قرار عام عدد  20لهيئة السوق المالية بتاريخ  62ديسمبر  6102يتعلق ﺒﺈجراءات تكوين وتصفية
الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على االنطالق وبالتغييرات
الطارئة عليها وبواجبات اإلعالم المحمولة على شركات التصرف فيها
ﺇنّّمجلسّهيئةّالسوقّالماليةّ،المنعقدّفيّّ62ديسمبرّ،6102
بعدّﺇطالعهّعلىّالقانونّعددّّ001لسنةّّ0991المؤرخّفيّّ01نوفمبرّّ0991وّالمتعلقّبإعادةّتنظيمّ
السوقّالماليةّكماّتمّتنقيحهّوﺇتمامهّبالنصوصّالالحقةّوخاصةّالفصولّّ20ّ،62وّ12منهّ،
وعلىّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّالصادرةّبالقانونّعددّّ22لسنةّّ6110المؤرخّفيّّ61جويليةّ
ّ6110كماّتمّتنقيحهاّوﺇتمامهاّبالنصوصّالالحقةّوخاصةّالبابّالثانيّمكررّمنهاّّ،
وعلى ّالقانون ّعدد ّّ 82لسنة ّّ 6118المؤرخ ّفي ّّ 02جويلية ّّ 6118المتعلق ّبصناديق ّالمساعدة ّعلىّ
اإلنطالقّ،
وعلىّترتيبّهيئةّالسوقّالماليةّالمتعلقّبمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّوبالتصرفّ
فيّمحافظّاألوراقّالماليةّلفائدةّالغير ّكماّتمّتنقيحهّوﺇتمامهّبالنصوصّالالحقةّوخاصةّالفصولّّ،60
ّ11ّ،22ّ،20ّ،21ّ،69ّ،61ّ،62ّ،66وّ10منهّ،
ّ

قررّماّيليّّ:
ّ

الفصل األول :
فيّﺇطارّهذاّالقرارّالعامّ،يقصدّﺒـّّ:
 "الصندوق"ّ:الصندوقّالمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّوصندوقّالمساعدةّعلىّاالنطالقّ، "الصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف"ّ :الصندوق ّالمشترك ّللتوظيف ّفي ّرأس ّمال ّتنمية ّالمنتفعّبإجراءّمخففّوصندوقّالمساعدةّعلىّاالنطالقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
ّ
الباب األول
ﺇجراءات التكوين
الفصل : 6
يستوجبّالحصولّعلىّترخيص ّفيّتكوينّصندوقّأوّصندوقّمنتفعّبإجراءّمخفف ّﺇيداعّمطلبّلدىّ
هيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّشركةّالتصرفّيحملّﺇمضاءّممثلهاّالقانونيّويحتويّعلىّ:
 نسخةّمنّبطاقةّالترخيصّالواردةّبالملحقّاألولّمنّهذاّالقرارّالعامّيتمّتعميرهاّبالكامل؛ّّ الوثائق ّالمنصوص ّعليها ّصلب ّالملحق ّاألول ّالمشار ّﺇليه ّأعاله ّﺇضافة ّﺇلى ّأية ّوثيقة ّأخرىّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلدراسةّمطلبّالترخيصّ.
ويمكنّلهيئةّالسوقّالماليةّأنّتطلبّمدهاّبكلّوثيقةّأوّمعلومةّﺇضافيةّ.
1

وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحةّ،فإنهّ
يتمّﺇرجاعهّﺇلىّشركةّالتصرفّمعّبيانّاألسبابّ.
وتتولىّهيئةّالسوقّالماليةّﺇبالغّشركةّالتصرفّبقرارّالترخيصّبواسطةّرسالةّمضمونةّالوصولّمعّ
اإلعالمّبالبلوغّ.
ّ

الفصل : 2
ال ّيمكن ّللصندوق ّأوّللصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف ّالشروعّفيّتلقيّاالكتتاباتّﺇال ّبعدّﺇعداد ّنشرةّ
ﺇصدارّمؤشرّعليها ّمنّقبلّهيئةّالسوقّالماليةّطبقا ّللنموذجّالواردّبالملحقّالثاني ّمنّهذاّالقرارّالعامّ
ﺇذاّتعلقّاألمرّبصندوقّوبالملحقّالثالثّﺇذاّتعلقّاألمرّبصندوقّمنتفعّبإجراءّمخفف.
ويجبّﺇرسالّنسخةّمنّنشرةّاالصدارّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّعبرّالبريدّاإللكترونيّ.
الفصل : 4
يجبّعلىّشركةّالتصرفّوعلىّالمودعّلديهّﺇعدادّنظامّداخليّطبقاّللنموذجّالواردّبالملحقّالرابعّمنّ
هذا ّالقرار ّالعام ّﺇذا ّتعلق ّاألمر ّبصندوق ّوبالملحق ّالخامس ّﺇذا ّتعلق ّاألمر ّبصندوق ّمنتفع ّبإجراءّ
مخفف.
ويجبّﺇيداع ّالنظام ّالداخلي ّلدى ّهيئةّالسوقّالمالية ّممضى ّمنّقبلّاألطرافّالمعنيةّ .كماّيجب ّﺇرسالّ
نسخةّمنهّﺇلىّالهيئةّعبرّالبريدّاإللكترونيّ.
ّ

الباب الثاني
التغييرات الطارئة على الصندوق أو على الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف وواجبات اإلعالم المنجرة
عنها
الفصل : 5
يمكن ّأن ّتطرأ ّعلى ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّتغييرات ّخاضعة ّلترخيص ّهيئةّ
السوقّالماليةّوأخرىّغيرّخاضعةّلترخيصهاّ.
ويمكنّأنّيتمّتطبيقّالتغييراتّبصورةّفوريةّاوّالحقةّ.ويقصدّبالتطبيقّالفوريّالدخولّالفعليّللتغييرّ
بعدّثالثةّايامّعملّمنّﺇعالمّحامليّالحصصّ.
ويقدمّالجدولّالتأليفيّالواردّبالملحقّالسادسّمنّهذا ّالقرارّالعامّاإلجراءاتّوواجباتّاإلعالمّالمتعلقةّ
بكلّتغييرّ.
ّ

ويجبّفيّكلّالحاالتّأنّيتمّمسبقاّﺇعالمّهيئةّالسوقّالماليةّبكلّتغييرّالّينصّعليهّهذاّالقرارّالعامّ.
وتحددّالهيئةّطريقةّالمعالجةّالمالئمةّوكذلكّوسيلةّﺇعالمّحامليّالحصص.
ّ
ّ

2

القسم األول
التغييرات الخاضعة إلى ترخيص وواجبات اإلعالم المنجرة عنها
الفصل : 6
تستوجبّالتغييراتّالخاضعةّﺇلىّترخيصّﺇيداعّمطلبّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّشركةّالتصرفّ
يحملّﺇمضاءّممثلهاّالقانونيّويحتويّعلىّ:
 ّنسخةّمنّبطاقةّالترخيص ّالواردة ّبالملحقّالسابع ّمنّهذاّالقرارّالعام ّيتم ّتعميرهاّبالكامل ّمعّتقديمّالعناصرّالجديدةّبصورةّواضحة؛ّ
 ّالوثائق ّالمنصوص ّعليها ّبالملحق ّالسابع ّآنف ّالذكر ّوبالخصوص ّمشروع ّاإلعالم ّالموجه ّلحامليّالحصصّﺇضافةّﺇلىّأيةّوثيقةّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلدراسةّمطلبّالترخيص.
ويجبّأنّيتضمنّاإلعالمّالموجهّلحامليّالحصصّبالخصوصّالمعطياتّالتاليةّ:
 ّجدول ّيشتملّعلىّمقارنة ّبين ّالصيغةّالجديدة ّلألقسامّالتيّتم ّتحيينهاّصلب ّالنظامّالداخليّونشرةّاإلصدارّوالصيغةّالقديمة؛ّ
 ّالتنصيص ّعلى ّأن ّالنظام ّالداخلي ّالمحين ّونشرة ّاإلصدار ّالمحينة ّموضوعان ّعلى ّذمة ّحامليّالحصصّفيّمقرّشركةّالتصرف؛ّ
 ّتحديد ّكيفيةّحصولّحامليّالحصصّعلى ّالنظامّالداخليّالمحينّوعلىّنشرةّاإلصدارّالمحينة ّوعندّاالقتضاءّعلىّعنوانّالبريدّاإللكترونيّالمخصصّلذلكّ.
الفصل : 7
يجبّعلىّشركةّالتصرفّﺇعدادّتقريرّحولّوجاهةّالتغييراتّالمزمعّﺇجراؤهاّوتأثيرهاّالمحتملّعلىّ
مصالحّحامليّالحصصّوذلكّحينّتتعلقّالتغييراتّبالعناصرّالتاليةّ:
-

أهدافّوسياسةّاالستثمار؛ّ
مدةّتحجيرّطلبّﺇعادةّشراءّالحصص؛ّ
الضامن؛ّ
مدةّالنشاط؛ّّ
عموالتّالتصرف؛ّ
عموالتّﺇعادةّالشراءّ.

ويجبّعلىّشركةّالتصرفّتوجيهّالتقريرّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّعندّﺇيداعّمطلبّالرخيصّ.
ّ
ّ

الفصل : 8
بمناسبة ّدراسة ّمطلب ّالترخيص ّالمتعلق ّبالتغييرات ّالمزمع ّﺇجراؤهاّ ،يمكن ّلهيئة ّالسوق ّالمالية ّأنّ
تطلبّبمدهاّبكلّوثيقةّأوّمعلومةّﺇضافيةّ.
3

وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحةّ،فإنهّ
يتمّﺇرجاعهّﺇلىّشركةّالتصرفّمعّبيانّاألسبابّ.
وتتولىّهيئةّالسوقّالماليةّﺇبالغّشركةّالتصرفّبقرارّالترخيصّبواسطةّرسالةّمضمونةّالوصولّمعّ
اإلعالمّبالبلوغّ.
ّ

الفصل : 9
الّيتمّ ّالقيامّبالتغييراتّالمبرمجة ّﺇال ّبعدّﺇعالمّالمودعّلديهّمنّقبلّشركةّالتصرفّأو ّموافقتهّعليهاّ
حسبّالحالةّوبعدّالحصولّعلىّترخيصّهيئةّالسوقّالماليةّ.
ويجبّعلىّشركةّالتصرفّﺇعالمّمراقبّحساباتّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّدونّ
تأخيرّبالتغييراتّالخاضعةّلترخيصّ.
الفصل : 10
يجب ّعلى ّشركة ّالتصرف ّأن تودع لدى هيئة السوق المالية ّالنظام ّالداخلي ّالمحين ّممضى ّمن ّقبلّ
األطرافّالمعنيةّﺇضافةّﺇلىّنشرةّاﻹصدارّالمحيّنة ّعلىّاألقلّقبلّثالثةّأيامّعمل ّمنّدخولّالتغييراتّ
حيزّالتنفيذّ.
كماّيجبّﺇرسالّنسخةّمنّهذهّالوثائقّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّعبرّالبريدّااللكترونيّ.
ّ

الفصل : 11
في الصورة التي ينصّ فيها النظام الداخلي للصندوق أو للصندوق المنتفع بإجراء مخفف على إمكانية
طلب حاملي الحصص إعادة شرائها بصفة مب ّكرة تبعا لحصول تغييرات خاضعة لترخيص ،فإنه ال يجب
أن تترتب على عملية إعادة الشراء أية مصاريف بالنسبة لحاملي الحصص.
ّ

القسم الثاني
التغييرات غير الخاضعة إلى ترخيص وواجبات اإلعالم المنجرة عنها
الفصل : 12
يجب ّعلىّشركةّالتصرفّﺇعالمّالمودعّلديهّومراقبّحسابات ّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّ
مخففّبالتغييراتّغيرّالخاضعةّﺇلىّترخيصّكماّيجبّعليهاّالتصريح ّبهاّلهيئةّالسوقّالمالية ّعلىّ
األقلّقبلّثالثةّأيامّعملّمنّدخولّالتغييراتّحيزّالتنفيذّ.
والّيتمّالقيامّبالتغييراتّالمبرمجةّﺇالّبعدّﺇيداعّالنظامّالداخليّالمحينّممضىّمنّقبلّاألطرافّالمعنيةّ
ﺇضافةّﺇلىّنشرةّاﻹصدارّالمحيّنة ّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّمعّﺇرسالّنسخةّمنّهذهّالوثائقّعبرّالبريدّ
االلكترونيّ.
وتتولى ّشركة ّالتصرف ّﺇعالم ّحاملي ّالحصص ّبهذه ّالتغييرات ّحسب ّالصيغ ّالمبينة ّبالجدول ّالواردّ
بالملحقّالسادسّمنّهذاّالقرارّالعامّ.
ّ

4

الفصل : 13
يجب ّعلى ّشركة ّالتصرف ّعند ّالتصريح ّلهيئة ّالسوق ّالمالية ّبدخول ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّالمنتفعّ
بإجراءّمخففّفيّفترةّماّقبلّالتصفيةّﺇيداعّملفّيحتويّعلىّ:
 مكتوبّيبينّسببّدخولّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّفيّفترةّماّقبلّالتصفية؛ّ مشروعّالمراسلةّالفرديةّالموجهةّلحامليّالحصصّ.ويجبّانّتتضمنّالمراسلةّالموجهّلحامليّالحصصّبالخصوصّالمعطياتّالتاليةّ:
 تاريخّانطالقّفترةّماّقبلّالتصفية؛ّ مدى ّتأثيرّالدخولّفيّفترةّماّقبلّالتصفيةّعلىّتحجيرّﺇعادةّشراءّالحصصّوعلىّالتصرفّفيّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
ّ

الباب الثالث
إجراءات التصفية
الفصل : 14
يستوجبّالحصولّعلىّترخيصّفيّتصفيةّصندوقّﺇيداعّمطلبّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّشركةّ
التصرفّيحملّﺇمضاءّممثلهاّالقانونيّويحتويّعلىّ:
 نسخةّمنّبطاقةّالترخيصّالواردةّبالملحقّالثامنّمنّهذاّالقرارّالعامّيتمّتعميرهاّبالكامل؛ّّ الوثائق ّالمنصوص ّعليها ّصلب ّالملحق ّالثامن ّالمشار ّﺇليه ّأعاله ّﺇضافة ّﺇلى ّأية ّوثيقة ّأخرىّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلدراسةّمطلبّالترخيصّ.
ويمكنّلهيئةّالسوقّالماليةّأنّتطلبّمدهاّبكلّوثيقةّأوّمعلومةّﺇضافيةّ.

