإحداث المتعلق 2005 ديسمبر 19مؤرخ في  2005لسنة  105عدد مقتضى القانون أضيف ب
  مال تنمية

  
  مكرر 22الفصل 

  
مال تنمية هي صناديق مشتركة للتوظيف في األوراق المالية يتمثّل  الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس

تعزيز فرص في أو التفويت فيها صص وبهدف إعادة إحالتها المساهمة لحساب حاملي الح غرضها في
، في مال تنمية الصناديق المشتركة للتوظيف في رأسويتعين على . شركاتتدعيم األموال الذاتية للاالستثمار و

على األقل من موجوداتها في شركات  %80أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 
بالد التونسية وغير مدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري منتصبة بال

  .المتعلق بالسكن
  

تؤخذ كذلك بعين االعتبار الحتساب نسبة االستعمال المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل األسهم 
  .من النسبة المذكورة %30وذلك في حدود  لية بتونسجديدة اإلصدار في السوق البديلة لبورصة األوراق الما

  
يساهم فيها صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتداول بالسوق شركة في صورة إدراج أسهم 

المنصوص  الرئيسية ببورصة األوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين االعتبار الحتساب نسبة االستعمال
 كما وقع تنقيحه( .هذا الفصل خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ اإلدراجعليها بالفقرة األولى من 

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال
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  )يتعلق بتحسين مناخ االستثمار 2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد (  ثالثا 22الفصل 

  
يعتبر صندوق صناديق االستثمار صناديق مشتركة للتوظيف في األوراق المالية تتكون موجوداته حصريا من 
االكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو من االكتتاب في حصص صناديق 

م صندوق الصناديق ويقو. المساعدة على االنطالق أو من االكتتاب في حصص صناديق االستثمار المختصة
 .بإنجاز استثماراته لمصلحة مستثمرين حذرين

 
يمكن أن يتضمن صندوق الصناديق قسما أو عدة أقسام ويوافق كل قسم جزءا مستقال من موجوداته على أن 

ويجب الحصول على ترخيص . ينص النظام الداخلي لصندوق الصناديق على ذلك ويضبط ماهية كل قسم منها
ا على الصندوق خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كم 22مخفف لكل قسم وفقا ألحكام الفصل 

 .مسك محاسبة مستقلة لكل قسم
 

وتكون . وتكون موجودات األقسام المذكورة مكتتبة بواسطة العملة الوطنية أو عملة أجنبية قابلة للتحويل
الموجودات المكتتبة بواسطة عملة أجنبية على ملك مستثمرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب على معنى 

ويتعيّن في هذه الحالة الحصول على ترخيص من البنك . مستثمرين مقيمينالقانون المتعلق بالصرف أو 
يوما من تاريخ إيداع الملّف مستوفي  90المركزي التونسي وال يجب أن يتجاوز أجل البّت في الترخيص 

ويعّد عدم رّد البنك المركزي بعد انقضاء هذا . الشروط التي يضبطها للغرض منشورا من البنك المركزي
 .موافقة صريحة تخّول للبنوك المعتمدين من قبل المستثمرين المعنيين مواصلة اإلجراءات المستوجبةاألجل 

 
على صندوق الصناديق مسك محاسبة بالعملة وفقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل بالنسبة لألقسام التي تكون 

 .موجوداتها بالعملة األجنبية
 

ات المذكورة في األقسام بالعملة األجنبية في صناديق االستثمار ولصندوق الصناديق أن يستثمر الموجود
 .المختصة

 
 .ويمكن لصندوق الصناديق االستثمار خارج البالد التونسية بما يعادل االكتتابات المنجزة بالعملة األجنبية

 
ت ثمانية عشر من مجلة مؤسسا 22ثامنا و 22خامسا و 22تنطبق على صندوق الصناديق أحكام الفصول 

 .التوظيف الجماعي ويتم ضبط األحكام الخاصة به بمقتضى نظامه الداخلي
 

يتعين على صندوق الصناديق التدخل لفائدة الصناديق المشتركة للتوظيف في األوراق المالية المنصوص عليها 
يجب أن ينص و. بالفقرة األولى من هذا الفصل وفق مبدأ توزيع المخاطر للمبالغ المكتتبة خالل كل فترة اكتتاب

  .النظام الداخلي لصندوق الصناديق على حدود هذه التدخالت
  

  رابعا 22الفصل 
  

مكّرر من هذه  22تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 
ات استثمار المجلة في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق االقتراع أو شهاد

   .مكّرر من هذه المجلة، في شكل اقتناء أو اكتتاب حصص الشركاء 22وبصرف النظر عن أحكام الفصل 
  

ويجب أن تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بين شركة 
   .التفويتالتصرف والباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة اإلحالة أو 

  
ويجب أال تتضمن هذه االتفاقيات ضمانات خارج المشروع أو لمكافآت ال تكون شروطها مرتبطة بنتائج 

   .المشاريع
  

كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بهذا الفصل أن تتدخل عن طريق 
حويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ األخرى الشبيهة اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للت
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كما يمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار . باألموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل
   .وتضبط حدود وشروط هذه التدخالت بمقتضى أمر. للشركاء

  
، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخالتها أو ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من 
مكّرر من هذه المجلة إال إذا تمت هذه  22هذه العمليات حسب نفس الشروط واآلجال المنصوص عليها بالفصل 

   .إحدى عشر من هذه المجلة 22قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل  العمليات خالل فترة ما
  

