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ن�صرة اإ�صـــــــدار 

هذه الّن�صرة مو�صوعة على ذّمة العموم بمنا�صبة فتح االكتتابات في»�صندوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« 

وانطالق عمليات االكتتاب واإعادة �صراء الح�ص�ص ال�صادرة عنه للعموم. 

حتتوي هذه الن�صرة والقانون الداخلي لل�صندوق على معلومات هامة يجب قراءتهما بتمّعن قبل االكتتاب يف اأي ا�صتثمار

»�صندوق م�صرتك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« 
FCP VALEURS QUIETUDE 2018

�صندوق م�صرتك للتوظيف 
من ال�صنف املختلط مع �صمان كل راأ�س املال امل�صتثمر  

خا�صع الأحكام جمّلة موؤ�ص�صات التوظيف اجلماعي

ادرة مبقت�صى القانون عدد 83 -2001 املوؤّرخ يف 24 جويلية 2001   ال�صّ

كما مت تنقيحها واإمتامها بالن�صو�ص الالحقة ون�صو�صها التطبيقية  

ترخي�ص هيئة ال�صوق املالّية عدد 18-2013 بتاريخ 14جوان 2013 

تاريخ فتح االكتتاب للعموم 1 نوفمرب 2013 

املقر االجتماعي : عمارة اأنتقرا، املركز العمراين ال�صمايل- تون�ص املهرجان 1082

ة الواحدة ة  بقيمة 5.000 دينار للح�صّ راأ�س املال االأ�صلي : 100.000 دينار مق�ّصم اإلى 20 ح�صّ

ــخ ................. م�صلمة طبقا  ــوق المالية تحت عدد ......................بتاري ــت هذه الن�صرة على تاأ�صيرة هيئة ال�ص تح�صل

ــدد 117 ل�صنة 1994 الموؤرخ في 14 نوفمبر 1994.هذه التاأ�صيرة ال تفيد اإعطاء اأي تقييم لعملية  ــل 2 من القانون ع للف�ص

ــا م�صوؤوليتها. منحت هذه  ــدوق ويتحمل الموّقعون عليه ــرة من قبل موؤ�ص�صي ال�صن ــة. تّم اإعداد هذه الن�ص ــدار المقترح االإ�ص

التاأ�صيرة بعد التثبت من دقة وتنا�صق المعلومات المقّدمة.

املوؤ�ص�صون

ال�صركة التون�صية للأوراق املالية وبنك االأمان

املودع  لديه املت�رصف   

ال�صركة التون�صية للأوراق املالية  بنك االأمان  

املوزع الوحيد واحل�رصي

ال�صركة التون�صية للأوراق املالية

الم�صوؤول عن االإعلم : ال�صّيد حاتم ال�صايغي                        

ال�صفة : مدير اإدارة االأ�صول بال�صركة التون�صية لالأوراق المالية

الهاتف : 600 189 71   الفاك�س: 346 949 71

العنوان: عمارة اأنتقرا، املركز العمراين ال�صمايل، تون�ص املهرجان 1082

تّم و�صع هذه الن�صرة و النظام الداخلي لل�صندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية، 

ها بعمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�صمالي- تون�ص المهرجان 1082 وب�صبكة وكاالتها  . 
ّ
و�صيط بالبور�صة، الكائن مقر
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1. تقـديم ال�صندوق
 

1.1 معلومات عامة

»�صندوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018«الت�صمية:

FCP VALEURS QUIETUDE 2018

�صندوق م�صترك للتوظيف في االأوراق الماليةال�صكل القانوني:

مختلط مع �صمان كل راأ�ص المال الم�صتثمر من طرف المت�صرفال�صنف:

�صندوق م�صترك للتوظيف في االأوراق المالية لر�صملة النتائج النوع:

عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�صمالي- تون�ص المهرجان 1082 عنوان ال�صندوق:

الت�صرف في محفظة اأوراق مالية با�صتعمال الموارد الذاتية لل�صندوقالغر�س االجتماعي:

ــدد 83 ل�صنة 2001 الت�صريع المنطبق: ــف الجماعي ال�صادرة بالقانون ع ــة موؤ�ّص�صات التوظي - مجّل

ــا بالن�صو�ص الالحقة  ــا واإتمامه ــة 2001 كما تّم تنقيحه ــي 24 جويلي ــوؤّرخ ف الم

ون�صو�صها التطبيقية.

ــوق المالية المتعلق بموؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق  - ترتيب هيئة ال�ص

ف في محافظ االأوراق المالية لفائدة الغير الموؤ�صر بقرار وزير المالية 
ّ
المالية وبالت�صر

الموؤرخ في 29 اأفريل 2010 كما تم تنقيحه واإتمامه بالن�صو�ص الالحقة.

ة بقيمة 5.000 دينار للح�صة الواحدة. المبلغ االأ�صلي: 100.000 دينار مق�صمة اإلى 20 ح�صّ

ترخي�ص هيئة ال�صوق المالية عدد 18  ل�صنة 2013 بتاريخ 14 جوان 2013ترخي�س هيئة ال�صوق المالية:

4 اأكتوبر 2013تاريخ التكوين :

5 �صنوات المدة:

 الن�صرة القانونّية بالرائد

الر�صمي للجمهورية الّتون�صّية:

�صادرة بالرائد الر�صمي عدد  121 بتاريخ 8 اأكتوبر 2013 

ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية وبنك االأمانالباعثون:

ال�صركة التون�صية لالأوراق الماليةالمت�صرف:

عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�صمالي- تون�ص المهرجان 1082

بنك االأمانالمودع لديه:

�صارع محمد الخام�ص 1002 – تون�ص

ال�صركة التون�صية لالأوراق الماليةالموزع :

عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�صمالي- تون�ص المهرجان 1082

 1 نوفمرب 2013تاريخ فتح االكتتاب للعموم :
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2.1 المبلغ االأ�صلي ومبداأ تغييره:

ــّدد المبلغ االأ�صلي لل�صندوق  بــ 100.000 دينار مق�صم اإلى 20 ح�صة بقيمة ت�صاوي 5.000 دينار للح�صة  ُح

الواحدة، تّم اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقدا. 

ــدار ح�ص�ص جديدة ويمكن الّتخفي�ص فيه باإعادة �صراء من قبل ال�صندوق  ــن الترفيع في المبلغ االأ�صلي باإ�ص يمك

للح�ص�ص التي تّم اكتتابها �صابقا. 