يستوجبّالحصولّعلىّترخيصّفيّتصفيةّصندوقّمنتفعّبإجراءّمخففّﺇيداعّمطلبّلدىّ
هيئةّالسوقّالماليةّمنّقبلّشركةّالتصرفّيحملّﺇمضاءّممثلهاّالقانونيّمصحوبا ّبنسخةّ
من ّمحضر ّجلسة ّمجلس ّاإلدارة ّأو ّهيئة ّاإلدارة ّالجماعية ّلشركة ّالتصرف ّوبتصريحّ
كتابيّبعلمّالمودعّلديهّبعمليةّالتصفية.
وفيّالصورةّالتيّيكونّفيهاّالمطلبّمنقوصاّأوّمتضمناّلمعلوماتّغيرّمتطابقةّأوّغيرّواضحةّ،فإنهّ
يتمّﺇرجاعهّﺇلىّشركةّالتصرفّمعّبيانّاألسبابّ.
وتتولىّهيئةّالسوقّالماليةّﺇبالغّشركةّالتصرفّبقرارّالترخيصّبواسطةّرسالةّمضمونةّالوصولّمعّ
اإلعالمّبالبلوغّ.
الفصل : 15
يجبّعلىّشركةّالتصرفّقبلّدخولّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّفيّفترةّالتصفيةّ،مدّّ
حامليّالحصصّبالمعلوماتّالالزمةّوبالخصوصّ:
 تاريخّحلّالصندوقّأوّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف؛ّ مدىّتأثيرّالتصفيةّعلىّتحجيرّﺇعادةّشراءّالحصص؛ّ الجدولّالزمنيّلعملياتّالتصفية؛ّّ5

 التنصيص ّعلى ّوجود ّتقرير ّلمراقب ّحسابات ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخففّحولّظروفّالتصفيةّمعّتحديدّصيغّحصولّحامليّالحصصّعلىّهذاّالتقريرّ.
ّ
الباب الرابع
واجبات اإلعالم تجاه هيئة السوق المالية
الفصل : 16
يجب ّعلى ّشركة ّالتصرف ّبعد ّاحتساب ّقيمة ّتصفية ّالصندوق ّأو ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخففّ
ﺇيداعهاّدونّأجلّلدىّهيئةّالسوقّالماليةّ.
كماّيجبّﺇرسالّنسخةّمنهاّﺇلىّالهيئةّعبرّالبريدّااللكتروني.
الفصل : 17
ّيجبّعلى ّشركة ّالتصرفّﺇعداد ّﺇحصائياتّثالثية ّحولّجميع ّالصناديق ّالتي ّتتصرفّفيهاّوﺇرسالهاّ
ﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّفيّأجلّاقصاهّثالثونّيوماّمنّنهايةّكلّثالثيةّ.
كماّيجبّعلى ّشركة ّالتصرفّعندّنهايةّكلّسنةّمحاسبية ّﺇعداد ّﺇحصائياتّحولّجميع ّالصناديق ّالتيّ
تتصرفّفيهاّوﺇرسالهاّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّفيّأجلّاقصاهّّ51فيفريّمنّكلّسنةّ.
ويجب ّتجميع ّاإلحصائيات ّالمتعلقة ّبكل ّصندوق ّأو ّصندوق ّمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّبصفة ّمنفردة ّويتمّّ
تقديمها ّطبقا ّللنموذجّالواردّبالملحقّالتاسعّمنّهذاّالقرار ّالعامّبالنسبةّلإلحصائياتّالثالثيةّوللملحقّ
العاشرّبالنسبةّلإلحصائياتّالسنويةّ.
ّ
ّ
تأشيرة وزيـر المـاليـة

عن مجلس هيئة السوق المالية
الرئيس
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الملحق عدد 1
بطاقة الترخيص لتكوين صندوق أو صندوق منتفع بﺈجراء مخفف
التكوين
صنفّالصندوق:
5

2
3
4
1
6
7
8
9
51

ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّ
ّّصندوق ّمشترك ّللتوظيف ّفي ّرأس ّمال ّتنمية ّمنتفعّ
بإجراءّمخففّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاالنطالقّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاالنطالقّمنتفعّبإجراءّمخففّ

سياسةّاإلستثمار:
تسميةّالصندوقّّ:
تسميةّشركةّالتصرفّّ:
تسميةّالمودعّلديهّ:
اسمّمراقبّالحساباتّّ:
تفويضّالتصرفّفيّالصندوقّ
التصرفّاإلداريّ:تسميةّالمؤسسةّالمفوضّلهاّّ:
التصرفّالمحاسبيّ:تسميةّالمؤسسةّالمفوضّلها:
ّّتوزيعّ
صيغّتخصيصّالنتائج:
ّّرسملة
دورية ّاحتساب ّقيمة ّالتصفيةّ ّّكلّستةّأشهرّ
التي ّيتم ّعلى ّاساسها ّاالكتتابّ ّّسنوياّ
ّّأخرى
وﺇعادةّالشراء:
العموالت ّالتي ّيتحملهاّ
الصندوق أوالصندوق المنتفعّ
بإجراءّمخفف:

ّ

بطاقة معدة من قبل
اسمّالمكلفّبالملفّ:
الشركةّّ:
الهاتفّّ:
عنوانّشركةّالتصرفّّ:

البريدّاإللكترونيّّ:

الفاكسّ:

ّ

الوثائق المصاحبة
التكوينّّ:الوثائق الواجبّتقديمها
بالنسبةّلكلّالصناديقّّّ:
ّّمشروع ّنظامّداخليّموقعّمنّقبلّاألطرافّالمعنية ّيتم ّﺇعدادهّطبقا ّللنموذجّالوارد ّفيّالملحقّالرابع ّمنّهذاّالقرارّ
العامّﺇذاّتعلقّاألمرّبصندوقّوبالملحقّالخامسّﺇذاّتعلقّاألمرّبصندوقّمنتفعّبإجراءّمخفف ّوترسلّنسخةّمنّالنظامّ
الداخليّعبرّالبريدّاإللكترونيّ.
ّّاالتفاقياتّالمبرمةّبينّمختلفّأطرافّالعمليةّ.
ّّالوثائقّالتجاريةّ،عندّاإلقتضاءّ.
ّّتصريحّكتابيّبقبولّالمودعّلديهّالقيامّبهذهّالمهمةّ.
ّّأيةّوثيقةّأخرىّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلملفّالترخيص.

7

الملحق عدد 2
نموذج نشرة إصدار الصندوق

أوال -تقديم موجز:
تعرضّالصفحةّاألولىّمنّنشرةّاإلصدارّتقديماّموجزاّللصندوقّعلىّالنحوّالتاليّّ:
‹‹ّتحتويّهذهّالوثيقةّعلىّمعلوماتّهامةّوينبغيّأنّتقرأّبعنايةّقبلّاالكتتابّفيّأيّاستثمارّ››ّ.
 – 1تحذير :
‹‹ّتدعوكمّهيئةّالسوقّالماليةّﺇلىّاإلنتباهّﺇلىّأنّاألموالّتحجزّلمدةّّ...سنواتّ(باستثناءّحالةّالتسريحّ
المبكرّالمنصوصّعليهّبالنظامّالداخلي)ّ.يستثمرّالصندوقّأساساّفيّالشركاتّغيرّالمدرجةّبالبورصةّ
وّالتيّتثيرّمخاطرّخاصةّ.
يجبّأنّتكونواّعلىّعلمّبالمخاطرّالمرتبطةّباالستثمارّفيّالصندوق ّوالمدرجة ّصلبّنشرةّاإلصدارّ
تحتّعنوانّ”لمحةّعنّالمخاطر“ّ.
كماّتجدرّاإلشارةّأن ّترخيصّهيئة ّالسوقّالمالية ّالّيعنيّتمتعكمّبصفةّآلية ّبمختلفّاألنظمة ّالجبائيةّ
المقدمة ّمن ّقبل ّشركة ّالتصرف ّحيث ّيرتبط ّذلك ّخصوصا ّبمدى ّاحترام ّالصندوق ّلبعض ّقواعدّ
االستثمارّ،وكذلك بمدة احتفاظكمّبحصصّالصندوقّوبالوضعيةّالفرديةّلكلّمستثمرّ››.
 – 2جدول تأليفي يتضمنّتقديماّلقائمة الصناديقّالتيّتتولى ّشركةّالتصرف ّﺇدارتها ّوالنسبةّالمئويةّ
منّاألصولّالمستثمرةّعندّآخرّتاريخّمعروف.
 – 3صنف الصندوق :
ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّّّّّّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّ
 – 4تسمية الصندوق :
ّ
 – 5فترة الحجز :

 – 6مدة نشاط الصندوق :
ّ
 – 7تسميات المتدخلين في نشاط الصندوق وإحداثياتهم (بماّفيّذلك ّعناوين ّمواقعهم ّااللكترونية ّعندّ
االقتضاء)ّ:
ّشركةّالتصرفّّالمودعّلديهّ8

ّالمفوضّلهمّاآلخرينّعندّاالقتضاءّ(اسمّّ+الوظيفةّالمفوضة)ّّمراقبّالحساباتّّالموزعّأوّالموزعينّعندّاالقتضاءّ. – 8تحديد نقطة اتصال :
التنصيص ّعلى ّرقم ّالهاتف ّوعنوان ّالبريد ّاإللكتروني ّاللذان ّيمكن ّللمكتتب ّاللجوء ّﺇليهما ّلالتصالّ
بشركةّالتصرفّقصدّالحصولّعلىّمعلوماتّ.
 – 9ملخص العرض ”خارطة ّطريق ّالمستثمر“ ّ(المخطط ّالنموذجي ّالقابل ّللتغيير ّحسب ّخصائصّ
الصندوق)ّ:
تقوم ّشركة ّالتصرف ّبتغيير ّالمخطط ّحسب ّخصائص ّالصندوقّ ،مع ّاألخذ ّبعين ّاالعتبار ّعلى ّسبيلّ
المثالّمدةّالنشاطّ.

خارطة طريق المستثمر:
المرحلةّّ:ّ5االكتتابّ
ّ.5اإلمضاءّعلىّبطاقةّاالكتتابّ.
ّ .2دفع ّالمبالغ ّالتي ّسيتم ّحجزها ّلمدة ّّ ...سنواتّ ،باستثناء ّحالة ّالتسريح ّالمبكرّ
المنصوصّعليهّبالنظامّالداخليّللصندوقّ.
ّ.3مدةّنشاطّالصندوقّّ...سنواتّ.
المرحلةّّ:ّ2فترةّاالستثمارّوّالتفويتّ
ّ.5خالل ّّ...أشهرّ ،تقومّشركةّالتصرفّباستثماراتّفيّشركات ّلفترةّمتوسطهاّ
ّ...سنواتّ.
ّ.2يمكنّلشركةّالتصرفّالتفويتّفيّمساهماتهاّخاللّهذهّالفترةّ.
ّ.3امكانيةّتوزيعّعائداتّالتفويتّبصفةّتدريجيةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ3الدخولّفيّفترةّماّقبلّالتصفيةّبقرارّمنّشركةّالتصرفّ
ّ.5تقومّشركةّالتصرفّبوقف ّاالستثمارّفي ّشركاتّجديدةّوتستعد ّالحالةّاألسهمّ
المحتفظّبهاّفيّالمحفظةّ.
ّ.2توزيعّالعائداتّعلىّحامليّالحصصّبعدّﺇحالةّكلّمساهمةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ4قرارّحلّالصندوقّوالدخولّفيّفترةّالتصفيةّ
ّ.5تقومّشركةّالتصرفّبوقف ّاالستثمارّفي ّشركاتّجديدةّوتستعدّالحالةّاألسهمّ
المحتفظّبهاّفيّالمحفظةّ.
ّ.2توزيعّالعائداتّعلىّحامليّالحصصّبعدّﺇحالةّكلّمساهمةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ1االنتهاءّمنّالتصفيةّ
ّ .5التوزيع ّالنهائي ّعلى ّحاملي ّالحصص ّبما ّيتناسب ّمع ّحصة ّكل ّواحد ّفيّ
الصندوقّ.
ّ.2تقاسمّالزائدّفيّالقيمةّﺇنّوجدّبينّحامليّالحصصّوّشركةّالتصرفّ(ّ٪ّ 21
كحدّأقصىّبالنسبةّلشركةّالتصرف).

9

فترةّالحجزّ
ّ...سنواتّكحدّأدنى

ﺇمكانية ّطلب ّﺇعادةّ
شراء ّالحصص ّ(عندّ
االقتضاء)
فترةّالحجزّ

ثانيا -معلومات حول االستثمارات:
 – 1أهداف التصرف :
يوضح ّهذاّالقسم ّالهدف ّالعامّمنّالتصرفّفيّالصندوقّ.يجبّتقديم ّوصفّدقيق ّمع ّتجنب ّاستعمالّ
الصيغّالعامةّمنّقبيلّ”ّتحسينّقيمةّرأسّالمالّ“ّ.
يجبّأنّيكونّالهدفّمنّالتصرفّمستقالّعنّأصنافّاالستثماراتّفيّاألوراقّالماليةّالمزمعّﺇنجازهاّ
وهوّالّيمثلّبالتاليّمجردّوصفّلهذهّاالستثماراتّ.ﺇالّأنهّيمكنّأنّيكونّوصفّالهدفّالعامّمصحوباّ
بالتنصيصّعلىّمختلفّاصنافّاألصولّالتيّستدخلّضمنّتركيبةّمحفظةّالصندوقّ.
ّ
 – 2استراتيجية االستثمار :
يهدفّهذاّالقسمّﺇلىّشرحّكيفيةّتحقيقّشركةّالتصرفّلهدفّالتصرفّالذيّتمّاإلعالنّعنهّ.
تسهرّشركةّالتصرفّعلىّالتناسق ّبين ّاألوراق ّالمالية ّالمستخدمة ّمنّجهةّومجالّبرنامجّنشاطهاّمنّ
جهةّأخرىّ.
يتمّتقديم ّاستراتيجيةّاالستثمار ّحسب ّصنف ّاألصول ّوّليسّحسبّتوزيعّبينّحصة ّاالستثمارّوحصةّ
ماّهوّخارجّعنّاالستثمارّ.
وبصفةّعامةّ،يجبّأنّيتضمنّهذاّالقسمّماّيليّّ:
ّوصفّاالستراتيجياتّالمستخدمةّّ:تصف ّنشرة ّاالصدار ّبطريقة ّشاملة ّواضحة ّلفئة ّالمستثمرين ّالمستهدفة ّمختلف ّاالستراتيجياتّ
المستخدمةّلتحقيقّالهدفّمنّالتصرفّّ:
*ّوجودّاستراتيجياتّخاصةّحسبّبالقطاعّالصناعيّ،أوّالمجالّالجغرافيّأوّغيرها؛ّ
*ّصنف ّالتصرفّالمعتمدّ(علىّسبيلّالمثالّ،رأسّمال ّمساعدةّعلىّاإلنطالقّ ،رأسّمالّمخاطرةّ،
رأسّمالّالتنميةّّ.)...
وصف ّفئاتّاألصولّ:يجبّأنّتنصّنشرةّاإلصدارّعلى ّمختلفّ ّأصناف ّاألصولّالتيّستدخلّفيّتركيبةّمحفظةّالصندوقّ.
 ّوصف ّاالستراتيجية ّالخاصةّباألوراقّالمالية ّالتي ّيعتزمّالصندوق ّاالستثمار ّفيهاّوالتيّستدخلّفيّتركيبةّمحفظةّالصندوقّ.
وصف ّأصناف ّاألصول ّالتي ّيعتزم ّالصندوق ّاالستثمار ّفيها ّومساهمتها ّفي ّتحقيق ّهدف ّالتصرفّ
بالخصوص ّمن ّخالل ّالتوزيع ّالجغرافي ّو/أو ّالقطاعي ّلالستثماراتّ ،أو ّوجود ّمعايير ّمتعلقة ّبترقيمّ
الشركاتّالتيّسيتم ّاالستثمارّفيها ّأو ّالتركيزّعلىّأصناف ّمعينةّمن ّالمصدرينّ(الدولةّ ،شركاتّمنّ
القطاعّالخاصّذاتّرسملةّصغيرةّأوّمتوسطةّأوّكبيرة)ّ.
 – 3لمحة عن المخاطر :
يهدفّهذاّالقسمّﺇلىّتقديمّمعلوماتّحولّالمخاطرّالتيّيواجههاّالمستثمرّسواءّبالنسبةّلالستثماراتّفيّ
الشركاتّغيرّالمدرجة ّبالبورصةّأوّبالنسبةّلغيرهاّمنّاالستثماراتّ.والّيحبّأنّيقتصرّتقديمّلمحةّ
حولّلمخاطرّعلىّوصفّاألدواتّالتيّيستثمرّفيهاّالصندوقّبلّيجبّأنّيشملّأيضاّتقديمّصنفينّمنّ
المخاطرّ:
ّالمخاطرّالعامةّالمرتبطةّبالصندوقّ(مثلّانخفاضّالسيولةّ)...ّ،ّالمخاطرّالمرتبطةّباستراتيجيةّالتصرفّالمعتمدةّ.ّ
ّ
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تهدفّنشرةّاالصدارّﺇلىّتقديمّالمخاطرّبصفةّمفصلةّوحسبّأهميتهاّمنّذلكّّ:
أ) ّالتنصيص ّعلى ّخصائص ّالصندوق ّوخاصة ّمنها ّتلك ّالمرتبطة ّباالستثمارات ّفي ّالشركات ّغيرّ
المدرجة ّبالبورصة ّ(غياب ّسيولة ّاألوراق ّالماليةّ ،المخاطر ّالمرتبطة ّباالبتكارّ ،المخاطر ّالمرتبطةّ
باختيارّالشركاتّ،فترةّالحجزّ)...
ب) ّالمخاطر ّالمتأتية ّمن ّﺇمكانية ّعدم ّالتالؤم ّبين ّنتائج ّالصندوق ّوأهدافه ّ ّأو ّأهداف ّالمستثمر ّ(معّ
التنصيصّأنّهذاّالصنفّمنّالمخاطرّمرتبطّبتركيبةّمحفظةّالمستثمر)ّ.
ج)ّالمخاطرّالمتأتيةّمنّﺇمكانيةّعدمّﺇرجاعّرأسّالمالّالمستثمرّبالكاملّ(خسارةّرأسّالمال)ّ.
د)ّالتنصيصّعلىّﺇمكانيةّأنّالّتعكسّقيمةّالتصفيةّالقيمةّالحقيقيةّللمحفظةّ.
 – 4الضمان أو الحماية (عند االقتضاء) :
الّيتمّتعميرّهذاّالقسمّﺇالّفيّصورةّوجودّ"ّضمانّ"ّأوّ"ّحمايةّ"ّلرأسّالمالّالمستثمرّمنّقبلّحاملّ
الحصصّ.
يستخدم ّمصطلح ّ" ّالضمان ّ" ّعندما ّيتمتع ّحامل ّالحصص ّبالضمان ّالكامل ّلرأس ّالمال ّالمستثمرّ.
ويستخدمّمصطلحّ"ّالحمايةّ"ّعندماّيتمتعّحاملّالحصصّبحمايةّجزئيةّلرأسّالمالّالمستثمرّ.
 – 5المكتتبون المستهدفون ومالمح المستثمر النموذجي :
يهدف ّهذا ّالقسم ّﺇلى ّالتعريف ّبالمستثمرين ّالمستهدفين ّمن ّخالل ّالصندوق ّوبمدة ّالتوظيف ّالمتجهّ
اعتمادها.
ّفيماّيتعلقّبالمستثمرّالنموذجيّ،فإنهّيمكنّالتعريفّبهّمنّخاللّالعناصرّالتاليةّّ: التوظيفّينطويّعلىّمخاطرّبالنظرّﺇلىّضعفّسيولةّالصندوقّ
 الحصةّالمحدودةّمنّأصولّالمكتتبّالتيّمنّالممكنّﺇستثمارهاّفيّالصندوقّّ
 معلوماتّحولّضرورةّتنويعّالتوظيفاتّ
ّ مدةّحجزّاألصولّ،الّيمكنّللمستثمرّالحصولّعلىّاألموالّالمستثمرةّلمدةّّ...سنواتّّ.
 ّفيما ّيتعلق ّبمدة ّالتوظيف ّالمتجه ّاعتمادهاّ ،فإنه ّيجب ّأن ّتكون ّمتالئمة ّمع ّهدف ّالتصرف ّومعّأصنافّاألوراقّالماليةّالتيّيتولىّالصندوقّاالستثمارّفيهاّ.كماّيجبّأيضاّأنّتكونّمتالئمةّمعّآفاقّ
سيولةّالصندوقّ.
 – 6صيغ تخصيص النتائج :
يحددّهذاّالقسمّسياسةّتخصيصّالنتائجّ.
فيّصورةّاللجوءّﺇلىّﺇعادةّﺇستثمارّاألصولّ،يجبّوصفّصيغّﺇعادةّتوظيفّالحصصّالتيّالّيمكنّ
أنّتكونّﺇالّمنّنفسّصنفّالحصصّالمصدرةّفيّالبدايةّ.
ّ
ثالثا -المعلومات االقتصادية :
 – 1النظام الجبائي :
التنصيص ّعلى ّفصول ّمجلة ّالضريبة ّعلى ّدخل ّاألشخاص ّالطبيعيين ّوالضريبة ّعلى ّالشركات ّالتيّ
سيتمّاعتمادهاّ.
التذكير ّبأن ّالحصول ّعلى ّترخيص ّهيئة ّالسوق ّالمالية ّال ّيعني ّأن ّالصندوق ّيتمتع ّباألنظمة ّالجبائيةّ
المذكورةّ(التمتعّاآلليّباالمتيازاتّالجبائيةّالمذكورةّأعاله)ّ.

