مشروع قانون
يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي
األول  -تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي".
الفصل ّ
الفصل  – 2تلغى وتعوض مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي بالخصوص األحكام التالية:
 أحكام الباب الثاني مكرر من العنوان األول من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعيالصادرة بالقانون عدد  83لسنة  2001المؤرخ في  24جويلية .2001
 أحكام المطة الثانية من الفصل  2والعنوان الثالث والفقرة الثالثة من الفصل  24منالقانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في  2أوت  1988المتعلق بشركات
االستثمار.
 القانون عدد  58لسنة  2005المؤرخ في  18جويلية  2005المتعلق بصناديقالمساعدة على االنطالق.
الفصل  – 3ال تطبق أحكام الفصل  29من القانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في 2
أوت  1988المتعلق بشركات االستثمار على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية.
الفصل  – 4تبقى األوامر التالية سارية المفعول إلى حين صدور األوامر الحكومية
المنصوص عليها بمجلة مؤسسات االستثمار الجماعي:
 األمر عدد  890لسنة  2012المؤرخ في  24جويلية  2012المتعلق بالتطبيقأحكام الفصل  22من القانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في  2أوت 1988
المتعلق بشركات االستثمار.
 األمر عدد  891لسنة  2012المؤرخ في  24جويلية  2012المتعلق بتطبيق أحكامالفصل  22ثالثا والفصل  22رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي .
 األمر عدد  2945لسنة  2012المؤرخ في  27نوفمبر  2012المتعلق بتطبيقأحكام الفصل  23من القانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في  2أوت 1988
المتعلق بشركات االستثمار والفصل  22خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف
الجماعي.
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ويبقى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية
والترتيب المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وبالتصرف في محافظ
األوراق المالية لفائدة الغير سارية المفعول إلى حين صدور التراتيب المنصوص عليها
بمجلة مؤسسات االستثمار الجماعي .
الفصل  – 5تبقى المعايير المحاسبية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق
المالية سارية المفعول على صناديق االستثمار الجماعي إلى حين صدور معايير محاسبية
خاصة بها.
الفصل  – 6يمنح للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق المساعدة
على االنطالق المرخص لها قبل دخول مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي حيّز التنفيذ أجل
ثمانية عشر شهرا لالستجابة ألحكامها بداية من تاريخ اصدار هذه المجلة.
ويمنح لشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة لفائدة الغير
المرخص لها في القيام بنشاط التصرف في الموارد الخاصة أو التي صرحت بممارسته
لدى هيئة السوق المالية قبل دخول مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي ح ّيز التنفيذ أجل
ثمانية عشر شهرا لالستجابة ألحكامها بداية من تاريخ اصدار المجلة.

مشروع مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي
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الفصل ا ألول
تعترب مؤسسات استامثر جامعي:
 رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية،
 صناديق الاستامثر امجلاعي.
أأو حلساب الغري
الفصل – 2يمتثل غرض مؤسسات الاستامثر امجلاعي يف املسامهة للحساب اخلاص
لتدعمي ا ألموال اذلاتية للرشاكت ملدة حمدودة هبدف اعادة احالهتا أأوالتفويت فهيا وفقا لس ياسة استامثرية يمت
تعريفها ابلقانون ا ألسايس للمؤسسة أأو نظاهما ادلاخيل وذكل وفقا ألحاكم هذه اجملةل.
الفصل  – 3تكون تدخالت مؤسسات الاستامثر امجلاعي من خالل اكتتاب أأو اقتناء أأسهم عادية أأو ذات
أأولوية يف الرحب دون حق الاقرتاع أأو حصص الرشاكء أأو شهادات استامثر أأو من احلقوق املرتبطة هبا وبصفة
عامة لك س ندات ر أأس املال طبقا للتشاريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
كام ميكن ملؤسسات الاستامثر امجلاعي أأن تتدخل عن طريق اكتتاب أأو اقتناء س ندات املسامهة أأو رقاع
قابةل للتحويل اىل أأسهم أأو صكوك أأو من احلقوق املرتبطة هبا وبصفة عامة من لك الصيغ ا ألخرى الشبهية
اب ألموال اذلاتية طبقا للتشاريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل .كام ميكهنا أأن تس ند للرشاكت املؤهةل تس بقات يف
شلك حساب جاري للرشاكء.
وتضبط حدود ورشوط هذه التدخالت مبقتىض أأمر حكويم.

الفصل  – 4جيب أأن تكون تدخالت مؤسسات الاستامثر امجلاعي موضوع اتفاقيات تربم بيهنا وبني الباعثني
أأو املسامهني تضبط صيغ وأجال اجناز معليات اعادة الحاةل أأو التفويت.
وجيب أأل تتضمن هذه التفاقيات ضامانت خارج املرشوع أأو تأأجري ل تكون رشوطه مرتبطة بتقيمي املشاريع.
ول ينطبق التحجري عىل التأأجري املتأأيت من س ندات املسامهة أأو الرقاع القابةل للتحويل اىل أأسهم أأو الصكوك
أأو احلساب اجلاري للرشاكء.
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العنوان ا ألول
رشاكت الاستامثر يف رأأس مال تمنية
الفصل  – 5رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية يه رشاكت خفية الامس ل ميكن أأن يقل ر أأس مالها
احملرر عن مخس مائة أألف دينار.
ول ميكن الاكتتاب يف ر أأس مال رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية ال نقدا.
وختضع اىل أأحاكم جمةل الرشاكت التجارية ما مل تتعارض مع أأحاكم هذه اجملةل.
الفصل  – 6جيب أأن تستمثر رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية فهيا نس بة  %50من لك مبلغ حمرر
من ر أأس مالها و نس بة  % 50عىل ا ألقل من لك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك صناديق ذات ر أأس مال
تمنية ومن لك موارد الاقرتاض من غري املتأأتية من مصادر متويل أأجنبية أأو من موارد من مزيانية ادلوةل يف
الس ندات واحلقوق املرتبطة هبا املصدرة من قبل الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا.
ويقع احتساب نس بة الاستامثر بصفة منفصةل للك مبلغ حمرر من ر أأس مال رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال
تمنية وللك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك صناديق ر أأس مال تمنية وللك مبلغ اقرتاض.
وتعترب رشاكت مؤهةل لالستامثر فهيا الرشاكت املنتصبة ابلبالد التونس ية وغري املدرجة ببورصة ا ألوراق املالية
بتونس.
ميكن لرشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية التدخل خالل فرتة الحداث أأو المنو أأو التوسعة أأو الحاةل أأو
اعادة الهيلكة.
وبغرض احتساب هذه النس بة:
 يتكون البسط من مبلغ اكتتاب أأو اقتناء الس ندات أأو احلقوق وقمية التس بقات يف شلك حسابجاري للرشاكء.
 ويتكون املقام من مبلغ الاكتتاابت احملرر يف ر أأس مال رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية ومنلك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك صناديق ر أأس مال تمنية ومن القروض.
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الفصل  – 7جيب عىل رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية حتقيق نس بة الاستامثر املشار الهيا ابلفصل 6
من هذه اجملةل خالل أأجل أأقصاه موىف الس نتني املواليتني لس نة حترير ر أأس املال املكتتب ولس نة دفع لك
مبلغ موضوع عىل ذمهتا و لس نة دفع لك مبلغ اقرتاض .وجيب الاحرتام املتواصل لهذه النس بة فامي خيص ر أأس
املال احملرر وحىت خمت الس نة املالية اخلامسة من س نة دفع لك مبلغ موضوع عىل ذمهتا ومن س نة دفع مبالغ
الاقرتاض.