ــص المتداولة اإلى خم�صين األف  ــة �صابقا اإذا نزلت القيمة االأ�صلية للح�ص� ــوز اإعادة �صراء الح�ص�ص المكتتب ال يج

ــة األف دينارا  ــّدة ت�صعين يوما دون مائ ــة للح�ص�ص المتداولة م ــت القيمة االأ�صلي ــارا )50.000 د(. واإذا بقي دين

ف اأن يقوم بحّل ال�صندوق.
ّ
)100.000 د(، فيتعين على المت�صر

3.1 هيكلة الحاملين االأّولين للح�ص�س :

الن�صبةالمبلغ بالّدينار عدد الح�ص�سحاملي الح�ص�س

مانينك�ص هولدينغ )مجموعة تمارزي�صت(

MENINX HOLDING
(GROUPE TAMARZISTE)

420.000%20

20%420.000ال�صادق اإدري�ص

20%420.000�صادلي هدري�ص

20%420.000عبد الوهاب الفريخة 

20%420.000المنجي تريم�ص

100%20100.000المجموع

4.1 مراقب الح�صابات:

ُعّين مكتب اإي��صي��صي مازارز ECC Mazars، ع�صو هيئة الخبراء المحا�صبين بتون�ص، الممثل في ال�صيد 

مراد فرادي، مراقبا للح�صابات  لمدة ثالث 3 �صنوات(2014 - 2016) .

العنوان: عمارة مازارز - نهج بحيرة غار الملح – �صفاف البحيرة 1053 – تون�ص

الهاتف:71.963.380  

الفاك�س:71.963.480 

mazars.tunisie@mazars.com.tn :البريد االلكتروني
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2. الخ�صائ�س المالّية 

1.2 �صنف ال�صندوق:

»�صـــندوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« هو �صندوق م�صترك للتوظيف في االأوراق المالية 

ــل بالخ�صو�ص على رقاع  ــاق )5 �صنوات(  و ي�صتم ــص المال الم�صتثمر عند اال�صتحق ــع �صمان كل راأ� ــط ،م مختل

الخزينة طويلة المدى.

2.2 توجهات التوظيف:

اإن »�صندوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« هو �صندوق مخ�ص�ص لجميع اأنواع الم�صتثمرين 

ــن فر�ص التوظيف المدرجة في البور�صة مع �صمان كل راأ�ص ماله  ــص والموؤ�ص�صات( ي�صعى لال�صتفادة م )االأ�صخا�

الم�صتثمر في اأجل محدد م�صبقا. 

ويتمثل الهدف الرئي�صي »�صـــندوق م�صـــترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« في اال�صتثمار غالبا في 

ــدة BTZ و/ اأو القرو�ص الرقاعية التي يتم  ــر BTA و/ اأو �صندات الخزينة بدون فائ ــة القابلة للتنظي ــدات الخزين �صن

ــك بن�صبة �صئيلة في اال�صتثمار في اأ�صهم و/ اأو ح�ص�ص موؤ�ّص�صات  ــا في اإطار طلب عمومي لالدخار وكذل اإ�صداره

ــق مردودية تفوق ن�صبة %15 عند حلول  ــف الجماعي في االأوراق المالّية )OPCVM( مع ال�صعي لتحقي الّتوظي

تاريخ اال�صتحقاق.

تتكّون التركيبة االأولية لل�صندوق على النحو التالي:  

- 15% من الموجودات في اأ�صهم ال�صركات المدرجة بالبور�صة
- 78 % من الموجودات في �صندات الخزينة القابلة للتنظير BTA و�صندات الخزينة بدون فائدة BTZ وفي قرو�ص 

رقاعية �صملتها عمليات اإ�صدار با�صتقطاب ادخار العموم.

)OPCVM( 5% من الموجودات ال�صافية في موؤ�ّص�صات الّتوظيف الجماعي في االأوراق المالّية -
- 2% من الموجودات في اأموال �صائلة و�صبه �صائلة

ــن المبلغ االأ�صلي  ــة للخطر بكيفية ت�صم �ص
ّ
�صة للخطر وغير المعر

ّ
ــودات المعر ــع بين الموج ــم تعديل التوزي �صيت

المكتتب بغ�ّص النظر عن التغيرات الحا�صلة على االأ�صهم. 

 

بالن�صبة للق�صط الم�صتثمر في �صكل اأ�صهم، فاإّن ال�صندوق يهدف اإلى التوظيف في ال�صندات ذات الخا�صّيات التالية :

اآفاق تنموّية )قطاعّية وداخلّية( واعدة على المدى المتو�ّصط. 	•
�صكل مخاطر معتدل )قطاع ذو قدرات دفاعّية و/اأو مردود تاريخي معتدل(  	•

تقييم واعد مقارنة بال�صوق )ن�صبة اإيرادات االأ�صعار واأرباح االأ�صهم/ العائدات وم�صاعفات قيم الموؤ�ّص�صة( 	•
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3.2 تاريخ فتح عمليات االكتتاب واإعادة ال�صراء للعموم:

�صوف تنطلق عملّيات االكتتاب في 1 نوفمبر 2013

ــخ فتح عمليات االكتتاب للعموم.  ــاب لثالثة  اأ�صهر )03( كاأق�صى تقدير ابتداء من تاري ــوف تمتّد مّدة االكتت  �ص

ــودات المكتتبة خالل هذه المّدة طبقا لتوّجهات التوظيف مما �صي�صاعد حاملي الح�ص�ص  و�صيتم ا�صتثمار الموج

من اال�صتفادة من �صمان راأ�ص المال عند حلول تاريخ اال�صتحقاق. 

وبذلك، ال يمكن اإ�صدار ح�ص�ص جديدة بعد اإقفال االكتتابات.

ــل انتهاء اأجل 3 اأ�صهر اإذا بلغت الموجودات  ــظ ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية بحق اإقفال االكتتابات قب تحتف

ــا يعتبر معقوال. و�صيتم بذلك تعليق جميع عمليات االكتتاب واإحداث الح�ص�ص بداية من هذا التاريخ الذي  مبلغ

�صيكون مو�صوع بالغ يقع ن�صره للعموم في �صحيفة يومية و في الن�صرية الر�صمية لهيئة ال�صوق المالية.

و�صوف تكون عمليات اإعادة ال�صراء ممكنة بعد اإقفال االكتتابات. 

 

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

ــة على ال�صاعة الرابعة ظهرا )على ال�صاعة  ة في االأ�صبوع وذلك كّل يوم جمع
ّ
ــب قيمة الت�صفية للح�ص�ص مر تحت�ص

ــة ظهرا في ف�صل ال�صيف وخالل �صهر رم�صان(. في حالة لم يكن يوم الجمعة يوم عمل، يقع احت�صاب قيمة  الثاني

ــة الثانية ظهرا في ف�صل  ــة الرابعة ظهرا )على ال�صاع ــداول الموالي على ال�صاع ــص خالل يوم الت ــة للح�ص� الت�صفي

ال�صيف وخالل �صهر رم�صان(.