ّ
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 – 2المصاريف والعموالت :
ّ–ّ2.2حقوقّالدخولّوالخروجّّ:
« ّعموالتّاالكتتابّوّﺇعادةّالشراءّترفعّمنّقيمةّاالكتتابّالمدفوع ّمنّقبلّالمستثمر ّأوّتخفضّمنّ
قيمة ّالسدادّ .تستخدم ّالعموالت ّالمكتسبة ّلفائدة ّالصندوق ّلتعويض ّالمصاريف ّالتي ّتحملها ّالصندوقّ
لالستثمارّأوّإلنهاءّاالستثمارّ.أماّالعموالتّغيرّالمكتسبةّفتعودّلشركةّالتصرفّ،أوّالموزعّّ»ّ...ّ،
يجب ّالتذكير ّبأن ّعمليات ّﺇعادة ّالشراء ّال ّيمكن ّأن ّتتم ّفي ّكل ّحين ّ(تحديد ّالفترة ّالتي ّيسمح ّفيهاّ
بعملياتّﺇعادةّالشراءّعندّاالقتضاء)ّ.
ّ
المصاريف ّالتي ّيتحملهاّ
المستثمر ّعند ّاالكتتاب ّو ّعندّ
ﺇعادةّالشراء
عمولة ّاالكتتاب ّغير ّالمكتسبةّ
لفائدةّالصندوق
عمولة ّاالكتتاب ّالمكتسبة ّلفائدةّ
الصندوق
عمولة ّﺇعادة ّالشراء ّغيرّ
المكتسبةّلفائدةّالصندوق
عمولة ّﺇعادة ّالشراء ّالمكتسبةّ
لفائدةّالصندوق
ّ

األساس

النسبة

قيمةّاالكتتابّّXعددّالحصص

أ ّّ ،٪المجال ّّ ،النسبة ّالقصوىّ،
شروطّخاصة
بّ٪

قيمةّالتصفيةّّXعددّالحصص

جّّ ،٪المجالّّ ،النسبةّالقصوىّ،
شروطّخاصة
دّ٪

قيمةّاالكتتابّّXعددّالحصص

قيمةّالتصفيةّّXعددّالحصص

 – 6.6مصاريف متعلقة بسير الصندوق والتصرف :
يجب تقديم جميع المصاريف في شكل جدول يحتوي على ما يلي :
 جميع المصاريف التي يتحملها الصندوق من أجل ضمان حسن سير العمليات (تأجير شركة التصرف،أتعاب مراقب الحسابات ،مصاريف التكوين ،عموالت المودع لديه ،عموالت المؤسسات المفوض لها ﺇن
وجدت.)... ،
يجب توفير معلومات عن سياسة الخصم المتبعة في نهاية حياة الصندوق (فترة ما قبل التصفية و فترة
التصفية عند االقتضاء) عند دخوله مرحلة ﺇحالة مساهماته خصوصا في صورة تدني قيمة التصفية.
 التنصيص على ما ﺇذا كان الصندوق سيتحمل مصاريف نتيجة شراء حصص أو أسهم مؤسساتالتوظيف الجماعي في األوراق المالية( .مصاريف غير مباشرة)
رابعا– المعلومات التجارية:
 – 1حصص حوافز التصرف:
ملخص عن ما ورد في قسم مالمح المستثمر النموذجي:
المستثمرون المعنيون
حصص
أ
ب
...

ﺇلخ

فيما يتعلق بحصص حوافز التصرف ،يجب تقديم وصف شامل حول صيغ اقتسام الزائد في القيمة.
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 – 6صيغ االكتتاب :
يتم تجميع اوامر االكتتاب عند ( ...االسم) ،الى غاية (يوم/شهر/سنة) و الساعة.
ويجب عند طلب االكتتاب تقديم المعلومات التالية:
 مدة فترة أو فترات االكتتاب (تاريخ االفتتاح الغلق و تاريخ النفاذ) ،كما يجب االشارة ﺇلى تاريخغلق فترة االكتتاب.
 تحديد المؤسسة التي وقع تعينها لتلقي االكتتابات وعنوانها. المبلغ األدنى لالكتتاب عند االقتضاء. تحديد ما ﺇذا كان يمكن لشركة التصرف فتح فترة اكتتاب جديدة عند االقتضاء. تحديد ما ﺇذا كان يمكن لشركة التصرف غلق فترة االكتتاب بصفة مبكرة بمقتضى قرار صادرعنها أو عند بلوغ االكتتابات مبلغا معيّنا.
 القيمة االسمية األصلية. مبلغ اكتتاب حصص الصندوق خالل فترة االكتتاب. وجود بطاقة اكتتاب. – 2صيغ ﺇعادة الشراء :
يتم تجميع اوامر اعادة الشراء عند ( ...االسم) ،الى غاية (يوم  /شهر /سنة) و الساعة.
ويجب عند طلب ﺇعادة الشراء تقديم المعلومات التالية:
 عند االقتضاء تحديد فترة الحجز التي يحجر خاللها تقديم طلبات اعادة الشراء مع التنصيص علىحاالت اعادة الشراء المبكر التي حددها النظام الداخلي.
 ﺇذا كانت عمليات اعادة الشراء ممكنة ،يجب التنصيص على: صيغة السداد :نقدا. تسمية وعنوان المؤسسة المعينة لتلقي طلبات اعادة الشراء. صيغ اعادة الشراء عند حل الصندوق :نقدا أو عن طريق األوراق المالية للشركات التياستثمر فيها الصندوق ،وذلك بناءا على طلب حامل الحصص في صورة عدم وجود بنود تحد
من امكانية التفويت فيها.
 – 4تاريخ و دورية ﺇحتساب قيمة التصفية ( :للتحديد)
 – 5مكان و كيفية نشر أو اﻹعالم بقيمة التصفية ( :للتحديد)
 – 2تاريخ ختم السنة المالية ( :للتحديد)
خامسا – معلومات ﺇضافية :
 – 0صيغ الحصول على الوثائق :
يمكن ﺇرسال بعض الوثائق ﺇلى حاملي الحصص أو ﺇلى العموم وذلك بطلب كتابي.
ﺇضافة ما يلي :
« عند االكتتاب ،تحدد كيفية الحصول على نشرة اﻹصدار والنظام الداخلي والتقرير السنوي األخير.
يمكن أن توضع هذه الوثائق على ذمة العموم على الموقع الكتروني لشركة التصرف أو يمكن ﺇرسالها ﺇثر
توجيه طلب كتابي.
يجب أن توضع نشرة اﻹصدار ،والنظام الداخلي ،والتقرير السنوي األخير والقوائم المالية السنوية األخيرة
الخاصة بالسنة المالية المنتهية على ذمة حاملي الحصص ﺇثر توجيه طلب كتابي وذلك في أجل أقصاه
أسبوع من تاريخ استالم الطلب .وباختيار من حاملي الحصص ،يمكن ﺇرسال هذه الوثائق في شكل
الكتروني.
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يمكن نشر هذه الوثائق على الموقع الكتروني لشركة التصرف على العنوان التالي (للتحديد)» .
 – 6تاريخ الترخيص والتكوين :
« تحصل هذا الصندوق على ترخيص من هيئة السوق المالية في (يوم  /شهر /سنة) .وتم تكوينه في (يوم
 /شهر /سنة) » (تاريخ التكوين هو تاريخ ﺇيداع األموال و يجب االعالم به فور اﻹيداع و ذلك بتحيين
نشرة اﻹصدار).
 – 2تاريخ نشر نشرة اﻹصدار :
يجب تحيين تاريخ النشر كلما طرأ تغيير.
 – 4تحذير نهائي :
يتم تسليم نشرة اﻹصدار مسبقا للمكتتبين.
سادسا – المسؤولون عن نشرة اﻹصدار :
 – 0اسم ووظيفة األشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة اﻹصدار.
ويكون هؤالء األشخاص الرؤساء المديرون العامون لمجالس ﺇدارة المودع لديه والمتصرف أو المديرون
العامون.
 – 6شهادة المسؤولين عن نشرة اﻹصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون
مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة .ويكون ﺇمضاء
الشخص أو األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي :
« حسب علمنا ،المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها
العمل والنظام الداخلي للصندوق) وتتضمن كل المعلومات الالزمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول
خصائص الصندوق و المتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره
وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي ال تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها ».
 – 2سياسة اﻹعالم :
اسم المسؤول عن اﻹعالم ورقم هاتفه.

ّ
ّ
ّ
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الملحق عدد 3
نموذج نشرة إصدار الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف

أوال– تقديم موجز:
تعرض ّالصفحة ّاألولى ّمن ّنشرة ّاإلصدار ّتقديما ّموجزا ّللصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّعلى ّالنحوّ
التاليّّ:
‹‹ّتحتويّهذهّالوثيقةّعلىّمعلوماتّهامةّوينبغيّأنّتقرأّبعنايةّقبلّاالكتتابّفيّأيّاستثمارّ››ّ.
 – 1تحذير :
‹‹ يخضع الصندوق المنتفع ّبإجراء ّمخفف ّلترخيص من قبل هيئة السوق المالية .كما يخضع لقواعد
تصرف خاصة.
نلفت انتباهكم ﺇلى أن حصص هذا الصندوق المنتفعّبإجراءّمخففّال يمكن االكتتاب فيها أو اقتناؤها ﺇال
من قبل المستثمرين الحذرين.
كل شخص يكتتب في حصص هذا الصندوق المنتفعّبإجراءّمخففّأو يتولى اقتناءها ال يمكنه التفويت
فيها أو تحويلها ﺇال لمستثمرين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها صلب النظام الداخلي››.
 – 2جدول تأليفي :
يتضمن ّتقديما ّلقائمة ّالصناديق ّالتي ّتتولى ّشركة ّالتصرف ّﺇدارتها ّوالنسبة ّالمئوية ّمن ّاألصولّ
المستثمرةّعندّآخرّتاريخّمعروفّ.
 – 3صنف الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف :
ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّمنتفعّبإجراءّمخففّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّمنتفعّبإجراءّمخففّّ
 – 4تسمية الصندوق :
 – 5فترة الحجز :
 – 6مدة نشاط الصندوق :
 – 7تسمية المتدخلين في نشاط الصندوق المنتفع بإجراء مخفف ّوإحداثياتهم (بما ّفي ّذلك ّعناوينّ
مواقعهمّااللكترونيةّعندّاالقتضاء)ّ:
ّشركةّالتصرفّّالمودعّلديهّالمفوضّلهمّاآلخرينّعندّاالقتضاءّ(اسمّّ+الوظيفةّالمفوضة)ّّمراقبّالحساباتّ15

ّالموزعّأوّالموزعينّعندّاالقتضاءّ – 8تحديد نقطة اتصال :
التنصيصّعلىّرقمّالهاتفّوعنوانّالبريدّاإللكترونيّاللذانّيمكنّللمكتتبّاللجوءّﺇليهاّلالتصالّبشركةّ
التصرفّقصدّالحصولّعلىّالمعلوماتّ.
 – 9ملخص العرض ”خارطة ّطريق ّالمستثمر“ ّ(المخطط ّالنموذجي ّالقابل ّللتغيير ّحسب ّخصائصّ
الصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف):
تقوم ّشركةّالتصرفّبتغييرّمخططهاّحسبّخصائص ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّمخففّ،معّاألخذّفيّ
االعتبارّعلىّسبيلّالمثالّمدةّالنشاطّ.

