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ة تكوين وتصفي جراءاتبإيتعلق  6102ديسمبر  62خ لهيئة السوق المالية بتاري 20قرار عام عدد 

التغييرات وب االنطالقلمساعدة على ا وصناديق في رأس مال تنمية للتوظيف ةالمشترك الصناديق

 على شركات التصرف فيهاوبواجبات اإلعالم المحمولة  الطارئة عليها

 

،6102ديسمبر62ّّالمالية،ّالمنعقدّفيّمجلسّهيئةّالسوقّّنّ إ  

وّالمتعلقّبإعادةّتنظيم0991ّّنوفمبر01ّّالمؤرخّفي0991ّّلسنة001ّّبعدّإطالعهّعلىّالقانونّعددّ

ّ،منه12ّو62ّ،20ّبالنصوصّالالحقةّوخاصةّالفصولّّوإتمامهالسوقّالماليةّكماّتمّتنقيحهّ

جويلية61ّّالمؤرخّفي6110ّّلسنة22ّّوعلىّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّالصادرةّبالقانونّعددّ

ّّ،البابّالثانيّمكررّمنهاكماّتمّتنقيحهاّوإتمامهاّبالنصوصّالالحقةّوخاصة6110ّّ

ّ ّعدد ّالقانون 82ّّوعلى 6118ّّلسنة ّفي 02ّّالمؤرخ ّب6118ّجويلية ّالمتعلق ّعلىّاصناديق لمساعدة

ّ،اإلنطالق

ترتيبّهيئةّالسوقّالماليةّالمتعلقّبمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّوبالتصرفّوعلىّ

،60ّوخاصةّالفصولّكماّتمّتنقيحهّوإتمامهّبالنصوصّالالحقةّّفيّمحافظّاألوراقّالماليةّلفائدةّالغير

ّمنه،10ّو20ّ،22ّ،11ّّ،21ّ،61ّ،69ّ،62ّ،66

ّ

ّ:ّقررّماّيلي
ّ

 : األولالفصل 

ّ:ّـبقصدّ،ّيالعامّالقرارّإطارّهذافيّ

ّ،االنطالقلمساعدةّعلىّاصندوقّوّرأسّمالّتنميةّفيّللتوظيفّالصندوقّالمشترك":ّدوقصنال" -

- "ّ ّمّمنتفعالالصندوق ّّ":خففبإجراء ّالمنتفعّمشتركالالصندوق ّتنمية ّمال ّرأس ّفي ّللتوظيف

ّ.خففبإجراءّمّمنتفعالّاالنطالقمساعدةّعلىّالّصندوقوّخففبإجراءّم

ّ

 األول الباب

 تكوينالجراءات إ

 : 6الفصل 

دىّلمطلبّإيداعّّفيّتكوينّصندوقّأوّصندوقّمنتفعّبإجراءّمخففّترخيصيستوجبّالحصولّعلىّ
ّ:يحتويّعلىممثلهاّالقانونيّوّيحملّإمضاءصرفّالتشركةّهيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّ

ّّ؛بالكاملتم ّتعميرهاّيّبالملحقّاألولّمنّهذاّالقرارّالعامّلواردةاّترخيصنسخةّمنّبطاقةّال -
ّأعالهاألولّصلبّالملحقّّنصوصّعليهاالوثائقّالم - ّإليه ّإلىّّالمشار ّأخرىّوثيقةّأيةإضافة

ّ.الترخيصّمطلبدراسةّالتصرفّضروريةّلّشركةّتعتبرها

هاّبكل ّوثيقةّأوّمعلومةّإضافيةيمكنّلهيئةّالسوقّالماليةّأنّتطلبّو ّ.مد 
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وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحة،ّفإنهّ
ّ.معّبيانّاألسبابّشركةّالتصرفيتم ّإرجاعهّإلىّ

ّمعّالوصولّمضمونةّرسالةّبواسطةترخيصّالبقرارّّشركةّالتصرفبالغّإّتتولىّهيئةّالسوقّالماليةو
ّ.بالبلوغّاإلعالم

ّ

 : 2الفصل 

نشرةّّإعدادبعدّّإالالشروعّفيّتلقيّاالكتتاباتّّخففمنتفعّبإجراءّمالصندوقّللأوّّصندوقللّيمكنّال
منّهذاّالقرارّالعامّّبالملحقّالثانيللنموذجّالواردّّطبقاّهيئةّالسوقّالماليةمنّقبلّّمؤشرّعليهاصدارّإ
 .خففبإجراءّممنتفعّذاّتعلقّاألمرّبصندوقّإقّالثالثّبالملحدوقّوذاّتعلقّاألمرّبصنإ

ّ.اإللكترونيّالبريدّعبرّهيئةّالسوقّالماليةّإلىّصدارنشرةّاالّنسخةّمنرسالّإّيجبو

 

 : 4الفصل 

بالملحقّالرابعّمنّّطبقاّللنموذجّالواردإعدادّنظامّداخليّوعلىّالمودعّلديهّالتصرفّّشركةعلىّّيجب
ّ ّالعام ّالقرار ّوبالملحإهذا ّبصندوق ّاألمر ّتعلق ّذا ّالخامس ّإق ّبصندوق ّاألمر ّتعلق ّبإجراءّذا منتفع

 .مخفف

ّإرسالّيجبكماّّ.منّقبلّاألطرافّالمعنيةّممضىّهيئةّالسوقّالماليةّلدىّالداخليّالنظامّإيداعويجبّ
ّ.اإللكترونيّالبريدّعبرإلىّالهيئةّّهنسخةّمن

ّ

 الثاني  الباب

على الصندوق المنتفع بإجراء مخفف وواجبات اإلعالم المنجرة أو  صندوقالالطارئة على  التغييرات
  عنها

 : 5الفصل 

ّمخفف ّبإجراء ّالمنتفع ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّعلى ّتطرأ ّأن ّخاضعةّيمكن هيئةّلترخيصّّتغييرات
ّ.وأخرىّغيرّخاضعةّلترخيصهاّالسوقّالمالية

ّتطبيقّالتغييراتّبصورةّفوريةّاوّالحقة بالتطبيقّالفوريّالدخولّالفعليّللتغييرّويقصدّ.ّويمكنّأنّيتم 
ّ.بعدّثالثةّايامّعملّمنّإعالمّحامليّالحصص

القرارّالعامّاإلجراءاتّوواجباتّاإلعالمّالمتعلقةّّالسادسّمنّهذاالملحقّالواردّبويقدمّالجدولّالتأليفيّ
ّ.بكلّتغيير

ّ

ّمسبقاّإعالمّهيئةّالسوقّالماليةّبكلّتغييرّالّينصّعليهّهذاّالقرارّالعامّويجب ّالحاالتّأنّيتم  .ّفيّكل 
 .وكذلكّوسيلةّإعالمّحامليّالحصصّوتحددّالهيئةّطريقةّالمعالجةّالمالئمة

ّ
ّ
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 القسم األول

 وواجبات اإلعالم المنجرة عنها ترخيصالتغييرات الخاضعة إلى 

 

 : 6الفصل 

منّقبلّشركةّالتصرفّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّمطلبّّالتغييراتّالخاضعةّإلىّترخيصّإيداعتستوجبّ

ّ:يحتويّعلىوّيحملّإمضاءّممثلهاّالقانوني

ّتعميرهاّبالكاملّمنّهذاّالقرارّالعامّالسابعبالملحقّّالواردةّترخيصنسخةّمنّبطاقةّالّ- معّتقديمّّيتم 
ّ؛العناصرّالجديدةّبصورةّواضحة

-ّّ ّّالمنصوصّعليهاالوثائق ّلوبالخصوصّّآنفّالذكرّبعالسابالملحق ّالموجه ّاإلعالم حامليّمشروع
 .طلبّالترخيصدراسةّمالتصرفّضروريةّلّشركةّتعتبرهالىّأيةّوثيقةّإضافةّإّالحصص

ّ:المعطياتّالتاليةبالخصوصّّحامليّالحصصاإلعالمّالموجهّلّويجبّأنّيتضمن

ّتحيينهاّصلبّالجديدةالصيغةّّبينّيشتملّعلىّمقارنةّجدولّ- ّالتيّتم  ّالداخليّونشرةّّلألقسام النظام
ّ؛القديمةّالصيغةصدارّوإلا

-ّّ ّأن  ّالتنصيصّعلى ّالداخلي ّالنظام ّاالمحي ن ّإلونشرة ّحامليّّموضوعانّالمحي نةصدار ّذمة على
ّ؛التصرفّشركةّالحصصّفيّمقر

عندّوّالمحي نةصدارّإلنشرةّاعلىّوالمحي نّالنظامّالداخليّّكيفيةّحصولّحامليّالحصصّعلىّتحديدّ-
ّ.لكترونيّالمخصصّلذلكاإلّالبريدّعنوانّاالقتضاءّعلى

 : 7الفصل 

يجبّعلىّشركةّالتصرفّإعدادّتقريرّحولّوجاهةّالتغييراتّالمزمعّإجراؤهاّوتأثيرهاّالمحتملّعلىّ
ّ:مصالحّحامليّالحصصّوذلكّحينّتتعلقّالتغييراتّبالعناصرّالتالية

ّ؛وسياسةّاالستثمارّفاهدأ -
ّمدةّتحجيرّطلبّإعادةّشراءّالحصص؛ -
ّالضامن؛ -
ّمدةّالنشاط؛ّ -
ّعموالتّالتصرف؛ -
ّ.عموالتّإعادةّالشراء -

ّ.ويجبّعلىّشركةّالتصرفّتوجيهّالتقريرّإلىّهيئةّالسوقّالماليةّعندّإيداعّمطلبّالرخيص

ّ
ّ

 : 8الفصل 

ّالترخيصّ ّمطلب ّدراسة ّبمناسبة ّالمزمع ّبالتغييرات ّالمتعلق ّأنّإجراؤها، ّالمالية ّالسوق ّلهيئة يمكن
هاّبكل ّوثيقةّأوّمعلومةّإضافيةتطل ّ.بّبمد 
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وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحة،ّفإنهّ
ّ.يتم ّإرجاعهّإلىّشركةّالتصرفّمعّبيانّاألسباب

ّمعّالوصولّمضمونةّرسالةّبواسطةترخيصّالبقرارّّشركةّالتصرفبالغّإّوتتولىّهيئةّالسوقّالمالية
ّ.بالبلوغّاإلعالم

ّ

 : 9الفصل 

ّموافقتهّعليهاّوأهّمنّقبلّشركةّالتصرفّعالمّالمودعّلديإبعدّّإال ّالمبرمجةالقيامّبالتغييراتّّالّيتمّ 
ّ.هيئةّالسوقّالماليةترخيصّّوبعدّالحصولّعلىّحسبّالحالة

دونّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّحساباتّبّعلىّشركةّالتصرفّإعالمّمراقبّويج
ّ.تأخيرّبالتغييراتّالخاضعةّلترخيص

 

 : 10الفصل 

ّّيجب ّّأن تودع لدى هيئة السوق الماليةالتصرفّّشركةعلى ّالداخلي ّّالمحي نالنظام ّقبلّممضى من
يراتّمنّدخولّالتغيّثالثةّأيامّعملقبلّعلىّاألقلّّنةصدارّالمحيّ إلنشرةّاإلىّضافةّإاألطرافّالمعنيةّ

ّ.حي زّالتنفيذ

ّ.كماّيجبّإرسالّنسخةّمنّهذهّالوثائقّإلىّهيئةّالسوقّالماليةّعبرّالبريدّااللكتروني
ّ

 : 11الفصل 

في الصورة التي ينّص فيها النظام الداخلي للصندوق أو للصندوق المنتفع بإجراء مخفف على إمكانية 
طلب حاملي الحصص إعادة شرائها بصفة مبّكرة تبعا لحصول تغييرات خاضعة لترخيص، فإنه ال يجب 

 .ة مصاريف بالنسبة لحاملي الحصصأيأن تترتب على عملية إعادة الشراء 
ّ

 الثانيالقسم 

 وواجبات اإلعالم المنجرة عنها ترخيصإلى خاضعة ال غير التغييرات

 

 : 12الفصل 

الصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّّحساباتهّومراقبّإعالمّالمودعّلديعلىّشركةّالتصرفّّيجب
ّبالتغييراتّغيرّالخاضعةّإلىّمخففّ ّيجبّعليها ّّالتصريحترخيصّكما علىّّهيئةّالسوقّالماليةلبها
ّ.لّمنّدخولّالتغييراتّحي زّالتنفيذثالثةّأيامّعمّقبلاألقلّ

ّالقيامّبالتغييراتّ منّقبلّاألطرافّالمعنيةّممضىّّالمحي نالنظامّالداخليّّإيداعّبعدّإال ّالمبرمجةوالّيتم 
لدىّهيئةّالسوقّالماليةّمعّإرسالّنسخةّمنّهذهّالوثائقّعبرّالبريدّّنةصدارّالمحيّ إلنشرةّاإلىّضافةّإ

ّ.االلكتروني

ّب ّالمبينة ّالتغييراتّحسبّالصيغ ّالحصصّبهذه ّحاملي ّالتصرفّإعالم ّالواردّوتتولىّشركة الجدول
ّ.الملحقّالسادسّمنّهذاّالقرارّالعامب

ّ
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 : 13الفصل 

ّ ّالتصريح ّالتصرفّعند ّشركة ّيجبّعلى ّالمالية ّالسوق ّالمنتفعّلهيئة ّالصندوق ّأو ّالصندوق بدخول
ّ:اعّملفّيحتويّعلىبإجراءّمخففّفيّفترةّماّقبلّالتصفيةّإيد

ّفيّفترةّماّقبلّالتصفية؛الصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّدخولّمكتوبّيبي نّسببّ -
ّ.حامليّالحصصلّمشروعّالمراسلةّالفرديةّالموجهة -

ّ:المعطياتّالتاليةبالخصوصّالموجهّلحامليّالحصصّّالمراسلةتضمنّويجبّانّت

ّتاريخّانطالقّفترةّماّقبلّالتصفية؛ -
علىّالتصرفّتصفيةّعلىّتحجيرّإعادةّشراءّالحصصّوتأثيرّالدخولّفيّفترةّماّقبلّالّمدى -

ّ.فيّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف
ّ

  الثالث الباب

 إجراءات التصفية

 : 14الفصل 

شركةّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّيستوجبّالحصولّعلىّترخيصّفيّتصفيةّصندوقّإيداعّمطلبّ
ّ:يحملّإمضاءّممثلهاّالقانونيّويحتويّعلىالتصرفّ

ّّيتم ّتعميرهاّبالكامل؛ّمنّهذاّالقرارّالعامّالثامنبالملحقّّلواردةاّترخيصنسخةّمنّبطاقةّال -
ّصلبّالملحقّ - ّإلىّّالثامنالوثائقّالمنصوصّعليها ّإضافة ّأعاله ّإليه ّأخرىّّأيةالمشار وثيقة

ّ.الترخيصّدراسةّمطلبالتصرفّضروريةّلّشركةّتعتبرها

هاّبكل ّوثيقةّأوّمعلومةّإضافية ّ.ويمكنّلهيئةّالسوقّالماليةّأنّتطلبّمد 

يستوجبّالحصولّعلىّترخيصّفيّتصفيةّصندوقّمنتفعّبإجراءّمخففّإيداعّمطلبّلدىّ
بنسخةّّهيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّشركةّالتصرفّيحملّإمضاءّممثلهاّالقانونيّمصحوبا

ّ ّأّاإلدارةّمجلسّجلسةّمحضرمن ّالتصرفّالجماعي ةّاإلدارةّهيئةو بتصريحّوّلشركة
 .كتابيّبعلمّالمودعّلديهّبعمليةّالتصفية

وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحة،ّفإنهّ
ّ.يتم ّإرجاعهّإلىّشركةّالتصرفّمعّبيانّاألسباب

ّمعّالوصولّمضمونةّرسالةّبواسطةترخيصّالبقرارّّالتصرفّشركةبالغّإّوتتولىّهيئةّالسوقّالمالية
ّ.بالبلوغّاإلعالم

 : 15الفصل 

ّيجبّعلىّشركةّالتصرفّقبلّدخولّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّفيّفترةّالتصفية،ّمدّ 
ّ:بالمعلوماتّالالزمةّوبالخصوصّالحصصّحاملي