تحت�صب قيمة الت�صفية بق�صمة قيمة الموجودات ال�صافية على عدد الح�ص�ص المتداولة.

ــم تقييم محفظة �صندات ال�صندوق طبقا للمعايير المحا�صبية المعمول بها والم�صبوطة بقرار وزير المالية الموؤرخ  يت

في 22 جانفي 1999 والمتعلق بالم�صادقة على المعايير المحا�صبية لموؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق 

المالية ونخ�ّص بالذكر منها:

تقييم االأ�صهم : 

ــة االأوراق المالية بتون�ص بقيمة ال�صوق.و توافق قيمة ال�صوق متو�صط ال�صعر المرجع  ــم االأ�صهم المدرجة ببور�ص تقي

في يوم اإحت�صاب قيمة الت�صفية اأو في اأحدث تاريخ �صابق.

ــا يترتب عن ظروف ال�صوق بالن�صبة ل�صند معين اإتجاه نحو االإنخفا�ص مرده الحفاظ على االإنخفا�ص اأو اإتجاه  عندم

نحو االإرتفاع مرده الحفاظ على االإرتفاع يكون �صعر التقييم المطبق عتبة الحفاظ على االإنخفاظ في الحالة االأولى 

و عتبة الحفاظ على االإرتفاع في الحالة الثانية.



8

ن�صـــــــرة اإ�صـــــــــدار

ــن الح�ص�ص المتتالية، يجب النظر في الجدوى  ــكل �صند معّين مو�صوع عر�ص و طلب طيلة عدد هام م ــم ي�ص اإذا ل

من اإبقاء ال�صند باآخر �صعر تقييم، و يجب ذلك اأي�صا عندما يتوقع اأن يكون لعدد ال�صندات المم�صوكة تاأثيرها على 

الت�صعيرة بالنظر للكميات المتداولة عادة.و عندما تبرر مقايي�ص ال�صوق المو�صوعية التخلي عن هذا ال�صعر كاأ�صا�ص 

للتقييم يوظف تنزيل على اآخر �صعر للبور�صة لالإقتراب اأكثر فاأكثر من القيمة المحتملة لتداول ال�صند.

و يمكن اأن يعتمد هذا التنزيل في ال�صعر على �صبيل الذكر المقايي�ص التالية:

اإحتماالت الطلب و/اأو العر�ص على ال�صند 	•
القيمة الح�صابية لل�صند 	•

مردود ال�صند 	•
ن�شاط ال�شركة الم�شدرة و م�شتوى توزيع االأرباح 	•

درجة اإنت�صار ال�صند 	•
عدد ال�صندات المم�صوكة و �صوابق التحويالت على ال�صند 	•

تقييم الحقوق المّت�صلة باالأ�صهم 

تقيم الحقوق المت�صلة باالأ�صهم المدرجة )حق االأف�صلية في االإكتتاب و حق االإ�صناد( طبقا لقواعد تقييم االأ�صهم 

اأي بقيمة ال�صوق.

تقييم الرقاع والقيم المماثلة 

ُتقّيم الرقاع والقيم المماثلة ك�صندات الم�صتحقات الم�صدرة من قبل الخزينة والقابلة للتدوال في االأ�صواق المالية:

بقيمة ال�صوق اإذا كانت مو�صوع معامالت اأو اإذا �صّعرت بالبور�صة في تاريخ حديث. 	•
بثمن االقتناء اإذا لم تكن مو�صوع معامالت اأو لم ت�صّعر بالبور�صة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتناءها. 	•

ــاء اأن تمّثل اأ�صا�صا معقوال لقيمة تحقيق  ــة اإذا ما قدر اأنه ال يمكن لقيمة ال�صوق وال لثمن االقتن ــة الحالي بالقيم 	•
ال�صند واإذا بينت ظروف ال�صوق اأن التقييم بالقيمة الحالية ح�صب الطريقة التحيينية هو المنا�صب.

ــن قبل الخزينة والقابلة  ــاع اأو �صندات الم�صتحقات الم�صدرة م ر تقييم الرق
ّ
ــن االأ�صباب التي يمكن اأن تبر ــن بي م

ــد التوظيفات المماثلة  ــر ذي الداللة في ن�صبة عائ ــة الحالية يمكن ذكر التغيي ــي ال�صوق المالية بالقيم ــداول ف للت

الم�صدرة حديثا. 

ــدات الم�صتحقات الم�صدرة  ــي الغالب اإلى انخفا�ص في قيمة الرقاع اأو �صن ــي ن�صبة الفائدة يوؤدي ف ــاع ف اإن االرتف

ــن قبل الخزينة والقابلة للتداول في ال�صوق المالية الم�صدرة ح�صب ن�صبة الفائدة القديمة. في حين اأن انخفا�صا  م

ــى ارتفاع في قيمة الرقاع اأو �صندات الم�صتحقات الم�صدرة من قبل الخزينة  ــي ن�صبة الفائدة يوؤدي في الغالب اإل ف

والقابلة للتداول في ال�صوق المالية الم�صدرة ح�صب ن�صبة الفائدة القديمة.
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يتمثل التقييم بالطريقة التحيينية في تحيين التدفقات النقدية الم�صتقبلية المتولدة عن ال�صند في تاريخ التقييم.

ب�صفة عامة، يجب اأن يرتكز التقييم ح�صب الطريقة التحيينية على الممار�صات العملية وعرف المهنة ب�صورة ت�صمن 

تجان�ص القوائم المالية لموؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.

ــن حيث المردود  ــدرة حديثا المماثلة م ــد التوظيفات الم�ص ــا ن�صبة عائ ــن الواجب اعتماده ــة التحيي ــق ن�صب تواف

والمخاطرة.

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

تقّيم �صندات موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية باأحدث قيمة ت�صفية.

تقييم التوظيفات النقدية 

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ االإقفال بالقيمة االإ�صمية مع طرح الفوائد المحت�صبة م�صبقا و غير الم�صتحقة.

       

5.2 اأماكن وطريقة ن�صر قيمة الت�صفية

ــان 2018« كامل اأيام  ــدوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئن ــة االأ�صبوعية لح�ص�ص »�صن ــّم تعليق قيمة الت�صفي يت

ــك ب�صبابيك ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية. كما  ــل با�صتثناء حالة ا�صتحالة قانونية اأو ظروف ا�صتثنائية وذل العم

يقع اإدراجها يوميا بالن�صرية الر�صمّية لهيئة ال�صوق المالية. 