الفصل  -8يف الصورة اليت يمت فهيا التسديد أأو التفويت يف الس ندات أأو احلقوق موضوع نسب الاستامثر
املشار الهيا ابلفصل  6من هذه اجملةل دون اعادة استامثر املبلغ املتأأيت من معلية التسديد أأو التفويت ،فان
هذه الس ندات واحلقوق تأأخذ بعني الاعتبار لحتساب بسط النسب املشار الهيا ابلسعر اذلي مت به
اصدارها أأو اقتناؤها ملدة س تة أأشهر ابتداء من اترخي التسديد أأو التفويت.
حني تتوىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية تسديد ر أأس مالها أأو التخفيض فيه أأو التسديد اجلزيئ أأو
اللكي ملبالغ صناديق ر أأس مال الاستامثر أأو ملبالغ الاقرتاض مبا يعادل املبلغ املتأأيت من معلية التفويت،
فيتعني طرح مبلغ تسديد ر أأس مال الرشكة أأو التخفيض فيه أأو تسديد مبالغ صناديق ر أأس مال تمنية أأو
مبالغ الاقرتاض من املقام يف حدود سعر اصدار أأو اقتناء س ندات أأو احلقوق اليت مت التفويت فهيا أأو
تسديدها.
الفصل  – 9يف الصورة اليت تكون فهيا الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا موضوع تصفية قضائية ،فانه يقع
احتساب الس ندات واحلقوق مضن النس بة املشار الهيا ابلفصل 6من هذه اجملةل ابلسعر اذلي مت به اكتتاهبا أأو
اقتناؤها وذكل ملدة مخس س نوات ابتداء من قرار ادلخول يف التصفية.
ويف الصورة اليت تعرف فهيا الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا صعوابت من شأأهنا أأن تعيق مواصةل نشاطها
عىل معىن الفصلني  27و 388من جمةل الرشاكت التجارية وتكون موضوع قرار تصفية أأو ختفيض يف ر أأس
املال أأو ترفيع فيه طبقا للرشوط املنصوص علهيا ابلفصل  388سالف اذلكر ،فانه يقع احتساب الس ندات
واحلقوق مضن النس بة املشار الهيا ابلفصل  6من هذه اجملةل ابلسعر اذلي مت به اكتتاهبا أأو اقتناؤها وذكل ملدة
مخس س نوات ابتداء من قرار جملس الدارة أأوهيئة الدارة امجلاعية الرشكة.
الفصل  – 10تتكون موارد رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية من:
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 ر أأس املال والاحتياطات وغريها من ا ألموال اذلاتية، وموارد يف شلك صناديق ذات ر أأس مال تمنية تمتثل يف:



موارد شبهية اب ألموال اذلاتية تكون رشوطها مرتبطة بنتاجئ املشاريع املموةل عىل تكل املوارد،
وموارد خاصة توضع عىل ذمهتا للترصف فهيا لفائدة الغري،
واعامتدات من مزيانية ادلوةل يقع الترصف فهيا مبقتىض اتفاقية تربم مع ادلوةل.