 ّ؛مخففأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّّحلّالصندوقّتاريخ -
ّمدىّتأثيرّالتصفيةّعلىّتحجيرّإعادةّشراءّالحصص؛ -
ّّ؛التصفيةّلعملياتّالزمنيّالجدول -
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- ّ ّالتنصيصّعلى ّمخففّّالصندوقّأوّالصندوقّمراقبّحساباتلّتقريروجود ّبإجراء المنتفع
ّ.معّتحديدّصيغّحصولّحامليّالحصصّعلىّهذاّالتقريرّالتصفيةّحولّظروف

ّ

 الرابعالباب 

 المالية السوق هيئة تجاهواجبات اإلعالم 
 

 : 16الفصل 

ّالتصرف ّشركة ّعلى ّمخففّّيجب ّبإجراء ّالمنتفع ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّتصفية ّقيمة ّاحتساب بعد
ّ.إيداعهاّدونّأجلّلدىّهيئةّالسوقّالمالية

 .كماّيجبّإرسالّنسخةّمنهاّإلىّالهيئةّعبرّالبريدّااللكتروني
 

 : 17الفصل 

ّتتصرفّفيهاّوإرسالهاّالتيّالصناديقّجميعحولّّإحصائياتّثالثيةّالتصرفّإعدادّشركةّلىيجبّعّ
ّ.ةثالثيّكلّنهايةّمنّيوماّثالثونّفيّأجلّاقصاهّالماليةّالسوقّهيئةّإلى

ّالتيّالصناديقّجميعحولّّإحصائياتّإعدادّعندّنهايةّكلّسنةّمحاسبيةالتصرفّّشركةّعلىكماّيجبّ

ّ.كلّسنةّفيفريّمن51ّفيّأجلّاقصاهّّالماليةّالسوقّهيئةّإلىّاوإرسالهّتتصرفّفيها

ّاإلحصائياتّالمتعلقةّويجب ّّتجميع ّويتمّ ّأوّصندوقّصندوقبكل  ّمنفردة ّمخففّبصفة ّبإجراء ّمنتفع
ّالقرارللنمّطبقاّتقديمها للملحقّالنسبةّلإلحصائياتّالثالثيةّوالعامّبّوذجّالواردّبالملحقّالتاسعّمنّهذا

ّ.السنويةّلإلحصائياتالعاشرّبالنسبةّ

ّ

ّ

 تأشيرة وزيـر المـاليـة    عن مجلس هيئة السوق المالية 

 الرئيس             
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 1 عدد الملحق

 أو صندوق منتفع بإجراء مخفف تكوين صندوقل ترخيصبطاقة ال

 التكوين
ّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ
ّّّ ّتنميةصندوق ّمال ّرأس ّفي ّللتوظيف ّمنتفعّمشترك

ّبإجراءّمخفف
ّاالنطالقمساعدةّعلىّصندوقّّّ
 ّمنتفعّبإجراءّمخففّاالنطالقمساعدةّعلىّصندوقّّّ

 5 :الصندوقصنفّ

 2 :ستثمارإلسياسةّا 
 3 ّ:ّالصندوقّتسمية
 4 ّ:شركةّالتصرفّّتسمية
 1 :المودعّلديهّّتسمية
 6 ّ:الحساباتّّراقباسمّم

ّتفويضّالتصرفّفيّالصندوق
ّّ:المفوضّلهاّالمؤسسةّتسميةّ:داريإلالتصرفّا

 :المفوضّلهاّالمؤسسةّتسميةّ:التصرفّالمحاسبي

7 

ّتوزيعّّ
 رسملةّّ

 8 :تخصيصّالنتائجّصيغ

ّكلّستةّأشهرّّ
ّسنوياّّ
 أخرىّّ

ّالتصفيةّّحتساباّدورية قيمة
ّ ّاساسها ّعلى ّيتم  ّاالكتتابالتي

 :عادةّالشراءإو

9 

ّيتحملهاّّعموالتال  التي
نتفعّالم صندوقالوأ صندوقال

 :بإجراءّمخفف

51 

ّ

 قبلة من عدمبطاقة 
 :الملفّبّكلفاسمّالم
 ّ:ّالشركة

 ّ:الهاتفّ ّ:لكترونيّإلاّالبريد :الفاكسّ
 ّ:ّعنوانّشركةّالتصرف

ّ

 الوثائق المصاحبة
 الواجبّتقديمها قالوثائّ:التكوينّ
ّّ:كلّالصناديقّبالنسبةّل

ّإعدادهّطبقاّاألطرافّالمعنيةمنّقبلّموقعّنظامّداخليّّمشروعّّ منّهذاّالقرارّّفيّالملحقّالرابعّالواردنموذجّللّيتم 
النظامّترسلّنسخةّمنّوّمنتفعّبإجراءّمخففذاّتعلقّاألمرّبصندوقّإقّالخامسّذاّتعلقّاألمرّبصندوقّوبالملحإالعامّ

ّ.لكترونياإلّالبريدعبرّّداخليال
ّ.العمليةّمختلفّأطرافّبينّالمبرمةّاالتفاقياتّّ
ّ.اإلقتضاءعندّّ،الوثائقّالتجاريةّّ
ّ.المهمةّبهذهّالقيامّلديهّالمودعّبقبولّكتابيّتصريحّّ
  .التصرفّضروريةّلملفّالترخيصّشركةّتعتبرهاّأخرىّأيةّوثيقةّّ
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 2 عدد الملحق

  الصندوق صدارإنشرة نموذج 

 

 :موجزتقديم  -أوال

ّ:ّعلىّالنحوّالتاليصندوقّللتقديماّموجزاّّصدارإلاّنشرةّالصفحةّاألولىّمنتعرضّ

ّ.‹‹ّأيّاستثمارّفياالكتتابّّقبلّبعنايةينبغيّأنّتقرأّوّمعلوماتّهامةعلىّّوثيقةالّهحتويّهذتّ››

 : تحذير – 1

حالةّالتسريحّّباستثناء)سنواتّ...ّأنّاألموالّتحجزّلمدةّّإلىّاإلنتباهّإلىّهيئةّالسوقّالماليةتدعوكمّّ››
أساساّفيّالشركاتّغيرّالمدرجةّبالبورصةّّقالصندويستثمرّ(.ّبالنظامّالداخليّالمنصوصّعليهالمبكرّ
ّ.مخاطرّخاصةّتثيروّالتيّ

ّصلبّنشرةّاإلصدارّوالمدرجةّقالصندوالمرتبطةّباالستثمارّفيّمخاطرّباليجبّأنّتكونواّعلىّعلمّ
ّ.“عنّالمخاطرّلمحة”تحتّعنوانّ

ّ ّالجبائيةّاألنظمةبمختلفّّبصفةّآليةالّيعنيّتمتعكمّّالسوقّالماليةّهيئةترخيصّكماّتجدرّاإلشارةّأن 
ّ ّقبل ّمن ّالتصرفالمقدمة ّّشركة ّذلك ّيرتبط ّاحترامّخصوصاحيث ّقواعدلبعضّّقالصندوّبمدى

ّ‹‹.بالوضعيةّالفرديةّلكلّمستثمروّكمّبحصصّالصندوقحتفاظا بمدة كذلكو،ّاالستثمار

ّالنسبةّالمئويةوّإدارتهاّشركةّالتصرفّيّتتولىصناديقّالتال يتضمنّتقديماّلقائمةتأليفي جدول   – 2

 .معروفّآخرّتاريخعندّالمستثمرةّّاألصولّمن

 :الصندوق  صنف – 3

ّمساعدةّعلىّاإلنطالقصندوقّّّّّّّّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ

 :الصندوق  تسمية – 4

ّ

 :فترة الحجز  – 5

 

 : الصندوقمدة نشاط  – 6

ّ

عندّّااللكترونيةّهممواقعّعناوينّبماّفيّذلك)هم إحداثياتو تسميات المتدخلين في نشاط الصندوق – 7

 :(ّاالقتضاء

ّشركةّالتصرفّ-

ّالمودعّلديهّ-
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ّ(المفوضةّوظيفةالّ+ّاسم)ّعندّاالقتضاءّاآلخرينّلهمّفوضالمّ-

ّالحساباتّمراقبّ-

ّ.ينّعندّاالقتضاءأوّالموزعّوزعالمّ-

 : اتصالنقطة  تحديد – 8

ّالّالتنصيصّعلى ّوعنوانرقم ّاإللكترونيّهاتف ّيّالبريد ّإليهمااللذان ّاللجوء ّللمكتتب ّتصاللالّمكن
ّ.معلوماتّقصدّالحصولّعلىبشركةّالتصرفّ

ّ” عرضال ملخص – 9 ّطريق ّالقابلّالمخطط)ّ“المستثمرخارطة ّّالنموذجي ّحسب ّخصائصللتغيير
 :(ّالصندوق

ّالتصرفّبتغييرّّتقوم ّالصندوقّخصائصحسبّّالمخططشركة ّاألخذ ّمع علىّسبيلّّاالعتبارّبعين،
ّ.مدةّالنشاطّالمثال

 

 :المستثمرخارطة طريق 

ّفترةّالحجز
 سنواتّكحدّأدنى...ّ

ّاالكتتابّ:5ّالمرحلةّ 

ّ.ةّاالكتتاببطاقعلىّّاإلمضاء.5ّ

2ّ ّالتيّدفع. ّّسيتمّالمبالغ ّلمدة ّحجزها ّالتسريحّالمبكرّّباستثناءّ،سنوات... حالة
ّ.بالنظامّالداخليّللصندوقّالمنصوصّعليه

ّ.سنوات...ّمدةّنشاطّالصندوقّ.3ّ

ّفترةّاالستثمارّوّالتفويتّ:2ّالمرحلةّ

لفترةّمتوسطهاّّفيّشركاتتقومّشركةّالتصرفّباستثماراتّّ،أشهر...ّّخالل.5ّ

ّ.سنوات...ّ
ّ.لشركةّالتصرفّالتفويتّفيّمساهماتهاّخاللّهذهّالفترةيمكنّ.2ّ
 .االقتضاءعندّّالتفويتّبصفةّتدريجيةّعائداتامكانيةّتوزيعّ.3ّ

ّإ ّطلب عادةّإمكانية
ّ ّالحصص عندّ)شراء

 (االقتضاء

ّفترةّماّقبلّالتصفيةّبقرارّمنّشركةّالتصرفالدخولّفيّّ:3ّالمرحلةّ

الحالةّاألسهمّّتستعدشركاتّجديدةّوّاالستثمارّفيّقفتقومّشركةّالتصرفّبو.5ّ

ّ.المحفظةفيّّالمحتفظّبها
 .االقتضاءعندّّةمساهمكلّإحالةّّبعدعلىّحامليّالحصصّالعائداتّتوزيعّ.2ّ

ّفترةّالحجز

 
ّفترةّالتصفيةالدخولّفيّوّالصندوقّحلقرارّّ:4ّالمرحلةّ

تستعدّالحالةّاألسهمّشركاتّجديدةّوّاالستثمارّفيّقفتقومّشركةّالتصرفّبو.5ّ

ّ.فيّالمحفظةّالمحتفظّبها

 .االقتضاءةّعندّكلّمساهمإحالةّّبعدعلىّحامليّالحصصّالعائداتّتوزيعّ.2ّ
ّاالنتهاءّمنّالتصفيةّ:1ّالمرحلةّ

5ّ ّالنهائي. ّالحصصّّالتوزيع ّحاملي ّمععلى ّيتناسب ّواحدحصّبما ّكل ّفيّة

ّ.الصندوق

ّ٪21ّ)شركةّالتصرفّوّالحصصّحامليّبينّالزائدّفيّالقيمةّإنّوجدّتقاسمّ.2ّ

 (.شركةّالتصرفبالنسبةّلّأقصىّكحد
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 :االستثمارات حولمعلومات  -ثانيا

 :أهداف التصرف  – 1
ّالقسمّيوضح استعمالّّتجنبّمعّوصفّدقيقّتقديميجبّ.ّالتصرفّفيّالصندوقالعامّمنّّالهدفّهذا
ّ.“رأسّالمالّّتحسينّقيمةّ”ّمنّقبيلّالعامةّالصيغ
الماليةّالمزمعّإنجازهاّّاألوراقفيّّاتاالستثمارّأصنافالتصرفّمستقالّعنّمنّهدفّالأنّيكونّيجبّ

أن هّيمكنّأنّيكونّوصفّالهدفّالعامّمصحوباّّ.هذهّاالستثماراتلّوصفمجردّبالتاليّوهوّالّيمثلّ إالّ 
ّ.بالتنصيصّعلىّمختلفّاصنافّاألصولّالتيّستدخلّضمنّتركيبةّمحفظةّالصندوق

ّ
 : االستثمار استراتيجية – 2

ّ.الذيّتم ّاإلعالنّعنهالتصرفّّدفلهشركةّالتصرفّّتحقيقّشرحّكيفيةّإلىهذاّالقسمّّيهدف
اّمنّطهابرنامجّنشمجالّمنّجهةّوّالمستخدمةّالماليةّاألوراقّبينّالتناسقشركةّالتصرفّعلىّتسهرّ

ّ.جهةّأخرى
ّوحصةاالستثمارّّبينّحصةوّليسّحسبّتوزيعّّاألصولّصنفّحسبّاستراتيجيةّاالستثمارّتقديممّيت
ّ.رجّعنّاالستثماراخّهوّما
ّ:ّماّيليّيتضمنّهذاّالقسم،ّيجبّأنّةعامّصفةبو
 

ّّ:االستراتيجياتّالمستخدمةّوصفّ-
ّّنشرةّتصف ّشاملةاالصدار ّمختلفّواضحةّبطريقة ّالمستهدفة ّالمستثمرين االستراتيجياتّّلفئة

ّ:التصرفّمنّهدفّاللتحقيقّّالمستخدمة
ّ؛أوّغيرهاّالجغرافيأوّالمجالّّ،بالقطاعّالصناعيحسبّاستراتيجياتّخاصةّّوجود*ّ
،ّةمخاطررأسّمالّّ،نطالقإلمساعدةّعلىّاّرأسّمال،ّعلىّسبيلّالمثال)التصرفّالمعتمدّّصنف*ّ

ّ...(.رأسّمالّالتنميةّ
 

ّتدخلّفيسالتيّاألصولّّأصنافّمختلفّّتنصّنشرةّاإلصدارّعلىأنّيجبّ:ّفئاتّاألصولّوصف-
ّ.الصندوقّمحفظةتركيبةّ

تدخلّفيّسالتيّفيهاّوّستثماراالّيعتزمّالصندوقّالتيّالماليةالخاصةّباألوراقّّستراتيجيةاالّوصفّ-
ّ.الصندوقتركيبةّمحفظةّ

ّالصندوقّالتيّاألصولّأصنافّوصف ّوّستثماراالّيعتزم ّّامتهمساهفيها ّالتصرفّّتحقيقفي هدف
ّالجغرافيّوّبالخصوصّمنّخالل ّالقطاعي/التوزيع ّّ،لالستثماراتّأو ّأو ّبّمعاييروجود ّترقيممتعلقة

ّاالستثمارّفيها منّشركاتّّ،الدولة)نّمصدريالّمعينةّمنّأصنافعلىّالتركيزّّأوّالشركاتّالتيّسيتم 
ّ(.كبيرةّأوّمتوسطةّأوّصغيرةّالقطاعّالخاصّذاتّرسملة

 : المخاطر لمحة عن – 3
فيّستثماراتّسواءّبالنسبةّلالّالمستثمرّالتيّيواجههاّالمخاطرّحولّمعلوماتّتقديمّإلىهذاّالقسمّّيهدف

والّيحبّأنّيقتصرّتقديمّلمحةّ.ّبالنسبةّلغيرهاّمنّاالستثماراتورصةّأوّبالبّمدرجةالغيرّالشركاتّ
ّمنّتقديمّصنفينأيضاّّيشمليجبّأنّبلّلصندوقّافيهاّّيستثمرّالتيّاألدواتّوصفّحولّلمخاطرّعلى

ّ:المخاطر
ّ(...،ّانخفاضّالسيولةّمثل)المرتبطةّبالصندوقّّالمخاطرّالعامةّ-
ّ.عتمدةالتصرفّالمّاستراتيجيةالمرتبطةّبالمخاطرّّ-

ّ

ّ
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ّ:االصدارّإلىّتقديمّالمخاطرّبصفةّمفصلةّوحسبّأهميتهاّمنّذلكّّنشرةّتهدف
ّّلصندوقاّخصائصّالتنصيصّعلىّ(أ ّتلك ّمنها ّالشركاتّباالستثماراتّالمرتبطةوخاصة غيرّّفي