ف اال�صارة الى قيمة الت�صفية التي 
ّ
ــى المت�صر ــالغ اأو وثيقة يقع اال�صارة فيه اإلى قيمة الت�صفية، يجب عل ــي كل ب ف

�صبقتها.

6.2 ثمن االكتتاب واإعادة ال�صراء

ي�صاوي ثمن االكتتاب قيمة الت�صفية خالية من اأي عمولة 

ــن اإعادة ال�صراء قيمة الت�صفية بعد طرح حق خروج بن�صبة  5% لجميع عمليات اإعادة ال�صراء التي تتّم  ــاوي ثم ي�ص

قبل االآجال بخم�صة )5( �صنوات. و يعود حق الخروج اإلى ال�صندوق.

يمكن اإجراء االكتتابات واإعادة ال�صراء عن طريق ال�صكوك اأو نقدا اأو التحويالت البنكية. 
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7.2  اأماكن وتوقيت االكتتاب واإعادة ال�صراء :

ــة عبر �صبكة الوكاالت  ــك ال�صركة التون�صية لالأوراق المالّي ــات االكتتاب واإعادة ال�صراء ح�صريا ب�صبابي ــّم عملّي تت

التابعة لها. 

تتم عمليات االكتتاب:

من يوم االثنين اإلى يوم الجمعة بداية من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإلى غاية ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاءا. 	•
يوم ال�صبت بداية من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإلى غاية ال�صاعة الواحدة ظهرا.  	•

ــوم. ولذلك، ال يمكن اإ�صدار  ــر كحّد اأق�صى بداية من تاريخ فتح االكتتابات للعم ــدوم مّدة االكتتاب ثالثة اأ�صه ت

اأ�صهم جديدة بعد اإقفال االكتتابات.

ــات قبل انتهاء اأجل 3 اأ�صهر اإذا بلغت الموجودات  ــظ ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية بحق اإقفال االكتتاب تحتف

ــا يعتبر معقوال. و�صيتم بذلك تعليق جميع عمليات االكتتاب واإحداث الح�ص�ص بداية من هذا التاريخ الذي  مبلغ

�صيكون مو�صوع بالغ يقع ن�صره للعموم في �صحيفة يومية و في الن�صرية الر�صمية لهيئة ال�صوق المالية.

وتتّم عملّيات اإعادة ال�ّصراء بعد اإقفال االكتتابات على الّنحو الّتالي: 

م��ن يوم االثنين عل��ى ال�ّصاعة الثامنة اإلى ال�صاعة الّتا�صعة �صباحا: على اأ�صا�ص قيمة ت�صفية معروفة يتّم االإعالن  	•
عنها يوم الجمعة المنق�صي على ال�صاعة الرابعة ظهرا. 

م��ن ي��وم االثنين على ال�ّصاعة الّتا�صعة �صباحا اإلى ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاءا: على اأ�صا�ص قيمة ت�صفية غير معروفة  	•
�صيتّم االإعالن عنها يوم الجمعة على ال�صاعة الرابعة ظهرا.

من يوم الثلثاء اإلى يوم الخمي�س بداية من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإلى غاية ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاءا: على اأ�صا�ص  	•
قيمة ت�صفية غير معروفة �صيتم االإعالن عنها يوم الجمعة على ال�صاعة الرابعة ظهرا.

ــص قيمة ت�صفية غير  ي��وم الجمع��ة بداية م��ن ال�صاعة الثامنة �صباح��ا اإلى غاية ال�صاع��ة الرابعة م�صاءا: على اأ�صا� 	•
معروفة �صيتم االإعالن عنها في نف�ص اليوم على ال�صاعة الرابعة ظهرا. 

ي��وم الجمعة بداي��ة من ال�صاعة الرابعة ظه��را اإلى غاية ال�صاع��ة ال�صاد�صة م�صاءا ويوم ال�صب��ت بداية من ال�صاعة  	•

ــالن عنها يوم الجمعة على  ــى اأ�صا�ص قيمة ت�صفية معروفة تّم االإع الثامن��ة اإل��ى غاية ال�صاعة الواحدة ظهرا: عل

ال�صاعة الرابعة ظهرا. 

التوقيت ال�صيفي وتوقيت �صهر رم�صان :

يوم االثنين من ال�ّصاعة الثامنة �صباحا اإلى ال�ّصاعة الّتا�صعة �صباحا: على اأ�صا�ص قيمة ت�صفية معروفة يتّم االإعالن  	•
عنها يوم الجمعة ال�صابق على ال�صاعة الثانية ظهرا.

ــة ت�صفية غير معروفة �صيتم  ي��وم االثني��ن من ال�ّصاعة الّتا�صعة �صباح��ا اإلى ال�صاعة الثانية ظهرا: على اأ�صا�ص قيم 	•
االإعالن عنها يوم الجمعة على ال�صاعة الثانية ظهرا.
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م��ن يوم الثلثاء اإلى غاية ي��وم الخمي�س من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإلى ال�صاع��ة الثانية ظهرا: على اأ�صا�ص قيمة  	•
ت�صفية غير معروفة �صيتم االإعالن عنها يوم الجمعة  على ال�صاعة الثانية ظهرا.

ــة ت�صفية غير معروفة �صيتم  ي��وم الجمعة م��ن ال�ّصاعة الثامنة �صباحا اإلى ال�صاع��ة الثانية ظهرا: على اأ�صا�ص قيم 	•
االإعالن عنها في نف�ص اليوم على ال�صاعة الثانية ظهرا.

ــة ت�صفية معروفة تّم  ي��وم ال�صب��ت من ال�صاعة الثامن��ة �صباحا اإلى غاية ال�صاع��ة الواحدة ظهرا: على اأ�صا�ص قيم 	•
االإعالن عنها في اليوم ال�صابق على ال�صاعة الثانية ظهرا. 

8.2  المدة الدنيا المو�صى بها للتوظيف :

تقّدر مّدة �صمان راأ�ص المال بـ 5 �صنوات وكذلك نف�ص المّدة المو�صى بها للتوظيف.

3. طرق �صير عمل �صندوق التوظيف الم�صترك لقيم االطمئنان 2018:

1.3  تاريخ افتتاح وختم ال�صنة المالية :

تبداأ ال�صنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 دي�صمبر.

وب�صفة ا�صتثنائّية، تبداأ اأول �صنة مالية فعلية لـل�صندوق من تاريخ تاأ�صي�صه وتنتهي في 31 دي�صمبر 2014.