 افرتاضات طويةل املدى يف حدود  % 30من مواردها رشيطة أأن يكون مجموع مبالغ الاقرتاض مغطىمببالغ مكتتبة يف ر أأس املال وذكل ابلنس بة للمستمثرين احلذرين.
الفصل  – 11جيب عىل رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية خالل ثالثني يوما من تكويهنا الترصحي
بذكل دلى هيئة السوق املالية عن طريق ايداع ملف يتضمن العقد التأأسييس للرشكة وهيلكة ر أأس مالها
وتركيبة هيالك تس يريها.
وميكن لهيئة السوق املالية أأن تطلب لك معلومة أأو وثيقة اضافية لزمة.
الفصل  – 12خيضع الترصف يف موارد خاصة توضع عىل ذمة رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية لفائدة
مستمثرين حذرين اىل ترصحي مس بق دلى هيئة السوق املالية يتضمن معلومات تتعلق بقواعد الترصف املتبعة
من قبل هذه الرشاكت وبطرق تنظميها ولك ما يتعلق ابملودع دليه.
وجيب عىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اعالم هيئة السوق املالية دون تأأخري بلك تغيري حيصل يف
أأحد العنارص املمزية للترصحي.
ويمت تعريف املستمثرين احلذرين مبقتىض أأمر حكويم.
وخيضع الترصف يف موارد خاصة توضع عىل ذمة رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية لفائدة مستمثرين غري
حذرين اىل ترخيص هيئة السوق املالية.
وتتوىل هيئة السوق املالية الرد عىل مطلب الرتخيص يف أأجل أأقصاه شهرين من اترخي ايداع املطلب
مصحواب بلك الواثئق الالزمة و خاصة املتعلقة بتعيني املودع دليه .
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وجيب عىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اعالم هيئة السوق املالية دون تأأخري بلك تغيري حيصل يف
أأحد العنارص املمزية ملطلب الرتخيص .وتقوم هيئة السوق املالية بتقدير اذا ما اكن من شأأن هذه التغيريات
أأن تربر ايداع مطلب ترخيص جديد.
وتضبط مبقتىض ترتيب لهيئة السوق املالية رشوط وصيغ منح الرتخيص والقيام ابلترصحي وقواعد حامية أأموال
املستمثرين غري احلذرين وسالمة العمليات.
الفصل  – 13جيب أأن تودع املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية
لفائدة املستمثرين دلى مودع دليه وحيد يكون بناك عىل معىن الترشيع املتعلق ابلبنوك أأو من ا ألشخاص
املعنويني اذلين يوجد مقرمه الاجامتعي ابمجلهورية التونس ية واملسجلني بقامئة تضبط مبقتىض قرار من الوزير
امللكف ابملالية.
يقوم املودع دليه مبسك جسل للموجودات املتأأتية من الترصف يف املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة رشكة
و الاحتفاظ ابلس يوةل.
الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية لفائدة مستمثرين حذرين
يتعني عىل املودع دليه الاحتفاظ ابملوجودات املتأأتية من الترصف يف املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة
رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية لفائدة مستمثرين غري حذرين.
عند خمت لك س نة مالية ،تتوىل رشكة الاستامثر ذات رأأس مال تمنية اعداد جرد خملتلف عنارص املوجودات
املتأأتية من املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمهتا .ويعرض ذكل اجلرد عىل مصادقة املودع دليه.
يتأأكد املودع دليه خاصة:
 من أأن لك ادلفوعات املنجزة من قبل املكتتبني أأو نيابة عهنم عند الاكتتاب مت اس تالهما و أأن لك
الس يوةل مت تسجيلها.
 و بصفة عامة املتابعة الالزمة للتدفقات النقدية لرشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف
يف موارد خاصة موضوعة عىل ذمهتا لفائدة املستمثرين.
جيب عىل املودع دليه:
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 التأأكد من أأن معلية التفويت و الاصدار و اعادة الرشاء و التسديد و الالغاء من قبل رشكة
الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية متطابقة مع ا ألحاكم الترشيعية و الرتتيبية اجلاري هبا العمل و القانون
ا ألسايس أأو اتفاقية الترصف.
 التأأكد من أأن احتساب قمية املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال
تمنية من قبل املستمثرين متت وفق ا ألحاكم الترشيعية و الرتتيبية اجلاري هبا العمل و القانون
ا ألسايس أأو اتفاقية الترصف.
 تنفيذ توجهيات رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية ما مل تتعارض مع ا ألحاكم الترشيعية و الرتتيبية
اجلاري هبا العمل و القانون ا ألسايس أأو اتفاقية الترصف.
وتبقى مسؤولية املودع دليه قامئة حىت لو فوض للغري ايداع لك أأو جزء من املوارد اخلاصة املودعة دليه.
ول جيب أأن تنمتي رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف يف موارد خاصة موضوعة عىل ذمهتا
لفائدة املستمثرين غري احلذرين واملودع دليه اىل نفس اجملمع.
وجيب عىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف يف موارد خاصة لفائدة املستمثرين أأن تعمل
هيئة السوق املالية دون تأأخري بتعويض املودع دليه أأو بأأس باب تعويضه.
وميكن لهيئة السوق املالية أأن تقرر بعد سامع املعين ا ألمر ،التوقيف الوقيت أأو الهنايئ ،ملهمة ايداع املوارد
اخلاصة.
الفصل  – 14تكون رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف يف موارد خاصة لفائدة املستمثرين
واملودع دليه مسؤولني فرادى أأو ابلتضامن حسب احلاةل أأمام الغري و أأمام املستمثرين عن خمالفة ا ألحاكم
الترشيعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل أأو ارتاكب أأخطاء يف حقهم.
الفصل  – 15ل ميكن لدلائنني لرشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية وللمودع دليه تتبع اس تخالص ديهنم
عىل املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية لفائدة املستمثرين.
الفصل  – 16جيب عىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف يف موارد خاصة لفائدة
املستمثرين واملودع دليه أأن يعملوا ملصلحة املستمثرين دون سوامه و أأن تتوفر فهيم الضامانت الاكفية فامي خيص
التنظمي والوسائل الفنية واملالية وكفاءة ورشف املسريين والعاملني حتت امرهتم وعلهيم أأخذ لك التدابري اليت
من شأأهنا ضامن سالمة اجناز العمليات.
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الفصل  – 17ل ميكن أأن يدير أأو يترصف أأو يسري أأو يتحمك يف رشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية أأو أأن
يكون مودع دليه لك من صدر ضده :
 حمك ابت من أأجل الزتوير أأو التدليس أأو الرسقة أأو خيانة مؤمتن أأو التحيل أأو الاختالس املرتكبمن قبل موظف معويم أأو ش هبه أأو مؤمتن معويم أأو حمتسب معويم أأو اصدار ش يك دون رصيد
أأو املشاركة يف لك هذه اجلرامئ أأو خمالفة تراتيب الرصف أأو الترشيع املتعلق مباكحفة غسل ا ألموال
ومتويل الرهاب.
 حمك ابت ابلفالس.الفصل  – 18ميكن لهيئة السوق املالية أأن تقرر بعد سامع املعين اب ألمر ،التوقيف الوقيت أأو الهنايئ ،لكيا أأو
جزئيا لنشاط الترصف يف موارد خاصة لفائدة الغري .
وتسحب هيئة السوق املالية الرتخيص املنصوص عليه ابلفصل  12من هذه اجملةل اما بطلب من املنتفع
ابلرتخيص أأو مببادرة مهنا بعد سامع املنتفع ابلرتخيص اذا:
-

مل يمت اس تعامل الرتخيص يف أأجل أأقصاه اثين عرش شهرا ابتداء من اترخي اس ناده،
أأو مل يعد املنتفع ابلرتخيص يس تجيب للرشوط اليت منح عىل أأساسها الرتخيص،
أأو يف صورة خمالفته للتشاريع أأو الرتاتيب اجلاري هبا العمل،
أأو مت الانتفاع ابلرتخيص عىل أأساس تصارحي خاطئة أأو بأأية وس يةل أأخرى غري رشعية.

ول تعترب حالت السحب املنصوص علهيا ابملطة ا ألوىل والثانية من الفقرة الثالثة من هذا الفصل عقوابت
تأأديبية.
وينص قرار السحب عىل اترخي فاعليته.
الفصل  –19ابتداء من قرار حسب الرتخيص أأو التوقيف الوقيت أأو الهنايئ لنشاط الترصف يف موارد خاصة
لفائدة املستمثرين واىل غاية اترخي يرنان مفعوه:
 تبقى رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية خاضعة لرقابة هيئة السوق املالية وسلطهتا التأأديبية. ل ميكن لرشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية يف اطار نشاط الترصف يف موارد خاصة لفائدةاملستمثرين أأن تقوم ال ابلعمليات الرضورية لتصفية النشاط املشار اليه .ويضبط قرار السحب أأو
توقيف النشاط رشوط اجناز هذه العمليات.
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ويف صورة توقيف هيئة السوق املالية نشاط ايداع املوارد اخلاصة املوضوعة عىل ذمة رشاكت الاستامثر
ذات ر أأس مال تمنية لفائدة املستمثرين  ،فان هذا القرار يدخل حزي التنفيذ ابتداء من اترخي اعالم املودع دليه
ورشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية بذكل.
وجيب عىل رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية أأن تودع دلى هيئة السوق املالية مطلب ترخيص يف تعيني
مودع دليه جديد وذكل يف أأجل أأقصاه س بعة أأنام معل ابتداء من اترخي اعالهما بقرار توقيف نشاط اليداع.
ويواصل املودع دليه الصادر ضده قرار التوقيف نشاطه اىل حني اعالمه واعالم رشكة الاستامثر ذات ر أأس
مال تمنية بقرار الرتخيص يف تعيني املودع دليه اجلديد من قبل هيئة السوق املالية.
وتعمل هيئة السوق ا ألشخاص املعنيني بلك وس يةل ترتك أأثرا كتابيا.
الفصل  – 20جيب عىل رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية موافاة الوزارة امللكفة ابملالية وهيئة السوق
املالية بطلب مهنام بلك املعلومات والحصائيات املتعلقة بنشاطها.
وجيب عىل رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية حتديد طرق واجراءات تقيمي حمفظة ا ألوراق املالية
ابلنس بة للك مبلغ حمرر من ر أأس مالها وللك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك صناديق ر أأس مال تمنية و للك
مبلغ اقرتاض .وجيب أأن تضمن الطرق والجراءات املس تعمةل التقيمي الصحيح حملفظة ا ألوراق املالية وجيب
احتساب ذكل مرة عىل ا ألقل خالل الس نة احملاسبية.
وحتدد هيئة السوق املالية مبقتىض ترتيب حمتوى ووترية وطرق ارسال املعلومات والحصائيات اليت تطلهبا.
العنوان الثاين
صناديق الاستامثر امجلاعي
الباب ا ألول
أأصناف صناديق الاستامثر امجلاعي
الفصل  – 21تأأخذ صناديق الاستامثر امجلاعي احدى ا ألشاكل التالية:
 صناديق مفتوحة للك املستمثرين مبا يف ذكل املستمثرين غري احلذرين: صناديق مشرتكة للتوظيف يف ر أأس مال تمنية،
10

