
وانطالق  " دینامیك جنیرال"ھذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح االكتتاب في الصندوق المشترك للتوظیف 
  عملیات  االكتتاب وإعادة شراء للحصص الصادرة عنھ للعموم

  تحتوي ھذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على معلومات ھامة یجب قراءتھا بتمعن قبل االكتتاب في أي استثمار

  جنیرال دینامیك
 القانون بمقتضى الصادرة الجماعي التوظیف

  التطبیقیة نصوصھا و الالحقة بالنصوص إتمامھا

  2012سبتمبر  13بتاریخ 

  للعموم

  تونس 1001

  دینار 10حصة تبلغ القیمة األصلیة للحصة الواحدة 

  1994لسنة  117من القانون عدد  2 مسّلمة طبقا للفصل عدد
تم إعداد ھذه النشرة من طرف مؤسسي الصندوق 

  . منحت ھذه التأشیرة بعد التثبت من  دقة وتناسق  المعلومات المقدمة 

 

بالبورصة

  المودع لدیھ
  العربي لتونسبنك ال

 

                                                             

وسیط  لالستثمار العامة المؤسسة لدى

 نشرة إصدار
 

ھذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح االكتتاب في الصندوق المشترك للتوظیف 
عملیات  االكتتاب وإعادة شراء للحصص الصادرة عنھ للعموم

  
تحتوي ھذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على معلومات ھامة یجب قراءتھا بتمعن قبل االكتتاب في أي استثمار

  

جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف 
التوظیف مؤسسات مجلة ألحكام خاضع من الصنف المختلطصندوق مشترك للتوظیف 

إتمامھا و تنقیحھا تم كما 2001 جویلیة 24 في الصادر 2001
  
 

بتاریخ  2012- 36 عدد المالیة السوق ھیئة ترخیص
  

للعموم االكتتاب عملیاتح فتتاریخ 
  2013سبتمبر  30

  
1001شارع جون جوراس  16: العنوان

  
حصة تبلغ القیمة األصلیة للحصة الواحدة  10 000دینار مقسمة إلى  100.000: األصلي

مسّلمة طبقا للفصل عدد                      بتاریخ                                المالیة تحت عدد 
تم إعداد ھذه النشرة من طرف مؤسسي الصندوق .ھذه التأشیرة ال تفید إعطاء  أي تقییم لعملیة اإلصدار المقترحة . 1994

منحت ھذه التأشیرة بعد التثبت من  دقة وتناسق  المعلومات المقدمة . ویتحمل الموقعون علیھا  مسؤولیتھا

  باعثونال
بالبورصة، وسیط لالستثمارالمؤسسة العامة   

لـتونـس عربيبنـك الالو   
 

  المتصرف
  المؤسسة العامة لالستثمار

 ةوسیط بالبورص

 

  الموزع
  المؤسسة العامة لالستثمار

  وسیط بالبورصة

                                                            

  السید مھدي باش حامبة 
  المؤسسة العامة لالستثمار

  تونس 1001شارع جون جوراس 
   71 25 20 24 :الفاكس  *** 

mehdi.bh@cgi.com.tn  
  

 

لدى مقابل أي بدون العموم ذّمة على ھذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق

  .وبشبكة وكاالتھا تونس 1001شارع جون جوراس 

ھذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح االكتتاب في الصندوق المشترك للتوظیف 

تحتوي ھذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على معلومات ھامة یجب قراءتھا بتمعن قبل االكتتاب في أي استثمار

صندوق مشترك للتوظیف 
2001 لسنة 83 عدد

األصليالمبلغ 
  
  

المالیة تحت عدد تأشیرة ھیئة السوق 
1994نوفمبر  14في   المؤرخ

ویتحمل الموقعون علیھا  مسؤولیتھا

  
  

 

الموزع
المؤسسة العامة لالستثمار

وسیط بالبورصة

 

  
السید مھدي باش حامبة  : عن اإلعالم المسؤول
المؤسسة العامة لالستثمار ممدیر عا :الصفة  
شارع جون جوراس  16 :العنوان 
*** 71 25 20 44 :الھاتف 

mehdi.bh@cgi.com.tn  :العنوان االلكتروني 

ھذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق وضع تم

شارع جون جوراس  16، بالبورصة
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   جنیرال دینامیك

 في األوراق المالیة

 لتوزیع المرابیح المالیة

 التصرف في محفظة أوراق مالیة باستعمال الموارد الذاتیة للصندوق 

المؤرخ  2001لسنة  83مجلة مؤسسات التوظیف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 

  .تطبیقیةال ھالنصوص الالحقة ونصوصباكما تم تنقیحھا واتمامھا 

ترتیب ھیئة السوق المالیة المتعلق بمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة 

 29وبالتصرف في محافظ األوراق المالیة لفائدة الغیر المؤشر بقرار من وزیر المالیة بتاریخ 

 .الالحقة لنصوص

 دینار  10حصة تبلغ قیمة الحصة األصلیة الواحدة 

 2012سبتمبر  13بتاریخ  2012

  2013سبتمبر  17وذلك بتاریخ  112 صادرة بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة تحت عدد

  .العربي لتونس بنك والالمؤسـسة العـامة لالسـتثمار، وسیط بالبورصة 

 تونس  1001 شارع جون جوراس 16بـ الكائنة  العامة لالستثمار وسیط بالبورصة

  تونس 1001نھج الھادي نویرة 

 1001شارع جون جوراس  16بـ  الكائنةالمؤسـسة العـامة لالسـتثمار، وسیط بالبورصة 

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

  :تقدیم الصندوق

 

جنیرال دینامیكمشترك للتوظیف الصندوق ال : 

في األوراق المالیة للتوظیفصندوق مشترك  : 

 : مختلط

المالیة األوراق في لتوظیفصندوق مشترك ل : 

  : تونس 1001شارع جون جوراس  16

التصرف في محفظة أوراق مالیة باستعمال الموارد الذاتیة للصندوق   الغرض االجتماعي   :

مجلة مؤسسات التوظیف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 

كما تم تنقیحھا واتمامھا  2001 جویلیة 24في 

ترتیب ھیئة السوق المالیة المتعلق بمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة 

وبالتصرف في محافظ األوراق المالیة لفائدة الغیر المؤشر بقرار من وزیر المالیة بتاریخ 

لنصوصباواتمامھ  كما تم تنقیحھ 2010أفریل 

: 

حصة تبلغ قیمة الحصة األصلیة الواحدة  10 000دینار مقسمة إلى  100 000 : 

2012- 36ترخیص ھیئة السوق المالیة عدد   : 

  :  2013سبتمبر  10 

 : ابتداءا من تاریخ التكوینسنة  99

صادرة بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة تحت عدد :  

النشرة القانونیة بالرائد 

الرسمي للجمھوریة 

المؤسـسة العـامة لالسـتثمار، وسیط بالبورصة 
 

: 

العامة لالستثمار وسیط بالبورصةالمؤسسة  : 

نھج الھادي نویرة  9البنك العربي لتونس،  :  

