نشرة إصدار
موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح االكتتاب في"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"و انطالق عمليات االكتتاب و إعادة شراء
الحصص الصادرة عنه للعموم
تحتوي هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل االكتتاب في أي استثمار

"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"
صندوق مشترك للتوظيف من صنف األسهم
خاضع ألحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عـــدد  38لسنة  1002الصادر في  12جويلية  1002كما تم تنقيحها
و إتمامها بالنصوص الالحقة و نصوصها التطبيقية
ترخيص هيئة السوق المالية عدد  2902-90بتاريخ  02أفريل .2902
تاريخ فتح عمليات االكتتاب للعموم  02فيفري 2902
العنوان  :نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس
المبلغ األصلي  099 999 :دينار مقسمة إلى  09 999حصة تبلغ القيمة األصلية للحصة الواحدة  09دينار
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تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد1 3 .......
 ...............مسلمة طبقا للفصل 2
 ...........بتاريخ...................
من القانون عدد  001لسنة  0001المؤرخ في  01نوفمبر  .0001هذه التأشيرة ال تفيد إعطاء أي تقييم لعملية اإلصدار المقترحة .تم إعداد هذه
الـنشرة من طرف مؤسسي الـصندوق و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها .منحت هذه الـتـأشيرة بعد التثبت من دقـة و تناسق المعلومـات المقدمـة.
المؤسسون
البنك التونسي الكويتي
و
شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة
الموزعون
البنك التونسي الكويتي
و
شركة االستشارة و الوساطة المالية
وسيط بالبورصة

المتصرف
شركة االستشارة و الوساطة المالية
وسيط بالبورصة

المودع لديه
البنك التونسي الكويتي

المسؤول عن اإلعالم:
السيد جمال الحجام :مدير عام شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة
الهاتف  10 069 020 :الفاكس 10 069 660 :
البريد االلكتروني scif@scif.com.tn:
العنوان  :نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس

تم وضع هذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على ضمة العموم بدون مقابل لدى شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بورصة نهج بحيرة
أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس و بشبابيك وكاالت البنك التونسي الكويتي.
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 -0تقديم الصندوق
.0.0

إرشادات عامة

التسمية

"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"

الشكل القانوني

صندوق مشترك للتوظيف في األوراق المالية

الصنف

أسهم

النوع

صندوق مشترك للتوظيف في األوراق المالية لتوزيع المرابيح

العنوان

نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس

الغرض

التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية للصندوق

التشريع المنطبق

المبلغ األصلي
ترخيص هيئة السوق المالية
تاريخ التكوين
الــمــدة
النشرة القانونية بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية
المؤسسون
المتصرف
المودع لديه
الموزعون

فتح االكتتاب للعموم

مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عــدد  02لسنة
 2990المؤرخ في  21جويلية  2990كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص
الالحقة و نصوصها التطبيقية
ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق
المالية و بالتصرف في محافظ األوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار من
وزير المالية مؤرخ في  20أفريل 2909
 099 999دينار مقسمة إلى  09 999حصة تبلغ قيمة الحصة األصلية الواحدة 09
دنانير.
عدد  2902-90بتاريخ  02أفريل 2902
 1جانفي 2902
 00سنة
عدد  90بتاريخ  00جانفي 2902
شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بالبورصة
و البنك التونسي الكويتي
شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة
نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس
البنك التونسي الكويتي
 09مكرر شارع محمد الخامس 0990-تونس
شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة
نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس
البنك التونسي الكويتي
 09مكرر شارع محمد الخامس 0990-تونس
 02فيفري 2902
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.2.0