ّ)ّالبورصةبّالمدرجة ّالماليةاّسيولةغياب ّباالبتكارّمخاطرالّ،ألوراق ّالمرتبطة ّالمخاطر ّالمرتبطة،
ّ...(فترةّالحجزّ،الشركاتّاختيارب

ّب )ّ ّالمخاطر ّأهدافّالمستثمر ّأو ّ ّالصندوقّوأهدافه ّنتائج ّبين ّالتالؤم ّعدم ّإمكانية ّمن معّ)المتأتية
ّ.(المستثمرالتنصيصّأنّهذاّالصنفّمنّالمخاطرّمرتبطّبتركيبةّمحفظةّ

ّ.(خسارةّرأسّالمال)ّالكاملبستثمرّالمّرأسّالمالّعدمّإرجاعالمتأتيةّمنّإمكانيةّالمخاطرّّ(ج
ّ.للمحفظةّالقيمةّالحقيقيةّتصفيةالّقيمةّتعكسّالّالتنصيصّعلىّإمكانيةّأن(ّد

 :( عند االقتضاء)أو الحماية  الضمان – 4
فيّصورةّوجودّالقسمالّيتم ّتعميرّهذاّ حاملّّقبلالمستثمرّمنّّلرأسّالمالّ"ّحمايةّ"ّأوّ"ّضمانّ"ّإالّ 

ّ.الحصص
ّّيستخدم ّّضمانالّ"مصطلح ّالحصصّبّيتمتعّعندما" ّلّالضمانحامل ّالمستثمرالكامل ّالمال .ّرأس
ّ.المستثمرّرأسّالماللّجزئيةّبحمايةحاملّالحصصّّيتمتعّعندما"ّّالحمايةّ"مصطلحّّويستخدم

 : مالمح المستثمر النموذجيو المستهدفونالمكتتبون  – 5
ّي ّالقسم ّهذا ّهدف ّّالتعريفإلى ّوبّالمستهدفينبالمستثمرين ّالصندوق ّخالل ّظالتوّمدةمن المتجهّيف

 .اعتمادها
ّ:ّفإنهّيمكنّالتعريفّبهّمنّخاللّالعناصرّالتاليةّ،بالمستثمرّالنموذجيّفيماّيتعلقّ-

 ّالصندوقّسيولةّبالنظرّإلىّضعفّمخاطرينطويّعلىّّالتوظيف

 ّّالصندوقّفيّاهستثمارإّالتيّمنّالممكنّتتبالمكّأصولمنّّةمحدودالّالحصة

 ّالتوظيفاتّتنويعّضرورةّحولّمعلومات

 ّةّاألموالّالمستثمرةّالحصولّعلىّلمستثمرلّنالّيمك،ّاألصولّحجزّمدة ّ.ّسنوات...ّّلمد 

ّيتعلقّ- ّالتصرفّومعّّ،اعتمادهاّالمتجهّالتوظيفّدةبمّفيما ّهدف ّمع ّمتالئمة ّتكون ّأن ّيجب فإن ه
كماّيجبّأيضاّأنّتكونّمتالئمةّمعّآفاقّ.ّأصنافّاألوراقّالماليةّالتيّيتولىّالصندوقّاالستثمارّفيها

ّ.سيولةّالصندوق

 :تخصيص النتائج صيغ  – 6
ّ.ةّتخصيصّالنتائجسيحددّهذاّالقسمّسيا

الحصصّالتيّالّيمكنّّتوظيفعادةّإّصيغوصفّيجبّّ،األصولستثمارّإعادةّإّصورةّاللجوءّإلىّفي
ّ.الّمنّنفسّصنفّالحصصّالمصدرةّفيّالبدايةإأنّتكونّ

ّ

  :المعلومات االقتصادية  -اثالث

 : الجبائيالنظام  – 1
ّ ّالضريبة ّعلىّالشركاتّالتنصيصّعلىّفصولّمجلة التيّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعيينّوالضريبة

ّ.سيتمّاعتمادها
ّالسوقّالماليةّترخيصالحصولّعلىّّبأنالتذكيرّ ّّأنّالّيعنيّهيئة ّالجبائيةّباألنظمةالصندوقّيتمتع

ّ(.المذكورةّأعالهّالجبائيةباالمتيازاتّّاآلليالتمتعّ)المذكورةّ

 

ّ
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 : والعموالت المصاريف – 2
ّ:ّالدخولّوالخروجّحقوقّ–2.2ّ
أوّتخفضّمنّّمنّقبلّالمستثمرّالمدفوععادةّالشراءّترفعّمنّقيمةّاالكتتابّإعموالتّاالكتتابّوّّ»

ّالسداد ّقيمة ّّتستخدم. ّاّكتسبةالمالعموالت ّّالمصاريفّلتعويضّلصندوقلفائدة صندوقّالّتحملهاالتي
ّّ«...ّّ،الموزعأوّّ،العموالتّغيرّالمكتسبةّفتعودّلشركةّالتصرفأماّ.ّءّاالستثمارنهاإلأوّّلالستثمار

ّ ّيجب ّعملياتالتذكير ّالشراءّبأن ّّيمكنّالّإعادة ّّتتمأن ّ)ّحينّكلفي ّيتحديد ّالتي ّفيهاّحمسالفترة
ّ(.عندّاالقتضاءّشراءالعادةّإملياتّبع

ّ

ّّالمصاريف األساس النسبة ّيتحملهاالتي
ّّالمستثمر ّعندّعند ّو االكتتاب

 شراءالعادةّإ

ّ ّّ،٪أ ّّ،المجال ّ،القصوىالنسبة
 شروطّخاصة

ّ عددّالحصصXّاالكتتابّقيمةّ ّّكتتاباالعمولة مكتسبةّالغير
  الصندوقلفائدةّ

ّ عددّالحصصXّاالكتتابّقيمةّ ٪بّ ّالّكتتاباالعمولة لفائدةّمكتسبة
 الصندوق

ّ،القصوىالنسبةّّ،المجالّّ،٪جّ
 شروطّخاصة

ّ عددّالحصصXّالتصفيةّقيمةّ ّإعمولة غيرّّشراءالعادة
 الصندوقلفائدةّمكتسبةّال

ّ عددّالحصصXّالتصفيةّقيمةّ ٪دّ ّإعمولة مكتسبةّالّشراءالعادة
 الصندوقلفائدةّ

ّ

 :متعلقة بسير الصندوق والتصرف  مصاريف – 6.6

 :ما يلي  حتوي علىي جدولفي شكل  المصاريف جميع يجب تقديم

شركة التصرف،  تأجير)العمليات سير حسن  من أجل ضمان الصندوق يتحملهاالتي  المصاريف جميع -

إن المؤسسات المفوض لها  عموالت، المودع لديه عموالت، التكوين مصاريفأتعاب مراقب الحسابات، 

 ...(.وجدت، 

فترة ما قبل التصفية و فترة )الصندوق  حياة معلومات عن سياسة الخصم المتبعة في نهاية يجب توفير

 .قيمة التصفيةتدني  صورةخصوصا في  مساهماتهإحالة  مرحلةدخوله  عند( عند االقتضاءالتصفية 

مؤسسات  أسهم شراء حصص أو نتيجة مصاريف سيتحمل الصندوق كانما إذا  التنصيص على - 

 (مصاريف غير مباشرة) .التوظيف الجماعي في األوراق المالية
 

  :المعلومات التجارية –رابعا
  :ز التصرفحوافحصص  – 1

 :النموذجي المستثمر مالمح في قسم وردما  ملخص عن

 حصص المستثمرون المعنيون إلخ

 أ  

 ب  

  ... 
   

 

 .القيمةالزائد في  اقتسام شامل حول صيغ وصفتقديم يجب  ،التصرففيما يتعلق بحصص حوافز 
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  : االكتتاب  صيغ – 6

 .و الساعة( سنة/شهر/يوم)غاية ، الى (االسم... )تجميع اوامر االكتتاب عند يتم 

 :تقديم المعلومات التاليةاالكتتاب  عند طلبيجب و

يجب االشارة إلى تاريخ  ، كما(تاريخ النفاذ و الغلق االفتتاحتاريخ ) االكتتابمدة فترة أو فترات  -

 .االكتتابفترة غلق 

 .وعنوانها االكتتاباتتحديد المؤسسة التي وقع تعينها لتلقي  -

 .عند االقتضاء لالكتتابالمبلغ األدنى   -

 .عند االقتضاء شركة التصرف فتح فترة اكتتاب جديدةل تحديد ما إذا كان يمكن  -

بمقتضى قرار صادر  بصفة مبكرةشركة التصرف غلق فترة االكتتاب ل ن يمكنتحديد ما إذا كا  -

 .عنها أو عند بلوغ االكتتابات مبلغا معيّنا

 .القيمة االسمية األصلية  -

 .حصص الصندوق خالل فترة االكتتاب اكتتابمبلغ   -

 .وجود بطاقة اكتتاب  -

  

  :  إعادة الشراء  صيغ – 2

 . و الساعة( سنة /شهر / يوم)، الى غاية (االسم... )يتم تجميع اوامر اعادة الشراء عند 

 :ويجب عند طلب إعادة الشراء تقديم المعلومات التالية

طلبات اعادة الشراء مع التنصيص على التي يحجر خاللها تقديم  فترة الحجزعند االقتضاء تحديد  -

  . حاالت اعادة الشراء المبكر التي حددها النظام الداخلي

 : التنصيص علىإذا كانت عمليات اعادة الشراء ممكنة، يجب  -

 . نقدا: السداد صيغة -

 . وعنوان المؤسسة المعينة لتلقي طلبات اعادة الشراء تسمية -

نقدا أو عن طريق األوراق المالية للشركات التي  :اعادة الشراء عند حل الصندوق صيغ -

عدم وجود بنود تحد  صورةالحصص في  حاملاستثمر فيها الصندوق، وذلك بناءا على طلب 

 .من امكانية التفويت فيها

 

 (للتحديد) :قيمة التصفية  حتسابإدورية تاريخ و  – 4

 (للتحديد) :قيمة التصفية ب عالمإلكيفية نشر أو امكان و  – 5

 (للتحديد) :ية تاريخ ختم السنة المال – 2

 

  :ضافية إمعلومات  –خامسا 

 : صيغ الحصول على الوثائق – 0

 .يباكت لى العموم وذلك بطلبإلى حاملي الحصص أو إبعض الوثائق  إرساليمكن 

 :إضافة ما يلي  

 .التقرير السنوي األخيروالنظام الداخلي و نشرة اإلصدار تحدد كيفية الحصول على ،عند االكتتاب» 

يمكن إرسالها إثر أو  لشركة التصرف موقع الكترونيالعلى ذمة العموم على  الوثائقيمكن أن توضع هذه 

 .يباكتطلب توجيه 

المالية السنوية األخيرة  والقوائمقرير السنوي األخير التوالنظام الداخلي، و، نشرة اإلصدار توضعيجب أن 

أقصاه وذلك في أجل  يباكتإثر توجيه طلب  الحصص يحامل على ذمةالمنتهية المالية  سنةبال خاصةال

هذه الوثائق في شكل  إرساليمكن ، الحصص يحامل باختيار منو. الطلب من تاريخ استالم أسبوع

 .الكتروني
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 «(. للتحديد)على العنوان التالي يمكن نشر هذه الوثائق على الموقع الكتروني لشركة التصرف 

 

 : التكوينالترخيص و تاريخ – 6

يوم )تم تكوينه في و(. سنة/ شهر/ يوم )تحصل هذا الصندوق على ترخيص من هيئة السوق المالية في » 

األموال و يجب االعالم به فور اإليداع و ذلك بتحيين  إيداعتاريخ  هوتاريخ التكوين )  «( سنة/ شهر/ 

 (.نشرة اإلصدار

 

 : نشرة اإلصدارتاريخ نشر  – 2

 .تغيير كلما طرأ تاريخ النشر يجب تحيين

 

 : نهائي تحذير – 4

 .مسبقا للمكتتبين نشرة اإلصداريتم تسليم 

 

 :نشرة اإلصدار المسؤولون عن  –سادسا 

 .اسم ووظيفة األشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة اإلصدار – 0

المتصرف أو المديرون لمجالس إدارة المودع لديه و نوالعام ونالمدير الرؤساءويكون هؤالء األشخاص 

 .العامون

شهادة المسؤولين عن نشرة اإلصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون  – 6

ويكون إمضاء . للواقع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها

 :الشخص أو األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي 

النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها )حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع » 

ل المعلومات الالزمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول وتتضمن ك( النظام الداخلي للصندوقالعمل و

خصائص الصندوق و المتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره 

 .«المعروضة وهي ال تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها  بالسنداتوكذلك الحقوق المرتبطة 

 :سياسة اإلعالم  – 2

 .م هاتفهاسم المسؤول عن اإلعالم ورق

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
ّ
ّ
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 3 عدد الملحق

 منتفع بإجراء مخففال صندوقلاصدار إنشرة نموذج 

 

  :تقديم موجز –أوال 

ّاألولىّمنتعرضّ ّّصدارإلاّنشرةّالصفحة ّموجزا علىّالنحوّالمنتفعّبإجراءّمخففّصندوقّللتقديما
ّ:ّالتالي

ّ.‹‹ّأيّاستثمارّفياالكتتابّّقبلّبعنايةينبغيّأنّتقرأّوّمعلوماتّهامةعلىّّوثيقةالّهحتويّهذتّ››

 : تحذير – 1

ّمخففّالصندوق يخضع ››  ّبإجراء قواعد كما يخضع ل. هيئة السوق المالية ترخيص من قبللالمنتفع

 .تصرف خاصة

ال إاقتناؤها أو  االكتتاب فيهاال يمكن المنتفعّبإجراءّمخففّإلى أن حصص هذا الصندوق  انتباهكم نلفت

 .الحذرينمن قبل المستثمرين 

ال يمكنه التفويت أو يتولى اقتناءها المنتفعّبإجراءّمخففّفي حصص هذا الصندوق كل شخص يكتتب 

 ‹‹.النظام الداخليصلب عليها تتوفر فيهم الشروط المنصوص ال لمستثمرين إ تحويلهافيها أو 

 : تأليفيجدول   – 2

ّ ّالصلّاتقديميتضمن ّّناديققائمة ّالتصرفّتتولىالتي ّّشركة ّالمئويةوإدارتها ّاألصولّمنّالنسبة
ّ.معروفّآخرّتاريخعندّالمستثمرةّ

 : وق المنتفع بإجراء مخففالصند صنف – 3

 منتفعّبإجراءّمخففّّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ

ّمنتفعّبإجراءّمخففّّمساعدةّعلىّاإلنطالقصندوقّّّ

 :الصندوق  تسمية – 4

 :فترة الحجز  – 5

 : الصندوقمدة نشاط  – 6

ّفيّذلكّ)هم إحداثياتوّالمنتفع بإجراء مخفف في نشاط الصندوق تسمية المتدخلين – 7 ّعناوينبما

 :(ّااللكترونيةّعندّاالقتضاءّهممواقع

ّشركةّالتصرفّ-

ّالمودعّلديهّ-

ّ(المفوضةّوظيفةالّ+ّاسم)ّعندّاالقتضاءّاآلخرينّلهمّفوضالم-

ّالحساباتّمراقبّ-
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ّينّعندّاالقتضاءالموزعأوّّوزعالمّ-

 : نقطة اتصال تحديد – 8

بشركةّّاللجوءّإليهاّلالتصاللمكتتبّيمكنّلاللذانّّالبريدّاإللكترونيّهاتفّوعنوانرقمّالّالتنصيصّعلى
ّ.المعلوماتّعلىّقصدّالحصولالتصرفّ

ّ” عرضال ملخص – 9 ّطريق ّالقابلّالمخطط)ّ“المستثمرخارطة ّّالنموذجي ّحسب ّخصائصللتغيير
 :(المنتفعّبإجراءّمخففّالصندوق

فيّ،ّمعّاألخذّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّخصائصشركةّالتصرفّبتغييرّمخططهاّحسبّّتقوم
ّ.مدةّالنشاطّعلىّسبيلّالمثالّاالعتبار

 

 المستثمرخارطة طريق 

ّفترةّالحجز
 سنواتّكحدّأدنى...ّ

ّاالكتتابّ:5ّالمرحلةّ 

ّ.ةّاالكتتاببطاقعلىّّاإلمضاء.5ّ

2ّ ّالتيّدفع. ّّسيتمّالمبالغ ّلمدة ّحجزها ّالتسريحّالمبكرّّباستثناءّ،سنوات... حالة