المؤسـسة العـامة لالسـتثمار، وسیط بالبورصة 

 تونس

: 

    :  2013سبتمبر  30

 نشرة إصدار

I تقدیم الصندوق

 :عامة معلومات 1-1

  التسمیة

  القانوني لشكلا

  الصنف

 النوع

  العنوان

الغرض االجتماعي  

 التشریع المنطبق

 المبلغ األصلي  

 لترخیص ا

  تاریخ التكوین

 المّدة

النشرة القانونیة بالرائد 

الرسمي للجمھوریة 

  التونسیة 

 باعثونال

 المتصرف

  المودع لدیھ

 الموزع

  فتح االكتتاب للعموم

1 
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 :   المبلغ األصلي ومبدأ تغییره  1-2

حصة بقیمة أصلیة  10 000دینار مقسمة إلى  100 000بـ   جنیرال دینامیك  حدد المبلغ األصلي  للصندوق المشترك للتوظیف

  .دینار للحصة الواحدة تم اكتتابھا وتحریرھا بالكامل نقدا 10تقدر ب 

في المبلغ األصلي  بإصدار حصص جدیدة أو التخفیض فیھ  بإعادة شراء من قبل  الصندوق للحصص  كما یمكن الترفیع

  .دینار 50 000المكتتبة سابقا شریطة أّال ینزل مبلغ الصندوق دون الـ 

دینار فیتعین على المتصرف حل  100 000یوما دون الـ  90واذا بقیت القیمة األصلیة لمجموع الحصص المتداولة مدة 

  .الصندوق

  :ھیكلة الحاملین األولین للحصص 1-3

 االسم االجتماعي عدد الحصص المبلغ بالدینار النسبة

 المؤسسة العامة لالستثمار 2 000 20.000 20%

 الدولیة لإلیجار المالي سیكارالشركة  6 000 60.000 60%

 سیكاف میدیترانيأنفست  كلوب 2 000 20.000 20%

 الجملة 10 000 100.000 100%

  :مراقب الحسابات 1-4

عّینت شـركـة فینور، عضو  بھیئـة الخبراء المحـاسبین بتونـس الممثلة في شخص السید مصطفى  مذیوب مراقبا للحسـابات 

  .2016-2014لمدة ثالث سنوات من 

  .تونس  1082الشمالي  يمركز العمرانالعمارة الدولیة سیتي سنتر،: العنوان 

   70 728 450 :الھاتف 

   70 728 405: الفاكس 

  m.medhioub@planet.tn  :البرید االلكتروني
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وتتكون محفظة سنداتھ خاصة . ھو صندوق مشترك للتوظیف من الصنف المختلط

  .القانون يیة ونقدیة في حدود النسبة المحددة ف

  .عالیة ین لنسبة مخاطرة

 )انداكس تون( تونسبورصة األوراق المالیة ب 

 اإلیداع شھادات و المدى قصیرة الخزینة رقاع

  في سندات مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة

  .بینتفي األسھم ھو تحقیق زائد قیمة على المدى المتوسط والبعید لفائدة المكت

قیمة التصفیة للحصة الواحدة كل یوم عمل بالبورصة بقسمة قیمة الموجودات الصافیة على عدد الحصص المتداولة 

  .دق بالنسبة لنظام الحصة الواحدة و خالل شھر رمضان

جانفي  22المحاسبیة المعمول بھا والمضبوطة  بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 

  ي لألوراق المالیة ونخص بالذكر  

األسھم المدرجة ببورصة األوراق المالیة بتونس بقیمة السوق وتوافق قیمة السوق متوسط السعر المرجع في یوم احتساب 

عندما یترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معین  اتجاه نحو االنخفاض مرده الحفاظ على االنخفاض أو اتجاه نحو االرتفاع 

مرده الحفاظ على االرتفاع، یكون سعر التقییم المطبق عتبة الحفاظ على االنخفاض في الحالة األولى وعتبة الحفاظ على 

 إبقاء من الجدوى في النظر یجب المتتالیة،

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

  :الخصائص المالیة

ھو صندوق مشترك للتوظیف من الصنف المختلط جنیرال دینامیك الصندوق المشترك للتوظیف

یة ونقدیة في حدود النسبة المحددة فرقاعومن أدوات  )أسھم(من أوراق مالیة ذات المدخول المتغیر 

  :توجھات التوظیف

ین لنسبة مخاطرةموجھ خاصة للمساھمین القابل جنیرال دینامیكان الصندوق المشترك للتوظیف 

 رسملة مؤشر یتجاوز مردود تسجیل إلى الطویل  المدى 

  .مع مراعاة التشریع المنطبق الخاّص بمؤسسات التوظیف الجماعي 

  :كما یلي   جنیرال دینامیك سیتم االستثمار في  الصندوق المشترك للتوظیف 

  .بالبورصة بأسھم الشركات المدرجة الموجودات من %

رقاع و للتنظیر القابلة الخزینة رقاع و الرقاع في الموجوداتمن 

في سندات مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة من الموجودات الصافیة

 . السیولة وشبھ السیولة الموجودات في

في األسھم ھو تحقیق زائد قیمة على المدى المتوسط والبعید لفائدة المكت التوظیف

  :تاریخ فتح عملیات االكتتاب وإعادة الشراء للعموم

  .2013 سبتمبر 30 تنطلق عملیات االكتتاب وإعادة الشراء للعموم ابتداءا من

  :تاریخ ودوریة وطریقة احتساب  قیمة التصفیة

قیمة التصفیة للحصة الواحدة كل یوم عمل بالبورصة بقسمة قیمة الموجودات الصافیة على عدد الحصص المتداولة 

دق بالنسبة لنظام الحصة الواحدة و خالل شھر رمضان 45و  13بالنسبة لنظام الحصتین وعلى الساعة  16

المحاسبیة المعمول بھا والمضبوطة  بقرار وزیر المالیة المؤرخ في یتم تقییم محفظة سندات  الصندوق طبقا للمعاییر 

ي لألوراق المالیة ونخص بالذكر  المحاسبیة لمؤسسات التوظیف الجماع رالمتعلق بالمصادقة على المعایی

 :  

األسھم المدرجة ببورصة األوراق المالیة بتونس بقیمة السوق وتوافق قیمة السوق متوسط السعر المرجع في یوم احتساب 

  .قیمة التصفیة أو في أحدث تاریخ سابق

عندما یترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معین  اتجاه نحو االنخفاض مرده الحفاظ على االنخفاض أو اتجاه نحو االرتفاع 

مرده الحفاظ على االرتفاع، یكون سعر التقییم المطبق عتبة الحفاظ على االنخفاض في الحالة األولى وعتبة الحفاظ على 