المبلغ األصلي و مبدأ تغييره

حدد المبلغ األصلي "للصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي" بـ  099 999دينار مقسمة إلى  09 999حصة
تبلغ القيمة األصلية للحصة الواحدة  09دينار تم اكتتابها و تحريرها بالكامل نقدا .يمكن الترفيع في المبلغ األصلي بإصدار
حصص جديدة أو التخفيض فيه بإعادة شراء من قبل الصندوق للحصص التي تم اكتتابها سابقا.
ال يمكن إعادة شراء الحصص التي تم اكتتابها سابقا إذا نزلت قيمة الحصص األصلية المتداولة دون ال 09 999دينار.
و إذا بقيت القيمة األصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة  09يوما دون الـ  099 999دينار فيتعين على المتصرف حل
الصندوق.
 .2.0هيكلة الحاملين األولين للحصص
االسم االجتماعي
البنك التونسي الكويتي
شركة االستشارة و الوساطة المالية-
وسيط بالبورصة
المجموع

عدد الحصص
0 999

المبلغ بالدينار
09 999

0 999

09 999

النسبة
%09
%09

10 000

099 999

100%

 .1.0مراقب الحسابات
عين مكتب  MAZARSعضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثل في شخص السيد " علي العلواني الشريف"
العنوان  :عمارة  MAZARSنهج بحيرة غار الملح ضفاف البحيرة  0902 -تونس
الهاتف 71 96 33 80 :
الفاكس 71 96 43 80 :
البريد االلكترونيmazars.tunisie@mazars.com :
المدّة  :السنوات المحاسبية 2900-2901-2902

 -2الخصائص المالية
.0.2

الصنف

"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي" هو صندوق مشترك للتوظيف من صنف األسهم و يتوجه
للمستثمرين الحذرين و القابلين لنسبة مخاطر مرتفعة.
.2.2

توجهات التوظيف

أنشأ "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي" من اجل تحقيق نسبة نمو مرتفعة على المدى المتوسط مع
تحمل مخاطر مرتفعة .يهدف هذا الصندوق باألساس إلى ضمان أفضل ظروف السيولة و المردودية لحاملي الحصص.
سيقع استثمار الصندوق على النحو التالي :
•ما بين  10و  %09من الموجودات الصافية في أسهم شركات مدرجة بالبورصة؛
•ما بين  9و  %0من الموجودات الصافية في أسهم و حصص مؤسسات التوظيف الجماعي؛
•نسبة  %29من الموجودات الصافية في أموال سائلة و شبه سائلة.
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.2.2

تاريخ فتح عمليات االكتتاب و إعادة الشراء للعموم

تنطلق عمليات االكتتاب و إعادة الشراء للعموم يوم  02فيفري 2902
.1.2

تاريخ و دورية و طريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية مرة واحدة في األسبوع و ذلك كل يوم اثنين على الساعة التاسعة صباحا .في صورة لم يكن يوم عمل
فانه يقع احتسابها أول يوم عمل من األسبوع على الساعة التاسعة صباحا.
تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء المتلقاة خالل األسبوع على أساس قيمة تصفية غير معروفة.
و تساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية في األوراق المالية بعدد الحصص المتداولة.
و يتم تقييم المحفظة السندات طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل و المعينة بقرار وزير المالية المؤرخ في  22جانفي
 0000المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي لألوراق المالية و نخص بالذكر:
تقييم األسهم
تقييم األسهم المدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس بقيمة السوق .و توافق قيمة السوق متوسط السعر المرجع في يوم
احتساب قيمة التصفية أو في أحدث تاريخ سابق
عندما يترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معين اتجاه نحو االنخفاض مرده الحفاظ على االنخفاض أو اتجاه نحو
االرتفاع مرده الحفاظ على االرتفاع بكون سعر التقييم المطبق عتبة الحفاظ على االنخفاض في الحالة األولى و عتبة الحفاظ
على االرتفاع في الحالة الثانية.
إذا لم يشكل سند معين موضوع عرض و طلب طيلة عدد هام من الحصص المتتالية ،و يجب النظر في الجدوى من إبقاء
السند بآخر سعر للتقييم ،و يجب ذلك أيضا عندما يتوقع أن يكون لعدد السندات الممسوكة تأثير هام على التسعيرة بالنظر
للكميات المتداولة عادة .و عندما تبرر مقاييس السوق الموضوعة التخلي عن هذا السعر كأساس للتقييم يوظف تنزيل على
آخر سعر للبورصة لالقتراب أكثر فأكثر من القيمة المحتملة لتداول السند .و يمكن أن يعتمد هذا التنزيل في السعر على
سبيل الذكر المقاييس التالية:
احتماالت الطلب و/أو العرض على السندالقيمة الحسابية للسندمردود السندنشاط الشركة المصدرة و مستوى توزيع األرباحدرجة انتشار السندعدد السندات الممسوكة و سوابق التحويالت على السندتقييم الحقوق المتصلة بهم
تقييم الحقوق المتصلة باألسهم المدرجة (حق األفضلية في االكتتاب و حق اإلسناد) طبقا لقواعد تقييم األسهم أي بقيمة
السوق.
تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية
تقيم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية بأحدث قيمة تصفية.
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تقييم التوظيفات النقدية
تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ اإلقفال بالقيمة االسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقا و غير المستحقة.
مكان و طريقة نشر قيمة التصفية