ّ.المنتفعّبإجراءّمخففّبالنظامّالداخليّللصندوقّالمنصوصّعليه

ّ.سنوات...ّّالمنتفعّبإجراءّمخففّمدةّنشاطّالصندوق.3ّ

ّفترةّاالستثمارّوالتفويتّ:2ّالمرحلةّ

لفترةّمتوسطهاّّفيّشركاتتقومّشركةّالتصرفّباستثماراتّّ،أشهر...ّّخالل.5ّ

ّ.سنوات...ّ
ّ.لشركةّالتصرفّالتفويتّفيّمساهماتهاّخاللّهذهّالفترةيمكنّ.2ّ
 .االقتضاءعندّّالتفويتّبصفةّتدريجيةّعائداتامكانيةّتوزيعّ.3ّ

ّإ ّطلب عادةّإمكانية
ّ ّالحصص عندّ)شراء

 (االقتضاء

ّقبلّالتصفيةّبقرارّمنّشركةّالتصرفّفترةّماالدخولّفيّّ:3ّالمرحلةّ

األسهمّّإلحالةّتستعدشركاتّجديدةّوّاالستثمارّفيّقفتقومّشركةّالتصرفّبو.5ّ

ّ.فيّالمحفظةّالمحتفظّبها
 .االقتضاءةّعندّكلّمساهمإحالةّّبعدعلىّحامليّالحصصّالعائداتّتوزيعّ.2ّ

ّفترةّالحجز

 
ّفترةّالتصفيةالدخولّفيّوالمنتفعّبإجراءّمخففّّالصندوقّقرارّحلّ:4ّالمرحلةّ

األسهمّّإلحالةتستعدّشركاتّجديدةّوّاالستثمارّفيّقفتقومّشركةّالتصرفّبو.5ّ

ّ.فيّالمحفظةّالمحتفظّبها

 .االقتضاءةّعندّكلّمساهمإحالةّّبعدعلىّحامليّالحصصّالعائداتّتوزيعّ.2ّ
ّاالنتهاءّمنّالتصفيةّ:1ّالمرحلةّ

5ّ .ّ ّالحصصّّالنهائيالتوزيع ّحاملي ّمععلى ّيتناسب ّواحدحصّبما ّكل ّفيّة

ّ.المنتفعّبإجراءّمخففّالصندوق

21ّ)ّّّّّشركةّالتصرفوّالحصصّحامليّبينّالزائدّفيّالقيمةّإنّوجدّتقاسمّ.2ّ

 (.شركةّالتصرفبالنسبةّلّأقصىّكحدّ٪
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  :االستثمارات  حولمعلومات  –ثانيا

 : االستثمار استراتيجيةأهداف التصرف و – 1
األساسيةّّكذلكّاألصنافوالمنتفعّبإجراءّمخففّّالتصرفّفيّالصندوقالعامّمنّّالهدفّيقدمّهذاّالقسم

ّ.ّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّمحفظةّمنّاألصولّالتيّستكون
ّ
ّ.ّاألصولّأصنافّحسبّاستراتيجيةّاالستثمارّتقديممّيتو
ّ
 : المخاطر لمحة عن – 2

لالستثماراتّفيّّبالنسبةسواءّّالمستثمرّالتيّيواجههاّالمخاطرّحولّاتمعلومّتقديمإلىّهذاّالقسمّّيهدف
تقديمّلمحةّيقتصرّّبّأنوالّيجّ.ستثماراتاالّمنّبالنسبةّلغيرهابالبورصةّأوّّمدرجةالغيرّّالشركات

ّبلّيجبّأنّيشملالمنتفعّبإجراءّمخففّّلصندوقافيهاّّيستثمرّالتيّاألدواتّوصفّعلىحولّلمخاطرّ
ّ:المخاطرّتقديمّصنفينّمنأيضاّ

ّ(...،ّانخفاضّالسيولةّمثل)ّالمنتفعّبإجراءّمخففّالمرتبطةّبالصندوقّالمخاطرّالعامةّ-
ّ.عتمدةالتصرفّالمّبإستراتيجيةالمرتبطةّالمخاطرّّ-

ّ
 :( عند االقتضاء)أو الحماية  الضمان – 3

فيّصورةّوجودّالّيتم ّتعميرّهذاّالقسم حاملّّالمستثمرّمنّقبلّلرأسّالمالّ"ّحمايةّ"ّأوّ"ّضمانّ"ّإالّ 
ّ.الحصص
ّّيستخدم ّّضمانالّ"مصطلح ّالحصصّبّيتمتعّعندما" ّلّالضمانحامل ّالمستثمرالكامل ّالمال .ّرأس
ّ.المستثمرّرأسّالماللّجزئيةّبحمايةحاملّالحصصّّيتمتعّعندما"ّّالحمايةّ"مصطلحّّويستخدم

ّ

 : و مالمح المستثمر النموذجي المستهدفونالمكتتبون  – 4
وبمدةّالمنتفعّبإجراءّمخففّّالصندوقّمنّخاللّينالمستهدفّينالمستثمربّالتعريفّإلىهذاّالقسمّّيهدف

ّ.التوظيفّالمتجهّاعتمادها
ّ

 :تخصيص النتائج صيغ  – 5
ّ.ةّتخصيصّالنتائجسيحددّهذاّالقسمّسيا

الحصصّالتيّالّيمكنّّتوظيفعادةّإصيغّوصفّيجبّّاألصول،ستثمارّإعادةّإّصورةّاللجوءّإلىّفي
ّ.الّمنّنفسّصنفّالحصصّالمصدرةّفيّالبدايةإأنّتكونّ

ّ

  :المعلومات االقتصادية  –ثالثا 

 : الجبائيالنظام  – 1
ّعلىّالشركاتّ ّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعيينّوالضريبة ّالضريبة التيّالتنصيصّعلىّفصولّمجلة

ّ.سيتمّاعتمادها
يتمتعّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّّأنّالّيعنيّهيئةّالسوقّالماليةّترخيصالحصولّعلىّّبأنالتذكيرّ
ّ(.المذكورةّأعالهّالجبائيةباالمتيازاتّّاآلليالتمتعّ)المذكورةّّالجبائيةّباألنظمة

 : والعموالت المصاريف – 2

ّ:ّالدخولّوالخروجّحقوقّ–2.2ّ

 :والتصرف المنتفعّبإجراءّمخففّمتعلقة بسير الصندوق  مصاريف – 6.6
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  :المعلومات التجارية  –رابعا 

  : التصرفحوافز حصص  – 1

 :النموذجي المستثمر مالمح في قسم ردما هو و ملخص عن

 حصص المستثمرون المعنيون .إلخ

 أ  

 ب  

  ... 
   

 .القيمةاقتسام الزائد في  شامل حول صيغ يجب تقديم وصف ،فيما يتعلق بحصص حوافز التصرف

 

  : االكتتاب  صيغ – 6

ويجب عند طلب . و الساعة( سنة/شهر/يوم)، الى غاية (االسم... )يتم تجميع اوامر االكتتاب عند 

 :االكتتاب تقديم المعلومات التالية

يجب االشارة إلى تاريخ  ، كما(تاريخ النفاذ تاريخ االفتتاح الغلق و) االكتتابمدة فترة أو فترات  -

 .غلق فترة االكتتاب

 .وعنوانها االكتتاباتتحديد المؤسسة التي وقع تعينها لتلقي  -

 .لالكتتاب عند االقتضاءالمبلغ األدنى   -

 .تحديد ما إذا كان يمكن لشركة التصرف فتح فترة اكتتاب جديدة عند االقتضاء  -

كتتاب بصفة مبكرة بمقتضى قرار صادر تحديد ما إذا كان يمكن لشركة التصرف غلق فترة اال  -

 .عنها أو عند بلوغ االكتتابات مبلغا معيّنا

 .القيمة االسمية األصلية  -

 .خالل فترة االكتتابالمنتفعّبإجراءّمخففّحصص الصندوق  اكتتابمبلغ   -

 .وجود بطاقة اكتتاب  -

  

  :  صيغ إعادة الشراء  – 2

 . و الساعة( سنة /شهر / يوم)، الى غاية (االسم)... يتم تجميع اوامر اعادة الشراء عند 

 :ويجب عند طلب إعادة الشراء تقديم المعلومات التالية

التي يحجر خاللها تقديم طلبات اعادة الشراء مع التنصيص على  فترة الحجزعند االقتضاء تحديد  -

 .  حاالت اعادة الشراء المبكر التي حددها النظام الداخلي

 : إذا كانت عمليات اعادة الشراء ممكنة، يجب التنصيص على -

 . نقدا: صيغة السداد -

 . تسمية وعنوان المؤسسة المعينة لتلقي طلبات اعادة الشراء -

ّمخففّصيغ اعادة الشراء عند حل الصندوق ّبإجراء نقدا أو عن طريق األوراق المالية : المنتفع

، وذلك بناءا على طلب حامل الحصص في بإجراءّمخففالمنتفعّّللشركات التي استثمر فيها الصندوق

 .صورة عدم وجود بنود تحد من امكانية التفويت فيها

 

 (للتحديد) :قيمة التصفية  حتسابإدورية تاريخ و  – 4

 (للتحديد) :قيمة التصفية ب عالمإلكيفية نشر أو امكان و  – 5

 (للتحديد) :ية تاريخ ختم السنة المال – 2

 

  :ضافية إمعلومات  –خامسا 
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 : صيغ الحصول على الوثائق – 0

 

 : الترخيص و التكوين تاريخ – 6

/ شهر/ يوم )على ترخيص من هيئة السوق المالية في المنتفعّبإجراءّمخففّتحصل هذا الصندوق » 

به فور األموال و يجب االعالم  إيداعتاريخ  هوتاريخ التكوين )  «( سنة/ شهر/ يوم )تم تكوينه في (. سنة

 (.اإليداع و ذلك بتحيين نشرة اإلصدار

 

 : نشرة اإلصدارتاريخ نشر  – 2

 .تغيير كلما طرأ تاريخ النشر يجب تحيين

 

 : نهائي تحذير – 4

 .مسبقا للمكتتبين نشرة اإلصداريتم تسليم 

 

  :نشرة اإلصدار المسؤولون عن  –سادسا 

 .مسؤولية نشرة اإلصداراسم ووظيفة األشخاص الطبيعيين الذين يتحملون  – 0

لمجالس إدارة المودع لديه و المتصرف أو المديرون  المديرون العامون الرؤساءويكون هؤالء األشخاص 

 .العامون

شهادة المسؤولين عن نشرة اإلصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون  – 6

ويكون إمضاء . قع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مظللةمسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للوا

 :الشخص أو األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي 

ي بها الجارالتشريعية والترتيبية  النصوص)حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع » 

ّمخففّالنظام الداخلي للصندوقالعمل و ّبإجراء وتتضمن كل المعلومات الالزمة للمستثمرين ( المنتفع

ّمخففّلبناء حكمهم حول خصائص الصندوق ّبإجراء المودع لديه وموزع المتصرف فيه وو المنتفع

المعروضة وهي ال تتضمن  بالسنداتوخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة  حصصه

 .«سهوا من شأنه أن يغير أبعادها 

 :سياسة اإلعالم  – 2

 .اسم المسؤول عن اإلعالم ورقم هاتفه
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 4عدد  الملحق

 للصندوقلنظام الداخلي نموذج ا

ويتمّاحداثهّبمبادرةّ.ّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيمنّالبابّالثانيّمكررّّألحكامّيخضعّالصندوق

ّ:من

 (الترخيصالعنوانّوّعددّوّةاالجتماعيّالتسميةذكرّ)شركةّالتصرفّ -

 (العنوانةّواالجتماعيّالتسميةذكرّ)مودعّلديهّو -

ّ"يعتبرّموافقةّعلىّنظامهّالداخليصندوقّاالكتتابّفيّحصصّالانّ:ّ"تنبيه

ّ...في:ّهيئةّالسوقّالماليةمنّقبلّّصندوقالترخيصّللتاريخّ

 : تنبيه

ّّتلفتّ“ ّالمالية ّالسوق ّهيئة ّانتباهكم ّإلى ّلمدة ّاموالكم ّعلى ّالحجز ّسيقع ّانه ...ّ حالةّّباستثناء)سنة،
الشركاتّغيرّالمدرجةّّأساساّفيّقالصندويستثمرّ(.ّبالنظامّالداخليّالمنصوصّعليهالتسريحّالمبكرّ

ّ.مخاطرّخاصةّتثيرالتيّبالبورصةّو

عنّّلمحة”والمدرجةّتحتّعنوانّّقالصندوالمرتبطةّباالستثمارّفيّمخاطرّباليجبّأنّتكونواّعلىّعلمّ
ّ.“المخاطر

ّ ّاألنظمةّالجبائيةبمختلفّّبصفةّآليةالّيعنيّتمتعكمّّهيئةّالسوقّالماليةترخيصّكماّتجدرّاإلشارةّأن 
ّ ّقبل ّمن ّالتصرفالمقدمة ّخصوصاّشركة ّذلك ّيرتبط ّاحترامّحيث ّقواعدلبعضّّقالصندوّبمدى

 ّ“.بالوضعيةّالفرديةّلكلّمستثمروّكمّبحصصّالصندوقاحتفاظ بمدة وكذلك،ّاالستثمار

 تقديم عام: العنوان االول

 التسمية : 0الفصل 

 (.بهلكلّالوثائقّالمتعلقةّ"ّالصندوق"اذاّاقتضىّاالمر،ّيجبّاضافةّكلمةّ...ّ)ّقالصندو يسمى

 الشكل القانوني وتكوين الصندوق : 6الفصل 

ّ ّّقالصندويكون ّمشتركة ّملكية ّشكل ّالمعنويةّالماليةّلألوراقفي ّبالشخصية ّيتمتع ّال .ّ شركةّوتمثل
ّ.فيّمعامالتهّمعّالغيرّصندوقالالتصرفّ

ّفيّإيداعّاموال ّتحريرّشهادة ّيتعينّعلىّالمودعّلديه ّالىّقالصندو كما ّصراحة ّاالشارة تسميةّّمع

ّ(16)ّوجودّحامليّحصصّصورةالّتتحققّالملكيةّالمشتركةّاالّفيّ.ّالمبالغّالمدفوعةّنقداوّقالصندو

ّ.علىّاالقل

ّ.قتاريخّالفعليّلتكوينّالصندوموالّاليعتبرّتاريخّايداعّاال

 توجه التصرف : 2الفصل 

 .اهدافّواستراتيجيةّاالستثمار
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 وصف االستثمارات: العنوان الثاني

 توجه التصرف : 4الفصل 

 :واستراتيجية االستثمار هدف1.4

 :ّ......ّالصندوقّفيّّالتصرفّقيّيتمثلّهدف

 ّ:والتيّيمكنّانّتحتويّعلىّالعناصرّالتاليةّّفئةّأصوللكلّّاالستثماريةّاالستراتيجيةّوصفّيجب

سنداتّالمساهمةّاوّسنداتّراسّمالّالشركاتّاوّسنداتّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّالمالّمعّ -

 .تحديدّنوعيةّالسنداتّالتيّيخولّلشركةّالتصرفّاالستثمارّفيها

 :راسّمالّالشركاتّاالسهمّالتيّتمكنّمنّالمشاركةّفيّ -

 ّاوّالقطاعيّللمصدرين/التوزيعّالجغرافيّو

 ّ(صغيرةّاوّمتوسطةّاوّكبيرة)مستوىّالرسملة 

 مقاييسّاخرىّلالختيار 

 .الماليةّاخرىّاألوراقّفيّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتحيازةّاالسهمّاوّحصصّ -

ّاكتتبّ الماليةّاوّحقوقّّاألوراقّفيّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتاالسهمّاوّحصصّفيّّقالصندواذا

ّنفسّ ّتتصرفّفيه ّآخر ّكيان ّفي ّتوظيفّمالي ّبالمتصرف،ّتمثل ّمرتبطة ّشركة ّالتصرفّاو شركة

ّ.الداخليّفيجبّاالشارةّالىّهذهّالمعلومةّفيّالنظام

ّللودائع، ّبالنسبة ّتحقيقّفيّالمساهمةّووصفّومستوىّالداخليّالخصائصّالنظامّانّيحددّفيجبّاما

ّالتصرفّهدف ّيجبّتحديد. النسبةّالقصوىّلمبالغّالحساباتّالجاريةّللشركاءّبالنسبةّلموجوداتّّكما