  .االرتفاع في الحالة الثانیة

المتتالیة، الحصص من ھام عدد طیلة طلب و عرض موضوع 

 نشرة إصدار

II الخصائص المالیة

  :الصنف 2-1

الصندوق المشترك للتوظیف

من أوراق مالیة ذات المدخول المتغیر 

توجھات التوظیف 2-2

ان الصندوق المشترك للتوظیف 

 على الصندوق ھدفی

مع مراعاة التشریع المنطبق الخاّص بمؤسسات التوظیف الجماعي 

سیتم االستثمار في  الصندوق المشترك للتوظیف 

  
% 80و% 50بین  -

من % 30و% 0بین  -

  .الخزینة وأوراق

من الموجودات الصافیة% 5و% 0بین  -

الموجودات في من%  20بنسبة  -

التوظیفإن الھدف من 

تاریخ فتح عملیات االكتتاب وإعادة الشراء للعموم 2-3

تنطلق عملیات االكتتاب وإعادة الشراء للعموم ابتداءا من

تاریخ ودوریة وطریقة احتساب  قیمة التصفیة 2-4

قیمة التصفیة للحصة الواحدة كل یوم عمل بالبورصة بقسمة قیمة الموجودات الصافیة على عدد الحصص المتداولة  تحتسب

16وذلك على الساعة 

یتم تقییم محفظة سندات  الصندوق طبقا للمعاییر 

المتعلق بالمصادقة على المعایی 1999

: تقییم األسھم) أ       

األسھم المدرجة ببورصة األوراق المالیة بتونس بقیمة السوق وتوافق قیمة السوق متوسط السعر المرجع في یوم احتساب  تقّیم

قیمة التصفیة أو في أحدث تاریخ سابق

عندما یترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معین  اتجاه نحو االنخفاض مرده الحفاظ على االنخفاض أو اتجاه نحو االرتفاع 

مرده الحفاظ على االرتفاع، یكون سعر التقییم المطبق عتبة الحفاظ على االنخفاض في الحالة األولى وعتبة الحفاظ على 

االرتفاع في الحالة الثانیة

 معین سند یشكل لم إذا
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 بالنظر التسعیرة على ھام تأثیر الممسوكة

 على تنزیل یوظف للتقییم كأساس السعر ھذا

 على السعر في التنزیل ھذا یعتمد أن یمكن

طبقا لقواعد تقییم األسھم أي بقیمة ) حق األفضلیة في االكتتاب وحق اإلسناد

  :تقیم الرقاع و القیم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق المالیة

 بالبورصة في تاریخ حدیث،

 ة بثمن مغایر منذ تاریخ اقتنائھا،

بالقیمة الحالیة إذا ما قدر أنھ ال یمكن لقیمة السوق و ال لثمن االقتناء أن تمثل أساسا معقوال لقیمة تحقیق السند و إذا 

 .التحیینیة ھو المناسب

تبرر تقییم الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة و القابلة للتداول في السوق 

  .نسبة عائد التوظیفات المماثلة المصدرة حدیثا

  أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة 

في حین أن انخفاض في نسبة الفائدة یؤدي في الغالب 

مالیة المصدرة حسب إلى ارتفاع في قیمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق ال

  .یتمثل التقییم بالطریقة التحیینیة في تحیین التدفقات النقدیة المستقبلیة المتولدة عن السند في تاریخ التقییم

بصفة عامة، یجب أن یرتكز التقییم حسب الطریقة التحیینیة على الممارسات العملیة و عرف المھنة بصورة تضمن تجانس 

  .ائم المالیة لمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة و قابلیتھا للمقارنة

 .توافق نسبة التحیین الواجب اعتمادھا نسبة عائد التوظیفات المصدرة حدیثا المماثلة من حیث المردود والمخاطرة

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

الممسوكة السندات لعدد یكون أن یتوقع عندما أیضا ذلك یجب و ،

ھذا عن التخلي ةّیالموضوع السوق مقاییس تبرر عندما و .عادة

یمكن و .السند لتداول المحتملة القیمة من فأكثر أكثر لالقتراب

  : التالیة

  او العرض على السند/احتماالت الّطلب و

  القیمة الحسابیة للسند

  مردود السند 

  نشاط الشركة المصدرة ومستوى توزیع األرباح

  درجة انتشار الّسند

  عدد السندات الممسوكة وسوابق التحویالت على السند

  :تقییم الحقوق المتعلقة باألسھم

حق األفضلیة في االكتتاب وحق اإلسناد(یقع تقییم الحقوق المتصلة باألسھم المدرجة 

 :لرقاع والقیم المماثلة

تقیم الرقاع و القیم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق المالیة

بالبورصة في تاریخ حدیث، تمعامالت أو إذا سعر عبقیمة السوق إذا كانت موضو

ة بثمن مغایر منذ تاریخ اقتنائھا،بثمن االقتناء إذا لم تكن موضوع معامالت أو لم تسعر بالبورص

بالقیمة الحالیة إذا ما قدر أنھ ال یمكن لقیمة السوق و ال لثمن االقتناء أن تمثل أساسا معقوال لقیمة تحقیق السند و إذا 

التحیینیة ھو المناسب ةظروف السوق أن التقییم بالقیمة الحالیة حسب الطریق

تبرر تقییم الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة و القابلة للتداول في السوق من بین األسباب التي یمكن أن 

نسبة عائد التوظیفات المماثلة المصدرة حدیثا يالتغییر ذي الداللة ف ریمكن ذك

أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة إن االرتفاع في نسبة الفائدة یؤدي في الغالب إلى انخفاض في قیمة  الرقاع 

في حین أن انخفاض في نسبة الفائدة یؤدي في الغالب . القدیمة ةالقابلة للتداول في السوق المالیة المصدرة حسب نسبة الفائد

إلى ارتفاع في قیمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق ال

یتمثل التقییم بالطریقة التحیینیة في تحیین التدفقات النقدیة المستقبلیة المتولدة عن السند في تاریخ التقییم

بصفة عامة، یجب أن یرتكز التقییم حسب الطریقة التحیینیة على الممارسات العملیة و عرف المھنة بصورة تضمن تجانس 

ائم المالیة لمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة و قابلیتھا للمقارنة

توافق نسبة التحیین الواجب اعتمادھا نسبة عائد التوظیفات المصدرة حدیثا المماثلة من حیث المردود والمخاطرة

 :ألوراق المالیةفي اتقییم سندات مؤسسات التوظیف الجماعي 

  .ت بأحدث قیمة تصفیة

 نشرة إصدار

،تقییم سعر بآخر السند

عادة المتداولة للكمیات

لالقتراب للبورصة سعر آخر

التالیة المقاییس الذكر سبیل

احتماالت الّطلب و -           

القیمة الحسابیة للسند -           

مردود السند  -           

نشاط الشركة المصدرة ومستوى توزیع األرباح -           

درجة انتشار الّسند -           

عدد السندات الممسوكة وسوابق التحویالت على السند -          

تقییم الحقوق المتعلقة باألسھم) ب

یقع تقییم الحقوق المتصلة باألسھم المدرجة 

  .السوق

لرقاع والقیم المماثلةاتقییم ) ج

تقیم الرقاع و القیم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق المالیة

  

بقیمة السوق إذا كانت موضو -

بثمن االقتناء إذا لم تكن موضوع معامالت أو لم تسعر بالبورص -

بالقیمة الحالیة إذا ما قدر أنھ ال یمكن لقیمة السوق و ال لثمن االقتناء أن تمثل أساسا معقوال لقیمة تحقیق السند و إذا  -