ويساوي محصول إعادة اإلحالة أو التفويت الذي يتعين إعادة استعماله سعر إعادة اإلحالة أو التفويت بعد طرح 
 2011لسنة  99عدد  مرسومبال كما وقع تنقيحه( .القيمة الزائدة المحققة واألخذ بعين االعتبار للقيمة الناقصة المسجلة

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في 
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :خامسا  22الفصل 
  
  

تخصص اإلجراءات المخففة الكتتاب واقتناء حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
ه العمل وكذلك للمسيرين أو لألجراء أو لألشخاص للمستثمرين الحذرين كما يتم تعريفهم بالتشريع الجاري ب

  .اي الصناديق أو لشركة التصرف نفسهالطبيعيين العاملين لحساب شركة التصرف ف
  

يخضع إحداث وتصفية هذه الصناديق إلى  .وتضبط اإلجراءات المخففة بمقتضى ترتيب من هيئة السوق المالية
  .ةترخيص مخفف من هيئة السوق المالي

  
كما يتعين عليه . دع لديه التثبت من أن المكتتب أو المقتني من بين المستثمرين المشار إليهم أعالهعلى المو

  .التثبت أن المكتتب أو المقتني صرح فعليا أنه على علم بأن هذا الصندوق يخضع ألحكام هذا الفصل
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( : سادسا 22الفصل 
  

ال يمكن لحاملي حصص الصندوق طلب إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء فترة محددة بنظامه الداخلي التي ال 
سنوات، ويمكن لحاملي الحصص، بعد انقضاء هذه الفترة، المطالبة بتصفية الصندوق إذا  10يمكنها أن تتجاوز 

  .هذه المطالب لدى المتصرف لم تتم االستجابة إلى مطالب إعادة الشراء خالل سنة من تاريخ إيداع
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :سابعا  22الفصل 
  

يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص مكتتبة سابقا من قبل الصندوق 
  .المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية

  
ة سابقا إذا انخفضت القيمة األصلية للحصص المتداولة إلى حد غير أنه ال يجوز إعادة شراء حصص مكتتب

وإذا بقيت القيمة األصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، . خمسين ألف دينار
  .فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق

  
  )2011ر أكتوب 21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :ثامنا  22لفصل 

  
 31يكون المتصرف في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية شركة تصرف منصوص عليها بالفصل 

المتعلق بتدعيم  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  96من القانون عدد  20من هذه المجلة أو بالفصل 
ي الحصص وفقا ألحكام هذه ويقوم المتصرف بالتصرف في الصندوق لحساب حامل. سالمة العالقات المالية

   .المجلة و لما ينص عليه نظامه الداخلي
  

ويقوم في هذا اإلطار بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي 
ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة باألوراق المالية التي يتضمنها . كل األعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم

   .وال يمكن للمتصرف االقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية .الصندوق
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بصرف النظر عن كل نص قانوني مخالف، يمكن أن يكون المتصرف في صناديق االستثمار المختصة 
وصناديق الصناديق التي تكون جميع موجوداتها مكتتبة بالعملة األجنبية، شركة تصرف غير مقيمة مرخص لها 

 )يتعلق بتحسين مناخ االستثمار 2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47بالقانون عدد  أضيفت( .من قبل هيئة السوق المالية
 

د إحداثها أن رأس مالها األدنى المحرر ال يقل عما على شركة التصرف غير المقيمة المرخص لها أن تثبت عن
يتعلق  2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47بالقانون عدد  أضيفت( .مليون دينار 1يعادل بالعملة القابلة للتحويل 

 )بتحسين مناخ االستثمار
 

تضبط بمقتضى ترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات الترخيص لشركة التصرف غير المقيمة إضافة 
 2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47بالقانون عدد  أضيفت( .إلى قواعد حماية أموال المستثمرين وسالمة العمليات

  )يتعلق بتحسين مناخ االستثمار
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :اسعا ت  22الفصل
  

يمكن أن ينص النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية على فترة أو عدة فترات 
وال يمكن لشركة التصرف توزيع أي جزء من الموجودات إال عند انقضاء آخر فترة . ب لمدة محددةلالكتتا

   .خامسة عشر من هذه المجلة 22إحدى عشر و  22إكتتاب وحسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :عاشرا 22الفصل 
  

في صورة عدم تحرير . ت في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية منذ اكتتابهايمكن التفوي
الحصص بالكامل، يكون المكتتب والمحال لهم بالتوالي ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع المبلغ غير المحّرر 

اآلجال المحددة من قبل  وإذا امتنع حامل الحصص عن تحرير المبالغ المتبقية من الحصص المكتتبة في. منها
وإذا . شركة التصرف، فإن هذه األخيرة توجه له إنذارا بموجب رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

انقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا اإلنذار، فإنه يمكن لشركة التصرف التفويت في هذه الحصص 
الذي قام بالتفويت في حصصه يصبح غير ملزم بدفع ما غير أن المكتتب أو المحال إليه . دون أي إذن قضائي

لم تقم شركة التصرف بالمطالبة به بعد مضي سنتين من تحويل الحصص التي تم التفويت فيها من حساب إلى 
   .حساب

  
  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :إحدى عشر 22الفصل 

  
ي رأس مال تنمية أن يدخل في فترة ما قبل التصفية بعد التصريح بذلك يمكن للصندوق المشترك للتوظيف ف