ّ.قالصندو

 (الهدفّتحقيقّعلىّالعملياتّينبغيّانّتقتصرّجميع)الهدفّالمنشودّ -

 ّالتصرفّفيّالسيولة

 ّّّقالصندوالترفيعّفيّمداخيل

 ّآخرّنوع......ّ

ّمستوىّاالستعمالّاالوسطّواالقصىّالمزمعّانجازه -

 االستثمار قواعد -2.4

ّ(.االستثمارّوخارجّحصةّاالستثمارّحصة)ّقالصندوالمنطبقةّعلىّّاالستثمارّقواعدّيجبّتحديد

قواعد المساهمات المشتركة والتفويت في المساهمات المشتركة وتحويل المساهمات واسداء  -3.4

 التصرف او شركات مرتبطة بها الخدمات من قبل شركة

ّّتنفذهاّالتيّالقواعدّتحديد ّالتصرف ابانّّذلكّفيّبماّالحصصّمالكيّمصلحةّعلىّللحفاظشركة

 .الحصصّمالكيّإعالمّأساليبّمعّذكرّالمصالحّتضارب

ّ
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  المخاطر مالمح عن -4.4

ّالتصرفّتقديمّعلىّيتعين ّّمعلوماتّشركة ّحول ّيتعلقّفيماّالمستثمرّيواجههاّالتيّالمخاطروجيهة

ّ.االستثماراتّمنّغيرهاّمدرجةّأوّالغيرفيّالشركاتّّباالستثمارات

 سير الصندوق صيغ: العنوان الثالث

 الصندوقحصص  : 5الفصل 

.ّموجوداتّالصندوقحصصّوتمثلّكلّحصةّنفسّالجزءّمنّّتتكونّحقوقّالمالكينّالمشتركينّمن

ّالحصصّالتيّ ّعدد ّبحسب ّالصندوق ّموجودات ّعلى ّمشتركة ّملكية ّبحق ّحصة ّحامل ّكل ويتمتع

ّ.يمتلكها

ّاختياريةّاتمعلوم

شركةّالتصرفّالىّاجزاءّ(ّتحديدّالهيكلّالمتخصص)الصندوقّعلىّاثرّقرارّّيمكنّتجزئةّحصص

ّ...(.ّواحدّعلىّألفّواحدّعلىّمائة،ّالعشر،:ّالجزءّّتحديد)حصصّ

ّالشراءّتنظمّالداخليّالتيّالنظامّاحكامّوتنطبق ّتتناسبّالتيّيجبّانّاألجزاءّعلىّاالكتتابّواعادة

ّتمثلهاّمعّقيمتها ّالحصصّالتي ّالمتعلقةّللنظامّاألخرىّاألحكامّكلّتطبق. ّبالحصصّعلىّالداخلي

 .ّذلكّخالفّيقعّالتنصيصّصراحةّعلىّلمّماّللتنصيصّعليها،ّالحاجةّاألجزاءّدون

حصصّّإنشاءّخاللّالحصصّمنّقررّتقسيمتانّّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص)ّشركةّالتصرفلويمكنّ

ّ.القديمةّهمحصصّالحصصّمقابلّلمالكيّتخصيصهاّيتمّجديدة

 الحصص وقيمة عدد -1.5

ّللحصةّاألصليةّاالسميةّالقيمة -

ّ.عندّاالقتضاءّكتتابلالّاألدنىّالمبلغ -

 الحقوق المرتبطة بالحصص -2.5

ّ.فيّحالّكانّالسدادّنقداّاوّعنّطريقّالسنداتوصفّللحقوقّالمرتبطةّبالحصصّ

 للموجودات المبلغ األدنى : 6الفصل 

الّيجوزّاعادةّشراءّحصصّمكتتبةّسلفاّاذاّنزلتّالقيمةّاالصليةّللحصصّالمتداولةّالىّخمسينّالفّ

واذاّبقيتّالقيمةّاالصليةّلمجموعّالحصصّالمتداولةّمدةّتسعينّيوماّدونّمائةّالفّدينار،ّفعلىّ.ّدينار

ّ.المتصرفّانّيقومّبحلّالصندوق

 الصندوق مدة : 7الفصل 

ّفيّالفصلّ...ّتاريخّمنّسنةّ...ّالصندوقّمدةّتكون 22ّّينباستثناءّحاالتّالحلّالمبكرّالمشارّاليها

ّ.ّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتّمنّمجلة33ّوّّسابعا
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ّ.فّعندّاالقتضاءشركةّالتصرالصندوقّمنّقبلّّمدةّتجبّاالشارةّالىّامكانيةّتمديد

ّّعندّاالقتضاءاإلشارةّ ّكلّتدومّمتتابعةأوّفتراتّفترةّّ....ّـبّللتمديدّقابلةّتكونّالصندوقّمدةإلىّأن 

يجبّاعالمّحامليّالحصصّ.ّسنة،ّوذلكّبمبادرةّمنّالمتصرفّوبموافقةّالمودعّلديه...ّّمنهاّواحدة

االصليةّللصندوقّّبهذاّالقرارّوذلكّفيّاجلّالّيتعدىّالثالثةّاشهرّقبلّانتهاءّالمدةّهيئةّالسوقّالماليةو

ّ.اوّمدةّالتمديدّالسابق

 الحصص  اكتتاب : 8الفصل 

 االكتتاب  فترة -1.8

ّ:يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّ
ّاالكتتابّفترة -
- ّ ّكانّهناكّمبلغّاقصىما ّتمّبلوغه،ّالّتقبلّمعينّإذا ّفترةّاالكتتاباتّاذا الّّالتيّاإلشعارّمدة

ّيقومونّبتوزيعّالذينّواألفرادّالمؤسساتّاعالمّإجراءاتّاالكتتاباتّالجديدةّعندّانقضائها،ّتقبل
 .االكتتابّتنفيذّاوامرّقواعدّوّالصندوقّحصصّومالكيّحصصّالصندوق

- ّ ّيجوزما ّفترةّقبلّاوانها،ّاالكتتابّفترةّإنهاءّإذا االكتتاباتّالجديدةّّالّتقبلّالتيّاإلشعارّمدة
ّانقضائها، ّبتوزيعّواألفرادّالمؤسساتّاعالمّإجراءاتّعند ّيقومون ّحصصّالصندوقّالذين

 .ّاالكتتابّتنفيذّاوامرّقواعدّوّالصندوقّحصصّومالكي
 .ّالحصصّمالكيّاعالمّوإجراءاتّاالكتتابّفترةّفتحّإعادةّالممكنّمنّكانّإذاماّ -
 (.ّنقداّاالكتتابّفقطّيسمح)ّلالكتتابّاألدنىّالمبلغ -
ّاالصدار - ّإذاّالمئوية،ّالنسبة)ّعموالت ّالتقديري، ّينقصّّالمبلغ ّاو ّيزداد ّالعموالت ّمبلغ كان

 (.ّالدفعّوتاريخّقاعدةّاالحتسابّالمبلغّو)ّمصاريفّتكوينّالصندوقّوكذلكّ(تدريجيا
ّ.اساسهاّاالكتتاباتّعلىّتتمّالتيّقيمةّالتصفية -

 
 االكتتاب صيغ  -2.8 

ّ:يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّ
 ّنقدا:ّاالكتتابّطرق -
 ّاألصليةّاالسميةّالقيمة -
 باالكتتابّالتزامّلالكتتابّأوّاألدنىّلمبلغعندّاالقتضاء،ّا -
 (ّوجدتّإن)ّعموالتّاالكتتابّالمنطبقة -
ّفترة - ّتقبلّالتيّاإلشعارّمدة ّانقضائها،ّال ّعند ّالجديدة ّالمؤسساتّاعالمّإجراءاتّاالكتتابات

ّتنفيذّاوامرّوقواعدّالصندوقّحصصّومالكيّحصصّالصندوقّالذينّيقومونّبتوزيعّواألفراد
ّ.االكتتاب

 

 شراء الحصص اعادة : 9الفصل 

ّ:المعلوماتّالتاليةّّبّالتنصيصّبالخصوصّعلىيج
 .صيغّإعادةّشراءّالحصص -
 .ّالشراءّلعملياتّاعادةّمدةّالحجزّالمحتملة -
 .ّالشراءّاساسهاّعملياتّاعادةّعلىّتتمّالتيّقيمةّالتصفية -
العموالتّيزدادّاوّينقصّكانّمبلغّّالمبلغّالتقديري،ّإذاّالمئوية،ّالنسبة)ّالشراءّعموالتّإعادة -

ّ.أيام3ّّأقصاهاّمدةّخاللّالمودعّلديهّقبلّمنّشراءّعملياتّاعادةّويقعّسداد(.ّتدريجيا
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 الحصص احالة : 10الفصل 

ّمالكّإلىّأوّالغيرّإلىّوقتّأيّفيّحصصهمّاحالةّالحصصّمالكييمكنّلّيجبّالتنصيصّعلىّأن ه

 .المتعاقبينالتيّتم ّإحالتهاّّحامليّالحصصبينّّيربطّالذيمعّاإلشارةّإلىّآثارّالتضامنّّخرآّحصص

 توزيع المداخيل : 11الفصل 

منّمجموعّالمبالغّالمتأتيةّمنّالفوائضّوالمنحّوالمرابيحّوالمتخلداتّّللصندوقتتكونّالنتيجةّالصافيةّ
ّ ّالصندوقّومنّمداخيلّلمحفظةومكافآتّالحضورّومنّايّمحاصيلّاخرىّتتعلقّبالسنداتّالمكونة

ّ.ّالمبالغّغيرّالمستعملةّمخصومّمنهاّاعباءّوعموالتّاالستغاللّوالتصرف
المرحلةّمعّاضافةّاوّخصمّحسبّالحالةّّواألرباحوتتكونّاالموالّالمعدةّللتوزيعّمنّالنتيجةّالصافيةّ

ّ.رصيدّحسابّتسويةّالمداخيلّالمتعلقةّبالسنةّالماليةّالمنتهية
ّ.جوتقررّشركةّالتصرفّكيفيةّتقسيمّالنتائ

ّ:ّالتاليةّالصيغّمنّواحدةّيختارّأنّللصندوقّيجوز
ّ.المعدةّللتوزيعّكلّاالموالّرسملةّتقع:ّالرسملةّالكاملةّ -
ّ.المعدةّللتوزيعّعلىّاساسّاقربّرقمّصحيحّكلّاالموالّتوزيعّيقع:ّالتوزيعّالكاملّ -
- ّ

 توزيع مداخيل التفويت في االستثمارات : 12الفصل 

ّ.التوزيعّوكيفيةّاالحتسابّيجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّطرق
ّ

 :التصفية قيمةواحتساب  تقييمال قواعد : 13الفصل 
ّ:تحديدّ  يجب
 .ّالتصفيةّقيمةّاحتسابّودوريةّتاريخ -
ّ.لألصولّوالمحاسبيةّالتقييميةّالقواعد -

ّ

 السنة المالية : 14الفصل 

 .ّالمقبلّمنّالعام......ّّيومّوتنتهي......ّيومّعامّكلّفيّالماليةّالسنةّتبدأ
 .المقبلّمنّالعام......ّّيومّوتنتهي......ّيومّاألولىّالسنةّتبدأّاستثنائية،ّبصورةّو:ّعندّاالقتضاء

 

 الدورية المعلومات : 15الفصل 

والتقريرّالسنويّللسنةّّللصندوقّالماليةّالقوائمّبإعدادّشركةّالتصرفّقومتّمحاسبية،ّسنةّكلّانتهاءّعند
ّ.ّالمنقضية

ّ.علىّصحةّجردّاالصولالمودعّلديهّالحساباتّكماّيصادقّّمراقبّالماليةّصحةّالقوائمويصادقّعلىّ
ّتاريخّمنّأشهر(3ّ)ّثالثةّأقصاهّأجلّفيّالحصصّحامليّذمةّشركةّالتصرفّهذهّالوثائقّعلىّتضع
ّالذيّالسنةّانهاء ّالمداخيل ّبمبلغ ّتعلمهم ّكما ّلهمّيحقّالمحاسبية ّ ّّوترسل. ّبالبريد ّالوثائقّإما اوّهذه

لشركةّّاالجتماعيّبالمقرتهمّذمّتوضعّّعلىّاوّاالحصصّالذينّيطلبونهّحامليّالىّبالبريدّااللكتروني
ّ.التصرف

ّ.التصفيةّقيمةتقومّشركةّالتصرفّباحتسابّّسداسي،ّكلّنهايةّفي
ّ

 حوكمة الصندوق : 16الفصل 

 :ّهذاّالفصلّحسبّالحالةّيجبّتكييف
ّ.اتاالستثمارّلجنةّأو/ّّو(ّاالستراتيجية)ّاالستشاريةّاللجنةّ،عندّاالقتضاء
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 :ّإلىّاإلشارةّتجدر
 .اتاالستثمارّلجنةّأو(ّاالستراتيجية)ّاالستشاريةّاللجنةّتكوينّشروطّ-
 .اتاالستثمارّلجنةّأو(ّاالستراتيجية)ّاالستشاريةّاللجنةّمهامّ-
 .واليتهمّمدةّوّأعضائهاّتعيينّشروطّ-
 .أعضائهاّتجديدّشروطّاالقتضاء،ّعندّ-
 .أعضاءّاللجانّاالجورّالمزمعّاسنادهاّالىّاالقتضاء،ّعندّ-
ّاخذّ- ّطرقّاالستثماريةّالقراراتّطرق ّاالستثمارات، ّفي ّ)المتصرفّعزلّوالتفويت ّحقوق....

 (التصويت
 .االستدعاءشروطّّ-
 

.ّاستثماريةّقراراتّتأخذّوالّهارأيّتقديمّاتاالستثمارّلجنةّأو(ّاالستراتيجية)ّاالستشاريةّلجنةتتولىّال
ّ.والتفويتّفيّاالستثماراتّاالستثماريةّالقراراتّلشركةّالتصرفّاتخاذّفقطّيخول

ّ
ّ الصندوق حياة خالل تطرأ التي بالتغييرات المتعلقة القواعد : 17الفصل 
ّالحصصّبشأنهاّّبالنسبة ّحاملي ّآراء ّتلقي ّصيغ ّالتنصيصّعلى ّيجب ّلتصريح ّالخاضعة للتغييرات

ّ.وعلىّالنسبةّالدنياّالالزمةّمنّأصواتّحامليّالحصصّقصدّالموافقةّعلىّإجراءّالتغيير
 

 في نشاط الصندوق المتدخلون: العنوان الرابع

 التصرف شركة : 18الفصل 

 .ّللصندوقّالمحددةّللتوجهاتّطبقاّتصرفّالىّشركةّالصندوقّتعهدّادارة
ّتو ّالتصرفعمل ّالحصصّّشركة ّحاملي ّلمصلحة ّالحاالت ّكل ّّوتتولىفي ّحقوق االقتراعّممارسة

 .ّالصندوقمكونةّلمحفظةّالمرتبطةّبالسنداتّال
ّ.التصرفّشركةّالتيّتضطلعّبهاّالمهامّجميعّتحديديجبّو
ّ

 لديه المودع : 19الفصل 

بعملياتّبيعّّالمتعلقةّشركةّالتصرفلديهّالمحافظةّعلىّموجوداتّالصندوقّوفرزّاوامرّّيتولىّالمودع
ّّباألوراقالمرتبطةّّواإلسنادوشراءّالسنداتّوبممارسةّحقوقّاالكتتابّ .ّالصندوقالماليةّالتيّيضمها

ّ.عاتوتولىّالحصولّعلىّكلّالمقابيضّوالقيامّبكلّالدفتو
ّ.الصندوقفيّحقّالتصرفّالمتخذةّّمنّصحةّقراراتّشركةّلديهّالتأكدّوعلىّالمودع

ّ.لديهّالمودعّالتيّيضطلعّبهاّالمهامّجميعّبّتحديدكماّيج
ّ

ّالمفوض له االداري والمحاسبي : 20الفصل 

ّ.......الىّوالمحاسبيّالتصرفّاإلداريّالتصرفّنشاطّشركةّفوضت
ّ

 الحسابات مراقب : 21الفصل 

ّوذلكّاوّهيئةّاالدارةّالجماعيةّشركةّالتصرفّادارةّمجلسّقبلّمنّللصندوقّحساباتّمراقبّتعيينّيتم
ّ.محاسبيةّسنواتّثالثّلمدة
ّبالمصادقةّخاصةّويقومّالقانونّمقتضياتّحسبّالالزمةّالعنايةّايالءّوّبالمراقبةّالحساباتّمراقبّيقوم