خارطة طريق المستثمر
المرحلةّّ:ّ5االكتتابّ
ّ.5اإلمضاءّعلىّبطاقةّاالكتتابّ.
ّ .2دفع ّالمبالغ ّالتي ّسيتم ّحجزها ّلمدة ّّ ...سنواتّ ،باستثناء ّحالة ّالتسريح ّالمبكرّ
المنصوصّعليهّبالنظامّالداخليّللصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
ّ.3مدةّنشاطّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّّ...سنواتّ.
المرحلةّّ:ّ2فترةّاالستثمارّوالتفويتّ
ّ.5خالل ّّ...أشهرّ ،تقومّشركةّالتصرفّباستثماراتّفيّشركات ّلفترةّمتوسطهاّ
ّ...سنواتّ.
ّ.2يمكنّلشركةّالتصرفّالتفويتّفيّمساهماتهاّخاللّهذهّالفترةّ.
ّ.3امكانيةّتوزيعّعائداتّالتفويتّبصفةّتدريجيةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ3الدخولّفيّفترةّماّقبلّالتصفيةّبقرارّمنّشركةّالتصرفّ
ّ.5تقومّشركةّالتصرفّبوقف ّاالستثمارّفي ّشركاتّجديدةّوتستعد ّإلحالة ّاألسهمّ
المحتفظّبهاّفيّالمحفظةّ.
ّ.2توزيعّالعائداتّعلىّحامليّالحصصّبعدّﺇحالةّكلّمساهمةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ4قرارّحلّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّوالدخولّفيّفترةّالتصفيةّ
ّ.5تقومّشركةّالتصرفّبوقف ّاالستثمارّفي ّشركاتّجديدةّوتستعدّإلحالة ّاألسهمّ
المحتفظّبهاّفيّالمحفظةّ.
ّ.2توزيعّالعائداتّعلىّحامليّالحصصّبعدّﺇحالةّكلّمساهمةّعندّاالقتضاء.
المرحلةّّ:ّ1االنتهاءّمنّالتصفيةّ
ّ .5التوزيع ّالنهائي ّعلى ّحاملي ّالحصص ّبما ّيتناسب ّمع ّحصة ّكل ّواحد ّفيّ
الصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
ّ.2تقاسمّالزائدّفيّالقيمةّﺇنّوجدّبينّحامليّالحصصّوّشركةّالتصرفّّّّّ(ّ21
ّ٪كحدّأقصىّبالنسبةّلشركةّالتصرف).
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فترةّالحجزّ
ّ...سنواتّكحدّأدنى

ﺇمكانية ّطلب ّﺇعادةّ
شراء ّالحصص ّ(عندّ
االقتضاء)
فترةّالحجزّ

ثانيا– معلومات حول االستثمارات :
 – 1أهداف التصرف واستراتيجية االستثمار :
يقدمّهذاّالقسم ّالهدف ّالعامّمنّالتصرفّفيّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّوكذلكّاألصناف ّاألساسيةّ
منّاألصولّالتيّستكونّمحفظةّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّّ.
ّ
ويتمّتقديمّاستراتيجيةّاالستثمارّحسبّأصنافّاألصولّّ.
ّ
 – 2لمحة عن المخاطر :
يهدفّهذاّالقسمّﺇلىّتقديمّمعلوماتّحولّالمخاطرّالتيّيواجههاّالمستثمرّسواءّبالنسبةّلالستثماراتّفيّ
الشركات ّغيرّالمدرجة ّبالبورصةّأوّبالنسبةّلغيرها ّمن ّاالستثماراتّ .والّيجبّأن ّيقتصرّتقديمّلمحةّ
حولّلمخاطرّعلىّوصفّاألدواتّالتيّيستثمرّفيهاّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّبلّيجبّأنّيشملّ
أيضاّتقديمّصنفينّمنّالمخاطرّ:
ّالمخاطرّالعامةّالمرتبطةّبالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ(مثلّانخفاضّالسيولةّ)...ّ،ّالمخاطرّالمرتبطةّبإستراتيجيةّالتصرفّالمعتمدةّ.ّ
 – 3الضمان أو الحماية (عند االقتضاء) :
الّيتمّتعميرّهذاّالقسمّﺇالّفيّصورةّوجودّ"ّضمانّ"ّأوّ"ّحمايةّ"ّلرأسّالمالّالمستثمرّمنّقبلّحاملّ
الحصصّ.
يستخدم ّمصطلح ّ" ّالضمان ّ" ّعندما ّيتمتع ّحامل ّالحصص ّبالضمان ّالكامل ّلرأس ّالمال ّالمستثمرّ.
ويستخدمّمصطلحّ"ّالحمايةّ"ّعندماّيتمتعّحاملّالحصصّبحمايةّجزئيةّلرأسّالمالّالمستثمرّ.
ّ

 – 4المكتتبون المستهدفون و مالمح المستثمر النموذجي :
يهدف ّهذاّالقسمّﺇلى ّالتعريف ّبالمستثمرين ّالمستهدفين ّمنّخالل ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّمخففّوبمدةّ
التوظيفّالمتجهّاعتمادهاّ.
ّ

 – 5صيغ تخصيص النتائج :
يحددّهذاّالقسمّسياسةّتخصيصّالنتائجّ.
فيّصورةّاللجوءّﺇلىّﺇعادةّﺇستثمارّاألصولّ،يجبّوصفّصيغّﺇعادةّتوظيفّالحصصّالتيّالّيمكنّ
أنّتكونّﺇالّمنّنفسّصنفّالحصصّالمصدرةّفيّالبدايةّ.
ّ

ثالثا – المعلومات االقتصادية :
 – 1النظام الجبائي :
التنصيص ّعلى ّفصول ّمجلة ّالضريبة ّعلى ّدخل ّاألشخاص ّالطبيعيين ّوالضريبة ّعلى ّالشركات ّالتيّ
سيتمّاعتمادهاّ.
التذكيرّبأنّالحصولّعلىّترخيصّهيئةّالسوقّالماليةّالّيعنيّأنّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّيتمتعّ
باألنظمةّالجبائيةّالمذكورةّ(التمتعّاآلليّباالمتيازاتّالجبائيةّالمذكورةّأعاله)ّ.
 – 2المصاريف والعموالت :
ّ–ّ2.2حقوقّالدخولّوالخروجّّ:
 – 6.6مصاريف متعلقة بسير الصندوق المنتفعّبإجراءّمخففّوالتصرف :
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رابعا – المعلومات التجارية :
 – 1حصص حوافز التصرف :
ملخص عن ما هو ورد في قسم مالمح المستثمر النموذجي:
المستثمرون المعنيون
حصص
أ
ب
...

ﺇلخ.

فيما يتعلق بحصص حوافز التصرف ،يجب تقديم وصف شامل حول صيغ اقتسام الزائد في القيمة.
 – 6صيغ االكتتاب :
يتم تجميع اوامر االكتتاب عند ( ...االسم) ،الى غاية (يوم/شهر/سنة) و الساعة .ويجب عند طلب
االكتتاب تقديم المعلومات التالية:
 مدة فترة أو فترات االكتتاب (تاريخ االفتتاح الغلق و تاريخ النفاذ) ،كما يجب االشارة ﺇلى تاريخغلق فترة االكتتاب.
 تحديد المؤسسة التي وقع تعينها لتلقي االكتتابات وعنوانها. المبلغ األدنى لالكتتاب عند االقتضاء. تحديد ما ﺇذا كان يمكن لشركة التصرف فتح فترة اكتتاب جديدة عند االقتضاء. تحديد ما ﺇذا كان يمكن لشركة التصرف غلق فترة االكتتاب بصفة مبكرة بمقتضى قرار صادرعنها أو عند بلوغ االكتتابات مبلغا معيّنا.
 القيمة االسمية األصلية. مبلغ اكتتاب حصص الصندوق المنتفعّبإجراءّمخففّخالل فترة االكتتاب. وجود بطاقة اكتتاب. – 2صيغ ﺇعادة الشراء :
يتم تجميع اوامر اعادة الشراء عند ( ...االسم) ،الى غاية (يوم  /شهر /سنة) و الساعة.
ويجب عند طلب ﺇعادة الشراء تقديم المعلومات التالية:
 عند االقتضاء تحديد فترة الحجز التي يحجر خاللها تقديم طلبات اعادة الشراء مع التنصيص علىحاالت اعادة الشراء المبكر التي حددها النظام الداخلي.
 ﺇذا كانت عمليات اعادة الشراء ممكنة ،يجب التنصيص على: صيغة السداد :نقدا. تسمية وعنوان المؤسسة المعينة لتلقي طلبات اعادة الشراء.صيغ اعادة الشراء عند حل الصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف :نقدا أو عن طريق األوراق المالية
للشركات التي استثمر فيها الصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف ،وذلك بناءا على طلب حامل الحصص في
صورة عدم وجود بنود تحد من امكانية التفويت فيها.
 – 4تاريخ و دورية ﺇحتساب قيمة التصفية ( :للتحديد)
 – 5مكان و كيفية نشر أو اﻹعالم بقيمة التصفية ( :للتحديد)
 – 2تاريخ ختم السنة المالية ( :للتحديد)
خامسا – معلومات ﺇضافية :
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 – 0صيغ الحصول على الوثائق :
 – 6تاريخ الترخيص و التكوين :
« تحصل هذا الصندوق المنتفع ّبإجراء ّمخففّعلى ترخيص من هيئة السوق المالية في (يوم  /شهر/
سنة) .تم تكوينه في (يوم  /شهر /سنة) » (تاريخ التكوين هو تاريخ ﺇيداع األموال و يجب االعالم به فور
اﻹيداع و ذلك بتحيين نشرة اﻹصدار).
 – 2تاريخ نشر نشرة اﻹصدار :
يجب تحيين تاريخ النشر كلما طرأ تغيير.
 – 4تحذير نهائي :
يتم تسليم نشرة اﻹصدار مسبقا للمكتتبين.
سادسا – المسؤولون عن نشرة اﻹصدار :
 – 0اسم ووظيفة األشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة اﻹصدار.
ويكون هؤالء األشخاص الرؤساء المديرون العامون لمجالس ﺇدارة المودع لديه و المتصرف أو المديرون
العامون.
 – 6شهادة المسؤولين عن نشرة اﻹصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون
مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة .ويكون ﺇمضاء
الشخص أو األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي :
« حسب علمنا ،المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها
العمل والنظام الداخلي للصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف) وتتضمن كل المعلومات الالزمة للمستثمرين
لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف والمتصرف فيه والمودع لديه وموزع
حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي ال تتضمن
سهوا من شأنه أن يغير أبعادها ».
 – 2سياسة اﻹعالم :
اسم المسؤول عن اﻹعالم ورقم هاتفه.
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الملحق عدد 4
نموذج النظام الداخلي للصندوق
يخضعّالصندوق ّألحكام ّالبابّالثانيّمكررّمنّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّ.ويتمّاحداثهّبمبادرةّ
منّ:
-

شركةّالتصرفّ(ذكرّالتسميةّاالجتماعيةّوالعنوانّوّعددّالترخيص)
ومودعّلديهّ(ذكرّالتسميةّاالجتماعيةّوالعنوان)