   : لدى هيئة السوق المالية ومركز مراقبة األداءات المختص، و ذلك
  

ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم سنته المالية الخامسة إذا لم يتم اكتتاب حصص جديدة منذ  -
  ة عشر شهرا التي تلي مباشرة تاريخ تأسيسه،انقضاء فترة اكتتاب أقصاها ثماني

  
ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم السنة المالية الخامسة التي تلي تلك التي تمت خاللها آخر  -

   .االكتتابات في الحاالت األخرى
  

من السنة المالية مكّرر من هذه المجلة ابتداء  22يمكن عدم احترام نسبة االستعمال المنصوص عليها بالفصل 
   .التي تم خاللها إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل

  
  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف(: اثني عشر 22الفصل 

  
   :خالل فترة ما قبل التصفية، ال يمكن للصندوق

  
  السماح باكتتابات في حصص جديدة، -
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موجوداته ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لتلك التي انطلقت فيها فترة ما قبل أن يمتلك ضمن  -
  : التصفية سوى

  
  سندات أو حقوق شركات غير مدرجة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة األوراق المالية بتونس

لمالية بتونس أو سندات أو حقوق الشركات المدرجة للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة األوراق ا
مكّرر من  22التي تم أخذها بعين االعتبار في احتساب نسبة االستعمال المنصوص عليها بالفصل 

   .هذه المجلة وكذلك التسبقات في شكل حساب جاري للشركاء لفائدة هذه الشركات
  
  توظيفات محاصيل التفويت في موجوداته ومحاصيل أخرى في انتظار توزيعها في أجل أقصاه

السنة المالية الموالية للسنة التي تم خاللها التفويت أو تحقيق المحاصيل، وكذلك توظيف موفى 
   .من موجوداته% 20السيولة في حدود 

  
  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :ثالثة عشر 22الفصل 

  
تم تحرير المبالغ المتعلقة بتدخالته من قبل إذا نص النظام الداخلي للصندوق على التحرير التدريجي للمبالغ، ي

إحدى عشر  22حاملي الحصص بطلب من شركة التصرف قبل فترة ما قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل 
  .من هذه المجلة

  
ويحدد النظام الداخلي للصندوق الصيغ التي يتم بمقتضاها توظيف فوائد على المبالغ غير المدفوعة في تاريخ 

  .المحدد من قبل شركة التصرفاستحقاقها 
  

  .عاشرا من هذه المجلة على الحصص التي ال يتم تحريرها 22تطبق األحكام المنصوص عليها بالفصل 
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :رابعة عشر 22الفصل 
  

   .تتم إعادة شراء حصص الصندوق نقدا إذا أمكن ذلك
  

ل الصندوق يمكن، بطلب صريح من حاملي الحصص، أن تتم إعادة شراء الحصص في شكل غير أنه، عند ح
سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق، إذا نص نظامه الداخلي على ذلك وفي غياب أي حكم أو شرط 

   .استثنائي يحد من حرية التفويت في هذه السندات
  

لشراء حسب الشروط التي يضبطها النظام الداخلي للصندوق، يتولى المودع لديه تنفيذ وتسوية عمليات إعادة ا
  .ومنها خاصة آجال إعادة الشراء التي ال يمكن أن تتجاوز مدتها السنة ابتداء من تاريخ إيداع طلب إعادة الشراء

  
مسيريها أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين في صورة امتالك شركة التصرف في الصندوق أو مساهميها أو 

المكلفين بالتصرف في الصندوق لحصص، ال يمكنهم االنتفاع بإعادة الشراء إال بعد إعادة شراء أو تسديد 
   .الحصص األخرى المكتتبة وذلك في حدود المبلغ المحّرر أو عند تصفية الصندوق

  
  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011ة لسن 99مرسوم عدد بال أضيف( :خامسة عشر 22الفصل 

  
   .يمكن لشركة التصرف توزيع جزء من موجودات الصندوق نقدا خالل فترة ما قبل التصفية

  
غير أنه يمكن أن يتم هذا التوزيع في شكل سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق إذا نص نظامه الداخلي 

د من حرية التفويت في هذه السندات وإذا منح جميع على ذلك وفي غياب أي أحكام أو شروط استثنائية تح
   .حاملي الحصص إمكانية االختيار بين الخالص نقدا أو في شكل سندات

  
   .تخصص المبالغ أو القيم الموزعة أوال لتسديد الحصص
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  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :ادسة عشرس  22الفصل 
  

ام الداخلي للصندوق عند التصفية على منح جزء من موجوداته لشركة التصرف ال يتجاوز يمكن أن ينص النظ
   .رابعة عشر من هذه المجلة 22من باقي محصول التصفية وذلك طبقا ألحكام الفصل % 20
  
  

  )2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :عشرسابعة  22الفصل 
  

ي الحصص بتسميات ممثليها في هيئات التصرف أو اإلدارة أو األجراء في مهام تعلم شركة التصرف حامل
مديرين عامين أو وكالء أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء هيئة اإلدارة الجماعية أو مجلس المراقبة 

   .للشركات التي يساهم فيها الصندوق
  

  )2011أكتوبر  21ي مؤرخ ف 2011لسنة  99مرسوم عدد بال أضيف( :ثمانية عشر 22الفصل 
  

 16و 15تطبق على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أحكام الباب الثاني باستثناء الفصلين 
من الباب الثالث من العنوان األّول وأحكام  34إلى  31ومن  28إلى  26و من  23منه، وأحكام الفصول 

  .هذا الباب العنوان الثالث من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام
  