ّ.السنويةّالماليةّالقوائم
ّالحساباتّمراقبّيعلم االتيّيرصدهاّّوالنقائصّاالخالالتّبكلّالتصرفّوشركةّالماليةّالسوقّهيئةّ
ّ.مهمتهّتأديةّخالل
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 والتصرف فيه الصندوق بسير المتعلقة المصاريف: العنوان الخامس

 الصندوق بسير المتعلقة المصاريف : 22الفصل 

ّ...التيّيتحملهاّالصندوقّوقاعدةّاحتسابهاّوّتاريخّودوريةّسدادهاّيجبّذكرّكلّالمصاريف
 :ّالمصاريفّهذهّوتشملّ
 ّوالمحاسبيّواإلداريّالماليالتصرفّّمصاريفّ-
 ّالحفظّمصاريفّذلكّفيّبماّلديهّالمودعّمصاريفّ-
 الحساباتّاوّمصاريفّالتدقيقّمراقبّاجرةّ-
 ّالتكوينّمصاريفّ-
ّ....ّأخرىّمصاريفّ-
ّ

 أسهم أو حصص في الصندوق باستثمار المرتبطة مباشرة األخرى الغير المصاريف : 23الفصل 

 المالية األوراق في الجماعي التوظيف مؤسسات
ّمؤسساتّحصصّأوّأسهمّشراءّعنّالناجمةّالمصاريفّسيتحملّالصندوقّكانّإذاّماّالتنصيصّعلى

ّالصندوقّيتكبدهاّالتيّمباشرةّغيرالّالمصاريفّجميعّوتتمثلّفي.ّالماليةّاألوراقّفيّالجماعيّالتوظيف
ّ.الماليةّاألوراقّفيّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتّفيّاالستثمارّاثناء

ّ
 الصندوق مدة فترة نهاية وتنظيم الهيكلة عمليات إعادة: سسادالالعنوان 

ّالتصفية قبل ما فترة : 24الفصل 

ّتتيح ّقبلّالتصفيةّهيّمرحلة ّما ّتصفيةالتصرفّالتحضيرّلّشركةلّفترة والتقليصّفيّّالصندوق فترة
ّ.ّتهامد

ّ.التصرفّشركةتصفيةّيكونّبقرارّمنّّالدخولّفيّفترةّماّقبل
ّ

ّالتصفية قبل ما فترة شروط افتتاح – 1.24

 :ّالتاليةّالحاالتّإحدىّفيّإالالتصفيةّّقبلّماّفترةّافتتاحّيمكنّال
ّانقضاءّللحصصّبعدّجديدةّإذاّلمّتتمّاكتتاباتللصندوقّّالخامسةّالسنةّلنهايةّالتاليةّالسنةّبدايةّمنّ-

 .ّالصندوقّتكوينّتاريخّبعدّشهراّعشرّاالقلّثمانيةّدامتّعلىّاكتتابّفترة
ّاالكتتاباتّاالخيرةّوقعتّالتيّالسنةّتليّالتيّالخامسةّالسنةّلنهايةّالتاليةّالسنةّمنّابتداءّ- ّفيّفيها

ّ.األخرىّالحاالت
ّالضرائبّمراقبةّوللمركزّالمختصّفيّالماليةّالسوقّلهيئةّالتصرفّتصرحّشركةفإنّّالحالة،ّهذهّفي

 .ّتصفيةّالصندوقّقبلّماّفترةّافتتاحّبنتائج
 

علىّّالتصفية،ّقبلّماّفترةّمنّافتتاحّاألقلّعلىّعملّأيامّوّقبلّثالثةّالماليةّالسوقّلهيئةّبعدّالتصريح
قصدّ(ّإعالمّنشرةّأوّرسالةّبريديةّشكلّفي)ّفرديةّمعلومةّالحصصّلحامليّالتصرفّانّترسلّشركة

ّ.الصندوقّإدارةّعلىّالمحتملةّالنتائجّتحديدّمعّالفترةّهذهّبافتتاحّإحاطتهمّعلما
ّ

ّالتصفية قبل ما فترة المرتبطة بافتتاح النتائج – 2.24

ّموجوداتّالمحفظةّتصفيةّلتسهيلّخاصةّسيرّإلجراءاتّالصندوقّيخضعّ،فترةّماّقبلّالتصفيةّخالل
 .التصرفّشركةّقبلّمن
 

 :ماّيليّفيّالخاصةّالسيرّوتتمثلّإجراءات
 لحصصفيّاّجديدةّباكتتاباتّالسماحّ-
 :ّالتصفيةّاالّبـّقبلّماّفترةّالتيّتليّافتتاحّالسنةّبدايةّمنّاعتباراّالصندوقأصولّّاالحتفاظّفيّ-
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ّسنداتّأوّبتونسّالماليةّاألوراقّلبورصةّالرئيسيةّالسوقّفيّمدرجةّللتداولّالغيرّالشركاتّسنداتّ•
ّللتداولّالشركات ّّبتونسّالماليةّاألوراقّلبورصةّالرئيسيةّالسوقّفيّالمدرجة ّأخذهاوالتي ّبعينّتم
مجلةّمؤسساتّالتوظيفّّمنّمكرر22ّبالفصلّّعليهاّالمنصوصّاالستعمالّنسبةّاحتسابّفيّاالعتبار
 ؛ّالشركاتّالتابعةّلهذهّللشركاءّالجاريةّهذاّباالضافةّالىّالحساباتّ،الجماعي

ّللتوزيعّالعائداتّمنّوغيرهاّاألصولّفيّالتفويتعملياتّّمنّالمتأتيةّالعائداتّتوظيفّ• ّفيّالمعدة
وّتوظيفّالسيولةّّتحقيقّالعائداتّأوّحدثتّفيهاّعمليةّالتفويتّالتيّالتاليةّالسنةّنهايةّيتجاوزّالّاجل

ّ.أصولّالصندوقّمن٪22ّّّفيّحدود
ّ

ّّحل الصندوق : 25الفصل 

ّ ّبقيتّموجوداتّالصندوقّمدةّتسعينّيوما التصرفّاعالمّّشركةمائةّالفّدينار،ّفعلىّّدونّمبلغاذا
ّ.الصندوقالقيامّبحلّوّهيئةّالسوقّالمالية

ّل ّمدتهّالصندوقّحلّالتصرفّشركةويمكن ّانتهاء ّعلىّترخيصّمنّبعدّقبل ّالسوقّهيئةّالحصول
ّالتاريخّهذاّوالّتقبلّابتداءّمنّالقرارّحامليّالحصصّبهذاالتصرفّاعالمّّشركةويتعينّعلىّ.ّالمالية
 .ّالشراءّاعادةّأوّاالكتتابّطلبات

ّ ّتقوم شراءّجميعّالحصصّاوّفيّصورةّّالصندوقّفيّصورةّطلبّاعادةّبحلالتصرفّّشركةكما
تخليّالمودعّلديهّعنّوظيفتهّدونّانّيقعّتعويضهّاوّعندّانقضاءّمدةّالصندوقّدونّانّيقعّالتمديدّ

.ّالصندوقلحلّالمحددةّّوباإلجراءاتّريخالماليةّبمكتوبّبالتاّالسوقّهيئةالتصرفّّشركةوتعلمّّ.فيها
 .الحساباتّمراقبّتقريرّالماليةّالسوقّرسلّالىّهيئةوت
 

 الصندوق تصفية : 26الفصل 

وإذاّتعذرّذلكّيتمّتعيينّالمصفيّّالتصفيةالتصرفّبعملياتّّشركةالصندوق،ّيتمّتكليفّحلّفيّصورةّ
ّالمحكمة ّقبل ّمن ّالتصرفّوتتمتع. ّاالصولّوخالصّالدائنينّانّّشركة ّببيع ّالصالحياتّللقيام بكافة

ّ.فيّشكلّسنداتوجدواّوتوزيعّالفائضّالمتبقيّعلىّحامليّالحصصّنقداّاوّ
ّ.التصفيةعملياتّالحساباتّوّالمودعّلديهّالقيامّبوظائفهماّحتىّاالنتهاءّمنّّمراقبويواصلّ

ّ
 التصرفّحوافزحصصّ:ّّخاصةّحالة

ّالنظام ّّالداخليّيحدد ّفيّصيغللصندوق ّبالخصوصّّالتصرفّحوافزّحصصّالتصرف ويجب
ّإالّبعدّالتنصيصّعلىّأن هّالّيمكنّلحامليّحصصّحوافزّالتصرفّ ّشراءّحصصهم االنتفاعّبإعادة

رّأوّعندّنهايةّإجراءاتّ إعادةّشراءّأوّتسديدّالحصصّاألخرىّالمكتتبةّوذلكّفيّحدودّالمبلغّالمحر 
ّ.تصفيةّالصندوق

ّ
ّالجزءّالممنوحّلحامليّخصصّحوافزّّوفي صورةّتوزيعّالمصفيّلماّتبقىّمنّمحصولّالتصفيةّفإن 

ّ.باقيّمحصولّالتصفيةمنّ%22ّالتصرفّالّيمكنّأنّيتجاوز
ّ

ّالداخلي تنقيح النظام : 27الفصل 

ّالتصرفّشركةّمنّمبادرةّعلىّبناءّللصندوقّالداخليّللنظامّتنقيحّأيّيكونّاقتراح ّهذاّوالّيكون.
ّعلىّموافقةّبعدّإالّنافذاّالتنقيح ّالحصول ّاو ّالحصولّعلىّترخيصّمنّاعالم ّو ّلديه ّهيئةّالمودع
كانّالتغييرّغيرّّإذاّتنفيذهّقبلّالماليةّالسوقّهيئةلّالتصريحّبهّبعدّاذاّكانّالتغييرّهاماّأوّالماليةّالسوق

 .ّهام
ّمنّممضىّالماليةّالسوقّهيئةّإلىّللصندوقالمحينّّالداخليّارسالّالنظامّالتصرفّشركةّعلىّويتعين

 .ّالمحينةّاالصدارّافةّالىّنشرةضباالّالمعنيةّاألطرافّقبل
ّيجب ّالتغييراتوالهامةّّالتغييراتبينّّبوضوحّحامليّالحصصّإلىّالمقدمةّالمعلوماتّتفرقّأنّكما

ّ.فقطّالغيرّهامةّالتيّتستوجبّتصريحا

\ّّ
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ّإختيار المقر –النزاعات  : 28الفصل 

ّّالمحاكمّعلىعرضّت ّنشاطالمختصة ّمدة ّخالل ّتنشأ ّان ّيمكن ّالتي ّالنزاعات ّعندّأوّالصندوقّكل
ّ.المودعّلديهّأوّالتصرفّشركةبينّهؤالءّوّأوّحامليّالحصصّبينّإماّتصفيته،

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 5عدد  الملحق

 مخفف بإجراء منتفعال صندوقلللنظام الداخلي نموذج ا

ّ:مخففّبمبادرةّمنّبإجراءّالمنتفعصندوقّتكوينّال يتم

 (عددّالترخيصوّالعنوانّوّةاالجتماعيّالتسميةذكرّ)شركةّالتصرفّ -

 (والعنوانّةاالجتماعيّالتسميةذكرّ)المودعّلديهّ -

ّ"يعتبرّموافقةّعلىّنظامهّالداخليالمنتفعّبإجراءّمخففّصندوقّاالكتتابّفيّحصصّالانّ:ّ"تنبيه

ّ...يوم:ّهيئةّالسوقّالماليةمنّقبلّّصندوقالترخيصّللتاريخّ

 تنبيه

ّتصرفّايضاّلقواعدّيخضعّكما.ّالماليةّالسوقّلترخيصّهيئةالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّّيخضع"

 .ّخاصة

ّالّيمكنّاكتتابهاّاوّاقتناءهاّاالالمنتفعّبإجراءّمخففّّالصندوقّحصصّهذاّأنّإلىّانتباهكمّنلفتّأنّنود

 .ّمنّقبلّمستثمرينّحذرين

ّاقتناءّشخصّالّيمكنّألي ّباكتتابّاو ّمخففّّحصصّالصندوقّقام ّبإجراء ّاوّالمنتفع التفويتّفيها

ّاال ّ ّّأعالهّالمذكورةّالشروطّعليهمّتنطبقّآخرينّلمستثمرينّاحالتها ّالتيّوالشروطّالصيغحسب

 .ّ"الداخليّيتضمنهاّالنظام

 تقديم عام: العنوان االول

 التسمية : 0الفصل 

..... 

 وق المنتفع بإجراء مخففالصندالشكل القانوني وتكوين  : 6الفصل 

.....ّ

 توجه التصرف : 2الفصل 

 :واستراتيجية االستثمار هدف 1.3

ّ:ّ.....هوّالمنتفعّبإجراءّمخففّّقالصندوهدفّالتصرفّفيّ

ّ:التيّيمكنّانّتحتويّعلىّالعناصرّالتاليةّّفئةّاألصولّحسباستراتيجيةّاالستثمارّيتعينّوصفّ

سنداتّالمساهمةّاوّسنداتّراسّمالّالشركاتّاوّسنداتّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّالمالّمعّ -

 .تحديدّنوعيةّالسنداتّالتيّيخولّلشركةّالتصرفّاالستثمارّفيها

 :االسهمّالتيّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّمالّالشركاتّ -

 ّلقطاعيّللمصدريناوّا/التوزيعّالجغرافيّو
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 ّ(صغيرةّاوّمتوسطةّاوّكبيرة)مستوىّالرسملة 

 مقاييسّاخرىّلالختيار 

 .الماليةّاخرىّاألوراقّفيّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتحيازةّاالسهمّاوّحصصّ -

ّ ّاكتتب ّّمخففّبإجراءّالمنتفعّقالصندواذا ّحصصّفي ّاو ّفيّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتاالسهم

شركةّالتصرفّاوّشركةّالماليةّاوّحقوقّتمثلّتوظيفّماليّفيّكيانّآخرّتتصرفّفيهّنفسّّاألوراق

ّ.الداخليّمرتبطةّبالمتصرف،ّفيجبّاالشارةّالىّهذهّالمعلومةّفيّالنظام

ّ.قالصندوكماّيجبّتحديدّالنسبةّالقصوىّلمبالغّالحساباتّالجاريةّللشركاءّبالنسبةّلموجوداتّ

 (الهدفّتحقيقّعلىّالعملياتّتصرّجميعينبغيّانّتق)الهدفّالمنشودّ -

 ّالتصرفّفيّالسيولة

 ّّمخففّبإجراءّالمنتفعّقالصندوالترفيعّفيّمداخيل

 ّآخرّنوع......ّ

ّمستوىّاالستعمالّاالوسطّواالقصىّالمزمعّانجازه -

 االستثمار واعدق  2.3

وخارجّّاالستثمارّحصة)ّالمنتفعّبإجراءّمخففّقالصندوالمنطبقةّعلىّّاالستثمارّقواعدّيجبّتحديد

ّ(.االستثمارّحصة

واعد المساهمات المشتركة والتفويت في المساهمات المشتركة وتحويل المساهمات واسداء ق 3.3

 التصرف او شركات مرتبطة بها الخدمات من قبل شركة

ّّتنفذهاّالتيّالقواعدّتحديد ّالتصرف ابانّّذلكّفيّبماّالحصصّمالكيّمصلحةّعلىّللحفاظشركة

ّ.الحصصّمالكيّإعالمّأساليبّمعّذكرّالمصالحّتضارب

  المخاطر مالمح عن  4.3

ّفيماّالمستثمرّيواجههاّالتيّبالمخاطرّالصلةّذاتّالمعلوماتّتقديمّشركةّالتصرفّضمانّعلىّيتعين

ّ.االستثماراتّمنّغيرهاّأوّمدرجةّبالسوقّالغيرّباالستثماراتّيتعلق

 المنتفع بإجراء مخفف سير الصندوق صيغ: العنوان الثاني

 المنتفع بإجراء مخفف الصندوقحصص  : 4الفصل 

ّالمشتركينّمن ّالمالكين ّّتتكونّحقوق ّمن ّنفسّالجزء ّموجوداتّالصندوقحصصّوتمثلّكلّحصة

ّالمنتفعّبإجراءّمخفف ّمشتركةّعلىّموجوداتّالصندوقّ. ّبحقّملكية المنتفعّويتمتعّكلّحاملّحصة

ّ.التيّيمتلكهابحسبّعددّالحصصّّبإجراءّمخفف

ّمعلومةّاختيارية

شركةّ(ّتحديدّالهيكلّالمتخصص)علىّاثرّقرارّّالمنتفعّبإجراءّمخففالصندوقّّيمكنّتجزئةّحصص