2.3 قيمة الت�صفية االأ�صلية:

ــّدد المبلغ االأ�صلي لـل�صندوق بــ 100.000 دينار مق�صم اإلى 20 ح�صة بقيمة ت�صاوي 5.000 دينار للح�صة  ُح

الواحدة تّم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند االكتتاب.

3.3 �شروط واإجراءات االكتتاب واإعادة ال�شراء:

يتّم ا�صتالم مطالب االكتتاب واإعادة ال�ّصراء ب�صبابيك ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية عن طريق �صبكة الوكاالت 

التابعة لها. 

ــي حالة عدم امتالك المكتتب ح�صابا، فاإن ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية �صتقوم بفتح ح�صاب لفائدته خالل  ف

عملية االكتتاب. يقع ت�صجيل العمليات الالحقة الممكنة على نف�ص الح�صاب. 

ال يمكن القيام بعمليات االكتتاب اإال خالل 3 اأ�صهر كحّد اأق�صى ابتداء من تاريخ فتح االكتتاب للعموم ويمكن 

د بلوغ قيمة للموجودات تعتبر معقولة.
ّ
اإقفالها قبل انتهاء هذا االأجل بمجر
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ــب تحرير االكتتابات بالكامل وذلك عن طريق �صكوك اأو تحويالت بنكية اأو نقدا للمبالغ التي ال تفوق قيمتها  يج

ــا الأحكام الف�صل 69 من القانون عدد 75 - 2003 الموؤرخ في10 /12/ 2003   ــار، طبق 5000 اآالف دين
ــل االأموال كما تّم تنقيحه واإتمامه بالن�صو�ص الالحقة،  ــق بدعم المجهود الدولي لمكافحة االإرهاب وغ�ص والمتعل

مقابل ت�صليم المكتتب و�صل اإيداع اأموال وبطاقة اكتتاب.

يمكن القيام بعمليات اإعادة ال�صراء بعد اإقفال االكتتابات.

 

ــل ت�صديد المبلغ  ــالت بنكية مقابل ت�صليم و�ص ــوك اأو نقدا اأو تحوي ــادة ال�ّصراء عن طريق ال�صك ــات اإع ــّم عملّي تت

باالإ�صافة اإلى بطاقة اإعادة �صراء.

ــن تاريخ احت�صاب قيمة  ــة اأيام عمل بالبور�صة بداية م ــاد �صراوؤها في اأجل اأق�صاه ثالث ــغ الح�ص�ص المع ــدد مبل ي�ص

الت�صفية االأ�صبوعية.

ــرف )5( اأيام عمل بالبور�صة من تاريخ عملية  ــه ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية اإلى حامل الح�ص�ص في ظ توج

ــة اأو المعاد �صراوؤها وقيمة الت�صفية ومبلغ  ــادة ال�صراء، اإ�صعارا بالتنفيذ يبين عدد الح�ص�ص المكتتب ــاب اأو اإع االكتت

ــت اإ�صافة ر�صيد دائن اأو  ــغ ال�صافي للمعاملة الذي من خالله تّم ــة التي تّم ا�صتالمها  والمبل ــوالت المحتمل العم

مدين اإلى ح�صابه.

ــن عملية الت�صجيل  ف في ال�صندوق. ويترتب ع
ّ
ــر ــل في قائمة يمتلكها المت�ص ــة االأ�صهم عن الت�صجي  ملكي

ّ
ــر تنج

المذكورة اإ�صدار �صهادة ا�صمية من قبل المت�صرف لفائدة المعني باالأمر تحمل عدد الح�ص�ص الممتلكة. 

وطبقا الأحكام الف�صل 24 من مجلة موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي، يمكن للمت�صرف تعليق ب�صفة موؤّقتة عمليات 

اإعادة ال�صراء و عمليات اإ�صدار ح�ص�ص ال�صندوق، وذلك بعد اإعالم مراقب الح�صابات.

ة في الحاالت التالية: ويمكن اللجوء اإلى التعليق المذكور خا�صّ

ظروف غير عادية اقت�صت ذلك 

اإذا ما اأملته م�صلحة حاملي الح�ص�ص  	•
اإذا ما انخف�صت القيمة االأ�صلية للح�ص�ص المتداولة اإلى حّد 50.000 دينار )بالن�صبة لعمليات اإعادة ال�صراء( 	•

اإذا ما و�صلت القيمة االأ�صلية للح�ص�ص المتداولة اإلى حّد 50 مليون دينار )بالن�صبة لالكتتابات(. 	•
ــراء تفوق اإمكانية بيع  ــة اأو ورود مطالب اإعادة ال�ص ــرة اأو ا�صتحالة احت�صاب قيمة الت�صفي ــي حالة قّوة قاه ــك ف كذل

رف في ال�صندوق  ــى م�صالح حاملي الح�ص�ص، يمكن للمت�صّ ــدات في الظروف العادية وفي اإطار المحافظة عل �صن

تعليق عمليات اإعادة ال�صراء ب�صفة موؤقتة. 
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يقع اإعالم هيئة ال�صوق المالية دون اأجل بهذا القرار وباأ�صباب التعليق.

كما يقع اإعالم حاملي الح�ص�ص دون اأجل عن طريق بالغ ب�صحيفتين يوميتين واحدة منهما �صادرة باللغة العربية 

ــادة �صراء ح�ص�ص ال�صندوق  ــرار واأ�صباب تعليق عمليات اكتتاب واإع ــة الر�صمية لهيئة ال�صوق المالية بق وبالن�صري

الم�صترك للتوظيف. 

ــة ال�صوق المالية وبن�صر بالغ طبقا  ــات االكتتاب واإعادة ال�صراء م�صبوقا باإعالم هيئ ــب اأن يكون ا�صتئناف عملي يج

لنف�س ال�شروط المذكورة.  

4.3  اأعباء على كاهل ال�صندوق الم�صترك للتوظيف:

رف )ال�صركة التون�صية  ــة المت�صّ يتحّمل »�صندوق م�صـــترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« دفع عمول

لالأوراق المالية( وعمولة المودع لديه )بنك االأمان( والمعلوم الراجع لهيئة ال�صوق المالية واأجرة مراقب الح�صابات 

وم�صاريف المداوالت بالبور�صة العائدة اإلى بور�صة االأوراق المالية بتون�ص واالأداءات المت�صلة بها. 

ــودات ال�صافية لل�صندوق. وتتحمل  ــف المذكورة اأعاله يوميا ويقع طرحها من الموج ــم احت�صاب هذه الم�صاري يت

ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية جميع االأعباء االأخرى. 