  )يتعلق بتحسين مناخ االستثمار 2019ماي  29مؤرخ في  2019لسنة  47بالقانون عدد  أضيف( :اسع عشرت 22الفصل 
  

ار المختصة صناديق مشتركة للتوظيف في األوراق المالية تقوم بإنجاز استثماراتها تعتبر صناديق االستثم
 .لمصلحة مستثمرين حذرين وفقا لسياسة استثمارية يتم ضبطها في نظامها الداخلي

 
يمكن أن تتضمن صناديق االستثمار المختصة قسما أو عدة أقسام يوافق كل قسم جزءا مستقال من موجوداتها 

النظام الداخلي للصندوق على ذلك ويضبط ماهية كل قسم منها ويجب الحصول على ترخيص على أن ينص 
خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كما على الصندوق  22مخفف لكل قسم وفقا ألحكام الفصل 

 .مسك محاسبة مستقلة لكل قسم
 

وتكون . عملة أجنبية قابلة للتحويلوتكون موجودات األقسام المذكورة مكتتبة بواسطة العملة الوطنية أو 
الموجودات المكتتبة بواسطة عملة أجنبية على ملك مستثمرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب على معنى 

ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص من البنك . القانون المتعلق بالصرف أو مستثمرين مقيمين
د الترخيص تسعين يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفي المركزي التونسي على أن ال تتعدى آجال إسنا

 .الشروط
 

على صناديق االستثمار المختصة مسك محاسبة بالعملة وفقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل بالنسبة لألقسام 
 .التي تكون موجوداتها بالعملة األجنبية

 
نسية بما يعادل االكتتابات المحررة بالعملة ويمكن لصناديق االستثمار المختصة االستثمار خارج البالد التو

 .األجنبية
 

 22رابعا والفصول  22من الفصل  4و 3و 2و 1تنطبق على صناديق االستثمار المختصة أحكام الفقرات 
ويتم ضبط األحكام الخاصة بها . ثمانية عشر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 22ثامنا و 22خامسا و

 .بمقتضى نظامها الداخلي
 

ويمكن لصناديق االستثمار المختصة أن تتدخل عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو إسناد تسبقات 
في شكل حساب جاري للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ األخرى الشبيهة باألموال الذاتية، طبقا للتشريع 

 .والتراتيب الجاري بها العمل، دون أسقف
 

ر المختصة التدخل لفائدة الشركات وفق مبدأ توزيع المخاطر للمبالغ المكتتبة خالل يتعين على صناديق االستثما
  .ويجب أن ينص النظام الداخلي للصندوق على حدود هذه التدخالت. كل فترة اكتتاب
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  الباب الثالث

  أحكام مشتركة بين مؤسسات التوظيف
  الجماعي في األوراق المالية

  23الفصل 

للسهم أو  األصليةسيسي أو النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في األوراق المالية القيمة أيضبط العقد الت
  .الحصة

  .نقدا إالف جماعي في األوراق المالية شراء اسهم أو حصص مؤسسة توظي إعادةأو  إصداروال يقع 

ويتم دفع أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي بالكامل عند االكتتاب باستثناء حصص الصناديق 
المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وحصص صناديق المساعدة على االنطالق التي يتم تحريرها حسب 

ديسمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  78بالقانون عدد  هتنقيحا وقع كم( حاجيات المشاريع التي تساهم في رأس مالها
2008(.  

  24الفصل 

سيسية أو األنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية على أن أيمكن أن تنص العقود الت
اء وكذلك عمليات الشر إعادةتعليق عمليات  إمكانيةالجماعية أو للمتصرف  اإلدارةأو لهيئة  اإلدارةلمجلس 
مصلحة المساهمين أو حاملي  أملتهما  إذااقتضت ذلك ظروف غير عادية أو  إذابصفة مؤقتة  اإلصدار

مراقب الحسابات، على أن تحدد هذه العقود أو هذه األنظمة شروط اخذ قرار التعليق  رأيالحصص وبعد اخذ 
سيسية أو أتضبطها العقود الت ءاتإجراالمساهمين أو حاملي الحصص حسب  إعالموأن تنص على وجوب 

  .األنظمة الداخلية

  .وبأسبابههيئة السوق المالية بقرار التعليق  إعالم تأخيرويجب أن يتم دون 

  25الفصل 

أو  إضافةقيمة التصفية بعد  أساسعادة شرائها في كل وقت على إأو الحصص و األسهم إصدارتجري عمليات 
  .سيسي أو النظام الداخليأالتي يقتضيها العقد الت الشراء إعادةأو  اإلصدارطرح عموالت 

وتساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية لمؤسسة التوظيف الجماعي في األوراق المالية بعدد 
  .المتداولةأو الحصص  األسهم

المرّحلة في  احاألربالشراء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من  إعادةأو  اإلصدارجزء سعر  إدراجويقع 
المرّحلة والجزء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من المداخيل المتحصل عليها منذ بداية  األرباححساب 

السنة المالية في حساب تسوية مداخيل السنة المالية الجارية والجزء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من 
 إعادةأو  اإلصدارالسنة المالية المنتهية متى وقعت عملية  السنة المالية المنتهية في حساب تسوية مداخيل أرباح

  .األرباحالشراء قبل توزيع هذه 

  26الفصل 

عادة الشراء وشروط توزيع إالدفع المتعلقة بعمليات االكتتاب و آجالسيسية واألنظمة الداخلية أتحدد العقود الت
كون مطابقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات الذي يجب أن ي األموال