تنبيه"ّ:انّاالكتتابّفيّحصصّالصندوقّيعتبرّموافقةّعلىّنظامهّالداخلي"ّ
تاريخّالترخيصّللصندوقّمنّقبلّهيئةّالسوقّالماليةّ:فيّ...
تنبيه :
“ ّتلفت ّهيئة ّالسوق ّالمالية ّانتباهكم ّﺇلى ّانه ّسيقع ّالحجز ّعلى ّاموالكم ّلمدة ّّ ...سنة(ّ ،باستثناء ّحالةّ
التسريحّالمبكرّالمنصوصّعليه ّبالنظامّالداخلي)ّ.يستثمرّالصندوق ّأساساّفي ّالشركاتّغيرّالمدرجةّ
بالبورصةّوالتيّتثيرّمخاطرّخاصةّ.
يجبّأنّتكونواّعلىّعلمّبالمخاطرّالمرتبطةّباالستثمارّفيّالصندوقّوالمدرجةّتحتّعنوانّ”لمحةّعنّ
المخاطر“ّ.
كماّتجدرّاإلشارةّأن ّترخيصّهيئةّالسوقّالمالية ّالّيعنيّتمتعكمّبصفةّآلية ّبمختلفّاألنظمةّالجبائيةّ
المقدمة ّمن ّقبل ّشركة ّالتصرف ّحيث ّيرتبط ّذلك ّخصوصا ّبمدى ّاحترام ّالصندوق ّلبعض ّقواعدّ
االستثمارّ،وكذلك بمدة احتفاظكمّبحصصّالصندوقّوبالوضعيةّالفرديةّلكلّمستثمرّ“.
العنوان االول :تقديم عام
الفصل  : 0التسمية
يسمى الصندوقّ(ّ...اذاّاقتضىّاالمرّ،يجبّاضافةّكلمةّ"الصندوق"ّلكلّالوثائقّالمتعلقةّبه).
الفصل  : 6الشكل القانوني وتكوين الصندوق
يكون ّالصندوق ّفي ّشكل ّملكية ّمشتركة ّلألوراق ّالمالية ّال ّيتمتع ّبالشخصية ّالمعنويةّ .وتمثل ّشركةّ
التصرفّالصندوقّفيّمعامالتهّمعّالغيرّ.
كما ّيتعين ّعلى ّالمودع ّلديه ّتحرير ّشهادة ّفي ّﺇيداع ّاموال الصندوق ّمع ّاالشارة ّصراحة ّالى ّتسميةّ
الصندوق ّوالمبالغّالمدفوعةّنقداّ.الّتتحققّالملكيةّالمشتركةّاالّفيّصورةّوجودّحامليّحصص ّ(ّ)16
علىّاالقلّ.
يعتبرّتاريخّايداعّاالموالّالتاريخّالفعليّلتكوينّالصندوقّ.
الفصل  : 2توجه التصرف
اهدافّواستراتيجيةّاالستثمار.
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العنوان الثاني :وصف االستثمارات
الفصل  : 4توجه التصرف
1.4هدف واستراتيجية االستثمار:
يتمثلّهدفّالتصرفّقيّالصندوقّفيّّ......ّ:
يجبّوصفّاالستراتيجيةّاالستثماريةّلكلّفئةّأصولّوالتيّيمكنّانّتحتويّعلىّالعناصرّالتاليةّّ:
 سنداتّالمساهمةّاوّسنداتّراسّمالّالشركاتّاوّسنداتّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّالمالّمعّتحديدّنوعيةّالسنداتّالتيّيخولّلشركةّالتصرفّاالستثمارّفيها.
 االسهمّالتيّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّمالّالشركاتّ: التوزيعّالجغرافيّو/اوّالقطاعيّللمصدرينّ
 مستوىّالرسملةّ(صغيرةّاوّمتوسطةّاوّكبيرة)
 مقاييسّاخرىّلالختيار
 حيازةّاالسهمّاوّحصصّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّاخرى.اذاّاكتتبّالصندوق ّفيّاالسهمّاوّحصصّمؤسسات ّالتوظيف ّالجماعي ّفي ّاألوراق ّالماليةّاوّحقوقّ
تمثل ّتوظيف ّمالي ّفي ّكيان ّآخر ّتتصرف ّفيه ّنفس ّشركة ّالتصرف ّاو ّشركة ّمرتبطة ّبالمتصرفّ،
فيجبّاالشارةّالىّهذهّالمعلومةّفيّالنظامّالداخليّ.
اما ّبالنسبة ّللودائعّ ،فيجب ّان ّيحدد ّالنظام ّالداخلي ّالخصائص ّومستوى ّووصف ّالمساهمة ّفي ّتحقيقّ
هدف ّالتصرفّ.كماّيجبّتحديد ّالنسبةّالقصوىّلمبالغّالحساباتّالجاريةّللشركاءّبالنسبةّلموجوداتّ
الصندوقّ.
 الهدفّالمنشودّ(ينبغيّانّتقتصرّجميعّالعملياتّعلىّتحقيقّالهدف) التصرفّفيّالسيولةّ
 الترفيعّفيّمداخيلّالصندوقّّ
 نوعّآخرّّ......
 مستوىّاالستعمالّاالوسطّواالقصىّالمزمعّانجازهّ -2.4قواعد االستثمار
يجبّتحديدّقواعدّاالستثمارّالمنطبقةّعلىّالصندوقّ(حصةّاالستثمارّوخارجّحصةّاالستثمار)ّ.
 -3.4قواعد المساهمات المشتركة والتفويت في المساهمات المشتركة وتحويل المساهمات واسداء
الخدمات من قبل شركة التصرف او شركات مرتبطة بها
تحديد ّالقواعد ّالتي ّتنفذها ّشركة ّالتصرف ّللحفاظ ّعلى ّمصلحة ّمالكي ّالحصص ّبما ّفي ّذلك ّابانّ
تضاربّالمصالحّمعّذكرّأساليبّﺇعالمّمالكيّالحصص.
ّ
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 -4.4مالمح عن المخاطر
يتعين ّعلى ّشركة ّالتصرف ّتقديم ّمعلومات ّوجيهة ّحول ّالمخاطر ّالتي ّيواجهها ّالمستثمر ّفيما ّيتعلقّ
باالستثماراتّفيّالشركاتّالغيرّمدرجةّأوّغيرهاّمنّاالستثماراتّ.
العنوان الثالث :صيغ سير الصندوق
الفصل  : 5حصص الصندوق
تتكون ّحقوق ّالمالكين ّالمشتركين ّمن ّحصص ّوتمثلّكل ّحصةّنفس ّالجزء ّمنّموجودات ّالصندوقّ.
ويتمتع ّكل ّحامل ّحصة ّبحق ّملكية ّمشتركة ّعلى ّموجودات ّالصندوق ّبحسب ّعدد ّالحصص ّالتيّ
يمتلكهاّ.
معلوماتّاختياريةّ
يمكنّتجزئةّحصص ّالصندوقّعلىّاثرّقرارّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص)ّشركةّالتصرفّالىّاجزاءّ
حصصّ(تحديدّالجزءّّ:العشرّ،واحدّعلىّمائةّ،واحدّعلىّألفّّ.)...
وتنطبق ّاحكام ّالنظام ّالداخلي ّالتي ّتنظم ّاالكتتاب ّواعادة ّالشراء ّعلى ّاألجزاء ّالتي ّيجب ّان ّتتناسبّ
قيمتها ّمع ّالحصص ّالتي ّتمثلهاّ .تطبق ّكل ّاألحكام ّاألخرى ّللنظام ّالداخلي ّالمتعلقة ّبالحصص ّعلىّ
األجزاءّدونّالحاجةّللتنصيصّعليهاّ،ماّلمّيقعّالتنصيصّصراحةّعلىّخالفّذلكّ.
ويمكنّلشركةّالتصرف ّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص) ّانّتقررّتقسيم ّالحصصّمن ّخالل ّﺇنشاء ّحصصّ
جديدةّيتمّتخصيصهاّلمالكيّالحصصّمقابلّحصصهمّالقديمةّ.
 -1.5عدد وقيمة الحصص
 القيمةّاالسميةّاألصليةّللحصةّ المبلغّاألدنىّلالكتتابّعندّاالقتضاءّ. -2.5الحقوق المرتبطة بالحصص
وصفّللحقوقّالمرتبطةّبالحصصّفيّحالّكانّالسدادّنقداّاوّعنّطريقّالسنداتّ.
الفصل  : 6المبلغ األدنى للموجودات
الّيجوزّاعادةّشراءّحصصّمكتتبةّسلفاّاذاّنزلتّالقيمةّاالصليةّللحصصّالمتداولةّالىّخمسينّالفّ
دينار ّ.واذاّبقيتّالقيمةّاالصليةّلمجموعّالحصصّالمتداولةّمدةّتسعينّيوماّدونّمائةّالفّدينارّ،فعلىّ
المتصرفّانّيقومّبحلّالصندوقّ.
الفصل  : 7مدة الصندوق
تكون ّمدة ّالصندوق ّّ ...سنة ّمن ّتاريخ ّّ ...باستثناءّحاالتّالحلّالمبكرّالمشارّاليهاّفيّالفصلين ّّ22
سابعاّوّّ33منّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّّ.
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تجبّاالشارةّالىّامكانيةّتمديدّمدةّالصندوقّمنّقبلّشركةّالتصرفّعندّاالقتضاءّ.
اإلشارةّعندّاالقتضاء ّﺇلىّأن ّمدة ّالصندوق ّتكون ّقابلة ّللتمديد ّبـ ّّ ....فترةّأوّفتراتّمتتابعة ّتدوم ّكلّ
واحدة ّمنها ّّ...سنةّ،وذلكّبمبادرةّمنّالمتصرفّوبموافقةّالمودعّلديهّ.يجبّاعالمّحامليّالحصصّ
وهيئةّالسوقّالماليةّبهذاّالقرارّوذلكّفيّاجلّالّيتعدىّالثالثةّاشهرّقبلّانتهاءّالمدةّاالصليةّللصندوقّ
اوّمدةّالتمديدّالسابقّ.
الفصل  : 8اكتتاب الحصص
 -1.8فترة االكتتاب
يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 فترةّاالكتتابّ ماّﺇذاّكانّهناكّمبلغّاقصى ّمعين ّالّتقبل ّاالكتتاباتّاذاّتمّبلوغهّ ،مدةّفترة ّاإلشعار ّالتي ّالّتقبلّاالكتتاباتّالجديدةّعندّانقضائهاّ،ﺇجراءاتّاعالمّالمؤسساتّواألفرادّالذينّيقومونّبتوزيعّ
حصصّالصندوقّومالكيّحصصّالصندوقّوّقواعدّتنفيذّاوامرّاالكتتاب.
 ماّﺇذاّيجوز ّﺇنهاء ّفترة ّاالكتتاب ّقبلّاوانهاّ ،مدةّفترة ّاإلشعار ّالتي ّالّتقبل ّاالكتتاباتّالجديدةّعند ّانقضائهاّ ،ﺇجراءات ّاعالم ّالمؤسسات ّواألفراد ّالذين ّيقومون ّبتوزيع ّحصص ّالصندوقّ
ومالكيّحصصّالصندوقّوّقواعدّتنفيذّاوامرّاالكتتابّ.
 ماّﺇذاّكانّمنّالممكنّﺇعادةّفتحّفترةّاالكتتابّوﺇجراءاتّاعالمّمالكيّالحصصّ. المبلغّاألدنىّلالكتتابّ(يسمحّفقطّاالكتتابّنقدا)ّ. عموالت ّاالصدار ّ(النسبة ّالمئويةّ ،المبلغ ّالتقديريّ ،ﺇذا ّكان ّمبلغ ّالعموالت ّيزداد ّاو ّينقصّتدريجيا)ّوكذلكّمصاريفّتكوينّالصندوقّ(المبلغّوّقاعدةّاالحتسابّوتاريخّالدفع)ّ.
 قيمةّالتصفيةّالتيّتتمّعلىّاساسهاّاالكتتاباتّ. -2.8صيغ االكتتاب
يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 طرقّاالكتتابّ:نقداّ القيمةّاالسميةّاألصليةّ عندّاالقتضاءّ،المبلغّاألدنىّلالكتتابّأوّالتزامّباالكتتاب عموالتّاالكتتابّالمنطبقةّ(ﺇنّوجدت)ّ مدة ّفترة ّاإلشعار ّالتي ّال ّتقبل ّاالكتتابات ّالجديدة ّعند ّانقضائهاّ ،ﺇجراءات ّاعالم ّالمؤسساتّواألفرادّالذينّيقومونّبتوزيعّحصصّالصندوقّومالكيّحصصّالصندوقّوقواعدّتنفيذّاوامرّ
االكتتابّ.
الفصل  : 9اعادة شراء الحصص
يجبّالتنصيصّبالخصوصّعلىّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 صيغّﺇعادةّشراءّالحصص. مدةّالحجزّالمحتملةّلعملياتّاعادةّالشراءّ. قيمةّالتصفيةّالتيّتتمّعلىّاساسهاّعملياتّاعادةّالشراءّ. عموالتّﺇعادة ّالشراء ّ(النسبة ّالمئويةّ ،المبلغّالتقديريّ،ﺇذا ّكانّمبلغّالعموالتّيزدادّاوّينقصّتدريجيا)ّ.ويقعّسدادّعملياتّاعادةّشراءّمنّقبلّالمودعّلديهّخاللّمدةّأقصاهاّّ3أيامّ.
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الفصل  : 10احالة الحصص
يجبّالتنصيصّعلىّأنه ّيمكنّلمالكي ّالحصص ّاحالة ّحصصهم ّفي ّأي ّوقت ّﺇلى ّالغير ّأو ّﺇلى ّمالكّ
حصصّآخرّمعّاإلشارةّﺇلىّآثارّالتضامنّالذيّيربطّبينّحامليّالحصصّالتيّتمّﺇحالتهاّالمتعاقبين.
الفصل  : 11توزيع المداخيل
تتكونّالنتيجةّالصافيةّللصندوق ّمنّمجموعّالمبالغّالمتأتيةّمنّالفوائضّوالمنحّوالمرابيحّوالمتخلداتّ
ومكافآت ّالحضور ّومن ّاي ّمحاصيل ّاخرى ّتتعلق ّبالسندات ّالمكونة ّلمحفظة ّالصندوق ّومن ّمداخيلّ
المبالغّغيرّالمستعملةّمخصومّمنهاّاعباءّوعموالتّاالستغاللّوالتصرفّّ.
وتتكونّاالموالّالمعدةّللتوزيعّمنّالنتيجةّالصافيةّواألرباح ّالمرحلةّمعّاضافةّاوّخصمّحسبّالحالةّ
رصيدّحسابّتسويةّالمداخيلّالمتعلقةّبالسنةّالماليةّالمنتهيةّ.
وتقررّشركةّالتصرفّكيفيةّتقسيمّالنتائجّ.
يجوزّللصندوقّأنّيختارّواحدةّمنّالصيغّالتاليةّّ:
 الرسملةّالكاملةّّ:تقعّرسملةّكلّاالموالّالمعدةّللتوزيعّ. التوزيعّالكاملّّ:يقعّتوزيعّكلّاالموالّالمعدةّللتوزيعّعلىّاساسّاقربّرقمّصحيحّ. ّالفصل  : 12توزيع مداخيل التفويت في االستثمارات
يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّطرقّالتوزيعّوكيفيةّاالحتسابّ.
ّ
الفصل  : 13قواعد التقييم واحتساب قيمة التصفية:
يجب تحديدّّ:
 تاريخّودوريةّاحتسابّقيمةّالتصفيةّ. القواعدّالتقييميةّوالمحاسبيةّلألصولّ.ّ
الفصل  : 14السنة المالية
تبدأّالسنةّالماليةّفيّكلّعامّيومّ......وتنتهيّيومّّ......منّالعامّالمقبلّ.
عندّاالقتضاءّ:وّبصورةّاستثنائيةّ،تبدأّالسنةّاألولىّيومّ......وتنتهيّيومّّ......منّالعامّالمقبل.
الفصل  : 15المعلومات الدورية
عندّانتهاءّكلّسنةّمحاسبيةّ،تقومّشركةّالتصرفّبإعدادّالقوائمّالماليةّللصندوقّوالتقريرّالسنويّللسنةّ
المنقضيةّّ.
ويصادقّعلىّصحةّالقوائمّالماليةّمراقبّالحساباتّكماّيصادقّالمودعّلديهّعلىّصحةّجردّاالصولّ.
تضعّشركةّالتصرفّهذهّالوثائقّعلىّذمة ّحامليّالحصصّفيّأجلّأقصاهّثالثةّ(ّ)3أشهرّمنّتاريخّ
انهاء ّالسنة ّالمحاسبية ّكما ّتعلمهم ّبمبلغ ّالمداخيل ّالذي ّيحق ّلهمّ ّ .وترسل ّهذه ّالوثائق ّﺇما ّبالبريد ّاوّ
بالبريدّااللكتروني ّالى ّحاملي ّالحصصّالذينّيطلبونها ّاوّتوضعّّعلى ّذمتهمّبالمقر ّاالجتماعي ّلشركةّ
التصرفّ.
فيّنهايةّكلّسداسيّ،تقومّشركةّالتصرفّباحتسابّقيمةّالتصفيةّ.
ّ
الفصل  : 16حوكمة الصندوق
يجبّتكييفّهذاّالفصلّحسبّالحالةّ:
عندّاالقتضاءّ،اللجنةّاالستشاريةّ(االستراتيجية)ّوّّ/أوّلجنةّاالستثماراتّ.
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تجدرّاإلشارةّﺇلىّ:
ّشروطّتكوينّاللجنةّاالستشاريةّ(االستراتيجية)ّأوّلجنةّاالستثمارات.ّمهامّاللجنةّاالستشاريةّ(االستراتيجية)ّأوّلجنةّاالستثمارات.ّشروطّتعيينّأعضائهاّوّمدةّواليتهم.ّعندّاالقتضاءّ،شروطّتجديدّأعضائها.ّعندّاالقتضاءّ،االجورّالمزمعّاسنادهاّالىّأعضاءّاللجان. ّطرق ّاخذ ّالقرارات ّاالستثمارية ّوالتفويت ّفي ّاالستثماراتّ ،طرق ّعزل ّالمتصرف(ّ ....حقوقّالتصويت)
ّشروطّاالستدعاء.تتولىّاللجنة ّاالستشارية ّ(االستراتيجية)ّأو ّلجنة ّاالستثمارات ّتقديم ّرأيها ّوال ّتأخذ ّقرارات ّاستثماريةّ.
يخولّفقطّلشركةّالتصرفّاتخاذّالقراراتّاالستثماريةّوالتفويتّفيّاالستثماراتّ.
ّ
الفصل  : 17القواعد المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ خالل حياة الصندوق ّ
بالنسبة ّللتغييرات ّالخاضعة ّلتصريح ّيجب ّالتنصيص ّعلى ّصيغ ّتلقي ّآراء ّحاملي ّالحصص ّبشأنهاّ
وعلىّالنسبةّالدنياّالالزمةّمنّأصواتّحامليّالحصصّقصدّالموافقةّعلىّﺇجراءّالتغييرّ.
العنوان الرابع :المتدخلون في نشاط الصندوق
الفصل  : 18شركة التصرف
تعهدّادارةّالصندوقّالىّشركةّتصرفّطبقاّللتوجهاتّالمحددةّللصندوقّ.
وتعمل ّشركة ّالتصرف ّفي ّكل ّالحاالت ّلمصلحة ّحاملي ّالحصص ّوتتولى ّممارسة ّحقوق ّاالقتراعّ
المرتبطةّبالسنداتّالمكونةّلمحفظةّالصندوقّ.
ويجبّتحديدّجميعّالمهامّالتيّتضطلعّبهاّشركةّالتصرفّ.
ّ
الفصل  : 19المودع لديه
يتولىّالمودعّلديهّالمحافظةّعلىّموجوداتّالصندوقّوفرزّاوامرّشركةّالتصرفّالمتعلقةّبعملياتّبيعّ
وشراءّالسنداتّوبممارسةّحقوقّاالكتتابّواإلسناد ّالمرتبطةّباألوراق ّالماليةّالتيّيضمهاّالصندوقّ.
وتتولىّالحصولّعلىّكلّالمقابيضّوالقيامّبكلّالدفوعاتّ.
وعلىّالمودعّلديهّالتأكدّمنّصحةّقراراتّشركةّالتصرفّالمتخذةّفيّحقّالصندوقّ.
كماّيجبّتحديدّجميعّالمهامّالتيّيضطلعّبهاّالمودعّلديهّ.
ّ
الفصل  : 20المفوض له االداري والمحاسبيّ
فوضتّشركةّالتصرفّنشاطّالتصرفّاإلداريّوالمحاسبيّالىّ.......
ّ
الفصل  : 21مراقب الحسابات
يتمّتعيينّمراقبّحساباتّللصندوقّمنّقبلّمجلسّادارةّشركةّالتصرفّاوّهيئةّاالدارةّالجماعيةّوذلكّ
لمدةّثالثّسنواتّمحاسبيةّ.
يقومّمراقبّالحساباتّبالمراقبةّوّايالءّالعنايةّالالزمةّحسبّمقتضياتّالقانونّويقومّخاصةّبالمصادقةّ
القوائمّالماليةّالسنويةّ.
يعلم ّمراقب ّالحسابات ّّهيئة ّالسوق ّالمالية ّوشركة ّالتصرف ّبكل ّاالخالالت ّوالنقائص ّاالتيّيرصدهاّ
خاللّتأديةّمهمتهّ.
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العنوان الخامس :المصاريف المتعلقة بسير الصندوق والتصرف فيه
الفصل  : 22المصاريف المتعلقة بسير الصندوق
يجبّذكرّكلّالمصاريفّالتيّيتحملهاّالصندوقّوقاعدةّاحتسابهاّوّتاريخّودوريةّسدادهاّ...
ّوتشملّهذهّالمصاريفّ:
ّمصاريفّالتصرفّالماليّواإلداريّوالمحاسبيّّمصاريفّالمودعّلديهّبماّفيّذلكّمصاريفّالحفظّّاجرةّمراقبّالحساباتّاوّمصاريفّالتدقيقّمصاريفّالتكوينّّمصاريفّأخرىّّ....ّ
الفصل  : 23المصاريف األخرى الغير مباشرة المرتبطة باستثمار الصندوق في حصص أو أسهم
مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية
التنصيصّعلى ّما ّﺇذا ّكان ّالصندوق ّسيتحمل ّالمصاريف ّالناجمة ّعن ّشراء ّأسهم ّأو ّحصص ّمؤسساتّ
التوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّ.وتتمثلّفيّجميعّالمصاريفّالغيرّمباشرةّالتيّيتكبدهاّالصندوقّ
اثناءّاالستثمارّفيّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّ.
ّ
العنوان السادس :عمليات إعادة الهيكلة وتنظيم فترة نهاية مدة الصندوق
الفصل  : 24فترة ما قبل التصفيةّ
فترةّماّقبلّالتصفيةّهيّمرحلةّتتيح ّلشركة ّالتصرفّالتحضيرّلفترةّتصفية الصندوق ّوالتقليصّفيّ
مدتهاّّ.
الدخولّفيّفترةّماّقبلّتصفيةّيكونّبقرارّمنّشركةّالتصرفّ.
ّ
 – 1.24شروط افتتاح فترة ما قبل التصفيةّ
الّيمكنّافتتاحّفترةّماّقبلّالتصفيةّﺇالّفيّﺇحدىّالحاالتّالتاليةّ:
 ّمن ّبداية ّالسنة ّالتالية ّلنهاية ّالسنة ّالخامسة ّللصندوقّﺇذاّلمّتتمّاكتتابات ّجديدة ّللحصصّبعد ّانقضاءّفترةّاكتتابّدامتّعلىّاالقلّثمانيةّعشرّشهراّبعدّتاريخّتكوينّالصندوقّ.
 ّابتداء ّمن ّالسنة ّالتالية ّلنهاية ّالسنة ّالخامسة ّالتي ّتلي ّالسنة ّالتي ّوقعت ّفيها ّاالكتتابات ّاالخيرة ّفيّالحاالتّاألخرىّ.
في ّهذه ّالحالةّ ،فإنّشركة ّالتصرفّتصرح ّلهيئة ّالسوق ّالماليةّوللمركزّالمختصّفي ّمراقبة ّالضرائبّ
بنتائجّافتتاحّفترةّماّقبلّتصفيةّالصندوقّ.
بعدّالتصريح ّلهيئة ّالسوق ّالمالية ّوّقبلّثالثة ّأيامّعملّعلى ّاألقل ّمنّافتتاح ّفترةّما ّقبل ّالتصفيةّ،علىّ
شركةّالتصرفّانّترسلّلحامليّالحصصّمعلومةّفرديةّ(فيّشكلّرسالةّبريديةّأوّنشرةّﺇعالم)ّقصدّ
ﺇحاطتهمّعلماّبافتتاحّهذهّالفترةّمعّتحديدّالنتائجّالمحتملةّعلىّﺇدارةّالصندوقّ.
ّ