 صناديق خمصصة حرصنا ملستمثرين حذرين: صناديق املساعدة عىل الانطالق،
 صناديق الاستامثر اخملتصة،
 صناديق الاستامثر غري املقمية،
 صناديق صناديق الاستامثر.
يمت تعريف املستمثرين احلذرين مبقتىض أأمر حكويم.
الفصل  – 22جيب أأن تستمثر الصناديق املشرتكة للتوظيف يف ر أأس مال تمنية نس بة عىل ا ألقل  %50من
س ندات وحقوق مرتبطة هبا مصدرة من قبل الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا.
وتعترب رشاكت مؤهةل لالستامثر فهيا الرشاكت املنتصبة ابلبالد التونس ية وغري املدرجة ببورصة ا ألوراق املالية
بتونس.
ميكن للصندوق التدخل خالل فرتة الحداث أأو المنو أأو التوسعة أأو الحاةل أأو اعادة الهيلكة لهذه الرشاكت.
لحتساب هذه النس بة:
 يتكون البسط من مبلغ اكتتاب أأو اقتناء الس ندات أأو احلقوق وقمية التس بقات يف شلك حسابجاري للرشاكء.
 ويتكون املقام من مبلغ الاكتتاابت احملرر يف ر أأس مال رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية ومنلك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك مبالغ ر أأس مال تمنية ومن مبالغ الاقرتاض.
الفصل  – 23يمتثل غرض صناديق املساعدة عىل الانطالق يف الاستامثر يف املشاريع اجلديدة قبل مرحةل
التسويق لفائدة املستمثرين.
جيب أأن تتكون موجودات صندوق املساعدة عىل الانطالق من نس بة ل تقل عن  % 50من س ندات
وحقوق مرتبطة هبا ومن تس بقات يف شلك حساب جاري للرشاكء لفائدة الرشاكت اليت تتوىل القيام
ابملشاريع املنصوص علهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذا الفصل.
لحتساب هذه النس بة:
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 يتكون البسط من مبلغ اكتتاب أأو اقتناء الس ندات أأو احلقوق وقمية التس بقات يف شلك حسابجاري للرشاكء.
 ويتكون املقام من مبلغ الاكتتاابت احملرر يف ر أأس مال رشكة الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية ومنلك مبلغ موضوع عىل ذمهتا يف شلك مبالغ ر أأس مال تمنية ومن مبالغ الاقرتاض.
الفصل  -24تقوم صناديق الاستامثر اخملتصة ابجناز استامثراهتا ملصلحة املستمثرين وفقا لس ياسة استامثرية يمت
ضبطها ابلنظام ادلاخيل للصندوق.
وميكن لصناديق الاستامثر اخملتصة الاستامثر خارج البالد التونس ية ما يعادل الاكتتاابت املنجزة من قبل
املستمثرين غري املقميني.
الفصل  -25تعترب صناديق الاستامثر غري مقمية عندما تكون موجوداهتا عىل مكل مستمثرين حذرين غري
مقميني تونس يني أأو أأجانب مكتتب بواسطة جلب معةل أأجنبية قابةل للتحويل يف حدود نس بة عىل ل تقل عن
.%66
يمت تعريف املستمثرين احلذرين غري املقميني مبقتىض أأمر حكويم.
ميكن استامثر موجودات صناديق الاستامثر غري املقمية خارج البالد التونس ية.
ميكن لصناديق الاستامثر غري املقمية مسك حماس بة ابلعمةل وفقا للنظام احملاس يب اجلاري به العمل.
تمتتع صناديق الاستامثر غري املقمية ابلنظام اجلبايئ والرصيف وادليواين الوارد مبجةل اسداء اخلدمات املالية لغري
املقميني.
الفصل  -26صندوق صناديق الاستامثر يه صناديق الاستامثر امجلاعي اليت تتكون موجوداهتا حرصنا من
حصص ا ألصناف ا ألخرى من صناديق الاستامثر امجلاعي.
تضبط رشوط وحدود تدخالت هذه الصناديق مبقتىض أأمر حكويم.
الباب الثاين
أأحاكم مشرتكة بني صناديق الاستامثر امجلاعي
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الفصل  -27متثل صناديق الاستامثر امجلاعي ملكية مشرتكة ل تمتتع ابلشخصية املعنوية.
ول تكون للصندوق الاستامثر امجلاعي الشخصية املعنوية ول تطبق عليه أأحاكم جمةل احلقوق العينية اخلاصة
اب ألمالك املشاعة وكذكل ا ألحاكم املتعلقة برشاكت احملاصة.
الفصل  – 28تتكون حقوق املالكني املشرتكني من حصص .ومتثل لك حصة نفس اجلزء من موجودات
صندوق الاستامثر امجلاعي .وتعترب حصص الصندوق أأوراقا مالية.
وتثبت ملكية احلصص ابلتسجيل عىل جسل متسكه رشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي .وينجر
عن هذا التسجيل تسلمي شهادة امسية للمكتتب.
الفصل  – 29يف لك احلالت اليت يس توجب فهيا الترشيع الشارة اىل هوية ماكل الس ند ،وكذكل ابلنس بة
اىل لك العمليات املنجزة حلساب املالكني املشرتكني فأأنه يصح قانوان تعيني صندوق الاستامثر امجلاعي عوضا
عن املالكني املشرتكني.
الفصل  – 30ل ميكن حلاميل احلصص ولورثهتم وذوي احلق ودائنهيم طلب قسمة صندوق الاستامثر
امجلاعي قامئ الوجود .ويعترب لغيا لك رشط خمالف.
الفصل  – 31ل يمتتع ادلائنون النامج ديهنم عن احملافظة أأو عن الترصف يف موجودات صندوق الاستامثر
امجلاعي حبق التتبع ال عىل تكل املوجودات.
ول يطالب حاملو احلصص بديون هذا الصندوق ال يف حدود موجوداته وبصورة نسبية حلصصهم.
الفصل  – 32ميكن أأن تتضمن صناديق الاستامثر امجلاعي عدة أأقسام ويوافق لك قسم جزءا مس تقال من
موجوداهتا .وجيب أأن ينص النظام ادلاخيل للصندوق عىل ذكل و أأن ينص رصاحة اذا اكن الصندوق خمصص
ملستمثرين حذرين أأو مفتوح ملستمثرين غري حذرين.
ويعترب لك قسم من أأقسام صندوق الاستامثر امجلاعي وحدة مس تقةل وتطبق عليه أأحاكم هذه اجملةل بصفة
منفردة .كام تطبق عىل لك قسم من ا ألقسام حماس بة خاصة به.
الفصل  – 33ميكن أأن يصدر لك قسم أأصناف خمتلفة من احلصص ممثةل ملوجودات صندوق الاستامثر
امجلاعي اخملصصة ه .وتضبط برتتيب من هيئة السوق املالية أأصناف احلصص اليت ميكن أأن تتضمهنا أأقسام
صندوق الاستامثر امجلاعي.
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وجيب أأن ينص النظام ادلاخيل للصندوق عىل أأصناف احلصص اليت يتضمهنا لك قسم من ا ألقسام وعىل
س ياسة الاستامثر اخلاصة بلك قسم.
الفصل  – 34متثل موجودات لك قسم بصفة حرصية حقوق املستمثرين يف هذا القسم وحقوق املدينني
اذلين نشأأ ديهنم عند تكوين هذا القسم أأو تس يريه أأو تصفيته ال اذا نص النظام ادلاخيل للصندوق عىل
خالف ذكل.
ول تتجاوز حقوق املستمثرين واملدينني املتعلقة بقسم من ا ألقسام أأو اليت نشأأت عند تكوين هذا القسم أأو
تس يريه أأو تصفيته موجودات هذا القسم ال اذا نص النظام ادلاخيل للصندوق عىل خالف ذكل.
ويعترب لك قسم وحدة مس تقةل فامي خيص العالقات بني املستمثرين ال اذا نص النظام ادلاخيل للصندوق عىل
خالف ذكل.
الفصل  – 35ميكن تصفية لك قسم بصفة منفردة دون أأن يؤدي ذكل اىل تصفية قسم أخر .ول تنتج
تصفية صندوق الاستامثر امجلاعي ال عن تصفية القسم ا ألخري لهذا الصندوق.
الفصل  – 36يمت تكوين صندوق الاستامثر امجلاعي مببادرة مشرتكة من رشكة الترصف واملودع دليه الذلين
يتوليان اعداد النظام ادلاخيل للصندوق.
الفصل  – 37يضبط النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي مدة نشاطه وحقوق وواجبات حاميل
احلصص ورشكة الترصف.
وتضبط مبقتىض ترتيب لهيئة السوق املالية التنصيصات الواجب ادراهجا ابلنظام ادلاخيل للصندوق.
ويعد الاكتتاب يف حصص صندوق الاستامثر امجلاعي قبول لنظامه ادلاخيل بعد الاطالع عليه.
الفصل  – 38يضبط النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي القمية ا ألصلية للحصة.
ل ميكن أأن تقل القمية ا ألصلية للحصص املتداوةل عن مليون دينار أأو ما يعادل هذا املبلغ ابلعمةل القابةل
للتحويل فامي يتعلق بصناديق الاستامثر غري املقمية.
وجيب بلوغ هذا املبلغ يف أأجل أأقصاه اثين عرش شهر ابتداء من اترخي اس ناد الرتخيص أأو الترصحي بتكوين
الصندوق.
الفصل  – 39ميكن أأن ينص النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي عىل فرتة أأو عدة فرتات لالكتتاب
ملدة حمددة.
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الفصل  – 40حيدد النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي أجال ادلفع املتعلقة بعمليات الاكتتاب
واعادة الرشاء ورشوط توزيع ا ألموال املعدة للتوزيع ورشوط تقيمي املوجودات اذلي جيب أأن يكون مطابقا
للرتاتيب احملاسبية اجلاري هبا العمل.
الفصل  – 41يضبط النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي مدة الس نة املالية اليت جيب أأن تكون اثين
عرش شهرا عدا الس نة ا ألوىل اليت ميكن أأن متتد عىل فرتة مغايرة دون أأن تتجاوز مثانية عرش شهرا.
الفصل  – 42ميكن أأن يتضمن صندوق الاستامثر امجلاعي أأصناف خمتلفة من احلصص متنح حقوق خمتلفة
عىل املوجودات الصافية للصندوق أأو عىل مرابيحه طبقا لرشوط يضبطها النظام ادلاخيل للصندوق.
ل ميكن اكتتاب حصص صندوق الاستامثر امجلاعي ال نقدا.
الفصل  – 43ميكن حترير حصص صندوق الاستامثر امجلاعي حسب الاستامثرات اليت يسامه فهيا.
يف الصورة اليت ينص فهيا النظام ادلاخيل للصندوق عىل التحرير التدرجيي للمبالغ ،يمت حترير املبالغ املتعلقة
بتدخالته من قبل حاميل احلصص بطلب من رشكة الترصف.
وحيدد النظام ادلاخيل للصندوق الصيغ اليت يمت مبقتضاها توظيف فوائد عىل املبالغ غري املدفوعة يف اترخي
اس تحقاقها احملدد من قبل رشكة الترصف.
الفصل  – 44يف صورة عدم حترير احلصص ابلاكمل ،يكون املكتتب واحملال هلم ابلتوايل ملزمني ابلتضامن
فامي بيهنم بدفع املبلغ غري احملرر مهنا.
غري أأن املكتتب أأو احملال اليه اذلي قام ابلتفويت يف حصصه يصبح غري ملزم بدفع ما مل تقم رشكة الترصف
ابملطالبة به بعد ميض س نتني من حتويل احلصص اليت مت التفويت فهيا من حساب اىل حساب .