5.3  توزيع االأرباح:

باعتبار اأّن »�صندوق م�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018« هو �صندوق لر�صملة النتائج، فاإّنه لن يتوّلى 

القيام باأّي ت�صديد لالأرباح. 

6.3 المعلومات المو�صوعة على ذمة حاملي الح�ص�س والعموم

يقع اإعالم حاملي الح�ش�س والعموم بن�شاط وتطّور ال�شندوق ح�شب ال�شيغ التالية:

الن�صر اليومي لقيمة الت�صفية �صمن الن�صرية الر�صمية لهيئة ال�صوق المالية، 	•
التعليق اليومي لقيمة الت�صفية بوكاالت ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية. 	•

توفير ن�شخ كافية من النظام الداخلي ون�شرة االإ�شدار للعموم والقوائم المالية ال�شنوية والتقرير ال�شنوي لن�شاط  	•
ــدوق بجميع وكاالت ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية وتقديمها لكل م�صتثمر يريد االطالع عليها بدون  ال�صن

مقابل. 

ن�صر القوائم المالّية ال�صنوية بالن�صرية الر�صمّية لهيئة ال�صوق المالّية في اأجل اأق�صاه ثالثة اأ�صهر ابتداء من تاريخ  	•
ختم ال�صنة المالية.

ــاب عند الطلب يبين حالة وتقييم  ــل ح�ص�ص، في اأي وقت،  من الح�صول على ك�صف ح�ص ــن كل حام تمكي 	•
ح�ص�صه من جميع الوكاالت التجارية لل�صركة التون�صية لالأوراق المالية. 
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يقع اإعالم العموم وحاملي الح�ص�ص بكل حدث جديد يخ�ّص ال�صندوق الم�صترك للتوظيف طبقا للقرار العام  	•
ــرات الطارئة على موؤ�ص�صات  ــي 01 اأفريل 2004 والمتعلق بالتغيي ــوق المالّية عــدد 8 الموؤرخ ف ــة ال�ص لهيئ

التوظيف الجماعي في االأوراق المالية خالل مّدة ن�صاطها وواجب االإعالم المنجرة عنها. 

ــرك للتوظيف وذلك عن طريق زيارة  ــص االإّطالع على قيمة الت�صفية لل�صندوق الم�صت ــا يمكن لحاملي الح�ص� كم

www.tunisievaleurs.com  :موقع ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية على �صبكة االإنترنت

4. اإر�شادات تتعلق بالمت�شّرف والمودع لديه والموّزع  

1.4 طريقة تنظيم الت�صرف في »�صندوق التوظيف الم�صترك لقيم االطمئنان 2018«   

 تتولى ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية الت�صرف في ال�صندوق طبقا لتوجهات التوظيف المحّددة.

اأما فيما يتعلق بال�صيا�صية العامة لال�صتثمار، فيتّم تحديدها من قبل مجل�ص اإدارة ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية. 

وتتكّون لجنة اال�صتثمار من االأع�صاء االآتي ذكرهم:

- ال�صّيد فا�صل عبد الكافي: المدير العام لل�صركة التون�صّية لالأوراق المالّية............................................................. رئي�ص

ر
ّ
................. مقر - ال�صيدة ريم قرقوري بن حمادو: محّللة مالّية بدائرة الدرا�صات لل�صركة التون�صية لالأوراق المالية

............................................................. ع�صو ف في ال�صندوق(
ّ
ف »اإدارة االأ�صول« )مت�صر

ّ
- ال�صيد �صابر اللومي: مت�صر

- ال�صّيد �صليم عبد الكافي: المدير التجاري........................................................................................................................ ع�صو

- ال�صّيدة مريم برقاوي �صوة: م�صوؤولة على رقاع الخزينة ................................................................................................ ع�صو

- ال�صيد حاتم ال�صايغي:مدير دائرة االأ�صول........................................................................................................................ ع�صو

ف اأجر اأع�صاءها.
ّ
تدوم �صالحية هذه اللجنة 5 �صنوات ويتحّمل المت�صر

ييتّم م�صبقا  اإعالم هيئة ال�صوق المالية بكل تغيير يطراأ على تركيبة هذه اللجنة .

وتجتمع لجنة اال�صتثمار �صهريا ق�صد:

1. الم�صادقة على ا�صتراتيجية اال�صتثمار على المدى الطويل التي تّم اإعدادها من  قبل دائرة االأ�صول
ــة المحّددة طبقا للنظام الداخلي   و القانون الجاري  ــل تطابق توزيع محفظة الموجودات مع االإ�صتراتيجي 2. تحلي

به العمل 

ف في ال�صندوق خالل ال�صهر القادم. 
ّ
3. �صبط التغييرات المزمع اإحداثها من طرف المت�صر

4. متابعة تطّور ال�صندوق عند نهاية كّل �صهر. 



15

ن�صـــــــرة اإ�صـــــــــدار

ــة للتوجهات العامة المحّددة في النظام  ــون القرارات التي تّم اتخاذها من قبل لجنة اال�صتثمار مطابق ــب اأن تك يج

�صة للخطر وغير المعر�صة 
ّ
ــودات المعر ــرك للتوظيف و�صيتم تعديل التوزيع بين الموج ــي لل�صندوق الم�صت الداخل

للخطر بكيفية ت�صمن المبلغ االأ�صلي المكتتب وذلك بغ�ّص النظر عن التغيرات الحا�صلة على االأ�صهم.   

ــي و�صعية الموجودات الم�صتثمرة  ــاق مع مدير دائرة االأ�صول حول كّل تغيير يفوق 10%  ف ــب اأن يتم باالتف يج

ويجب اأن يترتب عنه تقديما معّلال للقرارات التي �صيتّم اتخاذها خالل اللجنة القادمة.  

ــب اإرادة مدير دائرة  ــة المحفظة اأن توؤّدي، ح�ص ــد تغييرا هاّما في تركيب ــكّل حدث اأو معلومة تج�ّص ــذا ويمكن ل ه

ــل بها من قبل  ــراءات الجديدة الواجب العم ــن تحديد االإج ــة للعادة تمّكن م ــى عقد جل�صة خارق ــول، اإل االأ�ص

ف في ال�صندوق.
ّ
المت�صر

2.4 تقديم طرق الت�صّرف

ــى ال�صركة التون�صّية لالأوراق  ــدوق الم�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018 اإل ف في ال�صن
ّ
ــوكل مهّمة الت�صر ت

ــدوق، على �صبيل الذكر ال الح�صر، العملّيات  ف في ال�صن
ّ
ــة ب�صفتها و�صيطا بالبور�صة. وت�صمل مهمة الت�صر المالّي

التالية:

 

تحديد اأهداف توظيف الموجودات ال�صافية لل�صندوق.  