ظروف السوق أن التقییم بالقیمة الحالیة حسب الطریق تبین

 

من بین األسباب التي یمكن أن 

یمكن ذك ةالمالیة بالقیمة الحالی

إن االرتفاع في نسبة الفائدة یؤدي في الغالب إلى انخفاض في قیمة  الرقاع 

القابلة للتداول في السوق المالیة المصدرة حسب نسبة الفائد و

إلى ارتفاع في قیمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزینة والقابلة للتداول في السوق ال

  .نسبة الفائدة القدیمة

یتمثل التقییم بالطریقة التحیینیة في تحیین التدفقات النقدیة المستقبلیة المتولدة عن السند في تاریخ التقییم

بصفة عامة، یجب أن یرتكز التقییم حسب الطریقة التحیینیة على الممارسات العملیة و عرف المھنة بصورة تضمن تجانس 

ائم المالیة لمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة و قابلیتھا للمقارنةالقو

توافق نسبة التحیین الواجب اعتمادھا نسبة عائد التوظیفات المصدرة حدیثا المماثلة من حیث المردود والمخاطرة

 
تقییم سندات مؤسسات التوظیف الجماعي ) د

ت بأحدث قیمة تصفیةم ھذه السنداتقّی
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 :النقدیة التوظیفات تقییم) ذ

  .المستحقة غیر و مسبقا المحتسبة الفوائد طرح مع االسمیة بالقیمة اإلقفال تاریخ في النقدیة التوظیفات متقّی

  :مكان وطریقة نشر قیمة التصفیة 2-5

المؤسسة العامة بیقع تعلیق قیمة التصفیة كل یوم عمل بالبورصة باستثناء حالة استحالة قانونیة أو ظروف استثنائیة وذلك 

  .، كما یقع إدراجھا یومیا بالّنشرّیة الرسمیة لھیئة السوق المالیة)المقر الرسمي والوكاالت(لالستثمار، وسیط بالبورصة 

اإلشارة إلى قیمة  المؤسسة العامة لالستثمار، وسیط بالبورصةكل بالغ یقع اإلشارة فیھ إلى قیمة التصفیة یجب على  في

  .التصفیة السابقة

  :ثمن االكتتاب و إعادة الشراء 2-6

اء قیمة ، في حین یساوي سعر إعادة الشر)عدم وجود حق الدخول(یساوي سعر االكتتاب قیمة التصفیة خالیة من اي عمولة 

  :وتقدر بـ) حق الخروج(التصفیة تطرح منھا عمولة 

 عن كل عملیة إعادة الشراء قبل انقضاء سنة واحدة احتسابا من تاریخ االكتتاب  1,5% -

 عن كل عملیة إعادة الشراء في فترة محددة بین السنة والسنتین احتسابا من تاریخ االكتتاب1% -

 الثالث سنوات احتسابا من تاریخ االكتتابعن كل عملیة إعادة الشراء في فترة  0,5% -

وبالنسبة لكل عملیة إعادة الشراء تتعدى ثالث سنوات انطالقا من تاریخ االكتتاب یصبح سعر إعادة الشراء مساویا لقیمة 

  :التصفیة

األول (ة فیفو ویتم تطبیقھ حسب طریق. حق الخروج ال ینتفع بھ المتصرف بل یأتي زیادة لقیمة الموجودات الصافیة للصندوق 

  .في حالة االكتتاب المتعاقب بالنسبة لنفس حامل الحصص) دخوال ، یكون األول خروجا

  :أماكن وتوقیت االكتتاب وإعادة الشراء 2-7

، وذلك من یوم )المقر الرسمي والوكاالت(تتم عملیات االكتتاب وإعادة الشراء بالمؤسسة العامة لالستثمار، وسیط بالبورصة 

  :یوم الجمعة كالتالي االثنین إلى

 بالنسبة لنظام الحّصتین   17:00إلى الساعة  08:00من الساعة  -

 .بالنسبة لنظام الحّصة الواحدة أو خالل شھر رمضان 13:45إلى الساعة  07:30من الساعة  -

  :المدة الدنیا الموّصى بھا للتوظیف 2-8

  .بخمس سنوات "جنیرال دینامیك للتوظیف المشترك الصندوق" في للتوظیف بھا الموصى الدنیا المدة تقّدر
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  :جنیرال دینامیك

وبصفة استثنائیة تبدأ أول سنة مالیة للصندوق من تاریخ تأسیسھ 

دینار، تم اكتتابھا  10حصة تبلغ قیمة الحصة الواحدة 

  .)المقر الرسمي والوكاالت

تسجیل الحصص  یقع. إن لم یكن للمكتتب حساب یتم فتح حساب لھ من طرف المؤسسة العامة لالستثمار بمجرد االكتتاب

  .بشراء الحقة تسّجل بنفس الحسا

تتم على أساس قیمة تصفیة  13:30صباحا و الساعة 

تتم على أساس قیمة تصفیة غیر  16:00و الساعة 

تتم على أساس قیمة تصفیة معروفة  17:00و الساعة 

تتم على أساس قیمة تصفیة  09:45صباحا و الساعة 

تتم على أساس قیمة تصفیة غیر  13:45و الساعة 

ّما مباشرة للمكتتب أو إرسالھا إویقع تجسیم كل عملیة اكتتاب و إعادة شراء ببطاقة یقع تسلیمھا من قبل الموزع المعني بالعملیة 

كل عملیة اكتتاب یجب أن تكون مسبوقة بعملیة قبض سیولة 

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

جنیرال دینامیك طرق سیر الصندوق المشترك للتوظیف

  :تاریخ افتتاح وختم السنة المالّیة

وبصفة استثنائیة تبدأ أول سنة مالیة للصندوق من تاریخ تأسیسھ . دیسمبر 31تبدأ السنة المالیة في غرة جانفي وتنقضي في 

  .2014بر 

  :قیمة التصفیة األصلیة

حصة تبلغ قیمة الحصة الواحدة  10 000دینار مقسم الى   100 000حدد المبلغ األصلي للصندوق بـ 

  .وتحریرھا نقدا بالكامل عند االكتتاب

  :شروط وإجراءات االكتتاب وإعادة الشراء

المقر الرسمي والوكاالت(الشراء بالمؤسسة العامة لالستثماریتم تقدیم مطالب االكتتاب وإعادة 

إن لم یكن للمكتتب حساب یتم فتح حساب لھ من طرف المؤسسة العامة لالستثمار بمجرد االكتتاب

شراء الحقة تسّجل بنفس الحسا وإعادةكّل عملیة اكتتاب  المكتتبة حال عملیة االكتتاب بالحساب المذكور

  :وتتم عملیات االكتتاب وإعادة الشراء على النحو التالي

  :بالنسبة لنظام الحّصتین

صباحا و الساعة  08:00مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة 

 .معروفة ومحتسبة باألمس

و الساعة  13:30مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة 

 .16:00معروفة سیقع احتسابھا في الیوم نفسھ على الساعة 

و الساعة  16:00مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة 

 .16:00ومحتسبة في الیوم نفسھ على الساعة 

  :لحّصة الواحدة وشھر رمضان

صباحا و الساعة  07:30مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة 

 .معروفة ومحتسبة باألمس

و الساعة  09:45مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة 

 .13:45قع احتسابھا في الیوم نفسھ على الساعة 

ویقع تجسیم كل عملیة اكتتاب و إعادة شراء ببطاقة یقع تسلیمھا من قبل الموزع المعني بالعملیة 