الفصل  – 45اذا امتنع حامل احلصص عن حترير املبالغ املتبقية من احلصص املكتتبة يف الجال احملددة من
قبل رشكة الترصف ،فان هذه ا ألخرية توجه ه انذارا مبوجب رساةل مضمونة الوصول مع العالم ابلبلوغ .واذا
انقىض شهر دون أأن يرتتب أأي أأثر عن هذا النذار ،فانه ميكن لرشكة الترصف التفويت يف هذه احلصص
دون أأي اذن قضايئ.
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الفصل  – 46يزداد عدد احلصص ابكتتاب حصص جديدة وينقص ابعادة رشاء حصص مكتتبة سابقا من
قبل صندوق الاستامثر امجلاعي.
غري أأنه ل جيوز اعادة رشاء حصص مكتتبة سابقا اذا اخنفضت القمية ا ألصلية للحصص املتداوةل اىل حد
ا ألدىن القانوين املنصوص عليه ابلفصل  38من هذه اجملةل ال اذا دخل الصندوق يف فرتة ما قبل التصفية.
واذا أأصبحت القمية ا ألصلية جملموع احلصص املتداوةل أأقل من ثليث حد ا ألدىن القانوين املنصوص عليه
ابلفصل  38من هذه اجملةل ،فعىل رشكة الترصف أأن تقوم بتسوية وضعية الصندوق يف أأجل أأقصاه ثالثة
أأشهر ابتداء من اترخي خمت الس نة املالية واذا تعذر ذكل فانه يتعني عىل رشكة الترصف حل الصندوق.
الفصل  – 47جتري معليات اعادة رشاء احلصص عىل أأساس قمية التصفية بعد طرح معولت اعادة الرشاء
اليت يقتضهيا النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي.
وتساوي قمية التصفية انجت قسمة قمية املوجودات الصافية لصندوق الاستامثر امجلاعي بعدد احلصص املتداوةل.
وجيب أأن حيدد النظام ادلاخيل للصندوق طرق واجراءات تقيمي املوجودات .وجيب أأن تضمن الطرق
والجراءات املس تعمةل التقيمي الصحيح للموجودات وجيب احتساب ذكل مرة عىل ا ألقل خالل الس نة
احملاسبية.