ّ...(.ّواحدّعلىّألفّواحدّعلىّمائة،ّالعشر،:ّالجزءّّتحديد)التصرفّالىّاجزاءّحصصّ
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ّالشراءّتنظمّالداخليّالتيّالنظامّاحكامّوتنطبق ّتتناسبّالتيّيجبّانّاألجزاءّعلىّاالكتتابّواعادة

ّتمثلهاّمعّقيمتها ّالحصصّالتي ّالمتعلقةّللنظامّاألخرىّاألحكامّكلّتطبق. ّبالحصصّعلىّالداخلي

 .ّذلكّخالفّيتم ّالتنصيصّعلىّلمّماّللتنصيصّعليها،ّالحاجةّاألجزاءّدون

حصصّّإنشاءّخاللّالحصصّمنّقررّتقسيمتانّّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص)ّشركةّالتصرفلويمكنّ

ّ.القديمةّهمحصصّالحصصّمقابلّلمالكيّتخصيصهاّيتمّجديدة

 الحصص وقيمة عدد -1.4

 لحصةلّاألصليةّاالسميةّالقيمة

ّ.عندّاالقتضاءّاالكتتابّلمبلغّاألدنىّالحد

 الحقوق المرتبطة بالحصص -2.4

 .وصفّللحقوقّالمرتبطةّبالحصصّفيّحالّكانّالسدادّنقداّاوّعنّطريقّالسندات

 للموجودات المبلغ األدنى : 5الفصل 

.....ّ

 المنتفع بإجراء مخفف الصندوق مدة : 2الفصل 

باستثناءّحاالتّالحلّالمبكرّالمشارّّ...ّتاريخّمنّسنةّ...ّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّمدةّتكون

ّ.ّالجماعيّالتوظيفّمؤسساتّمنّمجلة33ّوّّسابعا22ّّيناليهاّفيّالفصل

ّاالقتضاء، ّتمديدّعند ّامكانية ّالى ّاالشارة ّّمدةّتجب ّمخففالصندوق ّبإجراء ّّالمنتفع ّقبل شركةّمن

ّ.التصرف

ّكلّتدومّفترةّمتتابعة....بّّللتمديدّقابلةّتكونّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّمدةّعندّاالقتضاء،ّفان

ّّمنهاّواحدة ّمنّ... ّوذلكّبمبادرة ّالتصرفسنة، ّالمودعّلديهّشركة ّوبموافقة ّحامليّ. يجبّانّاعالم

االصليةّّبهذاّالقرارّوذلكّفيّاجلّالّيتعدىّالثالثةّاشهرّقبلّانتهاءّالمدةّهيئةّالسوقّالماليةالحصصّو

ّ.اوّمدةّالتمديدّالسابقّالمنتفعّبإجراءّمخففللصندوقّ

 الحصص  اكتتاب : 7الفصل 

 االكتتاب  فترة -1.7

ّ:المعلوماتّالتاليةّّيجبّانّيتضمنّهذاّالفصل
ّاوّفتراتّاالكتتابّمدةّفترة -
وبيانّّاالكتتابّفترةّتمديدّفيّبحقهاّتحتفظشركةّالتصرفّّكانتّإذاّماّتحديدعندّاالقتضاء،ّ -

 .حامليّالحصصّإعالمّووسائل(ّالمودعّلديهّبموافقة)ّالتنفيذّطرق
جديدةّّاكتتابّفترةّافتتاحّفيّبحقهاّتحتفظشركةّالتصرفّّكانتّإذاّماّتحديدعندّاالقتضاء،ّ -

 .حامليّالحصصّإعالمّووسائل(ّالمودعّلديهّبموافقة)ّالتنفيذّوبيانّطرق
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قبلّاوانهاّاوّبقرارّّاالكتتابّفترةّإنهاءّشركةّالتصرفّبإمكانكانّّإذاّماّتحديدعندّاالقتضاء،ّ -
 .منهاّاذاّوقعّتجميعّمبلغّاكتتابّمعين

ّ.االكتتابّخاللّفترةّمخففّالمنتفعّبإجراءّالصندوقّحصصّقيمةّاقتناء -
 

 االكتتاب صيغ  -2.2 
ّ:يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّ

 ّنقدا:ّاالكتتابّصيغ -
 ّاألصليةّاالسميةّالقيمة -
 باالكتتابّالتزامّلالكتتابّأوّاألدنىّلمبلغعندّاالقتضاء،ّا -
 (ّوجدتّإن)ّعموالتّاالكتتابّالمنطبقة -
ّفترة - ّتقبلّالتيّاإلشعارّمدة ّانقضائها،ّال ّعند ّالجديدة ّالمؤسساتّاعالمّإجراءاتّاالكتتابات

ّبتوزيعّواألفراد ّيقومون ّالصندوقّالذين ّمخففّحصص ّبإجراء ّحصصّومالكيّالمنتفع
ّ.االكتتابّتنفيذّاوامرّوقواعدّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوق

ّ 
 شراء الحصص اعادة : 8الفصل 

ّ:ّالمعلوماتّالتاليةالتنصيصّبالخصوصّعلىّيجبّ
ّ.صيغّإعادةّشراءّالحصص -
 .ّالشراءّلعملياتّاعادةّمدةّالحجزّالمحتملة -
 .ّالشراءّاساسهاّعملياتّاعادةّعلىّتتمّالتيّقيمةّالتصفية -
كانّمبلغّالعموالتّيزدادّاوّينقصّّالمبلغّالتقديري،ّإذاّالمئوية،ّالنسبة)ّالشراءّعموالتّإعادة -

 .أيام3ّّأقصاهاّمدةّخاللّالمودعّلديهّقبلّمنّشراءّعملياتّاعادةّويقعّسداد(.ّتدريجيا
 

 الحصص احالة : 9الفصل 

ّالمستثمرينّمنّالفئةّنفس
ّ

 توزيع المداخيل : 01الفصل 
.....ّ

 توزيع مداخيل التفويت في االستثمارات : 00الفصل 
.....ّ

ّ
 :التصفية قيمةواحتساب  تقييمال قواعد : 06الفصل 
ّ:تحديدّ  يجب
 .ّالتصفيةّقيمةّاحتسابّودوريةّالتاريخ -
ّ.لألصولّوالمحاسبيةّالتقييميةّالقواعد -
- ّ

 السنة المالية : 02الفصل 

 .ّالمقبلّمنّالعام......ّّيومّوتنتهي......ّيومّعامّكلّفيّالماليةّالسنةّتبدأ
 .المقبلّمنّالعام......ّّيومّوتنتهي......ّيومّاألولىّالسنةّتبدأّاستثنائية،ّبصورةّو:ّعندّاالقتضاء
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 الدورية المعلومات : 04الفصل 

ّالمنتفعّبإجراءّمخففّللصندوقّالماليةّالقوائمّبإعدادّشركةّالتصرفّقومتّمحاسبية،ّسنةّكلّانتهاءّعند
ّ.الحساباتّمراقبّالماليةّويصادقّعلىّصحةّالقوائم.ّوالتقريرّالسنويّللسنةّالمنقضية

ّتاريخّمنّأشهر(3ّ)ّثالثةّأقصاهّأجلّفيّالحصصّحامليّذمةّشركةّالتصرفّهذهّالوثائقّعلىّتضع
هذهّالوثائقّإماّبالبريدّاوّبالبريدّّوترسل.ّّإليهمّالراجعالمحاسبيةّكماّتعلمهمّبمبلغّالمداخيلّّالسنةّانهاء

ّاالجتماعيّبالمقرّالحصصّحامليّذمةّتوضعّّعلىّالحصصّالذينّيطلبونهّاوّحامليّالىّااللكتروني
ّ.لشركةّالتصرف

ّ.التصفيةّقيمةتقومّشركةّالتصرفّباحتسابّّ،سداسيّكلّنهايةّفي
ّ

 المنتفع بإجراء مخفف حوكمة الصندوق : 05الفصل 
 :ّهذاّالفصلّحسبّالحالةّيجبّتكييف

 اتاالستثمارّلجنةّأو/ّّو(ّاالستراتيجية)ّاالستشاريةّاللجنةّعندّاالقتضاء
 :ّإلىّاإلشارةّتجدر

 .اتاالستثمارّلجنةّأوّاالستشاريةّالهيئةّتكوينّشروطّ-
 .اتاالستثمارّلجنةّأوّاالستشاريةّالهيئةّمهامّ-
 .واليتهمّمدةّوّأعضائهاّتعيينّشروطّ-
 .أعضائهاّتجديدّشروطّاالقتضاء،ّعندّ-
 .أعضاءّاللجانّاالجورّالمزمعّاسنادهاّالىّاالقتضاء،ّعندّ-
ّاخذّ- ّطرقّاالستثماريةّالقراراتّطرق ّاالستثمارات، ّفي ّ)المتصرفّعزلّوالتفويت ّحقوق....

 (التصويت
ّ.االستدعاءّصيغّ-
 

ّالمنتفع بإجراء مخفف الصندوق حياة خالل تطرأ التي بالتغييرات المتعلقة القواعد : 02الفصل 
ّالحصصّبشأنهاّّبالنسبة ّحاملي ّآراء ّتلقي ّصيغ ّالتنصيصّعلى ّيجب ّلتصريح ّالخاضعة للتغييرات

ّ.وعلىّالنسبةّالدنياّالالزمةّمنّأصواتّحامليّالحصصّقصدّالموافقةّعلىّإجراءّالتغيير
 

 المنتفع بإجراء مخفف في نشاط الصندوق المتدخلون: العنوان الثالث

 التصرف شركة : 07الفصل 

المنتفعّّللصندوقّالمحددةّللتوجهاتّطبقاّتصرفّالىّشركةالمنتفعّبإجراءّمخففّّالصندوقّتعهدّادارة
 .ّبإجراءّمخفف

ّتو ّالتصرفعمل ّالحصصّّشركة ّحاملي ّلمصلحة ّالحاالت ّكل ّممارسةفي ّاالقتراعّّوتتولى حقوق
 .ّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّالمرتبطةّبالسنداتّالتيّيضمها

ّ.التصرفّشركةّالتيّتضطلعّبهاّالمهامّجميعّكماّيجبّذكر
ّ

 لديه المودع : 08الفصل 
ّعلىّموجوداتّالصندوقّّيتولىّالمودع ّالمحافظة ّمخففّلديه ّالمتصرفّالمنتفعّبإجراء وفرزّاوامر

قّاالكتتابّواالسنادّالمرتبطةّباالوراقّالماليةّالتيّوتّبيعّوشراءّالسنداتّوبممارسةّحقبعملياّالمتعلقة
ّمحفظة ّالمنتفعّبإجراءّمخففّالصندوقّتتكونّمنها ّبكلّ. ويتولىّالحصولّعلىّكلّالمقابيضّوالقيام

ّ.الدفعات
المنتفعّبإجراءّّالصندوقّفيّحقالتصرفّالمتخذةّّلديهّالتأكدّمنّصحةّقراراتّشركةّوعلىّالمودع

ّ.مخفف
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ّ.لديهّالمودعّالتيّيضطلعّبهاّالمهامّجميعّكماّيجبّذكر
ّ

ّالمفوض له االداري والمحاسبي : 09الفصل 
ّ.......الىالمنتفعّبإجراءّمخففّّللصندوقّوالمحاسبيّالتصرفّاإلداريّالتصرفّنشاطّشركةّفوضت

ّ
 الحسابات مراقب : 61الفصل 

اوّهيئةّّشركةّالتصرفّادارةّمجلسّقبلّمنالمنتفعّبإجراءّمخففّّللصندوقّحساباتّمراقبّتعيينّيتم
ّ.محاسبيةّسنواتّثالثّلمدةّذلكّوّاالدارةّالجماعية

ّ.القانونّمقتضياتّحسبّالالزمةّالعنايةّايالءّوّبالمراقبةّالحساباتّمراقبّيقوم
التيّيرصدهاّّالنقائصّوّاالخالالتّبكلّالتصرفّوشركةّالماليةّالسوقّهيئةّّالحساباتّمراقبّيعلم

ّ.مهمتهّتأديةّخالل
ّ

  هالتصرف فيبوالمنتفع بإجراء مخفف الصندوق  بسير المتعلقة المصاريف: العنوان الرابع

 هالتصرف فيبو المنتفع بإجراء مخفف الصندوق بسير المتعلقة المصاريف : 60الفصل 
....ّ

 المنتفع بإجراء مخفف الصندوق مدة فترة نهاية وتنظيم الهيكلة عمليات إعادة: العنوان الخامس

ّالتصفية قبل ما فترة : 66الفصل 
....ّ

ّّالمنتفع بإجراء مخفف حل الصندوق : 62الفصل 
....ّ

 المنتفع بإجراء مخفف الصندوق تصفية : 64الفصل 
ّيجبّبالخصوصّالتنصيصّعلىّأن هّالّيمكنّلحامليّحصصّحوافزّالتصرفّ ّشراءاالنتفاعّبإعادة

رّأوّعندّّحصصهم إالّبعدّإعادةّشراءّأوّتسديدّالحصصّاألخرىّالمكتتبةّوذلكّفيّحدودّالمبلغّالمحر 
ّ.المنتفعّبإجراءّمخففّتصفيةّالصندوقنهايةّإجراءاتّ

ّ
ّالجزءّالممنوحّلحامليّخصصّحوافزّوفيّصو رةّتوزيعّالمصفيّلماّتبقىّمنّمحصولّالتصفيةّفإن 

 .باقيّمحصولّالتصفيةمنّ%22ّالتصرفّالّيمكنّأنّيتجاوز
ّ

ّالداخلي تنقيح النظام : 65الفصل 
....ّ

 المقر إختيار –النزاعات  : 62الفصل 
..... 
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6ّّّالملحق عدد

 جدول التغييرات الطارئة على الصندوق أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف

 التغييرات الطارئة على الصندوق -أوال

 عالم حاملي الحصصإ كيفية

تغييرات 
 خاضعة
 لتصريح

موافقة المودع 
 لديه

تغييرات 
خاضعة 
 لترخيص

 طبيعة التغيير

بالغ في 
يومية  صحيفة

النشرية في و
هيئة لالرسمية 

 السوق المالية

 ةيإعالم بأ
 **وسيلة أخرى

خاص إعالم 
 *وفردي

x  x  x x الصندوقّتسمية 

x  x  x x التصرفّشركة 

x    x x داريإمتصرفّال 

x    x x متصرفّال
 محاسبيال

x     x المودعّلديه 

   x   مراقبّالحسابات 

 xّ
  فيّحالةّالزيادةّفقط

ّالحقا

 x   كتتابإلعمولةّا 

x  x  x x ّو سياسةّأهداف
 ستثمارإلا

  x  x x الحجزّّمدة
ّطلباتّ) تحجير

ّشراءّ إعادة
 (الحصص

 x 
ّالتخفيضّفيّحالةّ

ّالحقا

x   x ّالمصاريف
تّعموالالو

ّفيّ الموظفة
ّتحقيق ّصورة

 أرفع نتائج

 x  x   ّصيغ/مكان
ّعلىّ الحصول

 المعلومات

  x  x x الضامن 

  x  x x مدةّالنشاط 

  x 
 

 x x إعادةّّعمولة
 شراء

 x 
ّالحقا

x 
ّعندّ ّخاصة معلومات

،ّبدءّالنفاذّالحذفّفقط
 بعدّشهرّواحد

x   المعينةّّمؤسسةال
طلباتّّلتلقي

إعادةّ/كتتابإلا
 الشراء

  x 
 الحقا

x   ّاّإمكانية منّلحد
أوّّاالكتتابات

 إنهائها

 x 
 الحقا

 x   األوامرّّتجميع
الحدّّ،يوم/ّساعةّ
كتتابّلالّاألدنى
 ّاألولي

  x x   ّالحص ّصتقسيم
 أوّتجميعها
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 x  x   السنةّالمالية 

  x x   النتائجّتخصيص 

 x  x   ّتاريخ  ةدوري،
قيمةّّحتسابإ

 التصفية

 x 
ّالحقا

 x   ّنشرّصيغمكانّو
 ّقيمةّالتصفية

 x 
 الحقا

  x x الحدّاألدنىّّتغيير
ّفيّلالستثمار

 الواحدةّحصةال

x  x x   ّ ّما قبلّفترة
 التصفية

  x x   ّتوزيعّصيغ
(ّ أوّالدخل

 (األصول

 x 
 الحقا

ّتقييمّقواعد    
 األصول

ّالتغييرّ* ّعلى ّمسبقا ّفيها ّوافقوا ّالتي ّالصورة ّالحصصّفي ّلحاملي ّخاصّوفردي ّإعالم ّالضروريّتوجيه ليسّمن