ــة بالبور�صة  و �صندات الخزينة و  ــدات التي تكّون محفظة ال�صندوق بين اأ�صهم ال�صركات المدرج ــاء ال�صن انتق  

ــا للتراتيب الجاري بها  ف الديناميكي فيها وفق
ّ
ــار العموم والت�صر ــص الرقاعية الم�صدرة با�صتقطاب ادخ القرو�

العمل والأحكام النظام الداخلي.

ف في ال�صندوق وفقا 
ّ
احت�صاب قيمة ت�صفية ح�ص�ص ال�صندوق واإعالم حاملي الح�ص�ص والعموم ب�صيغ الت�صر  

للدورّية المطلوبة.

توفير كّل معلومة و/اأو وثيقة تتّم المطالبة بها من قبل المودع لديه في اإطار مهّمة التثبت الموكولة اإليه.  

الحفاظ على �صجل حاملي الح�ص�ص  

الت�صرف االإداري والمحا�صبي لل�صندوق.  

ــة حقوق الت�صويت  ــي الح�ص�ص ويمكنه وحده ممار�ص ــي كاّفة الحاالت لح�صاب حامل ف ف
ّ
ــذا ويعمل المت�صر ه

ف، باأّي حال من االأحوال، االقترا�ص لح�صاب 
ّ
المتعّلقة بال�صندات التي يمتلكها ال�صندوق. كما ال يجوز للمت�صر

ال�صندوق الم�صترك للتوظيف.
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3.4 و�صف الو�صائل التي تم و�صعها للت�صّرف  
ــذ كل العملّيات  ــوارد الب�صرية والمادية لتنفي ــدوق الم�صترك للتوظيف كاّفة الم ــرف على ذّمة ال�صن ــع المت�ص ي�ص

ال�صرورّية للت�صرف وخا�صة:

اأعوان لديهم الكفاءة الالزمة  

و�صائل تقنية كافية  

تنظيم داخلي محكم  

4.4 طرق تاأجير المت�صّرف

ــرف �صنوية يتّم  ــرف المالي واالإداري عمولة ت�ص ــالأوراق المالية لقاء خدمات الت�ص ــة التون�صية ل ــى ال�صرك تتقا�ص

احت�صابها على النحو التالي:

 1.5%  دون احت�صاب االأداءات من الموجودات الموّظفة في االأ�صهم و 1% دون احت�صاب االأداءات على بقية 

الموجودات. 

تحت�صب هذه العمولة يوميا ويتّم خ�صمها من قيمة الت�صفية لل�صندوق. وتتّم الت�صوية الفعلّية لهذه الم�صاريف كّل 

ثالثة اأ�صهر في غ�صون 15 يوما بعد نهاية كل ثالثي. و يتحمل ال�صندوق الم�صترك للتوظيف هذه الم�صاريف.

ف اإجمالي الم�صاريف المتعّلقة بترويج وتوزيع ال�صندوق.
ّ
هذا وتغّطي عمولة الت�صر

ف اإذا ما تجاوز ال�صندوق 
ّ
وعالوة على هذه الم�صاريف القاّرة، تمنح عمولة »المردودية الممتازة« لفائدة �صركة الت�صر

مردودية تفوق 15% على طول مّدة 5 �صنوات.

ويتم احت�صاب هذه المردودية الممتازة بعد خ�صم جميع الم�صاريف والعموالت على اأ�صا�ص 25% )دون احت�صاب 

االأداءات( من الفارق بين ن�صبة المردودية التي تّم تحقيقها ون�صبة مردودية مقدرة بـ %15.

ــد االقت�صاء ا�صترجاع المدخرات، في  ــد كل احت�صاب قيمة الت�صفية، يوؤخذ بعين االعتبار المدخرات، اأو عن وعن

�صورة ت�صجيل مردودية اأقل من ن�صبة المردودية الهدف. 

يتم ت�صوية هذه العمولة في غ�صون 5 �صنوات وُتحّمل على ال�صندوق.

تحّمل جميع الم�صاريف االأخرى على ح�صاب ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية. 
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5.4 تقديم االتفاقية المبرمة بين المت�صّرف والمودع لديه

ــدات واأموال ال�صندوق الم�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018  ــن بنك االأمان المودع لديه الح�صري ل�صن ُعّي

وذلك بموجب اتفاقية  اأبرمت بينه وبين ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية. 

وي�صطلع المودع لديه، على وجه الخ�صو�ص، بالمهاّم التالية:

المحافظة على موجودات ال�صندوق الم�صترك للتوظيف ؛   

ف في  ال�صندوق الم�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018 مع التراتيب 
ّ
ــة مدى تطابق قرارات المت�صر مراقب  

القانونّية ومع مقت�صيات نظامه الداخلي؛

ة في بع�ص مراحل حياة ال�صندوق.  التدّخل ب�صفة خا�صّ  

هذا ويتّم ت�صديد اإيرادات االكتتابات وخال�ص عملّيات اإعادة ال�صراء عن طريق الح�صاب البنكي الجاري المفتوح 

لدى بنك االأمان، فرع �صاحة با�صتور. وكذلك ال�صاأن بالن�صبة لكاّفة العملّيات المالّية لل�صندوق الم�صترك للتوظيف 

لقيم االطمئنان 2018.

كما يتوّلى بنك االأمان المحافظة على �صندات واأموال  ال�صندوق الم�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018.

ــار المحا�صبية المتعّلقة بموؤ�ّص�صات  ــا �صهادة جرد لمحفظة �صندات ال�صندوق طبقا للمعي ــح بنك االأمان �صنوي ويمن

التوظيف الجماعي.

ــك العمليات المتعلقة  ــراء وبيع ال�صندات وكذل ــرف المتعلقة بعمليات �ص ــودع لديه بفرز اأوامر المت�ص ــوم الم ويق

بممار�صة حقوق االكتتاب و االإ�صناد المرتبطة باالأوراق المالية الموجودة بال�صندوق.

ويجب على المودع لديه التاأكد من مدى تطابق قرارات المت�صرف كما يجب عليه، اإذا اقت�صى االأمر، اتخاذ جميع 

االإجراءات التحفظية التي يراها منا�صبة.

وفي حالة حدوث نزاع بينه وبين ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية، يجب عليه اأن يعلم هيئة ال�صوق المالية. 