.0.2

يت ّم تعليق قيمة التّصفية األسبوعيّة كامل أيّام العمل بالبورصة بشبابيك شركة االستشارة و الوساطة المالية  -وسيط
بالبورصة و وكاالت البنك التونسي الكويتي
يجب إعالم هيئة السوق المالية أسبوعيا بقيمة التصفية ليتم إدراجها في نشرتها الرسمية.
على المتصرف و على الموزعين أن ينصوا على قيمة التصفية السابقة في كل بالغ أوثيقة يقع اإلشارة فيها إلى قيمة
التصفية.
ثمن االكتتاب و إعادة الشراء

.6.2

ي عمولة .ال يوجد أيّ ّ
حق دخول.
ثمن االكتتاب يساوي قيمة التصفية صافي من أ ّ
ثمن إعادة الشراء يساوي قيمة التصفية بعد طرح حق خروج كاآلتي




 %1,5إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خالل مدة زمنية ال تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ االكتتاب
 %1إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خالل مدة زمنية تنحصر بين سنة و سنتين ابتداء من تاريخ االكتتاب
 %0,5إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص قبل انتهاء الثالثة سنوات ابتداء من تاريخ االكتتاب

يكون ثمن إعادة الشراء مساويا لقيمة التصفية إذا تمت عملية إعادة الشراء بعد ثالثة سنوات من تاريخ االكتتاب.
تجدر اإلشارة إلى أن الهدف من حق الخروج هو ضمان استقرار موجودات الصندوق وبذلك يعود ّ
حق الخروج للصندوق
تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء نقدا على أساس قيمة تصفية غير معروفة

أماكن و توقيت االكتتاب و إعادة الشراء

.1.2

ّ
الموزعين  :شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بالورصة،
تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء حصريّا بشبابيك
نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس وبوكاالت البنك التونسي الكويتي و الذي تربطه اتفاقية توزيع
مع المتص ّرف
تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء كل أيام البورصة على حسب األوقات التالية :



.0.2

من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة و نصف صباحا إلى الساعة الخامسة بعد ال ّزوال.
بالنسبة لنظام الحصة الواحدة و شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تق ّدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف في "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي" بثالثة سنوات.
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 -2طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي
.0.2

تاريخ إفتتاح و اقفال السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي و تنتهي في  20ديسمبر.
و بصفة استثنائية تبدأ أول سنة مالية فعلية للصندوق من تاريخ تأسيسه و تنتهي في  20ديسمبر .2902
.2.2

قيمة التصفية األصلية

تم تحديد المبلغ األصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب  099 999دينار مقسمة إلى  09 999حصة تبلغ القيمة األصلية
للحصة الواحدة  09دينار تم إكتتابها و تحريرها بالكامل و نقدا عند الكتتاب.
.2.2