  .بنفس السوق والمتداولةالعمل وأن يكون موحدا بالنسبة إلى كل السندات من نفس الصنف 

المعدة للتوزيع أن  األمواليجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية التي تختار نظام توزيع 
  .بعد ختم السنة الماليةخمسة اشهر  أقصاهتقوم بالتوزيع في اجل 
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  27الفصل 

من  المتأتيةتتكون النتيجة الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية من مجموع المبالغ 
تتعلق بالسندات المكونة  أخرىمحاصيل  أيالحضور ومن  ومكافآتالفوائض والمنح والمرابيح والمتخلدات 

وعموالت االستغالل  أعباءغ غير المستعملة مخصوم منها لمحافظ هذه المؤسسات ومن مداخيل المبال
  .والتصرف

أو خصم حسب الحالة رصيد  إضافةلة مع المرحّ  واألرباحالمعدة للتوزيع من النتيجة الصافية  األموالوتتكون 
  .حساب تسوية المداخيل المتعلقة بالسنة المالية المنتهية

  28الفصل 

الجماعي في األوراق المالية لدى مودع لديه وحيد يكون بنكا على يجب أن تودع موجودات مؤسسة التوظيف 
المعنويين الذين يوجد مقرهم االجتماعي بالجمهورية  األشخاصالمتعلق بمؤسسات القرض أو من  القانونمعنى 

  .التونسية والمسجلين بقائمة يضبطها قرار لوزير المالية

  .م الداخليسيسي أو النظاأيتم تعيين المودع لديه بالعقد الت

  .في األوراق المالية الجماعينفس المؤسسة للتوظيف  بعنوانوال يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه 

حسب الحالة من مطابقة القرارات التي يتخذها مسؤولو مؤسسة التوظيف الجماعي في  التأكدوعلى المودع لديه 
سيسي أو النظام الداخلي أي بها العمل وللعقد التوالتراتيب الجار للقوانيناألوراق المالية أو المتصرف 

  .المودعة لديه األصولوتبقى مسؤولية المودع لديه قائمة حتى لو فوض الغير في كل أو جزء من . للمؤسسة

  29الفصل 

من أوراق  أساسايجب أن تتكون وبصورة دائمة موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية 
  .بأمرمن سيولة وذلك حسب شروط وفي حدود يتم ضبطها  وثانويامالية 

من نفس الصنف من % 10وال يجوز لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية حيازة اكثر من 
بالدولة أو الجماعات المحلية أو بأوراق مالية مضمونة  األمرتعلق  إذا إالمصدر واحد  بعنواناألوراق المالية 

  .من قبل الدولة

 إذا إالمن موجوداتها في سندات تصدرها أو تضمنها مؤسسة واحدة % 10استعمال اكثر من  لها ال يمكنكما 
  .بالدولة أو بالجماعات المحلية أو بسندات مضمونة من قبل الدولة األمرتعلق 

  30الفصل 

ى الفقرة كان المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في األوراق المالية تابعا لمؤسسة قرض على معن إذا
تنظيم  بإعادةالمتعلق  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد  القانونمن  10الفصل   الثالثة من

صندوق مشترك للديون فوتت  أيحصص  من% 5السوق المالية، فأنه ال يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 
  .له مؤسسة القرض المعنية ديونا

موجوداتها مرتبطا بمؤسسة  إدارةكان تعيين مّسيريها أو المسؤولين الفعليين على  إذاويسري نفس التحجير 
  .إليهاالقرض المشار 

  31الفصل 

حافظ مؤسسات التوظيف شركات التصرف هي شركات خفية االسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في م
  .الجماعي في األوراق المالية
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كما يجب على شركات . دينار ألفسيس عن مائة أوال يمكن أن يقل راس مال شركات التصرف عند الت
من مجموع الموجودات التي عهد لها % 0,5وقت أن راس مالها ال يقل عن  أيالتصرف أن تثبت في 

  .دينار ألفبلغ راس المال خمسمائة  إذاة ويتوقف العمل بهذه النسب. بالتصرف فيها

  32الفصل 

يخضع تكوين أو تصفية مؤسسة التوظيف الجماعي في األوراق المالية وتكوين شركات التصرف في هذه 
  .المؤسسات إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية

ذه المؤسسات ويجب على مؤسسي مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وشركات التصرف في ه
  .مطلب لهذا الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب إيداع

المطلب  إيداعثالثة اشهر من تاريخ  أقصاهوتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل 
  .مصحوبا بالوثائق الالزمة

  33الفصل 

بطلب من المنتفع  إمامن هذه المجلة  32بالفصل   صوص عليهتقرر هيئة السوق المالية سحب الترخيص المن
  :إذابالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص 

  ،إسنادهء من تاريخ اثنا عشر شهرا ابتدا أقصاهلم يتم استعمال الترخيص في اجل  -
   أعطى من أجلها الترخيص،أو لم يعد المنتفع بالترخيص يستجيب للشروط التي  -
  .أو في صورة ارتكابه لمخالفة خطيرة للتشاريع أو التراتيب الجاري بها العمل -

و في حالة سحب الترخيص يجب تصفية المؤسسة أو الشركة حسب الحالة خالل سنة من تاريخ قرار السحب 
  .للتشريع الجاري به العملطبقا 