  .بأي وسیلة حتى تبقى كدلیل مكتوب ومعترف بھ

كل عملیة اكتتاب یجب أن تكون مسبوقة بعملیة قبض سیولة . ّال نقداإبالكامل وال یمكن أن یكون  یجب تحریر الحصص المكتتبة

  .الصندوق المشترك للتوظیف جنیرال دینامیك

 نشرة إصدار

III طرق سیر الصندوق المشترك للتوظیف

تاریخ افتتاح وختم السنة المالّیة 3-1

تبدأ السنة المالیة في غرة جانفي وتنقضي في 

بر دیسم 31وتنتھي في 

قیمة التصفیة األصلیة 3-2

حدد المبلغ األصلي للصندوق بـ 

وتحریرھا نقدا بالكامل عند االكتتاب

شروط وإجراءات االكتتاب وإعادة الشراء 3-3

یتم تقدیم مطالب االكتتاب وإعادة 

إن لم یكن للمكتتب حساب یتم فتح حساب لھ من طرف المؤسسة العامة لالستثمار بمجرد االكتتاب

المكتتبة حال عملیة االكتتاب بالحساب المذكور

وتتم عملیات االكتتاب وإعادة الشراء على النحو التالي

  

بالنسبة لنظام الحّصتین

مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

معروفة ومحتسبة باألمس

مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

معروفة سیقع احتسابھا في الیوم نفسھ على الساعة 

مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

ومحتسبة في الیوم نفسھ على الساعة 

  

لحّصة الواحدة وشھر رمضانبالنسبة لنظام ا

مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

معروفة ومحتسبة باألمس

مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

قع احتسابھا في الیوم نفسھ على الساعة معروفة سی

 

ویقع تجسیم كل عملیة اكتتاب و إعادة شراء ببطاقة یقع تسلیمھا من قبل الموزع المعني بالعملیة 

بأي وسیلة حتى تبقى كدلیل مكتوب ومعترف بھ

   

یجب تحریر الحصص المكتتبة

الصندوق المشترك للتوظیف جنیرال دینامیكلفائدة 
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مع  ھاعند االكتتاب بقیمة تصفیة غیر معروفة یمضي المستثمر بطاقة اكتتاب التحتوي على عدد الحصص التي یرغب في اكتتاب

وبمجرد أن یقع احتساب قیمة التصفیة فان المتصرف یحّدد عدد الحصص المناسبة . دفع المبلغ الذي ینوي استثماره بالصندوق

  .للمبلغ الذي دفعھ المكتتب

  اب وبالتالي یتم تسلیم بطاقة االكتت. ویتم إیداع المبلغ بحساب المكتتب المفتوح لدى المؤسسة العامة لالستثمار وسیط بالبورصة

  .و بمجرد تحدید قیمة التصفیة یتم االستجابة لطلب االكتتاب

  

وعند إعادة الشراء بقیمة تصفیة غیر معروفة فان حامل الحصص یمضي بطاقة إعادة شراء یحدد فیھا عدد الحصص التي 

لذي سیوضع على وبمجرد أن یقع احتساب قیمة التصفیة وحق الخروج فان المتصرف یحدد المبلغ ا. یرغب في إعادة شرائھا

  .ذمة حامل الحصص

  

ال تتم عملیات إعادة الشراء إال نقدا ویسّدد مبلغ الحصص التي تمت إعادة شرائھا في أجل ال یتعدى ثالثة أیام عمل بالبورصة 

  . بدایة من تاریخ استالم مطالب إعادة الشراء

   

ریخ االكتتاب او اعادة الشراء إشعارا بالتنفیذ یوجھ المتصرف إلى حامل الحصص في ظرف  خمسة أیام عمل بالبورصة من تا

ھا وقیمة التصفیة ومبلغ العموالت المحتملة التي تم استالمھا والمبلغ الصافي ؤیبّین عدد الحصص المكتتبة أو المعاد شرا

  .للمعاملة  الذي تّمت إضافتھ أو خصمھ من حسابھ

 

 2001جویلیة  24بتاریخ  2001- 83ة بمقتضى القانون عدد والصادر الجماعي التوظیف مؤسسات مجّلة من 24 للفصل طبقا

 عملیات و الشراء إعادة عملیات تعلیق للمتصرف یمكنكما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة والنصوص التطبیقیة 

 .الحسابات مراقب رأي اخذ بعدوذلك  مؤقتة بصفة اإلصدار

  

  :التالیةویمكن الّلجوء الى التعلیق خاصة في الحاالت 

  .ظروف غیر عادیة اقتضت ذلك -

  .اذا ما أملتھ مصلحة حامل الحصص -

  )بالنسبة لعملیات إعادة الشراء(دینار  50 000إذا ما انخفضت القیمة األصلیة للحصص المتداولة الى حد  -

  .)بالنسبة لعملیات االكتتاب(دینار ملیون  50إذا ما وصلت  القیمة األصلیة للحصص المتداولة الى حد  -

حاملي ، كما یتوجب علیھ إعالم دون أجل بقرار وأسباب التعلیقھیئة السوق المالیة  عالمالصندوق إفي یتوجب على المتصرف 

و بالنشریة الرسمیة لھیئة السوق  باللغة العربیةواحدة منھا صادرة  یومیتین بصحیفتین الحصص دون اجل عن طریق بالغ

  .المالیة 

استئناف عملیات االكتتاب وإعادة الشراء یجب ان یكون مسبوقا باعالم ھیئة السوق المالیة وبنشر بالغ في ذلك طبقا لنفس 

  .الشروط المذكورة سابقا
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  :أعباء على كاھل الصندوق المشترك للتوظیف 3-4

 وعمولة المودع لدیھ) تثمارالمؤسسة العامة لالس(عمولة التصرف جینرال دینامیك یتحمل الصندوق المشترك للتوظیف 

مصاریف المعامالت بالبورصة واألداءات المتعلقة بھا وعمولة لھیئة السوق المالیة وأجرة مراقب الحسابات راجع الوالمعلوم 

جمیع المصاریف الراجعة لھیئة السوق المالیة وبورصة األوراق المالیة و وعمولة المبادالت بالبورصة واألداءات المتصلة بھا 

  .بتونس والشركة التونسیة بین المھنیین للمقاصة والمحافظة على  األوراق المالیة أو المحددة بقانون أوأمر أو  قرار

ن یتحمل المتصرف كل في حی. ویتم احتساب ھذه المصاریف المذكورة أعاله یومیا ویقع طرحھا من موجودات الصندوق

  ).بما في ذلك تكالیف اإلشھار والترویج(المصاریف األخرى 

  :توزیع األرباح 3-5

المقر الرسمي (توزع األرباح سنویا على حساب اقرب رقم صحیح بشبابیك المؤسسة العامة لالستثمار، وسیط بالبورصة 