 – 2.24النتائج المرتبطة بافتتاح فترة ما قبل التصفيةّ
خالل ّفترةّماّقبلّالتصفيةّ ،يخضع ّالصندوق ّإلجراءات ّسير ّخاصة ّلتسهيل ّتصفية ّموجوداتّالمحفظةّ
منّقبلّشركةّالتصرف.
وتتمثلّﺇجراءاتّالسيرّالخاصةّفيّماّيلي:
ّالسماحّباكتتاباتّجديدةّفيّالحصصّاالحتفاظّفيّأصولّالصندوقّاعتباراّمنّبدايةّالسنةّالتيّتليّافتتاحّفترةّماّقبلّالتصفيةّاالّبـّ:26

• ّسندات ّالشركات ّالغير ّمدرجةّللتداول ّفي ّالسوق ّالرئيسية ّلبورصة ّاألوراق ّالمالية ّبتونس ّأو ّسنداتّ
الشركات ّالمدرجة ّللتداول ّفي ّالسوق ّالرئيسية ّلبورصة ّاألوراق ّالمالية ّبتونس ّوالتي ّتم ّأخذها ّبعينّ
االعتبارّفيّاحتسابّنسبةّاالستعمالّالمنصوصّعليهاّبالفصلّّ22مكرر ّمنّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّ
الجماعيّ،هذاّباالضافةّالىّالحساباتّالجاريةّللشركاءّالتابعةّلهذهّالشركاتّ؛
• ّتوظيف ّالعائدات ّالمتأتية ّمن ّعمليات ّالتفويت ّفي ّاألصول ّوغيرها ّمن ّالعائدات ّالمعدة ّللتوزيع ّفيّ
اجل ّال ّيتجاوز ّنهاية ّالسنة ّالتالية ّالتي ّحدثتّفيهاّعمليةّالتفويت ّأو ّتحقيقّالعائدات ّوّتوظيفّالسيولةّ
فيّحدودّّ٪ّ22منّأصولّالصندوقّ.
ّ

الفصل  : 25حل الصندوقّّ
اذاّبقيتّموجوداتّالصندوقّمدةّتسعينّيوماّدونّمبلغ ّمائةّالفّدينارّ،فعلىّشركة ّالتصرفّاعالمّ
هيئةّالسوقّالماليةّوالقيامّبحلّالصندوقّ.
ويمكن ّلشركة ّالتصرف ّحل ّالصندوق ّقبل ّانتهاء ّمدته ّبعد ّالحصول ّعلى ّترخيص ّمن ّهيئة ّالسوقّ
الماليةّ.ويتعينّعلىّشركة ّالتصرفّاعالمّحامليّالحصصّبهذا ّالقرار ّوالّتقبلّابتداءّمن ّهذا ّالتاريخّ
طلباتّاالكتتابّأوّاعادةّالشراءّ.
كما ّتقوم ّشركة ّالتصرفّبحل ّالصندوق ّفي ّصورةّطلب ّاعادة ّشراءّجميع ّالحصص ّاو ّفيّصورةّ
تخليّالمودعّلديهّعنّوظيفتهّدونّانّيقعّتعويضهّاوّعندّانقضاءّمدةّالصندوقّدونّانّيقعّالتمديدّ
فيهاّ .وتعلمّشركة ّالتصرفّهيئة ّالسوق ّالماليةّبمكتوبّبالتاريخ ّوباإلجراءات ّالمحددةّلحلّالصندوقّ.
وترسلّالىّهيئةّالسوقّالماليةّتقريرّمراقبّالحسابات.
الفصل  : 26تصفية الصندوق
فيّصورةّحلّالصندوقّ،يتمّتكليفّشركةّالتصرفّبعملياتّالتصفيةّوﺇذاّتعذرّذلكّيتمّتعيينّالمصفيّ
من ّقبل ّالمحكمةّ .وتتمتع ّشركة ّالتصرف ّبكافة ّالصالحيات ّللقيام ّببيع ّاالصول ّوخالص ّالدائنين ّانّ
وجدواّوتوزيعّالفائضّالمتبقيّعلىّحامليّالحصصّنقداّاوّفيّشكلّسنداتّ.
ويواصلّمراقبّالحساباتّوّالمودعّلديهّالقيامّبوظائفهماّحتىّاالنتهاءّمنّعملياتّالتصفيةّ.
ّ
حالةّخاصةّّ:حصصّحوافزّالتصرف
يحدد ّالنظام ّالداخلي ّللصندوق ّصيغ ّالتصرف ّفي ّحصص ّحوافز ّالتصرف ّويجب ّبالخصوصّ
التنصيصّعلى ّأنه ّالّيمكن ّلحاملي ّحصصّحوافزّالتصرف ّاالنتفاع ّبإعادة ّشراء ّحصصهم ّﺇالّبعدّ
ﺇعادةّشراءّأوّتسديدّالحصصّاألخرىّالمكتتبةّوذلكّفيّحدودّالمبلغّالمحررّأوّعندّنهايةّﺇجراءاتّ
تصفيةّالصندوقّ.
ّ
وفي ّصورةّتوزيعّالمصفيّلماّتبقىّمنّمحصولّالتصفيةّفإن ّالجزءّالممنوحّلحامليّخصصّحوافزّ
التصرفّالّيمكنّأنّيتجاوزّ%22منّباقيّمحصولّالتصفيةّ.
ّ

الفصل  : 27تنقيح النظام الداخليّ
يكون ّاقتراح ّأي ّتنقيح ّللنظام ّالداخلي ّللصندوق ّبناء ّعلى ّمبادرة ّمن ّشركة ّالتصرفّ.والّيكون ّهذاّ
التنقيح ّنافذا ّﺇال ّبعد ّاعالم ّاو ّالحصول ّعلى ّموافقة ّالمودع ّلديه ّو ّالحصول ّعلى ّترخيص ّمن ّهيئةّ
السوقّالماليةّاذاّكانّالتغييرّهاماّأوّبعدّالتصريحّبهّلهيئةّالسوقّالماليةّقبلّتنفيذهّﺇذاّكانّالتغييرّغيرّ
هامّ.
ويتعينّعلىّشركةّالتصرفّارسالّالنظامّالداخليّالمحينّللصندوقّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّممضىّمنّ
قبلّاألطرافّالمعنيةّباالضافةّالىّنشرةّاالصدارّالمحينةّ.
كماّيجب ّأن ّتفرق ّالمعلومات ّالمقدمة ّﺇلى ّحامليّالحصص ّبوضوح ّبينّالتغييرات ّالهامةّوالتغييراتّ
الغيرّهامةّالتيّتستوجبّتصريحاّفقطّ.
ّ
\ّ
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الفصل  : 28النزاعات – إختيار المقرّ
تعرض ّعلى ّالمحاكم ّالمختصة ّكل ّالنزاعات ّالتي ّيمكن ّان ّتنشأ ّخالل ّمدة ّنشاط ّالصندوق ّأو ّعندّ
تصفيتهّ،ﺇماّبينّحامليّالحصصّأوّبينّهؤالءّوشركةّالتصرفّأوّالمودعّلديهّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الملحق عدد 5
نموذج النظام الداخلي للصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
يتم تكوينّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّبمبادرةّمنّ:
-

شركةّالتصرفّ(ذكرّالتسميةّاالجتماعيةّوّالعنوانّوعددّالترخيص)
المودعّلديهّ(ذكرّالتسميةّاالجتماعيةّوالعنوان)

تنبيه"ّ:انّاالكتتابّفيّحصصّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّيعتبرّموافقةّعلىّنظامهّالداخلي"ّ
تاريخّالترخيصّللصندوقّمنّقبلّهيئةّالسوقّالماليةّ:يومّ...
تنبيه
"يخضعّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّلترخيصّهيئةّالسوقّالماليةّ.كماّيخضعّايضاّلقواعدّتصرفّ
خاصةّ.
نودّأنّنلفتّانتباهكمّﺇلىّأنّحصصّهذاّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّالّيمكنّاكتتابهاّاوّاقتناءهاّاالّ
منّقبلّمستثمرينّحذرينّ.
ال ّيمكن ّألي ّشخص ّقام ّباكتتاب ّاو ّاقتناء ّحصص ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّالتفويت ّفيها ّاوّ
احالتها ّاالّ ّلمستثمرين ّآخرين ّتنطبق ّعليهم ّالشروط ّالمذكورة ّأعاله ّحسب ّالصيغ ّوالشروط ّالتيّ
يتضمنهاّالنظامّالداخلي"ّ.
العنوان االول :تقديم عام
الفصل  : 0التسمية
.....
الفصل  : 6الشكل القانوني وتكوين الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
ّ.....
الفصل  : 2توجه التصرف
1.3

هدف واستراتيجية االستثمار:

هدفّالتصرفّفيّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّهوّّ.....ّ:
يتعينّوصفّاستراتيجيةّاالستثمارّحسبّفئةّاألصولّالتيّيمكنّانّتحتويّعلىّالعناصرّالتاليةّّ:
 سنداتّالمساهمةّاوّسنداتّراسّمالّالشركاتّاوّسنداتّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّالمالّمعّتحديدّنوعيةّالسنداتّالتيّيخولّلشركةّالتصرفّاالستثمارّفيها.
 االسهمّالتيّتمكنّمنّالمشاركةّفيّراسّمالّالشركاتّ: التوزيعّالجغرافيّو/اوّالقطاعيّللمصدرينّ
29