   34الفصل 

تحدد هيئة السوق المالية بترتيب الشروط التي يتم  أحكام هذه المجلة المتعلقة بواجبات اإلعالم،مع مراعاة 
المساهمين وحاملي الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية والتي يتعين  إعالمبمقتضاها 

  .اإلشهارا وكذلك شروط لجوئها إلى السعي المصفقي وإلى وسائل على هذه المؤسسات احترامه

  

  الثاني العنوان
  الصناديق المشتركة للديون

  35الفصل 

الصندوق المشترك للديون هو ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء ديون سليمة في حوزة البنوك أو مؤسسات 
  .حصص الصندوق دفعة واحدة إصداريتم و. حصص تمثل تلك الديون إصدارقصد  بأمريتم ضبطها  أخرى

  .طبيعة وخاصيات الديون التي يمكن للصندوق المشترك للديون اقتناؤها بأمرتضبط 

وتتم تغطية مخاطر استخالص الديون التي يقتنيها الصندوق المشترك للديون عن طريق وسيلة أو اكثر من 
  :الوسائل التالية

  ق قيمة الحصص المصدرة،حالة لفائدة الصندوق لمبلغ ديون يفواإل-
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الطبيعيين  لألشخاصحصص خصوصية تتحمل مخاطر تخلف المدينين عن التسديد على أنه ال يمكن  إصدار-
  ولمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية اقتناء هذا الصنف من الحصص،

  مين ال يمكنهما بمقتضاه تأجيل الدفع،أيمنحه بنك أو مؤسسة ت ضمانالحصول على -

  .مالئمة مرتبطة بالديون المقتناة ضماناتتوفر -

وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على وسائل تغطية مخاطر عدم استخالص الديون المقتناة من قبل 
  .الصندوق

  36الفصل 

حكام مجلة الحقوق العينية الخاصة ال تكون للصندوق المشترك للديون الشخصية المعنوية وال يخضع أل
  .مشاعة وكذلك لألحكام المتعلقة بشركات المحاصةباألمالك ال

استعمالها  انتظارللحصص وله توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في  إصدارهال يمكن للصندوق اقتناء ديون بعد 
  .بأمروذلك حسب شروط يتم ضبطها 

  .ال يمكن للصندوق المشترك للديون االقتراض

  37الفصل 

و تعتبر الحصص . أن تمنح حقوقا مختلفة على األصل و الفوائد لصندوق المشترك للديونا يمكن لحصص
  .لصندوق المشترك للديونأوراقا مالية و ال تمكن حامليها من طلب إعادة الشراء من قبل ا

  .لصندوق المشترك للديونيضبط بأمر المبلغ األدنى للحصة المصدرة من قبل ا

  38الفصل 

  :التالية البياناتبتسليم كشف يحتوي على الديون للصندوق المشترك للديون  إحالةتتم 

  ،"ديون إحالةكتب "التسمية  -
  التنصيص على أن الكتب خاضع لمقتضيات هذه المجلة، -
  ،إليهتعريف المحال  -
  .مبالغها والمدينين واجل الحلول النهائي ببيانتحديد الديون المحالة  -

إلى  إضافةتحديدها بدقة، يكفي التنصيص الوسائل المعلوماتية بما يمكن من  بإحدىتم تحويل الديون  وإذا
  بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي، انتقلتعلى الوسيلة التي  أعاله إليهاالمشار  البيانات

تستوجبه  إجراءذلك بكل  إليهالمحيل بالقيام عند طلب المحال  بإلزامتقضي  اإلحالةالتنصيص على أن  -
  .اإلجباريديلها عند االقتضاء أو تنفيذها أو رفع اليد عليها أو تنفيذها أو تع الضماناتالمحافظة على 

ويعارض بها الغير ابتداء من التاريخ المنصوص عليه بالكشف عند  األطرافبين  اإلحالةويسري مفعول 
  .تسليمه

 إجراءاتإلى  التابعة لكل دين ويعارض به الغير دون االلتجاء الضمانات، تحويل قانوناوينتج عن تسليم الكشف 
  .الجاري بها العمل األحكامتنص عليها  أخرى

المحيل للدين بباقي التصفية المحتمل للصندوق المشترك للديون أو  انتفاععلى  اإلحالةويمكن أن تنص اتفاقية 
  .بجزء منه
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ترك للديون تعيين الصندوق المش قانونابالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح 
  .عوضا عن المالكين المشتركين

  39الفصل 

في حالة التصفية حين ال تتعدى القيمة المتبقية  إالالديون التي اقتناها  إحالةال يمكن للصندوق المشترك للديون 
في الحالة تلك، لمجمل الموجودات المتبقية دفعة  اإلحالةوتتم . لإلصدار األصليمن المبلغ % 10للموجودات 

  .من هذه المجلة 38بالفصل  ة، وفق الشروط المنصوص عليهاواحد

  .ال يمكن للصندوق رهن الديون التي في حوزته

  40الفصل 

هيئة السوق المالية  رأير المالية بعد اخذ تتولى مؤسسة مختصة في التقييم مسجلة بقائمة يضبطها قرار من وزي
 األخيرمن قبل الصندوق المشترك للديون والديون التي يعتزم هذا  إصدارهاتقييم خاصيات الحصص التي سيتم 

  .اقتناءها وكذلك تقدير المخاطر المتصلة بتلك الديون

المجلة وتسلم  من هذه 43بالفصل   إليهاالمشار  اإلصدارنتائج التقدير والتقييم بوثيقة تلحق بنشرة  وتضمنّ 
  .لمكتتبين في الحصص