شروط و إجراءات االكتتاب و إعادة الشراء

يتم استالم مطالب االكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بالبورصة ،و البنك التونسي
الكويتي ،الذي تربطه اتفاقية توزيع مع المتص ّرف
إذا لم يكن للمكتتب حسابا يت ّم فتح حساب له خالل عمليّة اإلكتتاب من طرف شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط
بالبورصة أو وكالة البنك التونسي الكويتي المعنيّة بالعمليّة .كل عملية الحقة تسجل وجوبا بنفس الحساب.
تجسم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء بواسطة بطاقة اكتتاب أو إعادة شراء.
خالل االكتتاب و بما أن قيمة التصفية غير معروفة فان المستثمر يمضي بطاقة اكتتاب:
تحدد عدد الحصص التي يريد اكتتابها مع دفع مبلغ مخصص لهذه العملية و يحتسب على أساس آخر قيمة تصفية وقع
نشرها كقيمة تقريبية.
ّ
أو ال يقع تحديد عدد الحصص التي يريد إكتتابها مع دفع المبلغ الذي يريد استثماره في الصندوق المشترك للتوظيف وعندما
يتم احتساب ق يمة التصفية فان المتصرف يحدد عدد الحصص التي توافق المبلغ الذي حدده المستثمر.
تسلم نسخة من بطاقة االكتتاب عند تحديد قيمة التّصفية و ت ّمت اإلستجابة لطاب اإلكتتاب و يو ّجه إلى المستثمر إشعار
صافي ّ
بالتنفيذ يبيّن عدد الحصص المكتتبة و المبلغ ال ّ
الذي ت ّم إنقاصه من حسابه و ذلك في أجل ظرف خمسة أيام عمل
بالبورصة من تاريخ انجاز عملية االكتتاب.
و تكون عملية إعادة الشراء مماثلة لعملية االكتتاب حيث يقوم حامل الحصص بإمضاء بطاقة إعادة شراء التي يعين فيها
عدد الحصص التي يرغب إعادة شرائها أو المبلغ الذي يرغب الحصول عليه.
يتعين تحرير االكتتاب كليا ،و ال يمكن أن تتم عملية االكتتاب إال نقدا.
ال تتم إعادة الشراء إالّ نقدا و يسدد مبلغ الحصص المعاد إعادة شراءها في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل بالبورصة من تاريخ
إحتساب قيمة التصفية األسبوعيّة وذلك غن طريق صك أو نقدا أو تحويل بنكي
يوجه إلى حامل الحصص في ظرف ( )0خمس أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية إعادة الشراء ،إشعارا بالتنفيذ يبين
عدد الحصص المعاد شراءها و قيمة التصفية و مبلغ العموالت الّتي ت ّم إستالمها و مبلغ العملية الذي نزل في حسابه
تثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق .وترتّب عن هذا التسجيل ،تسليم شهادة إسمية
للمكتتب تتضمن عدد الحصص الممتلكة.
طبقا للفصل  21من القانون المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء و عمليات
اإلصدار بصفة مؤقتة بعد اخذ رأي مراقب الحسابات.
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يمكن إجراء هذا التعليق خاصة في الحاالت التالية:
 إذا طرأت ظروف غير عادية استوجبت ذلك.
 إذا اقتضت مصلحة حاملي الحصص ذلك.
 إذا بلغت القيمة األصلية لحصص الصندوق المتداولة  09مليون دينار في ما يتعلق باالكتتاب.
 إذا انخفضت القيمة األصلية لحصص الصندوق المتداولة إلى الحد األدنى المحدد ب 09.999دينار فيما يتعلق
بإعادة الشراء.
 في حالة إستحالة إحتساب قيمة التصفية
 في حالة ورود مطالب إعادة الشراء تفوق إمكانية بيع سندات في الظروف العادية
و يقوم المتصرف بإعالم هيئة السوق المالية دون تأخير بقرار و أسباب تعليق عمليات اإلصدار و إعادة شراء حصص
الصندوق المشترك للتوظيف كما يقوم بإعالم حاملي الحصص دون أجل عن طريق بالغ بصحيفتين يوميتين واحدة منها
تصدر باللغة العربية و بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
كما تجدر اإلشارة إلى أن استئناف عمليات االكتتاب و إعادة الشراء تقتضي أيضا إعالم هيئة السوق المالية و نشر بالغ في
ذلك وفقا للشروط المذكورة سابقا.
.1.2

أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف دفع عمولة المتصرف و عمولة المودع لديه و المعلوم الراجع لهيئة السوق المالية
و أجرة مراقب الحسابات و مصاريف المعامالت بالبورصة و عمولة المبادالت بالبورصة و اآلداءات المرتبطة بها
و كل المصاريف العائدة لهيئة السوق المالية و بورصة األوراق المالية بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة
و المحافظة على األوراق المالية أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار .يتم احتساب المصاريف التي وقع ذكرها كل يوم
و يقع طرحها من الموجودات الصافية.
ويتحمّل المتص ّرف جميع األعباء األخرى.
.0.2

توزيع األرباح

يتم توزيع األرباح سنويا بصفة تقريبية بشبابيك شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بورصة و بوكاالت البنك
التونسي الكويتي.
ال يتعدى أجل توزيع األرباح خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية.
إن األرباح المو ّزعة معفاة من الضريبة على الدخل بالنسبة لألشخاص الطبيعيين و من الضريبة على المؤسسات.
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المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص و العموم

.6.2

يقع إعالم حاملي الحصص و العموم بتطور نشاط الصندوق حسب الصيغ التالية







يتم تعليق قيمة التصفية يوميا بشبابيك شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بورصة و بوكاالت البنك
التونسي الكويتي؛ كما يتم نشرها يوميا بالنشرية اليومية لهيئة السوق المالية.
تضع شركة االستشارة و الوساطة المالية – وسيط بالبورصة بمقرها االجتماعي و بفروع البنك التونسي الكويتي
على ذمة حاملي الحصص النظام الداخلي و نشرة اإلصدار للعموم و القوائم المالية السنوية و التقارير السنوية
لنشاط الصندوق كما أنها تقدمها لكل من يطلبها من المستثمرين دون مصاريف.
نشر القوائم المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ختم السنة
المالية
كما يرسل إلى حاملي الحصص عند الطلب كشف حساب يبين حالة و تقييم هذه الحصص على مدى الفترة
الزمنية إلى جانب المرد ودية الصافية المحققة.
يتم إعالم العموم و حاملي الحصص بكل حدث جديد يخص صندوق التوظيف الجماعي و ذلك طبقا القرار العام
لهيئة السوق المالية عدد 0المؤرخ في  90أفريل  2991و المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف
الجماعي في األوراق المالية خالل مدة نشاطها و واجب اإلعالم المنجرة عنها.
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 -1إرشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه و الموزعون
.0.1

طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"

تتولى شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بالبورصة التصرّف في "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح
االيجابي" حسب توجهات التوظيف التي حددها مجلس اإلدارة.
بهدف تجسيم توجهات التوظيف؛ عين مجلس إدارة المتصرف لجنة تصرف مكلفة بتحديد مكونات المحفظة سندات الصّندوق
التي تستجيب لشروط المردودية ونسبة المخاطر .تتكون هذه اللجنة من األعضاء التالي ذكرهم
-

جمال الحجام
زاهر الجبالي
محمود باباي
بالل الوسالتي

مدير عام شركة االستشارة و الوساطة المالية  -وسيط بالبورصة
مسؤول على التصرف في الصندوق
محلل مالي
محلل مالي

تنعقد هذه اللجنة دوريّا (على األقل مرة كل شهر) وفقا لمتطلّبات السّوق.
تمتد فترة لجنة التصرف لعام لسنة واحد يقع تجديدها كل سنة و ال يتلقى األعضاء أي أجر.
يقع إعالم هيئة السوق المالية قبل كل تغيير في أعضاء الهيئة .يمكن لهيئة السوق المالية االعتراض على أي تغيير.
.2.1