 مستوىّالرسملةّ(صغيرةّاوّمتوسطةّاوّكبيرة)
 مقاييسّاخرىّلالختيار
 حيازةّاالسهمّاوّحصصّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّفيّاألوراقّالماليةّاخرى.اذا ّاكتتب ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّفي ّاالسهم ّاو ّحصص ّمؤسسات ّالتوظيف ّالجماعي ّفيّ
األوراق ّالماليةّاوّحقوقّتمثلّتوظيفّماليّفيّكيانّآخرّتتصرفّفيهّنفسّشركةّالتصرفّاوّشركةّ
مرتبطةّبالمتصرفّ،فيجبّاالشارةّالىّهذهّالمعلومةّفيّالنظامّالداخليّ.
كماّيجبّتحديدّالنسبةّالقصوىّلمبالغّالحساباتّالجاريةّللشركاءّبالنسبةّلموجوداتّالصندوقّ.
 الهدفّالمنشودّ(ينبغيّانّتقتصرّجميعّالعملياتّعلىّتحقيقّالهدف) التصرفّفيّالسيولةّ
 الترفيعّفيّمداخيلّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ
 نوعّآخرّّ......
 مستوىّاالستعمالّاالوسطّواالقصىّالمزمعّانجازهّ 2.3قواعد االستثمار
يجبّتحديد ّقواعد ّاالستثمار ّالمنطبقةّعلى ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراء ّمخفف ّ(حصة ّاالستثمار ّوخارجّ
حصةّاالستثمار)ّ.
 3.3قواعد المساهمات المشتركة والتفويت في المساهمات المشتركة وتحويل المساهمات واسداء
الخدمات من قبل شركة التصرف او شركات مرتبطة بها
تحديد ّالقواعد ّالتي ّتنفذها ّشركة ّالتصرف ّللحفاظ ّعلى ّمصلحة ّمالكي ّالحصص ّبما ّفي ّذلك ّابانّ
تضاربّالمصالحّمعّذكرّأساليبّﺇعالمّمالكيّالحصصّ.
 4.3مالمح عن المخاطر
يتعين ّعلى ّشركةّالتصرفّضمان ّتقديم ّالمعلومات ّذات ّالصلة ّبالمخاطر ّالتي ّيواجهها ّالمستثمر ّفيماّ
يتعلقّباالستثماراتّالغيرّمدرجةّبالسوقّأوّغيرهاّمنّاالستثماراتّ.
العنوان الثاني :صيغ سير الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
الفصل  : 4حصص الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
تتكون ّحقوق ّالمالكين ّالمشتركين ّمن ّحصص ّوتمثل ّكل ّحصة ّنفس ّالجزء ّمن ّموجودات ّالصندوقّ
المنتفع ّبإجراء ّمخففّ .ويتمتع ّكل ّحامل ّحصة ّبحق ّملكية ّمشتركة ّعلى ّموجودات ّالصندوق ّالمنتفعّ
بإجراءّمخففّبحسبّعددّالحصصّالتيّيمتلكهاّ.
معلومةّاختياريةّ
يمكنّتجزئةّحصص ّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخفف ّعلىّاثرّقرارّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص)ّشركةّ
التصرفّالىّاجزاءّحصصّ(تحديدّالجزءّّ:العشرّ،واحدّعلىّمائةّ،واحدّعلىّألفّّ.)...
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وتنطبق ّاحكام ّالنظام ّالداخلي ّالتي ّتنظم ّاالكتتاب ّواعادة ّالشراء ّعلى ّاألجزاء ّالتي ّيجب ّان ّتتناسبّ
قيمتها ّمع ّالحصص ّالتي ّتمثلهاّ .تطبق ّكل ّاألحكام ّاألخرى ّللنظام ّالداخلي ّالمتعلقة ّبالحصص ّعلىّ
األجزاءّدونّالحاجةّللتنصيصّعليهاّ،ماّلمّيتمّالتنصيصّعلىّخالفّذلكّ.
ويمكنّلشركةّالتصرف ّ(تحديدّالهيكلّالمتخصص) ّانّتقررّتقسيم ّالحصصّمن ّخالل ّﺇنشاء ّحصصّ
جديدةّيتمّتخصيصهاّلمالكيّالحصصّمقابلّحصصهمّالقديمةّ.
 -1.4عدد وقيمة الحصص
القيمةّاالسميةّاألصليةّللحصة
الحدّاألدنىّلمبلغّاالكتتابّعندّاالقتضاءّ.
 -2.4الحقوق المرتبطة بالحصص
وصفّللحقوقّالمرتبطةّبالحصصّفيّحالّكانّالسدادّنقداّاوّعنّطريقّالسندات.
الفصل  : 5المبلغ األدنى للموجودات
ّ.....
الفصل  : 2مدة الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
تكون ّمدة ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّمخفف ّّ ...سنة ّمن ّتاريخ ّّ ...باستثناءّحاالتّالحلّالمبكرّالمشارّ
اليهاّفيّالفصلينّّ22سابعاّوّّ33منّمجلةّمؤسساتّالتوظيفّالجماعيّّ.
عند ّاالقتضاءّ ،تجب ّاالشارة ّالى ّامكانية ّتمديد ّمدة ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّمن ّقبل ّشركةّ
التصرفّ.
عندّاالقتضاءّ،فان ّمدة ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّمخفف ّتكون ّقابلة ّللتمديد ّبّ....فترةّمتتابعة ّتدوم ّكلّ
واحدة ّمنها ّّ ...سنةّ ،وذلك ّبمبادرة ّمن ّشركة ّالتصرف ّوبموافقة ّالمودع ّلديهّ .يجب ّان ّاعالم ّحامليّ
الحصصّوهيئةّالسوقّالماليةّبهذاّالقرارّوذلكّفيّاجلّالّيتعدىّالثالثةّاشهرّقبلّانتهاءّالمدةّاالصليةّ
للصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّاوّمدةّالتمديدّالسابقّ.
الفصل  : 7اكتتاب الحصص
 -1.7فترة االكتتاب
يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 مدةّفترةّاوّفتراتّاالكتتابّ عندّاالقتضاءّ،تحديد ّما ّﺇذا ّكانت ّشركةّالتصرفّتحتفظ ّبحقها ّفي ّتمديد ّفترة ّاالكتتاب ّوبيانّطرقّالتنفيذّ(بموافقةّالمودعّلديه)ّووسائلّﺇعالمّحامليّالحصص.
 عندّاالقتضاءّ،تحديد ّما ّﺇذا ّكانت ّشركةّالتصرفّتحتفظ ّبحقها ّفي ّافتتاح ّفترة ّاكتتاب ّجديدةّوبيانّطرقّالتنفيذّ(بموافقةّالمودعّلديه)ّووسائلّﺇعالمّحامليّالحصص.

31

 عندّاالقتضاءّ،تحديدّماّﺇذاّكانّبإمكانّشركةّالتصرفّﺇنهاءّفترةّاالكتتابّقبلّاوانهاّاوّبقرارّمنهاّاذاّوقعّتجميعّمبلغّاكتتابّمعين.
 قيمةّاقتناءّحصصّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّخاللّفترةّاالكتتابّ. -2.2صيغ االكتتاب
يجبّانّيتضمنّهذاّالفصلّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 صيغّاالكتتابّ:نقداّ القيمةّاالسميةّاألصليةّ عندّاالقتضاءّ،المبلغّاألدنىّلالكتتابّأوّالتزامّباالكتتاب عموالتّاالكتتابّالمنطبقةّ(ﺇنّوجدت)ّ مدة ّفترة ّاإلشعار ّالتي ّال ّتقبل ّاالكتتابات ّالجديدة ّعند ّانقضائهاّ ،ﺇجراءات ّاعالم ّالمؤسساتّواألفراد ّالذين ّيقومون ّبتوزيع ّحصص ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّومالكي ّحصصّ
الصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّوقواعدّتنفيذّاوامرّاالكتتابّ.
ّ
الفصل  : 8اعادة شراء الحصص
يجبّالتنصيصّبالخصوصّعلىّالمعلوماتّالتاليةّّ:
 صيغّﺇعادةّشراءّالحصصّ. مدةّالحجزّالمحتملةّلعملياتّاعادةّالشراءّ. قيمةّالتصفيةّالتيّتتمّعلىّاساسهاّعملياتّاعادةّالشراءّ. عموالتّﺇعادة ّالشراء ّ(النسبة ّالمئويةّ ،المبلغّالتقديريّ،ﺇذا ّكانّمبلغّالعموالتّيزدادّاوّينقصّتدريجيا)ّ.ويقعّسدادّعملياتّاعادةّشراءّمنّقبلّالمودعّلديهّخاللّمدةّأقصاهاّّ3أيام.
الفصل  : 9احالة الحصص
نفسّالفئةّمنّالمستثمرينّ
ّ
الفصل  : 01توزيع المداخيل
ّ.....
الفصل  : 00توزيع مداخيل التفويت في االستثمارات
ّ.....
ّ
الفصل  : 06قواعد التقييم واحتساب قيمة التصفية:
يجب تحديدّّ:
 التاريخّودوريةّاحتسابّقيمةّالتصفيةّ. القواعدّالتقييميةّوالمحاسبيةّلألصولّ. ّالفصل  : 02السنة المالية
تبدأّالسنةّالماليةّفيّكلّعامّيومّ......وتنتهيّيومّّ......منّالعامّالمقبلّ.
عندّاالقتضاءّ:وّبصورةّاستثنائيةّ،تبدأّالسنةّاألولىّيومّ......وتنتهيّيومّّ......منّالعامّالمقبل.
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الفصل  : 04المعلومات الدورية
عندّانتهاءّكلّسنةّمحاسبيةّ،تقومّشركةّالتصرفّبإعدادّالقوائمّالماليةّللصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ
والتقريرّالسنويّللسنةّالمنقضيةّ.ويصادقّعلىّصحةّالقوائمّالماليةّمراقبّالحساباتّ.
تضعّشركةّالتصرفّهذهّالوثائقّعلىّذمة ّحامليّالحصصّفيّأجلّأقصاهّثالثةّ(ّ)3أشهرّمنّتاريخّ
انهاءّالسنةّالمحاسبيةّكماّتعلمهمّبمبلغّالمداخيلّالراجعّﺇليهمّّ.وترسلّهذهّالوثائقّﺇماّبالبريدّاوّبالبريدّ
االلكتروني ّالى ّحاملي ّالحصصّالذينّيطلبونهّاو ّتوضعّّعلى ّذمة ّحاملي ّالحصص ّبالمقر ّاالجتماعيّ
لشركةّالتصرفّ.
فيّنهايةّكلّسداسيّ،تقومّشركةّالتصرفّباحتسابّقيمةّالتصفيةّ.
ّ
الفصل  : 05حوكمة الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
يجبّتكييفّهذاّالفصلّحسبّالحالةّ:
عندّاالقتضاءّاللجنةّاالستشاريةّ(االستراتيجية)ّوّّ/أوّلجنةّاالستثمارات
تجدرّاإلشارةّﺇلىّ:
ّشروطّتكوينّالهيئةّاالستشاريةّأوّلجنةّاالستثمارات.ّمهامّالهيئةّاالستشاريةّأوّلجنةّاالستثمارات.ّشروطّتعيينّأعضائهاّوّمدةّواليتهم.ّعندّاالقتضاءّ،شروطّتجديدّأعضائها.ّعندّاالقتضاءّ،االجورّالمزمعّاسنادهاّالىّأعضاءّاللجان. ّطرق ّاخذ ّالقرارات ّاالستثمارية ّوالتفويت ّفي ّاالستثماراتّ ،طرق ّعزل ّالمتصرف(ّ ....حقوقّالتصويت)
ّصيغّاالستدعاءّ.الفصل  : 02القواعد المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ خالل حياة الصندوق المنتفع بﺈجراء مخففّ
بالنسبة ّللتغييرات ّالخاضعة ّلتصريح ّيجب ّالتنصيص ّعلى ّصيغ ّتلقي ّآراء ّحاملي ّالحصص ّبشأنهاّ
وعلىّالنسبةّالدنياّالالزمةّمنّأصواتّحامليّالحصصّقصدّالموافقةّعلىّﺇجراءّالتغييرّ.
العنوان الثالث :المتدخلون في نشاط الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
الفصل  : 07شركة التصرف
تعهدّادارةّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّالىّشركةّتصرفّطبقاّللتوجهاتّالمحددةّللصندوقّالمنتفعّ
بإجراءّمخففّ.
وتعمل ّشركة ّالتصرف ّفي ّكل ّالحاالت ّلمصلحة ّحاملي ّالحصص ّوتتولى ّممارسة ّحقوق ّاالقتراعّ
المرتبطةّبالسنداتّالتيّيضمهاّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
كماّيجبّذكرّجميعّالمهامّالتيّتضطلعّبهاّشركةّالتصرفّ.
ّ
الفصل  : 08المودع لديه
يتولى ّالمودع ّلديه ّالمحافظة ّعلى ّموجودات ّالصندوق ّالمنتفع ّبإجراء ّمخفف ّوفرز ّاوامر ّالمتصرفّ
المتعلقةّبعملياتّبيعّوشراءّالسنداتّوبممارسةّحقوقّاالكتتابّواالسنادّالمرتبطةّباالوراقّالماليةّالتيّ
تتكونّمنهاّمحفظة ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.ويتولىّالحصولّعلىّكلّالمقابيضّوالقيامّبكلّ
الدفعاتّ.
وعلىّالمودع ّلديهّالتأكدّمنّصحةّقراراتّشركة ّالتصرفّالمتخذةّفيّحق ّالصندوق ّالمنتفعّبإجراءّ
مخففّ.
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كماّيجبّذكرّجميعّالمهامّالتيّيضطلعّبهاّالمودعّلديهّ.
ّ
الفصل  : 09المفوض له االداري والمحاسبيّ
فوضتّشركةّالتصرفّنشاطّالتصرفّاإلداريّوالمحاسبيّللصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّالىّ.......
ّ
الفصل  : 61مراقب الحسابات
يتمّتعيينّمراقبّحساباتّللصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّمنّقبلّمجلسّادارةّشركةّالتصرفّاوّهيئةّ
االدارةّالجماعيةّوّذلكّلمدةّثالثّسنواتّمحاسبيةّ.
يقومّمراقبّالحساباتّبالمراقبةّوّايالءّالعنايةّالالزمةّحسبّمقتضياتّالقانونّ.
يعلم ّمراقب ّالحسابات ّّهيئة ّالسوق ّالمالية ّوشركة ّالتصرف ّبكل ّاالخالالت ّو ّالنقائص ّالتيّيرصدهاّ
خاللّتأديةّمهمتهّ.
ّ
العنوان الرابع :المصاريف المتعلقة بسير الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف وبالتصرف فيه
الفصل  : 60المصاريف المتعلقة بسير الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف وبالتصرف فيه
ّ....
العنوان الخامس :عمليات إعادة الهيكلة وتنظيم فترة نهاية مدة الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
الفصل  : 66فترة ما قبل التصفيةّ
ّ....
الفصل  : 62حل الصندوق المنتفع بﺈجراء مخففّّ
ّ....
الفصل  : 64تصفية الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
يجبّبالخصوصّالتنصيصّعلىّأنهّالّيمكنّلحامليّحصصّحوافزّالتصرفّاالنتفاعّبإعادةّشراءّ
حصصهمّﺇالّبعدّﺇعادةّشراءّأوّتسديدّالحصصّاألخرىّالمكتتبةّوذلكّفيّحدودّالمبلغّالمحررّأوّعندّ
نهايةّﺇجراءاتّتصفيةّالصندوقّالمنتفعّبإجراءّمخففّ.
ّ
وفيّصورةّتوزيعّالمصفيّلماّتبقىّمنّمحصولّالتصفيةّفإن ّالجزءّالممنوحّلحامليّخصصّحوافزّ
التصرفّالّيمكنّأنّيتجاوزّ%22منّباقيّمحصولّالتصفية.
ّ
الفصل  : 65تنقيح النظام الداخليّ
ّ....
الفصل  : 62النزاعات – إختيار المقر
.....
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الملحق عددّّّ6
جدول التغييرات الطارئة على الصندوق أو الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
أوال -التغييرات الطارئة على الصندوق

طبيعة التغيير

تسميةّالصندوق
شركةّالتصرف
المتصرفّﺇداري
المتصرفّ
المحاسبي
المودعّلديه

تغييرات
خاضعة
لترخيص

تغييرات
موافقة المودع
خاضعة
لديه
لتصريح

x
x
x
x

x
x
x
x

كيفية إعالم حاملي الحصص
في
بالغ
صحيفة يومية
بأية
إعالم
إعالم خاص
وفي النشرية
وسيلة أخرى**
وفردي*
الرسمية لهيئة
السوق المالية

x
x
x
x

x
x

x

x

مراقبّالحسابات

x
x

عمولةّاإلكتتاب

ّx
فيّحالةّالزيادةّفقط
الحقاّ

أهداف ّوسياسةّ
اإلستثمار
ّالحجزّ
مدة
(تحجير ّطلباتّ
ّشراءّ
ﺇعادة
الحصص)
المصاريفّ
والعموالتّ
ّفيّ
الموظفة
صورة ّتحقيقّ
نتائج أرفع
مكان/صيغّ
الحصول ّعلىّ
المعلومات
الضامن
مدةّالنشاط
عمولة
شراء

ّﺇعادةّ

المؤسسة ّالمعينةّ
ّطلباتّ
لتلقي
اإلكتتاب/ﺇعادةّ
الشراء
ﺇمكانية ّالحد ّمنّ
ّأوّ
االكتتابات
ﺇنهائها
تجميع ّاألوامرّ
ساعةّّ/يومّ ،الحدّ
األدنى ّلالكتتابّ
األوليّ
تقسيم ّالحصصّ
أوّتجميعها