العموم  إعالمويتعين . الذي توفره الحصص المصدرة الضماناتكما تتولى المؤسسة المذكورة متابعة مستوى 
  .هذه المتابعةبصفة منتظمة بنتائج 

  41الفصل 

  .ال يمكن للصندوق المشترك للديون أن يكون موضوع سعي مصفقي

  42الفصل 

تواصل المؤسسة المحيلة للديون استخالص الديون وفق شروط تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم مع المتصرف في 
  .من هذه المجلة 44بالفصل  الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه

وفي هذه . غير أنه يمكن تكليف بنك يكون غير المؤسسة المحيلة باستخالص كل الديون المحالة أو جزء منها
 أيكتابيا ودون  أثراتترك  أخرىوسيلة  بأيةالمدين بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو  إعالمالحالة يتعين 

  .قام بالوفاء لدى المؤسسة المحيلة إذاذمة المدين  أال تبر اإلشعارومنذ هذا  إجراء

  43الفصل 

 44بالفصل  إليهماالصندوق المشترك للديون بمبادرة مشتركة من المتصرف والمودع لديه المشار  تأسيسيتم 
  :إعداد يتوليانمن هذه المجلة واللذين 

  النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون، -
 القانونمن  2الفصل  حكامالمكتتبين مسبقا حول العملية وذلك وفقا أل إعالمترمي إلى  إصدارنشرية  -

  .تنظيم السوق المالية بإعادةوالمتعلق  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد 

  44الفصل 

  .يكون المتصرف شركة خفية االسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في صناديق مشتركة للديون
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. دينار ألفعن مائة  التأسيسناديق المشتركة للديون عند وال يمكن أن يقل راس مال شركات التصرف في الص
من مجموع % 0,5وقت أن راس مالها ال يقل عن  أيكما يجب على شركات التصرف أن تثبت في 

  .دينار ألفبلغ راس المال خمسمائة  إذاويتوقف العمل بهذه النسبة . الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها

القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل  الدعاوىمشترك للديون في كل ويمثل المتصرف الصندوق ال
  .التي تهم حقوقه وواجباته األعمال

المتعلق بمؤسسات  القانونويمكن أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للديون بنكا على معنى 
بالجمهورية التونسية والمسجلين بقائمة  المعنويين الذين يوجد مقرهم االجتماعي األشخاصالقرض أو من 

  .تضبط بقرار من وزير المالية

يتحمل المودع لديه الذي يمكن أن يكون المحيل مسؤولية المحافظة على سندات الديون المحالة للصندوق 
 للقوانينمن مطابقة القرارات التي يتخذها المتصرف  التأكدويتولى . الجاهزة أموالهالمشترك للديون وعلى 

  .والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي

  45الفصل 

يخضع تكوين الصندوق المشترك للديون أو تصفيته المسبقة في غير الحالة المنصوص عليها بالنظام الداخلي 
  .وكذلك تكوين شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية

مطلب لهذا  إيداعناديق المشتركة للديون وشركات التصرف في هذه الصناديق ويجب على مؤسسي الص
  .الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب

المطلب  إيداعثالثة اشهر من تاريخ  أقصاهوتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل 
  .مصحوبا بالوثائق الالزمة

  46الفصل 

ابتداء من نهاية كل ستة اشهر جردا  أسابيعيعد المتصرف في الصندوق المشترك للديون في اجل ستة 
  .لموجودات الصندوق المشترك للديون تحت مراقبة المودع لديه

ويتعين على مراقب الحسابات لفت نظر مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ما يقف عليه من 
  .مهامه تأديةغير صحيحة خالل  أشياءراتيب أو المخلة بالت األمور

 اإلدارةالمتصرف في الصندوق المشترك للديون أو هيئة  إدارةويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس 
  .الجماعية

  47الفصل 

  .دين آخر انقضاءيقوم المتصرف بتصفية الصندوق المشترك للديون خالل ستة اشهر بعد 

  48الفصل 

الجزائية الواردة  لألحكاممسيري المتصرف أو المودع لديه طبقا  بإدانةكل حكم نهائي صادر ينجر وجوبا عن 
  .لتعاطي هذه المهام األهليةمن  وحرمانهممهامهم  إنهاءبهذه المجلة 

ويجب . مهام مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون إنهاءويمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة 
  .راقب الحساباتأن يعلم بذلك م
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إلى حين  ذلك تعذر إذاوفي الحالتين السابقتين، تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين تعيين مسيرين جدد أو 
  .التصفية

  الثالث العنوان
  أحكام مختلفة

  49الفصل 

 إالموجودات مؤسسة التوظيف الجماعي بحق التتبع  إدارةال يتمتع الدائنون الناجم دينهم عن المحافظة أو عن 
  .على تلك الموجودات

في حدود موجوداتها وبصورة نسبية  إالوال يطالب المساهمون وحاملو الحصص بديون هذه المؤسسة 
  .لمساهمتهم ولحصصهم

وال يمكن للدائنين الشخصيين للمتصرف وللمودع لديه تتبع استخالص دينهم على موجودات مؤسسة التوظيف 
  .الجماعي

  50الفصل 

سية أو األنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي على مدة السنة المالية التي يجب أن سيأتنص العقود الت
عشر  ثمانية تتجاوزتكون اثني عشر شهرا عدا السنة األولى التي يمكن أن تمتد على فترة مغايرة دون أن 