تقديم طرق التصرف

عهدت مهمة التصرف التجاري و المالي و اإلداري في"الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي" لشركة
الوساطة و االستشارة المالية-وسيط بالبورصة التي تحدد سياسة استثمار الصندوق كما وردت في النظام الداخلي.
و يقوم المتصرف للذكر ال للحصر بالعمليات التالية
 وضع كافة الموارد البشرية و اللوجستية الالزمة لحسن التصرف في المحفظة لسندات الصندوق
 التصرف اإلداري و المحاسبي للصندوق
 احتساب قيمة تصفية حصص الصندوق و إعالم هيئة السوق المالية و العموم بهذه القيمة فور احتسابها
 حفظ سجل حاملي الحصص
 توزيع األرباح
 إعالم حاملي الحصص بسياسة التصرف في الصندوق وفقا للدورية المطلوبة
 توفير كل المعلومات و الوثائق المطلوبة من طرف المودع لديه لمتابعة مهمة التثبت المو ّكلة اليه
هذا و يعمل المتصرف في كافة الحاالت لحساب حاملي الحصص و يمكنه وحده ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بالسندات
التي يملكها الصندوق كما ال يجوز للمتصرف بأي حال من األحوال االقتراض لحساب الصندوق.
.2.1

وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يضع المتصرف على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف كافة الموارد البشرية و المادية قصد تنفيذ كافة العمليات الضرورية
للتصرف و ال سيما
 وجود أعوان لديهم الكفاءة الالزمة
 وجود وسائل تقنيّة كافية
 تنظيم داخلي مالئم
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.1.1

طرق تأجير المتصرف

تتقاضى شركة االستشارة و الوساطة المالية  -وسيط بالبورصة مقابل خدمات التصرف عمولة تقدر ب %0دون احتساب
اآلداءات في السنة من الموجودات الصافية للصندوق.تحتسب هذه العمولة يوميا و تتم التسوية الفعلية كل ثالثة أشهر
و تضاف إلى المصاريف العامة للصندوق.
.0.1

تقديم االتفاقية المبرمة بين المتصرف و المودع لديه

عين البنك التونسي الكويتي المودع لديه الوحيد لموجودات الصندوق المشترك للتوظيف و ذلك بموجب اتفاقية إيداع أبرمت
بينه و بين شركة االستشارة و الوساطة المالية-وسيط بورصة المتصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح
االيجابي"
و تبعا لذلك كلف المودع لديه ب:
 المحافظة على موجودات "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم الطموح االيجابي"
 مراقبة إعداد قيمة التصفية و التثبت من تطبيق قواعد تقييم الموجودات الراجعة له
 مراقبة مدى احترام القواعد المتعلقة بالمبلغ األدنى و األقصى لموجودات "الصندوق المشترك للتوظيف-عالم
الطموح االيجابي"
 م راقبة صحة قرارات االستثمار و مطابقتها مع النظام الداخلي للصندوق و سياسة االستثمار المحددة من قبل
مجلس إدارة المتصرف
و في إطار ممارسته لمهمة المراقبة و التثبت و في صورة وجود إخالالت؛ يتعين على المودع لديه الوفاء بااللتزامات
التالية :
 المطالبة بتسوية اإلخالالت
 توجيه تنبيه إلى المتصرف إذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خالل أجل عشرة أيام عمل بالبورصة
 إعالم مراقب حسابات الصندوق بدون تأخير
 إعالم هيئة السوق المالية بدون تأخير
.6.1

طرق تلقي مطالب االكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك الموزعين الحصريين  :شركة االستشارة و الوساطة المالية ،وسيط
بالبورصة ،و البنك التونسي الكويتي و ذلك بموجب اتفاقية توزيع أبرمت بينهما
تقبل عمليات االكتتاب و إعادة الشراء في األوقات التالية :
 من االثنين إلى الجمعة :من الثامنة و النصف صباحا إلى الخامسة مساءا خالل الصيف و شهر رمضان  :من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوالتتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء التي تصل خالل األسبوع على أساس قيمة تصفية غير معروفة.
تجمع مطالب االكتتاب و إعادة الشراء بمقر شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة كل يوم اثنين على
الساعة التاسعة صباحا كأقصى تقدير و تتم على أساس قيمة التصفية التي تحتسب في ذلك اليوم.
تتم كل العمليات التي تصل بعد هذا التاريخ و بعد الح ّد االقصى للتوقيت المحددة على أساس قيمة التصفية الجديدة التي
سيت ّم إحتسابها خالل األسبوع الجاري
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.1.1

طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية االكتتاب األولى فتح حساب باسم المكتتب بمقر شركة االستشارة و الوساطة المالية -وسيط بالبورصة
أو وكالة البنك التونسي الكويتي المعني .و يسجل في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبة كما يتعين تسجيل عمليات
االكتتاب و إعادة الشراء الالحقة المحتملة على نفس الحساب.
.0.1

آجال الدفع

يتم تسديد الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل بالبورصة من تاريخ إحتساب قيمة التّصفية األسبوعية
و ذلك إما نقدا أو بواسطة صك أو تحويل بنكي.
.0.1

طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات اإليداع يتحصل البنك التونسي الكويتي على عمولة سنوية حددت ب  % 0,1دون احتساب اآلداءات من
الموجودات الصافية على أن ال تقل عن  099دينار و ال يأخذ هذا المبلغ األدنى بعين االعتبار إال ابتداء من السنة المالية
الثانية للصندوق.
يتم خصم هذه العمولة يوميا من الموجودات الصافية للصندوق و يقع دفعها لفائدة المو ّدع لديه كل ثالثة أشهر و ذلك خالل
الخمسة عشرة يوم الموالية لنهاية كل ثالثية.
.09.1

الموزعون  :المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب االكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات االكتتاب و إعادة الشراء لدى الموزعين الحصريين  :شركة االستشارة و الوساطة المالية  -وسيط بالبورصة
الكائنة بنهج بحيرة أبيرة ،عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس و بشبابيك وكاالت البنك التونسي الكويتي و ذلك
بموجب اتفاقية توزيع بينه و بين المتصرف.
يتحمل المتصرف عمولة البنك التونسي الكويتي.
كما تؤمن شركة االستشارة و الوساطة المالية وسيط بالبورصة التوزيع بصفة مجانية.
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 -0المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات
.0.0

المسؤولون عن النشرة

السيد جمال الحجام

 :مدير عام شركة االستشارة و الوساطة المالية وسيط بالبورصة

السيد حسين المولهي

 :مدير عام البنك التونسي الكويتي

.2.0

شهادة األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

" حسب علمنا المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل ،و النظام الداخلي للصندوق) و تتضمن
ّ
موزعي
كل المعلومات الالزمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق و المتصرف فيه و المودع لديه و
حصصه و خصائ صه المالية و طرق سيره و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة و هي ال تتضمن سهوا من شأنه
أن يغير أبعادها"
السيد حسين المولهي
مدير عام البنك التونسي الكويتي

.2.0

السيد جمال الحجام
مدير عام شركة االستشارة و الوساطة المالية

المسؤول عن مراقبة الحسابات

مكتب  MAZARSعضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثل في شخص السيد " علي العلواني الشريف"
العنوان  :عمارة  MAZARSنهج بحيرة غار الملح ضفاف البحيرة 0902-تونس
الهاتف 71 96 33 80 :
الفاكس: 71 96 43 80
البريد االلكتروني mazars.tunisie@mazars.com.tn :
السنوات المحاسبية 2900-2901-2902 :
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.1.0

شهادة مراقب الحسابات

" قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و ذلك بانجاز العنايات المهنية التي نعتبرها
الزمة حسب معايير المهنة .و ليست لدينا مالحظات حول صدق و صحة المعلومات المالية و المحاسبية المقدمة".

.0.0

المسؤول عن اإلعالم

السيد جمال الحجام مدير عام شركة االستشارة و الوساطة المالية وسيط بالبورصة
الهاتف 10 660 069:
الفاكس 10 069 020:
البريد االلكتروني scif@scif.com.tn :
العنوان :نهج بحيرة أبيرة عمارة الفوز ضفاف البحيرة 0902-تونس

وقع نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد  0بتاريخ  00جانفي 2902

14