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
فيّحالةّالتخفيضّّ
الحقاّ

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

معلومات ّخاصة ّعندّ
الحذفّفقطّ،بدءّالنفاذّ
بعدّشهرّواحد

الحقاّ

x
الحقا

x

x

الحقا

x

x
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السنةّالمالية
تخصيصّالنتائج
تاريخّ ،دورية
ﺇحتساب ّقيمةّ
التصفية
مكانّوصيغ ّنشرّ
قيمةّالتصفيةّ
تغيير ّالحدّاألدنىّ
لالستثمار ّفيّ
الحصةّالواحدة
فترة ّما ّقبلّ
التصفية
ّتوزيعّ
صيغ
ّأوّ
(الدخل
األصول)
ّتقييمّ
قواعد
األصول

x

x
x
x

x

x

x

x

الحقاّ

x

x

x

الحقا

x

x

x

x

x

x
الحقا

* ليس ّمن ّالضروري ّتوجيه ّﺇعالم ّخاص ّوفردي ّلحاملي ّالحصص ّفي ّالصورة ّالتي ّوافقوا ّفيها ّمسبقا ّعلى ّالتغييرّ
المزمعّﺇجراؤهّويتعينّعلىّشركةّالتصرفّأنّتوجهّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّماّيثبتّالموافقةّالمسبقةّلحامليّالحصصّ.
**يمكنّﺇعالمّحامليّالحصصّبعدّدخولّالتغييرّحيزّالتنفيذّحينّيتضمنّالجدولّعبارةّالحقاّ.
ّ

ثانيا -التغييرات الطارئة على الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف

طبيعة التغيير

تسميةّالصندوق
شركةّالتصرف
المتصرفّاإلداري
المتصرفّ
المحاسبي
المودعّلديه

تغييرات
خاضعة
لترخيص

تغييرات
موافقة المودع
خاضعة
لديه
لتصريح

x
x
x
x

x
x
x
x

كيفية إعالم حاملي الحصص
في
بالغ
صحيفة يومية
بأية
إعالم
إعالم خاص
وفي النشرية
وسيلة أخرى**
وفردي*
الرسمية لهيئة
السوق المالية

x
x
x
x

x
x

x

x

مراقبّحسابات

x
x

عمولةّاإلكتتاب

ّx
فيّحالةّالزيادةّفقط
الحقا

ّوسياسةّ

أهداف
اإلستثمار
مدة ّالحجزّ(تحجيرّ
طلبات ّﺇعادة ّشراءّ
الحصص)
المصاريفّ
والعموالتّ
الموظفةّفيّصورةّ
تحقيقّنتائج أرفع
مكان/صيغّ
ّعلىّ
الحصول
المعلومات

ّ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ّx
فيّحالةّالتخفيضّّ
الحقا

x

x
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الضامن
مدةّالنشاط
عمولة
الشراء
المؤسسة ّالمعينةّ
لتلقيّ
طلباتاإلكتتاب/ﺇعادةّ
الشراء
ﺇمكانية ّالحد ّمنّ
ّأوّ
االكتتابات
ﺇنهائها
ّاألوامرّ
تجميع
ساعة ّّ /يومّ ،الحدّ
األدنى ّلالكتتابّ
األوليّ
تقسيم ّالحصص ّأوّ
تجميعها
السنةّالمالية

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

ّx

ّx

معلومات ّخاصة ّعندّ
الحذفّفقطّ،بدءّالنفاذّ
بعدّشهرّواحد

الحقا

ّﺇعادةّ

x

x

x

الحقا

تخصيصّالنتائج
تاريخّ ،دورية
ّقيمةّ
ﺇحتساب
التصفية
مكان ّوصيغ ّنشرّ
قيمةّالتصفيةّ
تغيير ّالحد ّاألدنىّ
ّفيّ
لالستثمار
الحصةّالواحدة
فترة ّما ّقبلّ
التصفية
ّتوزيعّ
صيغ
ّأوّ
(الدخل
األصول)
ّتقييمّ
قواعد
األصول

ّx
الحقا

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

الحقا

x

x

x

الحقا

x

x

x

x

x

x
الحقا

* ليس ّمن ّالضروري ّتوجيه ّﺇعالم ّخاص ّوفردي ّلحاملي ّالحصص ّفي ّالصورة ّالتي ّوافقوا ّفيها ّمسبقا ّعلى ّالتغييرّ
المزمعّﺇجراؤهّويتعينّعلىّشركةّالتصرفّأنّتوجهّﺇلىّهيئةّالسوقّالماليةّماّيثبتّالموافقةّالمسبقةّلحامليّالحصصّ.
**يمكنّﺇعالمّحامليّالحصصّبعدّدخولّالتغييرّحيزّالتنفيذّحينّيتضمنّالجدولّعبارةّالحقاّ.
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الملحق عدد 2
بطاقة الترخيص في حالة تغيير طارئ على الصندوق أو الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
* يجب تعمير البطاقة في نموذجين

ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّ
ّّصندوق ّمشترك ّللتوظيف ّفي ّرأس ّمال ّتنمية ّمنتفعّ
بإجراءّمخففّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّمنتفعّبإجراءّمخفف

ّ5صنفّالصندوق

ّ2تسميةّالصندوقّ.......ّ:
ّ3تسميةّشركةّالتصرفّ.......ّ:
ّ4تسميةّالمودعّلديهّ........:
ّ1اسمّمراقبّالحساباتّ....:
ّ6نوعّالعمليةّ:
التاريخّالفعليّللتغييرّالمقترحّّ.......ّ:

بطاقة معدة من قبل
اسمّالمكلفّبالملفّ.......ّ:
الشركةّ.......ّ:
الهاتفّ.......ّ:
عنوانّشركةّالتصرفّ.......ّ:
ّ

البريدّاإللكترونيّ.......ّ:

الفاكسّ.......ّ:

الوثائق المصاحبة
عملية التغيير :الوثائق الواجبّتقديمها
ّّالنظامّالداخليّوّنشرةّاإلصدارّ(المحينين)ّمعّابرازّالتغييراتّ
ّّمشروعّﺇعالمّالمكتتبينّأوّشهادةّموافقةّحامليّالحصصّمعّقائمةّبأسمائهمّ
ّّالوثائقّالموضحةّللتغييرّأوّالتغييراتّالمدرجةّ
ّّموافقةّالمودعّلديهّ(عندّاالقتضاء)ّأوّتصريحّكتابيّيثبتّأنهّتمّﺇعالمهّ
ّّأيةّوثيقةّأخرىّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلدراسةّالملفّ.
ّ
ّ
ّ

ّ
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الملحق عدد 8
بطاقة الترخيص لتصفية صندوق أو صندوق منتفع بﺈجراء مخفف
ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنميةّ
ّّصندوقّمشتركّللتوظيفّفيّرأسّمالّتنمية ّمنتفعّ
بإجراءّمخففّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّ
ّّصندوقّمساعدةّعلىّاإلنطالقّمنتفعّبإجراءّمخففّ

5

صنفّالصندوق

2
3
4
1
6

تسميةّالصندوقّ.......ّ:
تسميةّشركةّالتصرفّ.......ّ:
تسميةّالمودعّلديهّ.......ّ:
اسمّمراقبّالحساباتّ.......ّ:
أسبابّتصفيةّالصندوق....:

ّ
بطاقة معدة من قبل
اسمّالمكلفّبالملفّ.......ّ:
الشركةّ.......ّ:
الهاتفّ.......ّ:
عنوانّشركةّالتصرفّ.......ّ:
ّ

البريدّاإللكترونيّ.......ّ:

الفاكسّ.......ّ:

الوثائق المصاحبة
التصفية ّ:الوثائق الواجبّتقديمها
ّ
ّّّّّّقرارّحلّالصندوقّ
ّّّّّمشروعّاإلعالمّالفرديّلحامليّالحصصّ
ّّّّّالمحفظةّاالخيرةّللصندوقّ
ّّّّّّتصريحّكتابيّبعلمّالمودعّلديهّبعمليةّالتصفيةّّ
ّّّّّّّتقريرّمراقبّالحساباتّ
ّّّّّّّنسخةّمنّمحضرّجلسةّمجلسّاإلدارةّأوّهيئةّاإلدارةّالجماعيةّلشركةّالتصرفّ
ّّّّّأيةّوثيقةّأخرىّتعتبرهاّشركةّالتصرفّضروريةّلدراسةّالملفّ.

ّ

ّ
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الملحق عدد 9
نموذج اإلحصائيات الثالثية الخاصة بالصندوق أو الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
ّ

معلومات ذات طابع عام

 – 1تقديم الصندوق أو الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف:
صنف الصندوق:
تسمية الصندوق:
تسمية شركة التصرف:
تسمية المودع لديه:
اسم مراقب الحسابات:
 – 2تقديم شركة التصرف :

العنوان:
رقم الهاتف /الفاكس:
البريد االلكتروني:
موقع اإلنترنت ،عند االقتضاء:
تاريخ وعدد الترخيص الممنوح من قبل هيئة السوق المالية:
تحديد المجمع الذي ترجع إليه بالنظر عند االقتضاء:
عدد العاملين:
رأس المال:
المبلغ الجملي لألموال المتصرف فيها:
تحديد الصناديق وشركات االستثمار ذات راس مال تنمية المتصرف فيها:
 – 3سياسة االستثمار المتبعة:

مجال تدخل الصندوق حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي:
المبلغ األدنى لالستثمارات:
المبلغ األقصى لالستثمارات:
40

معدّل مدّة االستثمار:
 -4معلومات حول المكلف باإلحصائيات :

اسم المكلف باإلحصائيات:
الهاتف والبريد االلكتروني:

االستثمارات المتعلقة بالثالثية (تحديدّالثالثية)
 -1المبلغ الجملي لالستثمارات:
المبلغ الجملي
لالستثمارات

المبالغ المستثمرة

عدد الشركات

النسب%

المجموع
 -2توزيع االستثمارات حسب صنف التدخل
صنف االستثمار

المبالغ المستثمرة

عدد الشركات

النسب%

رأس مال مساعدة على
االنطالق
رأس مال إفراق
رأس مال تنمية
رأس مال تطوير
راس مال إحالة
رأس مال إرجاع
المجموع

 -3توزيع االستثمارات حسب صنف التمويل
صنف التمويل

المبالغ المستثمرة

عدد الشركات

باعث المشروع
شركاء
شركة استثمار ذات راس
مال تنمية /صندوق أو
صندوق منتفع بﺈجراء
مخفف

تمويل عمومي
مؤسسة قرض :بنك،
شركة إيجار مالي أو
غيرها
المجموع
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النسب%

 - 4توزيع االستثمارات حسب األدوات المالية المستعملة:
األدوات المالية

المبالغ المستثمرة

عدد الشركات

النسب%

أسهم
أسهم ذات أولوية في
الربح
حساب جاري للشركاء
رقاع قابلة للتحويل
سندات المساهمة
من
غيرها
األدوات(تحديدها)
المجموع

 5توزيع االستثمارات حسب مجال التدخل:
مجال التدخل

المبالغ المستثمرة

عدد الشركات

النسب%

مؤسسات الباعثين الجدد
المؤسسات الناشطة في
المجال التكنولوجي
صغرى
المؤسسات
ومتوسطة
موضوع
المؤسسات
عمليات التأهيل
عمليات اإلحالة
المؤسسات التي تمر
بصعوبات اقتصادية
المؤسسات المنتصبة في
مناطق التنمية
المؤسات الناشطة في
القطاع الفالحي
المؤسات الناشطة في
مجال البيئة
مؤسسات ناشطة في
المجاالت األخرى
المجموع

 6توزيع الشركات المستثمر فيها حسب عدد العاملين:
حجم الشركة

عدد الشركات

عدد العاملين

أقل ّ من 22
بين  22و52
بين  51و122
أكثر من 122
المجموع
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النسب%

 2التوزيع القطاعي لالستثمارات:
عدد الشركات
القطاع (تحديده)

المبالغ المستثمرة

النسب%

المجموع

 8التوزيع الجغرافي لالستثمارات:
عدد الشركات
الوالية (تحديدها)

المبالغ المستثمرة

النسب%

المجموع
التفويت في المساهمات خالل الثالثية (تحديدّالثالثية)
 -1إجمالي المساهمات التي ت ّم التفويت فيها:
عدد عمليات التفويت

مبلغ عمليات التفويت

المجموع

المجموع
 -2توزيع التفويت في المساهمات حسب صيغة التفويت:
عدد عمليات التفويت مبلغ عمليات التفويت
صيغة التفويت

النسب%

لفائدة باعث المشروع
فيّﺇطارّصناعي

عبر البورصة
لفائدة هياكل التسيير
لفائدة مؤسسات مالية
تصفية
لفائدةّصندوقّآخرّ
آخرّ(للتحديد)
المجموعّ

ّ
 -3لتوزيع الجغرافي للتفويت في المساهمات:
عدد عمليات التفويت
الوالية (تحديدها)
المجموع
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مبلغ عمليات التفويت

النسب%

األموال التي ت ّم تجميعها خالل الثالثية (تحديدّالثالثية)
 -1تحديد المبلغ الجملي لألموال المجمعة:
 -2توزيع األموال المجمعة* حسب صنف المستثمرين:
مبلغ األموال المجمعةّ
صنف المستثمرينّ
ّ
مؤسساتّقرضّ
ّ
شركاتّتأمينّ
ّ
أشخاصّطبيعيينّ
ّ
مؤسساتّعموميةّ
ّ
مؤسساتّأخرىّ
ّ
المجموعّ
* قائم األموال المجمعة مع أخذ بعين اإلعتبار األموال التي
تسديدها.
 -3توزيع األموال المجمعة حسب جنسية المستثمرين:
مبلغ األموال المجمعةّ
الجنسيةّ
ّ
تونسيةّ
ّ
أجنبيةّ
ّ
المجموعّ
ّ

النسب%
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ت ّم تجميعها واألموال التي ت ّم

النسب%
ّ
ّ
ّ

ضمان االستثمارات خالل الثالثية (تحديدّالثالثية)
العددّ

مجال التدخلّ

مبلغ الضمانّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
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المبلغ
تسديدهّ
ّ

الذي

ت ّم

الملحق عدد 12
نموذج اإلحصائيات السنوية الخاصة بالصندوق أو الصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف
 -1النشاط العام للصندوق أو للصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف:
المصادقات

التوزيع
القطاعي
للمشاريع

عدد المشاريع
موفى

في
السنة
المنقضية

خالل السنة
الحالية

الدفوعات
القيمة بالمليون دينار

في موفى
السنة
الحالية

في موفى
السنة
المنقضية

خالل
السنة
الحالية

في موفى
السنة
الحالية

الباعثين الجدد
القطاعّالفالحي
القطاعّالصناعي
قطاعّالخدمات
القطاعّالسياحي

إعادة الهيكلة،
التأهيل
والخصخصة
القطاعّالفالحي
القطاعّالصناعي
قطاعّالخدمات
القطاعّالسياحي

مشاريع أخرى
القطاعّالفالحي
القطاعّالصناعي
قطاعّالخدمات
القطاعّالسياحي

إستثمارات
أخرى
ﺇستثمارات ّفيّ
السوقّالمالية
ﺇستثمارات ّفيّ
السوقّالنقدية

المجموع
منها

مناطق التنمية
الجهو ّية
القطاعّالفالحي
القطاعّالصناعي
قطاعّالخدمات
القطاعّالسياحي

ّ
ّ
ّ
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عدد المشاريع
في موفى
السنة
المنقضية

خالل السنة
الحالية

القيمة بالمليون دينار
في موفى
السنة
الحالية

موفى

في
السنة
المنقضية

خالل السنة
الحالية

في
السنة
الحالية

موفى

 -2موارد الصندوق أو للصندوق المنتفع بﺈجراء مخفف :
تسمية شركة التصرف
تسمية الصندوق أو الصندوق المنتفع
بﺈجراء مخفف
أشخاص طبيعيين
صنف المكتتبين في الصندوق
أشخاص معنويين
(يرجى ّوضعّعالمةّّ Xفيّالخانةّأوّ
مستثمرين غير الحذرين
الخاناتّالمناسبةّلكلّصندوق)
مستثمرين حذرين
عدد المكتتبين
قيمة االكتتابات التي تم جمعها قبل
 12-31من سنة  ...والتي لم تحرر
بعد
مجموع االكتتابات التي تم جمعها
حتى  12-31من سنة  ...والتي لم
تحرر بعد
مجموع االكتتابات المحررة في -31
 12من سنة ...
المقصود ّهي ّااللتزامات ّباالكتتابّ
التيّتم ّجمعهاّخالل ّالسنة ّالحالية ّأوّ
قبلهاّوّالتيّتمّتحريرهاّخاللّالسنة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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