وفي اإطار ممار�صته لمهّمة المراقبة والتثبت، وفي �صورة وجود اإخالالت، يتعّين على المودع لديه الوفاء بااللتزامات 

التالية:

المطالبة بت�صوية االخالالت  

ــرف اإذا ما تبين اأن طلب الت�صوية لم يتّم الرّد عليه خالل اأجل ع�صرة اأّيام )10( عمل  ــه اإنذار اإلى المت�ص توجي  

بالبور�صة.

اإعالم مراقب ح�صابات ال�صندوق الم�صترك للتوظيف بذلك، ودون اأجل.  

اإعالم هيئة ال�صوق المالّية بذلك، ودون اأجل.  
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6.4 طرق تلقي مطالب االكتتاب واإعادة ال�صراء:

ــراء االكتتابات اإال خالل 3 اأ�صهر كحّد اأق�صى ابتداء من تاريخ فتح االكتتاب للعموم ويمكن اإقفالها  ــن اإج ال يمك

ــم بذلك تعليق جميع عمليات االكتتاب  ــذا االأجل اإذا بلغت الموجودات مبلغا يعتبر معقوال. و�صيت ــل انتهاء ه قب

ــره للعموم في �صحيفة يومية و في  ــذا التاريخ الذي �صيكون مو�صوع بالغ يقع ن�ص ــداث الح�ص�ص بداية من ه واإح

الن�صرية الر�صمية لهيئة ال�صوق المالية.

اأما فيما يتعلق بعمليات اإعادة ال�صراء، ف�صتكون ممكنة بعد اإقفال االكتتابات

 7.4  طرق الت�صجيل في الح�صاب : 

 عن عملّية االكتتاب االأولى في ح�ص�ص ال�صندوق الم�صترك للتوظيف لقيم االطمئنان 2018 فتح ح�صاب 
ّ
ــر ينج

با�صم المكتتب وي�صّجل مبا�صرة في هذا الح�صاب الجديد عدد الح�ص�ص المكتتبة. كما ت�صجل في نف�ص الح�صاب 

عمليات االكتتاب واإعادة �صراء الح�ص�ص الالحقة  المحتملة التي يمكن اأن يقوم بها المكتتب. 

8.4 اآجال الدفع: 

ــة )03( اأيام عمل بالبور�صة ابتداء من تاريخ احت�صاب  ــع دفع ثمن الح�ص�ص المعاد �صراوؤها في اأجل اأق�صاه ثالث يق

قيمة الت�صفية االأ�صبوعية. 

9.4  طرق تاأجير الموؤ�ص�صة المودع لديها:

ــل خدمات االإيداع، يتقا�صى بنك االأمان عمولة �صنوية تقّدر بـ  0.05%من قيمة الموجودات ال�صافية )دون  مقاب

احت�صاب االأداءات( مع حّد اأدنى يقّدر بـ 5.000 دينار)دون احت�صاب االأداءات( ومبلغ يقّدر بـ 15.000 دينار 

كاأق�صى تقدير )دون احت�صاب االأداءات( �صنويا.

ــدوق وتدفع لفائدته كل ثالثية وذلك في غ�صون  ــم عمولة المودع لديه يوميا من الموجودات ال�صافية لل�صن تخ�ص

15 بعد نهاية كل ثالثية. 
يتحمل ال�صندوق هذه العمولة

 10.4  الموزعون: الموؤ�ص�صات المكلفة بتلقي مطالب االكتتاب واإعادة ال�صراء:

تتم عمليات االكتتاب و اإعادة ال�صراء ح�صريا ب�صبابيك ال�صركة التون�صية لالأوراق المالية عن طريق �صبكة وكاالتها. 

و يتولى الموّزع هذه ب�صفة مجانية. 
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5. الم�صوؤولون عن الن�صرة والم�صوؤول عن مراقبة الح�صابات:

1.5 الم�صوؤولون عن الن�صرة:

ال�صّيد فا�صل عبد الكافي  

المدير العام لل�صركة التون�صّية لالأوراق المالّية

 

ال�صّيد اأحمد الكرم

رئي�ص هيئة االدارة الجماعية  لبنك االأمان 

2.5 �شهادة االأ�شخا�ص الذين يتحملون م�شوؤولية الن�شرة :

ــل والنظام الداخلي  ــع )التراتيب الجاري بها العم ــرة مطابقة للواق ــا، المعطيات الواردة بهذه الن�ص ــب علمن »ح�ص

ف 
ّ
ــة للم�صتثمرين لبناء حكمهم حول خ�صائ�ص ال�صندوق والمت�صر ــدوق( و تت�صمن كل المعلومات الالزم لل�صن

ــوق المرتبطة بال�صندات  ــره وكذلك الحق ــى خ�صائ�صه المالية وطرق �صي ــه وموزع ح�ص�صه وعل ــه والمودع لدي في

المعرو�صة وهي ال تت�صمن �صهوا من �صاأنه اأن يغير  اأبعادها« .

ال�صّيد اأحمد الكرمال�صّيد فا�صل عبد الكافي 

رئي�ص هيئة االدارة الجماعية  لبنك االأمانالمدير العام لل�صركة التون�صّية لالأوراق المالّية
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 3.5 الم�صوؤول عن مراقبة الح�صابات :

مكتب »اي��صي��صي مازارز ECC Mazars«، ع�صو بهيئة الخبراء المحا�صبيين بتون�ص ممثلة في ال�صيد مراد فرادي.

العنوان: عمارة مازارز، نهج بحيرة غار الملح، �صفاف البحيرة، 1053 تون�ص

الهاتف: 71.963.380 

الفاك�س: 71.963.480

mazars.tunisie@mazars.com.tn :البريد االلكتروني

ال�صنوات: 2016-2014

4.5 �شهادة مراقب الح�شابات:
ــك بانجاز العنايات  ــواردة بهذه الن�صرة وذل ــة والمعطيات المحا�صبية ال ــا بالتثبت من المعلومات المالي ــد قمن »لق

المهنية التي نعتبرها الزمة ح�صب معايير المهنة. و لي�صت لدينا مالحظات حول �صدق و�صحة المعلومات المالية 

و المحا�صبية المقدمة«.

5.5 الم�صوؤول عن االإعالم:

ال�صّيد حاتم ال�صايغي

 مدير دائرة االأ�صول بال�صركة التون�صية لالأوراق المالية 

عمارة اأنتقرا، المركز العمراني ال�صمالي، تون�ص المهرجان 1082. 

الهاتف:71.189.600   

الفاك�س: 71.949.346

 shatem@tunisievaleurs.com :البريد االلكتروني

تّم ن�صر الن�صرة القانونية بالرائد الر�صمي للجمهورية التون�صية تحت عدد 121  بتاريخ 8 اكتوبر 2013