  . ، وذلك إّما بواسطة صك أو نقدا أو تحویل بنكي)والوكاالت

ان األرباح معفاة  من الضریبة على دخل األشخاص . توزیع األرباح في أجل أقصاه خمسة أشھر من اختتام السنة المالیة ویقع

  . الطبیعیین ومن الضریبة على الشركات

  :المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص والعموم 3-6

  :التالیة یقع إعالم حاملي الحصص والعموم بنشاط  وتطور الصندوق حسب الصیغ

المقر الرسمي (یتم تعلیق قیمة التصفیة كل یوم عمل بالبورصة بشبابیك المؤسسة العامة لالستثمار وسیط بالبورصة  -

  .كما یقع نشرھا بالّنشریة الرسمیة لھیئة السوق المالیة) والوكاالت

یر السنوي لنشاط الصندوق بشبابیك توفیر نسخ كافیة من النظام الداخلي ونشرة اإلصدار للعموم والقوائم المالیة والتقر -

  .یطلبھا دون مقابل روتقدیمھا لكل مستثم )والوكاالت المقر الرسمي( تصرفالم

أشھر ابتداء من تاریخ ختم السنة  3نشر القوائم المالیة السنویة بالنشریة الرسمیة لھیئة السوق المالیة في أجل أقصاه  -

  .المالیة 

 العامة المؤسسةلحصول على كشف حساب عند الطلب من طرف تمكین كل حامل حصص في اي وقت من ا -

  .)والوكاالت الرسمي المقر( بالبورصة وسیط لالستثمار،

 8الحصص بكل حدث جدید یخص الصندوق طبقا  للقرار العام لھیئة السوق المالیة عدد  يیتم إعالم العموم وحامل -

 خالل المالیة األوراق في الجماعي التوظیف مؤسساتوالمتعلقة بالتغیرات الطارئة على   2004 بتاریخ غرة أفریل

  .المنجرة عنھا اإلعالم واجب و نشاطھا مدة
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VI والموزع إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لدیھ:  

  :جنیرال دینامیكفي الصندوق المشترك للتوظیف ظیم التصرف طریقة تن 4-1

  

تتولى المؤسسة العامة لالستثمار وسیط بالبورصة مھمة التصرف بالصندوق المشترك للتوظیف جینرال دینامیك طبقا لتوّجھات 

  .التوظیف المحددة للصندوق

 وتتولى لجنة التصرف تجسیم سیاسة استثمار الصندوق المشترك للتوظیف جینرال دینامیك التي وقع تحدیدھا من قبل مجلس 

  .ة العامة لالستثمارإدارة المؤسس

  

  :وتتكون ھذه اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرھم

  لمؤسسة العامة لالستثمار مدیر عام ا :         السید مھدي باش حامبة*                

  .جینرال دینامیك الصندوق المشترك للتوظیففي متصرف :                   السید ھیثم فّنیش*                

 محلل مالي بالمؤسسة العامة لالستثمار :         منى المكسي      السیدة *                

یتم إعالم ھیئة السوق المالیة والمودع لدیھ قبل . أعضاء ھذه اللجنة أي اجر ىحددت مدة النیابة بسنة واحدة قابلة للتجدید وال یتلق

  .أي تغییر یطرأ في تركیبة لجنة الّتصرف

  :ھذه اللجنة مرة في الشھر وكلما تتطلب ظروف السوق ذلك بھدف  وتجتمع 

تحدید إستراتجیة التصرف في محفظة سندات في الصندوق المشترك للتوظیف جینرال دینامیك طبقا  للتوجھات  -

  .المحددة سلفا

  .متابعة تطبیق اإلستراتجیة -

  .مراجعة وتحیین اإلستراتیجیة المحدّدة سابقا -

  :التصرف في الصندوقتقدیم طرق  4-2

  :تقوم المؤسسة العامة لالستثمار، المتصرف بالصندوق، بتولي األعمال التالیة

  .التصّرف المالي واإلداري والمحاسبي طبقا  للقوانین والتشاریع الجاري بھا العمل -

ر أفضل توفیر الموارد البشریة والمادیة الضروریة لحسن التصرف في محفظة سندات الصندوق من خالل اختیا -

  .لتوظیف و الشراء أو بیع السنداتالفرص ل

  .مد ھیئة السوق المالیة والموّزعین والعموم بصفة یومیة بقیمة التصفیة -

وضع على ذمة حاملي الحصص في اآلجال القانونیة القوائم المالیة المختومة مصاحبة بتقریر مراقب الحسابات  -

  .وتقریر نشاط الصندوق

  .ائق المطلوبة من قبل المودع لدیھ لتمكینھ من متابعة مھمة المراجعة والتدقیقتوفیر كل المعلومات والوث -

  

یعمل المتصرف في كافة الحاالت لحساب حاملي الحصص ویمكنھ لوحده ممارسة حقوق التصویت المتصلة بالسندات 

  .الموجودة بمحفظة الصندوق و ال یمكنھ بأي حال من األحوال االقتراض لحساب الصندوق
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  :ال سّیمایقوم المتصرف بتوفیر جمیع الموارد البشریة والمادیة قصد تنفیذ كافة العملیات الضروریة للتصرف 

مقابل خدماتھ المتعلقة بالتصرف المالي واإلداري للصندوق على عمولة سنویة خالیة من األداءات تقدر 

 كل نھایة في تسویتھا وتتم یومیا وتحتسب عمولة المتصرف

، یتمتع %2زائد معدل اثني عشر شھر لنسبة الفائدة في السوق النقدیة 

تحسب على  دون احتساب اآلداءات سنویا 10%

وعند كّل احتساب قیمة تصفیة یؤخذ بعین االعتبار 

وحدد تاریخ . دیة الھدفالمّدخرات أو عند االقتضاء استرجاع المّدخرات في صورة تسجیل نسبة مردودیة أقل من نسبة المردو

  .للمتصرف سنویا تسویتھاإقفال العمولة المتعلقة باألداء الجید بآخر یوم من شھر دیسمبر تحتسب فیھ قیمة الصفیة ویتم 

 ،اتفاقیة أبرمت بینھ وبین المؤسسة العامة لالستثمار

. تسدید ایرادات االكتتاب وخالص عملیات إعادة الشراء عن طریق الحساب البنكي المفتوح لدى البنك العربي لتونس

  إن المحافظة على سندات وأموال  الصندوق موّكل لنفس المؤسسة البنكیة البنك العربي لتونس،

 .شھادة جرد لمحفظة سندات الصندوق  طبقا للمعاییر المحاسبیة المتعلقة بمؤسسات التوظیف الجماعي

یقوم المودع لدیھ بفرز أوامر المتصرف في ما یتعلق بعملیات بیع وشراء السندات وكذلك العملیات المتعلقة بممارسة حقوق 

كما یتوجب على المودع لدیھ التأكد من مدى تطابق  قرارات المتصرف، وكما یجب علیھ إذا اقتضى األمر اتخاذ كل 