ّ.ويتعي نّعلىّشركةّالتصرفّأنّتوجهّإلىّهيئةّالسوقّالماليةّماّيثبتّالموافقةّالمسبقةّلحامليّالحصصّالمزمعّإجراؤه

ّ.يمكنّإعالمّحامليّالحصصّبعدّدخولّالتغييرّحي زّالتنفيذّحينّيتضمنّالجدولّعبارةّالحقا**

ّ

 التغييرات الطارئة على الصندوق المنتفع بإجراء مخفف -ثانيا

 الحصصعالم حاملي إ كيفية

تغييرات 
 خاضعة
 لتصريح

موافقة المودع 
 لديه

تغييرات 
خاضعة 
 لترخيص

 طبيعة التغيير

بالغ في 
صحيفة يومية 

النشرية في و
هيئة لالرسمية 

 السوق المالية

 ةيإعالم بأ
 **وسيلة أخرى

خاص إعالم 
 *وفردي

x  x  x x الصندوقّتسمية 

x  x  x x التصرفّشركة 

x    x x اإلداريمتصرفّال 

x    x x متصرفّال
 المحاسبي

x     x المودعّلديه 

   x   حساباتّمراقب 

 xّ
  فيّحالةّالزيادةّفقط

ّالحقا

 x   كتتابإلعمولةّا 

x  x x x  ّو سياسةّأهداف
 ستثمارإلا

  x x x  تحجيرّ)الحجزّّمدة
ّشراءّ طلباتّإعادة

 (الحصص

 xّ
ّالتخفيضّفيّحالةّ

 الحقا

x x   ّالمصاريف
تّعموالالو

الموظفةّفيّصورةّ
 أرفع نتائجّتحقيق

 x  x   ّصيغ/مكان
ّعلىّ الحصول

 المعلومات
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  x x x  الضامن 

  x x x  مدةّالنشاط 

  x x   إعادةّّعمولة
 شراءال

 xّ
 الحقا

xّ
ّعندّ ّخاصة معلومات

،ّبدءّالنفاذّالحذفّفقط
 بعدّشهرّواحد

x x  المعينةّّمؤسسةال
ّلتلقي
إعادةّ/كتتابإلاطلبات

 الشراء

  xّ
 الحقا

x   ّمنّاّإمكانية لحد
أوّّاالكتتابات

 إنهائها

 x 
 الحقا

 x   األوامرّّتجميع
ّ ّساعة الحدّّ،يوم/
كتتابّلالّاألدنى
 ّاألولي

  x x   ّالحص أوّّصتقسيم
 تجميعها

 x  x   السنةّالمالية 

  x x   النتائجّتخصيص 

 x  x   ّتاريخ  ةدوري،
قيمةّّحتسابإ

 التصفية

 x 
 الحقا

 x   ّو ّمكان ّنشرصيغ
 ّقيمةّالتصفية

 x 
 الحقا

 x x  ّاألدنىّّتغيير الحد
ّفيّلالستثمار

 الواحدةّحصةال

x  x x   ّ ّما قبلّفترة
 التصفية

  x x   ّتوزيعّصيغ
(ّ أوّالدخل

 (األصول

 x 
 الحقا

ّتقييمّقواعد    
 األصول

*ّ ّالحصصّفي ّلحاملي ّخاصّوفردي ّإعالم ّالضروريّتوجيه ّالتغييرّليسّمن ّعلى ّمسبقا ّفيها ّوافقوا ّالتي الصورة

ّ.المزمعّإجراؤهّويتعي نّعلىّشركةّالتصرفّأنّتوجهّإلىّهيئةّالسوقّالماليةّماّيثبتّالموافقةّالمسبقةّلحامليّالحصص

ّ.يمكنّإعالمّحامليّالحصصّبعدّدخولّالتغييرّحي زّالتنفيذّحينّيتضمنّالجدولّعبارةّالحقا**
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 2عدد الملحق 

 أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف في حالة تغيير طارئ على الصندوق ترخيصبطاقة ال

 يجب تعمير البطاقة في نموذجين* 

ّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ
ّّّ ّتنميةصندوق ّمال ّرأس ّفي ّللتوظيف منتفعّّمشترك

ّبإجراءّمخفف
ّمساعدةّعلىّاإلنطالقصندوقّّّ
 منتفعّبإجراءّمخففّاإلنطالقمساعدةّعلىّصندوقّّّ

 الصندوقّصنف5ّ

 .......ّ:ّالصندوقّتسمية2ّ
 .......ّ:شركةّالتصرفّّتسمية3ّ
ّ:........تسميةّالمودعّلديه4ّ

ّ:....اسمّمراقبّالحسابات1ّ

 :نوعّالعملية6ّّ

ّ.......ّ:للتغييرّالمقترحّّالتاريخّالفعلي

 

 ة من قبلعدبطاقة م
 .......ّ:اسمّالمكلفّبالملفّ

 .......ّ:ّالشركة
 .......ّ:الهاتفّ .......ّ:لكترونيّإلاّالبريد .......ّ:الفاكسّ

 .......ّ:ّعنوانّشركةّالتصرف
ّ

 الوثائق المصاحبة
 الواجبّتقديمها قالوثائ: عملية التغيير

ّمعّابرازّالتغييرات(ّحينينمال)صدارّإللنظامّالداخليّوّنشرةّااّّ
ّعالمّالمكتتبينّأوّشهادةّموافقةّحامليّالحصصّمعّقائمةّبأسمائهمإشروعّمّّ
ّالوثائقّالموضحةّللتغييرّأوّالتغييراتّالمدرجةّّ
ّعالمهإتصريحّكتابيّيثبتّأنهّتم ّأوّّ(عندّاالقتضاء)موافقةّالمودعّلديهّّّ
ّ.الملفّلدراسةالتصرفّضروريةّّشركةّتعتبرهاأيةّوثيقةّأخرىّّّ
 
ّ

ّ

ّ

 

ّ
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 8 عدد الملحق

 أو صندوق منتفع بإجراء مخفف صندوق تصفيةل ترخيصبطاقة ال

ّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ
منتفعّّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةصندوقّّّ

ّبإجراءّمخفف
ّمساعدةّعلىّاإلنطالقصندوقّّّ
 ّمنتفعّبإجراءّمخففّمساعدةّعلىّاإلنطالقصندوقّّّ

 5 الصندوقصنفّ

 2  .......ّ:ّالصندوقّتسمية
 3 .......ّ:شركةّالتصرفّّتسمية
 4 .......ّ:المودعّلديهّّتسمية

 1 .......ّ:اسمّمراقبّالحساباتّ
 6 :....الصندوقّأسبابّتصفية

ّ

 ة من قبلعدبطاقة م
 .......ّ:اسمّالمكلفّبالملفّ

 .......ّ:ّالشركة
 .......ّ:الهاتفّ .......ّ:لكترونيّإلاّالبريد .......ّ:الفاكسّ

 .......ّ:ّعنوانّشركةّالتصرف
ّ

 الوثائق المصاحبة
 الواجبّتقديمها قالوثائّ: التصفية

ّ
ّالصندوقّقرارّحلّّّّّّ
ّحامليّالحصصلّإلعالمّالفرديمشروعّاّّّّّ
ّالمحفظةّاالخيرةّللصندوقّّّّّ
ّالتصفيةّّبعمليةالمودعّلديهّّبعلمكتابيّّتصريحّّّّّّ

ّتقريرّمراقبّالحساباتّّّّّّّ
ّلشركةّالتصرفّالجماعي ةّاإلدارةّهيئةأوّّاإلدارةّمجلسّجلسةّمحضرمنّّنسخةّّّّّّّ
ّ.الملفّلدراسةالتصرفّضروريةّّشركةّتعتبرهاأيةّوثيقةّأخرىّّّّّّ

  
 

 

 

 

ّ

 

ّ
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 9عدد الملحق 

 المنتفع بإجراء مخفف أو الصندوق الصندوقالثالثية الخاصة ب نموذج اإلحصائيات

ّ

 ذات طابع عام معلومات

 

 :لصندوق المنتفع بإجراء مخففاأو  ندوقتقديم الص – 1

 
 :صنف الصندوق

 :تسمية الصندوق

 :تسمية شركة التصرف

 :تسمية المودع لديه

 :اسم مراقب الحسابات

 :تقديم شركة التصرف  – 2

 :العنوان
 

 :الفاكس/ رقم الهاتف
 

 :البريد االلكتروني
 

 :، عند االقتضاءاإلنترنتموقع 
 

 :تاريخ وعدد الترخيص الممنوح من قبل هيئة السوق المالية
 

 :تحديد المجمع الذي ترجع إليه بالنظر عند االقتضاء
 

 :عدد العاملين
 

 :رأس المال
 

 :فيها المتصرفالمبلغ الجملي لألموال 
 

 :فيها تحديد الصناديق وشركات االستثمار ذات راس مال تنمية المتصرف
 

 :سياسة االستثمار المتبعة – 3

 :حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي مجال تدخل الصندوق
 

 :المبلغ األدنى لالستثمارات
 :المبلغ األقصى لالستثمارات
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 :معّدل مّدة االستثمار
 

 : معلومات حول المكلف باإلحصائيات -4

 :اسم المكلف باإلحصائيات
 

 :البريد االلكترونيالهاتف و
 

 (تحديدّالثالثية)االستثمارات المتعلقة بالثالثية 

 :المبلغ الجملي لالستثمارات -1

المبلغ الجملي 
 لالستثمارات

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات

    

    المجموع
  

 حسب صنف التدخل االستثماراتتوزيع  -2

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات صنف االستثمار
مال مساعدة على  رأس

 االنطالق
   

    رأس مال إفراق
    رأس مال تنمية
    رأس مال تطوير
    راس مال إحالة
    رأس مال إرجاع

    المجموع

 لالتموياالستثمارات حسب صنف  توزيع -3

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات صنف التمويل
    المشروع باعث

    شركاء
استثمار ذات راس  شركة

صندوق أو /مال تنمية 
صندوق منتفع بإجراء 

 مخفف

   

    تمويل عمومي

بنك، : مؤسسة قرض
شركة إيجار مالي أو 

 غيرها

   

    المجموع
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 :توزيع االستثمارات حسب األدوات المالية المستعملة - 4

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات األدوات المالية
    أسهم

أسهم ذات أولوية في 
 الربح

   

    حساب جاري للشركاء
    رقاع قابلة للتحويل

    سندات المساهمة
غيرها من 

 (تحديدها)األدوات
   

    المجموع
 

 :توزيع االستثمارات حسب مجال التدخل 5

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات مجال التدخل
    مؤسسات الباعثين الجدد

الناشطة في المؤسسات 
 المجال التكنولوجي

   

المؤسسات صغرى 
 ومتوسطة

   

المؤسسات موضوع 
 عمليات التأهيل

   

    عمليات اإلحالة
المؤسسات التي تمر 

 بصعوبات اقتصادية
   

المؤسسات المنتصبة في 
 مناطق التنمية

   

المؤسات الناشطة في 
 القطاع الفالحي 

   

الناشطة في  المؤسات
 مجال البيئة 

   

مؤسسات ناشطة في 
 المجاالت األخرى

   

    المجموع
 

 :توزيع الشركات المستثمر فيها حسب عدد العاملين 6
 

 %النسب عدد الشركات عدد العاملين حجم الشركة
    22أقلّ من 

    52و 22بين 
    122و 51بين 

    122أكثر من 
    المجموع
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 :القطاعي لالستثماراتالتوزيع  2

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات (تحديده)القطاع 

    

    المجموع

 

 

 :التوزيع الجغرافي لالستثمارات 8

 %النسب المبالغ المستثمرة عدد الشركات (تحديدها)الوالية 

    

    المجموع

 
 

 (تحديدّالثالثية)خالل الثالثية  التفويت في المساهمات

 :التي تّم التفويت فيها المساهماتإجمالي  -1

 المجموع مبلغ عمليات التفويت   التفويتعدد عمليات 

   

   المجموع

 

 :التفويت صيغةحسب  المساهماتفي  التفويتتوزيع  -2

 صيغة التفويت عدد عمليات التفويت مبلغ عمليات التفويت %النسب
 لفائدة باعث المشروع   
 فيّإطارّصناعي   

 البورصةعبر    

 لفائدة هياكل التسيير   
 لفائدة مؤسسات مالية   

 تصفية   

ّلفائدةّصندوقّآخر   

 (للتحديد)خرّآ   

ّالمجموع   

ّ

 

 :لتوزيع الجغرافي للتفويت في المساهمات -3

 %النسب مبلغ عمليات التفويت عدد عمليات التفويت (تحديدها)الوالية 

    

    المجموع
 

 

 

 

 

 



44 
 

 (تحديدّالثالثية)األموال التي تّم تجميعها خالل الثالثية 

 :تحديد المبلغ الجملي لألموال المجمعة -1

 

 :حسب صنف المستثمرين *توزيع األموال المجمعة -2

 %النسبّمبلغ األموال المجمعةّصنف المستثمرين

ّّّمؤسساتّقرض

ّّّشركاتّتأمين

ّّّأشخاصّطبيعيين

ّّّمؤسساتّعمومية

ّّّمؤسساتّأخرى

ّّّالمجموع

قائم األموال المجمعة مع أخذ بعين اإلعتبار األموال التي تّم تجميعها واألموال التي تّم * 

 .تسديدها

 :توزيع األموال المجمعة حسب جنسية المستثمرين -3

 %النسبّمبلغ األموال المجمعةّالجنسية

ّّّتونسية

ّّّأجنبية

ّّّالمجموع

ّ

 

 (تحديدّالثالثية)ضمان االستثمارات خالل الثالثية 

المبلغ الذي تّم ّمبلغ الضمانّمجال التدخلّالعدد
ّتسديده

ّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 12عدد الملحق 

 أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف السنوية الخاصة بالصندوقنموذج اإلحصائيات 

 :أو للصندوق المنتفع بإجراء مخففالنشاط العام للصندوق  -1

 المصادقات دفوعاتال
التوزيع 

القطاعي 

 للمشاريع

 عدد المشاريع دينارالمليون ب قيمةال عدد المشاريع دينارالمليون ب قيمةال
 في موفى

السنة 

 الحالية

خالل السنة 

  الحالية

 في موفى

السنة 

 المنقضية

 في موفى

السنة 

 الحالية

خالل السنة 

  الحالية

 في موفى

السنة 

 المنقضية

 في موفى

السنة 

 الحالية

خالل 

السنة 

  الحالية

 في موفى

السنة 

 المنقضية

 في موفى

السنة 

 الحالية

خالل السنة 

  الحالية

 في موفى

السنة 

 المنقضية

 الباعثين الجدد            

 القطاعّالفالحي            

 القطاعّالصناعي            

 قطاعّالخدمات            

 السياحيّقطاعال            

 ،الهيكلةإعادة             
 أهيلالت
 صخصةالخو

 القطاعّالفالحي            

 القطاعّالصناعي            

 قطاعّالخدمات            

 السياحيّقطاعال            

 أخرىمشاريع             

 القطاعّالفالحي            

 القطاعّالصناعي            

 قطاعّالخدمات            

 السياحيّقطاعال            

إستثمارات             
 أخرى

ّفيّ             إستثمارات
 السوقّالمالية

ّفيّ             إستثمارات
 السوقّالنقدية

 المجموع            

 منها

مناطق التنمية             
 الجهوّية

 القطاعّالفالحي            

 القطاعّالصناعي            

 قطاعّالخدمات            

 السياحيّقطاعال            

ّ

ّ

ّ
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  شركة التصرف تسمية 

أو الصندوق المنتفع  الصندوق تسمية 
 بإجراء مخفف

 

 أشخاص طبيعيين 
 صنف المكتتبين في الصندوق

خانةّأوّالفيXّّوضعّعالمةّّيرجى)
 (المناسبةّلكلّصندوقّالخانات

 أشخاص معنويين 

 مستثمرين غير الحذرين 

 مستثمرين حذرين 

  المكتتبين عدد 

التي تم جمعها قبل االكتتابات  قيمة 
والتي لم تحرر ... من سنة  31-12
 بعد

 

مجموع االكتتابات التي تم جمعها  
والتي لم ... من سنة  12-31 حتى

 تحرر بعد

 

-31مجموع االكتتابات المحررة في  
 ...من سنة  12

ّه ّبّيالمقصود ّالكتتاباااللتزامات
ّخاللّ ّالالتيّتمّجمعها أوّّالحاليةسنة

 خاللّالسنةّتحريرهاتمّقبلهاّوّالتيّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 