الفصل  – 48ميكن التفويت يف حصص صندوق الاستامثر امجلاعي منذ اكتتاهبا ال اذا نص النظام ادلاخيل
للصندوق عىل خالف ذكل.
الفصل  – 49تمت اعادة رشاء حصص صندوق الاستامثر امجلاعي نقدا .غري أأنه ،عند حل الصندوق ميكن
أأن تمت اعادة رشاء احلصص يف شلك س ندات وحقوق الرشاكت اليت يسامه فهيا الصندوق ،اذا نص نظامه
ادلاخيل عىل ذكل ويف غياب أأي حمك أأو رشط اس تثنايئ حيد من حرية التفويت يف هذه الس ندات
واحلقوق .
يتوىل املودع دليه تنفيذ وتسوية معليات اعادة الرشاء حسب الرشوط اليت يضبطها النظام ادلاخيل
للصندوق ،ومهنا خاصة أجال اعادة الرشاء اليت ل ميكن أأن تتجاوز مدهتا الس نة ابتداء من اترخي ايداع طلب
اعادة الرشاء.
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الفصل  – 50ميكن أأن ينص النظام ادلاخيل لصندوق الاستامثر امجلاعي عىل أأن جمللس الدارة أأو لهيئة
الدارة امجلاعية لرشكة الترصف اماكنية تعليق معليات اعادة الرشاء وكذكل معليات الصدار بصفة مؤقتة اذا
اقتضت ذكل ظروف غري عادية أأو اذا ما أأملته مصلحة حاميل احلصص وبعد أأخذ رأأي مراقب احلساابت،
عىل أأن حيدد النظام ادلاخيل رشوط أأخذ قرار التعليق وأأن ينص عىل وجوب اعالم حاميل احلصص حسب
اجراءات يضبطها.
وجيب أأن يمت دون تأأخري اعالم هيئة السوق املالية بقرار التعليق وبأأس بابه.
الفصل  – 51تتكون النتيجة الصافية لصندوق الاستامثر امجلاعي من مجموع املبالغ املتأأتية من الفوائض واملنح
واملرابيح واملتخدلات وماكفأت احلضور ومن أأي حماصيل أأخرى تتعلق ابلس ندات واحلقوق املكونة ملوجودات
هذا الصندوق ومن مداخيل املبالغ غري املس تعمةل خمصوم مهنا أأعباء ومعولت الاس تغالل والترصف.
وتتكون ا ألموال املعدة للتوزيع من النتيجة الصافية وا ألرابح املرحةل مع اضافة أأو خصم حسب احلاةل رصيد
حساب تسوية املداخيل املتعلقة ابلس نة املالية املنهتية والقمية الزائدة املتأأتية من التفويت.
جيب عىل رشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي يعمتد نظام توزيع ا ألموال أأن تقوم بتوزيع ا ألموال
املعدة للتوزيع املشار الهيا ابلفقرة الثانية من هذا الفصل يف أأجل أأقصاه مخسة أأشهر من اترخي خمت القوامئ
املالية.
الفصل  – 52يمت حل صندوق الاستامثر امجلاعي عند انقضاء مدته أأو يف احلالت املنصوص علهيا ابلفصول
 46و 58و 57من هذه اجملةل.
ويضبط النظام ادلاخيل للصندوق رشوط التصفية وكيفية توزيع املوجودات وتلكف رشكة الترصف بوظيفة
املصفي ،وعند الاقتضاء تعني احملمكة مصفيا طبقا ألحاكم جمةل الرشاكت التجارية.
الباب الثالث
قواعد خاصة
الفصل  – 53خيضع تكوين صندوق الاستامثر امجلاعي خيصص اكتتاب واقتناء حصصه للمستمثرين احلذرين
أأو للمسريين أأو ألجراء رشكة الترصف يف الصندوق أأو لرشكة الترصف نفسها أأو تصفيته املس بقة يف غري
احلالت املنصوص علهيا بنظامه ادلاخيل اىل ترصحي مس بق دلى هيئة السوق املالية .وتطبق هذه ا ألحاكم
عىل لك قسم من أأقسام الصندوق.
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وجيب عىل املودع دليه التثبت من أأن املكتتب أأو املقتين من بني املستمثرين املشار الهيم ابلفقرة ا ألوىل من
هذا الفصل .كام يتعني عليه التثبت من أأن املكتتب أأو املقتين رصح فعليا أأنه عىل عمل بأأن هذا الصندوق
خيضع ألحاكم هذا الفصل.
وجيب عىل رشكة الترصف أأن ترصح دون تأأخري دلى هيئة السوق املالية بلك تغيري حيصل يف أأحد العنارص
املمزية للترصحي ا ألصيل بتكوين صندوق الاستامثر امجلاعي أأو أأحد أأقسامه.
الفصل  – 54خيضع تكوين أأو تصفية صندوق الاستامثر امجلاعي يكون اكتتاب واقتناء حصصه مفتوح
ملستمثرين غري حذرين اىل ترخيص هيئة السوق املالية .وتطبق هذه ا ألحاكم عىل لك قسم من أأقسام
الصندوق.
وجيب لهذا الغرض عىل رشكة الترصف ايداع مطلب دلى هيئة السوق املالية طبقا لصيغ تضبط مبقتىض
ترتيب.
وتتوىل هيئة السوق املالية الرد عىل مطلب الرتخيص يف أأجل أأقصاه شهرين من اترخي ايداع املطلب
مصحواب بلك الواثئق الالزمة.
وجيب عىل رشكة الترصف اعالم هيئة السوق املالية دون تأأخري بلك تغيري حيصل يف أأحد العنارص املمزية
ملطلب الرتخيص يف تكوين صندوق الاستامثر امجلاعي أأو أأحد أأقسامه .وتقوم هيئة السوق املالية بتقدير اذا
ما اكن من شأأن هذه التغيريات أأن تربر ايداع مطلب ترخيص جديد.
الفصل  – 55جيب عىل الصندوق املشرتك للتوظيف يف ر أأس مال تمنية و صندوق املساعدة عىل
الانطالق و صندوق صناديق الاستامثر حتقيق نس بة الاستامثر خالل أأجل أأقصاه موىف الس نتني املواليتني
خلمت الس نة املالية املوالية اليت مت فهيا حترير احلصص.
ويف صورة التحرير التدرجيي للحصص ،حتتسب نس بة الاستامثر ابتداء من اترخي خمت الس نة املالية املوالية
اليت مت فهيا حترير احلصص.
ويف لك احلالت جيب الاحرتام املتواصل لهذه النس بة حىت ادلخول يف فرتة ما قبل التصفية للصندوق.
ويف الصورة اليت يمت فهيا التسديد أأو التفويت يف الس ندات أأو احلقوق موضوع نسب الاستامثر دون اعادة
استامثر املبلغ املتأأيت من معلية التسديد أأو التفويت ،فان هذه الس ندات واحلقوق تأأخذ بعني الاعتبار
18