  .وفي حالة خالف مع المتصرف ینبغي علیھ إعالم ھیئة سوق المالیة

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

  :صف الوسائل التي تم وضعھا للّتصرف

یقوم المتصرف بتوفیر جمیع الموارد البشریة والمادیة قصد تنفیذ كافة العملیات الضروریة للتصرف 

  .توفیر أعوان لدیھم الكفاءة الالزمة

  .توفیر وسائل تقنیة كافیة

  .توفیر تنظیم داخلي مالئم

  :طرق تأجیر المتصرف

مقابل خدماتھ المتعلقة بالتصرف المالي واإلداري للصندوق على عمولة سنویة خالیة من األداءات تقدر 

وتحتسب عمولة المتصرف .للصندوق المشترك للتوظیفالصافیة  الموجودات

  .كان نوعھاتتضمن عمولة التصرف كل المصاریف الالزمة لإلشھار أیا 

معدل اثني عشر شھر لنسبة الفائدة في السوق النقدیة تتجاوز مردودیة دنیا تقدر بحین یحقق الصندوق نتائج 

10المتصرف بعمولة إضافیة على األداء الجید الذي قام بھ وتقدر ھذه العمولة ب 

  .الدنیا المطلوبة ةالمردودیونسبة السنویة المحققة   ةالمردودی

وعند كّل احتساب قیمة تصفیة یؤخذ بعین االعتبار . یقع احتساب ھذه العمولة یومیا وتخصم من قیمة التصفیة  للصندوق

المّدخرات أو عند االقتضاء استرجاع المّدخرات في صورة تسجیل نسبة مردودیة أقل من نسبة المردو

إقفال العمولة المتعلقة باألداء الجید بآخر یوم من شھر دیسمبر تحتسب فیھ قیمة الصفیة ویتم 

  :المودع لدیھ بین المتصرف وتقدیم االتفاقیة المبرمة 

اتفاقیة أبرمت بینھ وبین المؤسسة العامة لالستثماربموجب لموجودات الصندوق المودع لدیھ  لتونس البنك العربي

  .جنیرال دینامیكصندوق المشترك للتوظیف 

  :یتولى المودع لدیھ المھام التالیة

  المحافظة على موجودات الصندوق 

  مراقبة صحة قرارات المتصرف في الصندوق 

  .التدخل بصفة خاصة  في بعض مراحل حیاة الصندوق

تسدید ایرادات االكتتاب وخالص عملیات إعادة الشراء عن طریق الحساب البنكي المفتوح لدى البنك العربي لتونس

 .وكذلك الشأن بالنسبة لكافة العملیات المالیة

إن المحافظة على سندات وأموال  الصندوق موّكل لنفس المؤسسة البنكیة البنك العربي لتونس،

شھادة جرد لمحفظة سندات الصندوق  طبقا للمعاییر المحاسبیة المتعلقة بمؤسسات التوظیف الجماعيكما یتولى سنویا تسلیم 

یقوم المودع لدیھ بفرز أوامر المتصرف في ما یتعلق بعملیات بیع وشراء السندات وكذلك العملیات المتعلقة بممارسة حقوق 

  .الصندوقاالكتتاب واإلسناد المرتبطة باألوراق المالیة الموجودة ب

كما یتوجب على المودع لدیھ التأكد من مدى تطابق  قرارات المتصرف، وكما یجب علیھ إذا اقتضى األمر اتخاذ كل 

وفي حالة خالف مع المتصرف ینبغي علیھ إعالم ھیئة سوق المالیة. اإلجراءات التحفظیة التي  یراھا مناسبة

 نشرة إصدار

صف الوسائل التي تم وضعھا للّتصرفو 4-3

یقوم المتصرف بتوفیر جمیع الموارد البشریة والمادیة قصد تنفیذ كافة العملیات الضروریة للتصرف 

توفیر أعوان لدیھم الكفاءة الالزمة -

توفیر وسائل تقنیة كافیة -

توفیر تنظیم داخلي مالئم -

طرق تأجیر المتصرف 4-4

مقابل خدماتھ المتعلقة بالتصرف المالي واإلداري للصندوق على عمولة سنویة خالیة من األداءات تقدر یتحصل المتصرف 

الموجوداتمن  %1.2ب

  .ثالثیة

تتضمن عمولة التصرف كل المصاریف الالزمة لإلشھار أیا 

حین یحقق الصندوق نتائج 

المتصرف بعمولة إضافیة على األداء الجید الذي قام بھ وتقدر ھذه العمولة ب 

المردودیبین أساس الفرق 

یقع احتساب ھذه العمولة یومیا وتخصم من قیمة التصفیة  للصندوق

المّدخرات أو عند االقتضاء استرجاع المّدخرات في صورة تسجیل نسبة مردودیة أقل من نسبة المردو

إقفال العمولة المتعلقة باألداء الجید بآخر یوم من شھر دیسمبر تحتسب فیھ قیمة الصفیة ویتم 

تقدیم االتفاقیة المبرمة  4-5

البنك العربيتم تعیین 

صندوق المشترك للتوظیف في الالمتصرف 

یتولى المودع لدیھ المھام التالیة

المحافظة على موجودات الصندوق  -

مراقبة صحة قرارات المتصرف في الصندوق  -

التدخل بصفة خاصة  في بعض مراحل حیاة الصندوق -

تسدید ایرادات االكتتاب وخالص عملیات إعادة الشراء عن طریق الحساب البنكي المفتوح لدى البنك العربي لتونس ھذا ویتم

وكذلك الشأن بالنسبة لكافة العملیات المالیة

إن المحافظة على سندات وأموال  الصندوق موّكل لنفس المؤسسة البنكیة البنك العربي لتونس،

  

كما یتولى سنویا تسلیم 

یقوم المودع لدیھ بفرز أوامر المتصرف في ما یتعلق بعملیات بیع وشراء السندات وكذلك العملیات المتعلقة بممارسة حقوق 

االكتتاب واإلسناد المرتبطة باألوراق المالیة الموجودة ب

كما یتوجب على المودع لدیھ التأكد من مدى تطابق  قرارات المتصرف، وكما یجب علیھ إذا اقتضى األمر اتخاذ كل 

اإلجراءات التحفظیة التي  یراھا مناسبة
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  :التالیة تتعین على المودع لدیھ الوفاء بااللتزامایرة وجود اخالالت وفي إطار ممارستھ لمھمة المراقبة والتثبت وفي صو

 المطالبة بتسویة االخالالت -

 .أیام عمل بالبورصة 10توجیھ إنذار للمتصرف إذ ما تبین أن طلب التسویة لم یتم الرد علیھ خالل  -

  .وفي جمیع الحاالت یجب إعالم مراقب الحسابات وھیئة السوق المالیة

  :تلقي مطالب االكتتاب وإعادة الشراءطرق  4-6

ویكون ھذا ) المقر الرسمي والوكاالت (یتم تسلیم مطالب االكتتاب وإعادة الشراء بالمؤسسة العامة لالستثمار، وسیط بالبورصة 

  :من االثنین إلى الجمعة ویقع تنفیذھا كاآلتي

  .م الحصتینمساءا بالنسبة لنظا خامسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة ال -