  .شهرا

  51الفصل 

ن المرسمين بجدول الخبراء يعين مراقب حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي من بين الخبراء المحاسبي
  .المحاسبين للبالد التونسية لمدة ثالث سنوات

  :يجب على مراقبي حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي القانونيةبقطع النظر عن التزاماتهم 

أن يعلموا هيئة السوق المالية فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مؤسسات  )1
  وحاملي الحصص،التوظيف الجماعي والمساهمين 

ستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي الأن يسلموا لهيئة السوق المالية خالل  )2
  قاموا بها،

أن يوجهوا لهيئة السوق المالية نسخة من تقريرهم المخصص حسب الحالة للجلسة العامة لمؤسسة  )3
  .التوظيف الجماعي الخاضعة لمراقبتهم أو للمتصرف فيها

أن تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بااللتزامات المناطة  باألمريمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني 
من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك بصفة مؤقتة ال  بحرمانهبعهدته قرارا يقضي 

ار بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو مراقب الحسابات بالقر إعالمويتم . ثالث سنوات أو بصفة نهائية تتجاوز
  .كتابيا أثراتترك  أخرىوسيلة  بأية

محكمة االستئناف بتونس  أمامويقع الطعن في قرار هيئة السوق المالية من قبل مراقب الحسابات المعاقب 
  .بالعقوبة إعالمهالعاصمة في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ 

  52الفصل 

عي والمودع لديهم والمتصرفين أن يعملوا لمصلحة المكتتبين دون سواهم وأن على مؤسسات التوظيف الجما
الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية وكفاءة وشرف المسيرين والعاملين  الضماناتتتوفر فيهم 

  .العمليات إنجازسالمة  ضمانوعليهم اخذ كل التدابير التي من شأنها  إمرتهمتحت 
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  53الفصل 

إلى  إمرتهملديهم والمتصرفون ومسيروهم والعاملون تحت  والمودعضع مؤسسات التوظيف الجماعي تخ
 القانونية لألحكاموتهدف هذه المراقبة إلى التثبت من مطابقة نشاط هذه المؤسسات . مراقبة هيئة السوق المالية

  .والترتيبية الجاري بها العمل

 14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد  القانونمن  52 إلى, 48 و 44 إلى 41الفصول  أحكاموتطبق عليهم 
  .تنظيم السوق المالية بإعادةوالمتعلق  1994نوفمبر 

 وإجراءالتي تراها ضرورية  واإلرشاداتلية طلب كل الوثائق وللقيام بهذه المراقبة، يمكن لهيئة السوق الما
  .المكانجميع التحريات على عين 

  .النقدية اإلحصائياتعداد إلويجب على هذه المؤسسات تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات الالزمة 

  54الفصل 

  :كأن أن يؤسس أو يّسير مؤسسة توظيف جماعي أو شركة تصرف أليال يمكن 

مؤتمن أو التحيل أو  خيانةكان قد صدر عليه حكم من اجل ارتكاب الزور بالكتابات أو السرقة أو  إذا -
ممتلكات الغير أو االختالس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو  أو أموالمن اجل االستيالء على 

  .شيك بدون رصيد أو المشاركة في ذلك أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف إصدار
  .سبب في الفلسةتكأن صدر الحكم بتفليسه أو بال إذا -

  55الفصل 

 بإحدىدينار أو  ألفإلى عشرين  ألفينمن  تتراوحيعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية 
أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط التوظيف الجماعي في األوراق المالية دون  قانونير العقوبتين فقط كل مسيّ 

اجل السنة  انقضاءتواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها عند  الحصول على ترخيص أو
  .وتضاعف العقوبة عند العود. من هذه المجلة 33بالفصل  الوارد

التصرف في صندوق مشترك للديون دون الحصول على وتطبق نفس العقوبة على كل من يتعاطى نشاط 
نشرة  تأشيرةترخيص وكل من يقوم بتوظيف الحصص المصدرة من قبل الصندوق دون الحصول على 

  .لمجلةمن هذه ا 43بالفصل   إليهاالمشار  اإلصدار

  56الفصل 

دينار أو  آالفمن خمسمائة إلى خمسة  تتراوحيعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة اشهر وبخطية 
العقوبتين فقط كل مسير للمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي الذي لم يسع إلى تعيين مراقب  بإحدى

  .وتضاعف العقوبة عند العود .حسابات مؤسسة التوظيف الجماعي

 بإحدىدينار أو  آالفومائتين إلى خمسة  ألفبين  تتراوحبالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية  يعاقب
معلومات كاذبة عن حالة مؤسسة التوظيف الجماعي أو  تأييدأو  إعطاءالعقوبتين فقط كل مراقب حسابات تعمد 

  .العقوبة عند العود وتضاعف. التي بلغ له العلم بها اإلجرامية باألحداثلم يخبر وكيل الجمهورية 

 بإحدىدينار أو  آالفمن خمسمائة إلى خمسة  تتراوحيعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية 
موجوداتها وكل شخص تثبت  هالعقوبتين فقط كل مسيّر للمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي أو للمودع لدي

القيام بالمراجعة أو المراقبة، أو  أثناءمراقب الحسابات تعمد عرقلة  إذامسؤوليته ممن له صفة لتمثيل المؤسسة، 
. داء مهمته وخاصة كل العقود ومستندات الحسابات ودفاتر محاضر الجلساتألامتنع عن مده بالوثائق الالزمة 

  .وتضاعف العقوبة عند العود