لحتساب بسط النسب ابلسعر اذلي مت به اصدارها أأو اقتناؤها ملدة س تة أأشهر ابتداء من اترخي التسديد
أأو التفويت.
حني يتوىل الصندوق توزيع أأو اعادة رشاء احلصص مبا يعادل املبلغ املتأأيت من معلية التفويت ،فيتعني طرح
مبلغ التوزيع أأو اعادة الرشاء من املقام يف حدود سعر اكتتاب أأو اقتناء الس ندات أأو احلقوق اليت مت التفويت
فهيا.
الفصل  – 56يف الصورة اليت تكون فهيا الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا موضوع تصفية قضايئ ،فانه يقع
احتساب الس ندات واحلقوق موضوع النسب املشار الهيا ابلفصلني  22و 23من هذه اجملةل مضن صندوق
الاستامثر املشرتك ابلسعر اذلي مت به اكتتاهبا أأو اقتناؤها وذكل ملدة مخس س نوات ابتداء من قرار ادلخول
يف التصفية.
ويف الصورة اليت تعرف فهيا الرشاكت املؤهةل لالستامثر فهيا صعوابت من شأأهنا أأن تعيق مواصةل نشاطها
عىل معىن الفصلني  27و 388من جمةل الرشاكت التجارية وتكون موضوع قرار التصفية أأو ختفيض يف ر أأس
املال أأو ترفيع فيه طبقا للرشوط املنصوص علهيا ابلفصل  388سالف اذلكر ،فانه يقع احتساب الس ندات
واحلقوق موضوع النسب املشار الهيا ابلفصلني  22و 23من هذه اجملةل مضن موجودات صندوق الاستامثر
امجلاعي ابلسعر اذلي مت به اكتتاهبا أأو اقتناؤها وذكل ملدة مخس س نوات ابتداء من قرار جملس الدارة أأو
هيئة الدارة امجلاعية الرشكة.
الفصل  – 57تقرر هيئة السوق املالية حسب الرتخيص املشار اليه ابلفصل  54من هذه اجملةل اما بطلب
من املنتفع ابلرتخيص أأو مببادرة مهنا بعد سامع املنتفع ابلرتخيص اذا:
-

مل يمت اس تعامل الرتخيص يف أأجل أأقصاه اثين عرش شهرا ابتداء من اترخي اس ناده،
أأو مل يعد املنتفع ابلرتخيص يس تجيب للرشوط اليت منح عىل أأساسها الرتخيص،
أأو يف صورة خمالفته للتشاريع أأو الرتاتيب اجلاري هبا العمل،
أأو مت الانتفاع ابلرتخيص عىل أأساس تصارحي خاطئة أأو بأأية وس يةل أأخرى غري رشعية.

ول تعترب حالت السحب املنصوص علهيا ابملطة ا ألوىل والثانية من هذا الفصل عقوابت تأأديبية.
وينص قرار السحب عىل اترخي فاعليته.
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ويف صورة حسب الرتخيص جيب تصفية صندوق الاستامثر امجلاعي أأو القسم املعين طبقا للتشاريع والرتاتيب
اجلاري هبا العمل خالل س نة من اترخي قرار السحب.
الفصل  – 58ل ميكن حلاميل حصص صندوق الاستامثر امجلاعي طلب اعادة رشاء حصصهم قبل انقضاء
فرتة حمددة بنظامه ادلاخيل اليت ل ميكهنا أأن تتجاوز  10س نوات ،ال اذا نص النظام ادلاخيل للصندوق عىل
خالف ذكل ابلنس بة للمستمثرين احلذرين ،وميكن حلاميل احلصص ،بعد انقضاء هذه الفرتة ،املطالبة بتصفية
الصندوق اذا مل تمت الاس تجابة اىل مطالب اعادة الرشاء خالل س نة من اترخي ايداع هذه املطالب دلى
رشكة الترصف.
الفصل  – 59يف صورة امتالك رشكة الترصف يف الصندوق املشرتك للتوظيف يف ر أأس مال تمنية أأو
صندوق املساعدة عىل الانطالق ،أأو مسامههيا أأو مسريهيا أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني امللكفني
ابلترصف يف الصندوق حلصص ،ل ميكهنم الانتفاع ابعادة الرشاء ال بعد اعادة رشاء أأو تسديد احلصص
ا ألخرى املكتتبة وذكل يف حدود املبلغ احملرر أأو عند تصفية الصندوق.
الفصل  – 60ل ميكن لرشكة الترصف يف الصندوق املشرتك للتوظيف يف ر أأس مال تمنية أأو صندوق
املساعدة عىل الانطالق أأو صندوق الصناديق أأن توزع جزء من موجودات صندوق الاستامثر امجلاعي ال
عند انهتاء أخر فرتة اكتتاب وطبقا للرشوط املنصوص علهيا ابلفصلني  61و 63من هذه اجملةل.
الفصل  – 61ميكن ل لصندوق املشرتك للتوظيف يف ر أأس مال تمنية أأو صندوق املساعدة عىل الانطالق
أأو صندوق صناديق الاستامثر أأن يدخل يف فرتة ما قبل التصفية بعد الترصحي بذكل دلى هيئة السوق املالية
ومركز مراقبة ا ألداءات اخملتص ،وذكل :
 ابتداء من افتتاح الس نة املالية املوالية خلمت سنته املالية اخلامسة اذا مل يمت اكتتاب حصص جديدة منذانقضاء فرتة اكتتاب أأقصاها مثانية عرش شهرا اليت تيل مبارشة اترخي تكوينه،
 ابتداء من افتتاح الس نة املالية املوالية خلمت الس نة املالية اخلامسة اليت تيل تكل اليت متت خاللها أخرالاكتتاابت يف احلالت ا ألخرى .
ميكن عدم احرتام نسب الاستامثر املنصوص علهيا ابجملةل ابتداء من الس نة املالية اليت مت خاللها ايداع
الترصحي املنصوص عليه ابلفقرة ا ألوىل من هذا الفصل.
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الفصل  – 62خالل فرتة ما قبل التصفية ،ل ميكن لصندوق الاستامثر امجلاعي :
 السامح ابكتتاابت يف حصص جديدة، أأن ميتكل مضن موجوداته ابتداء من افتتاح الس نة املالية املوالية لتكل اليت انطلقت فهيا فرتة ما قبلالتصفية سوى :