  .دق  بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وشھر رمضان  45من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة و  -

 

  :وتتم عملیات االكتتاب وإعادة الشراء على النحو التالي 

  :بالنسبة لنظام الحصتین

تتم على أساس قیمة تصفیة  13:30صباحا و الساعة  08:00االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  مطالب -

 .معروفة والمحتسبة باألمس

تتم على أساس قیمة تصفیة غیر  16:00و الساعة  13:30لمة بین الساعة تمطالب االكتتاب وإعادة الشراء المس -

 .16:00الساعة  على معروفة سیقع احتسابھا في الیوم نفسھ

تتم على أساس قیمة تصفیة معروفة  17:00و الساعة  16:00مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

 .16:00ومحتسبة في نفس الیوم على الساعة 

 

  :بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وشھر رمضان

تتم على أساس قیمة تصفیة  09:45و الساعة  صباحا 07:30مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

 .معروفة ومحتسبة باألمس

تتم على أساس قیمة تصفیة غیر  13:45و الساعة  09:45مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المستلمة بین الساعة  -

 . 13:45معروفة سیقع احتسابھا في الیوم نفسھ على الساعة 

  :طرق التسجیل في الحساب 4-7

كما تسجل عملیات . یترتب عن عملیة االكتتاب األولیة فتح حساب باسم المكتتب ویسجل في ھذا الحساب الحصص المكتتبة

  .االكتتاب أو إعادة الشراء الالحقة على نفس الحساب

  :آجل الدفع  4-8

  .م مطالب إعادة الشراءأیام عمل بالبورصة ابتداءا من تاریخ تسل 03یقع تسدید الحصص المعاد شراؤھا في أجل أقصاه 
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  :طرق تأجیر المؤسسة المودع لدیھا 4-9

دون احتساب اآلداءات من الموجودات الصافیة مقابل خدمات اإلیداع  %0,15یتلقى البنك العربي لتونس عمولة سنویة تقدر بـ

  .أالف دینار دون احتساب اآلداءات  5مع حد أدنى یقدر ب 

  .الصندوق ھاتحملوی تھا سنویاوھذه العمولة تحتسب یومیا ویقع تسوی

  :مطالب االكتتاب وإعادة الشراء المكّلفة بتلّقي ةالمؤسس:الموزع 4-10

 1001شارع جون جوراس  16بـ الكائنةالمؤسسة العامة لالستثمار وسیط بالبورصة لدى تقدم مطالب االكتتاب وإعادة الشراء 

  .بشبكة وكاالتھا تونس و

  . أي أجر مقابل التوزیع على لالستثماروال تتحصل المؤسسة العامة 



16 

 

  :المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

صندوق المشترك للوالنظام الّذاخلي التراتیب الجاري بھا العمل 

ھ والمودع لدیھ تتضمن كّل المعلومات الالزمة للمستثمرین لبناء حكمھم حول خصائص الصندوق والمتصرف فی

سھوا  نوھي ال تتضم. خصائصھ المالیة وطرق سیره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة

 السید محمد فرید بن تنفوس

  مدیر عام البنك العربي لتونس

  .السید مصطفى مذیوب

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالیة والمعطیات المحاسبیة الواردة بھذه النشرة وذلك بانجاز المعاینات المھنیة التي نعتبرھا 

  ".س لدینا مالحظات حول صدق وصحة  المعلومات المالیة و المحاسبیة المقدمة 

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

  :المسؤولون عن النشرة

  .مدیر عام المؤسسة العامة لالستثمار: السید مھدي باش حامبة

  .مدیر عام البنك العربي لتونس: السید محمد فرید بن تنفوس

  :شھادة األشخاص الذین یتحّملون مسؤولیة النشرة

التراتیب الجاري بھا العمل (حسب علمنا ان المعطیات الواردة بھذه النشرة مطابقة للواقع 

تتضمن كّل المعلومات الالزمة للمستثمرین لبناء حكمھم حول خصائص الصندوق والمتصرف فی

خصائصھ المالیة وطرق سیره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة على

 " من شأنھ أن یغیر أبعادھا

 السید مھدي باش حامبة

  مدیر عام المؤسسة العامة لالستثمار

  

  :المسؤول عن مراقبة الحسابات

السید مصطفى مذیوبفي شخص شـركـة فینور، عضو بھیئـة الخبراء المحـاسبین بتونـس الممثلة 

  .تونس  1082عمارة الدولیة سیتي سنتر، مركز العمران الشمالي 

70   

70   

2016. 

m.medhioub@planet.tn  

  :شھادة مراقب الحسابات

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالیة والمعطیات المحاسبیة الواردة بھذه النشرة وذلك بانجاز المعاینات المھنیة التي نعتبرھا 

س لدینا مالحظات حول صدق وصحة  المعلومات المالیة و المحاسبیة المقدمة الزمة حسب المعاییر المھنیة ولی

 نشرة إصدار

V المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

المسؤولون عن النشرة 5-1

السید مھدي باش حامبة* 

السید محمد فرید بن تنفوس* 

شھادة األشخاص الذین یتحّملون مسؤولیة النشرة 5-2

حسب علمنا ان المعطیات الواردة بھذه النشرة مطابقة للواقع " 

تتضمن كّل المعلومات الالزمة للمستثمرین لبناء حكمھم حول خصائص الصندوق والمتصرف فی و )التوظیف

على و حصصھ وموزع

من شأنھ أن یغیر أبعادھا

السید مھدي باش حامبة

مدیر عام المؤسسة العامة لالستثمار

  

  

 

 

المسؤول عن مراقبة الحسابات 5-3

شـركـة فینور، عضو بھیئـة الخبراء المحـاسبین بتونـس الممثلة 

عمارة الدولیة سیتي سنتر، مركز العمران الشمالي : العنوان

70 728 450: الھاتف

70 728 405: الفاكس

2016 - 2014: المّدة

m.medhioub@planet.tn :االلكتروني البرید

شھادة مراقب الحسابات 5-4

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالیة والمعطیات المحاسبیة الواردة بھذه النشرة وذلك بانجاز المعاینات المھنیة التي نعتبرھا " 

الزمة حسب المعاییر المھنیة ولی
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  2013سبتمبر  17وذلك بتاریخ  112عدد 

 جنیرال دینامیكالصندوق المشترك للتوظیف  

  :المسؤول عن اإلعالم

  السید مھدي باش حامبة  :المسؤول عن اإلعالم

  مدیر عام المؤسسة العامة لالستثمار

  تونس 1001شارع جون جوراس 

   71 25 20 24 :الفاكس***  71 25

:  @cgi.com.tnmehdi.bh   

 

عدد وقع نشر النشرة القانونیة بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة تحت 

 نشرة إصدار

المسؤول عن اإلعالم 5-5

المسؤول عن اإلعالم

مدیر عام المؤسسة العامة لالستثمار :الصفة

شارع جون جوراس  16 :العنوان

25 20 44 :الھاتف

:البرید االلكتروني

  

وقع نشر النشرة القانونیة بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة تحت 

  