س ندات أأو حقوق رشاكت غري مدرجة للتداول يف السوق الرئيس ية لبورصة ا ألوراق املالية بتونس
أأو س ندات أأو حقوق الرشاكت املدرجة للتداول ابلسوق الرئيس ية لبورصة ا ألوراق املالية بتونس
اليت مت أأخذها بعني الاعتبار يف احتساب نس بة الاستامثر املنصوص علهيا ابلفصلني  22و 23من
هذه اجملةل وكذكل التس بقات يف شلك حساب جاري للرشاكء لفائدة هذه الرشاكت .

توظيفات حماصيل التفويت يف موجوداته وحماصيل أأخرى يف انتظار توزيعها يف أأجل أأقصاه موىف الس نة
املالية املوالية للس نة اليت مت خاللها التفويت أأو حتقيق احملاصيل ،وكذكل توظيف الس يوةل.
الفصل  – 63ميكن لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي توزيع جزء من موجودات الصندوق نقدا
خالل فرتة ما قبل التصفية .
غري أأنه ميكن أأن يمت هذا التوزيع يف شلك س ندات وحقوق الرشاكت اليت يسامه فهيا الصندوق اذا نص
نظامه ادلاخيل عىل ذكل ويف غياب أأي أأحاكم أأو رشوط اس تثنائية حتد من حرية التفويت يف هذه
الس ندات وهذه احلقوق واذا منح مجيع حاميل احلصص اماكنية الاختيار بني اخلالص نقدا أأو يف شلك
س ندات وحقوق.
ختصص املبالغ أأو الس ندات واحلقوق املوزعة أأول لتسديد احلصص.
الفصل  – 64ميكن أأن ينص النظام ادلاخيل لصندوق املشرتك للتوظيف يف ر أأس مال تمنية و صندوق
املساعدة عىل الانطالق عند التصفية عىل منح جزء من موجوداته لرشكة الترصف ل يتجاوز  %30من
القمية الزائدة احملققة للصندوق.
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الفصل  – 65ل تنطبق أأحاكم الفصول من  55اىل  64عىل صناديق الاستامثر اخملتصة وصناديق
الاستامثر غري املقمية ويمت ضبط هذه ا ألحاكم مبقتىض النظام ادلاخيل للصندوق.
الباب الرابع
قواعد خاصة برشكة الترصف واملودع دليه ومبراقيب احلساابت
الفصل  – 66يكون املترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي رشكة الترصف املنصوص علهيا ابلفصل 20
من القانون عدد  96لس نة  2005املؤرخ يف  18أأكتوبر  2005املتعلق بتدعمي سالمة العالقات املالية
املرخص لها من قبل هيئة السوق املالية يف الترصف يف هذه الصناديق.
ميكن أأن يكون املترصف يف صناديق الاستامثر امجلاعي غري املقمية رشكة ترصف غري مقمية مرخص لها من
قبل هيئة السوق املالية.
عىل رشكة الترصف غري املقمية املرخص لها أأن تثبت عند احدااها أأن ر أأس مالها ا ألدىن ل يقل عن ما يعادل
ابلعمةل القابةل للتحويل  500أألف دينار.
تضبط مبقتىض ترتيب من هيئة السوق املالية صيغ واجراءات الرتخيص لرشكة الترصف غري املقمية اضافة اىل
قواعد حامية أأموال املستمثرين وسالمة العمليات.
وتقوم رشكة الترصف ابلترصف يف الصندوق ويف أأقسامه حلساب حاميل احلصص وفقا ألحاكم هذه اجملةل
وملا ينص عليه نظامه ادلاخيل .
وتتوىل رشكة الترصف متثيل حاميل احلصص يف لك ادلعاوى القضائية سواء عند الطلب أأو عند ادلفاع ويف
لك ا ألعامل اليت هتم حقوقهم وواجباهتم .ومتارس ابخلصوص احلقوق املتصةل ابلس ندات اليت يتضمهنا
الصندوق.
وميكن لرشكة الترصف الاقرتاض حلساب صندوق استامثر جامعي خمصص ملستمثرين حذرين أأو حلساب
أأحد أأقسامه يف حدود  %30من موجوداهتا رشيطة أأن تكون مغطاة مببالغ مكتتبة ول ميكن لها مطالبة
حاميل احلصص ال يف حدود املبالغ املكتتبة .وجيب التنصيص عىل ذكل رصاحة ابلنظام ادلاخيل للصندوق.
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ميكن لرشكة الترصف يف صناديق الاستامثر غري مقمية الاقرتاض حلساب الصندوق يف حدود موجوداته
رشيطة أأن تكون مغطاة مببالغ مكتتبة وجيب التنصيص عىل ذكل رصاحة ابلنظام ادلاخيل للصندوق.
ول ميكن لرشكة الترصف الاقرتاض حلساب صناديق الاستامثر امجلاعي أأو حلساب أأحد أأقسامه املفتوح
ملستمثرين غري حذرين.
الفصل  – 67عند خمت لك س نة مالية ،تتوىل رشكة الترصف اعداد جرد خملتلف عنارص موجودات
صندوق الاستامثر امجلاعي ويعرض ذكل اجلرد عىل مصادقة املودع دليه.
تقوم رشكة الترصف ابعداد القوامئ املالية لصندوق الاستامثر امجلاعي طبقا للرتاتيب احملاسبية اجلاري هبا
العمل .وحتدد عند الاقتضاء مبلغ ا ألموال املعدة للتوزيع املنصوص علهيا ابلفصلني  40و 51من هذه اجملةل
واترخي توزيعها .وتعد تقريرا حول ادارة الصندوق خالل الس نة املالية املنقضية.
حيقق مراقب احلساابت ،وحتت مسؤوليته يف سالمة هذه الواثئق ويضمن نزاههتا طبق ا ألحاكم القانونية
والرتتيبية اجلاري هبا العمل.
وتوضع القوامئ املالية وتقرير مراقب احلساابت وكذكل تقرير رشكة الترصف عىل ذمة حاميل احلصص ابملقر
الاجامتعي لرشكة الترصف يف أأجل أأقصاه س تة أأشهر من اترخي خمت الس نة املالية .وتودع نسخة من هذه
الواثئق دلى هيئة السوق املالية كام ترسل نسخة مهنا للك من يطلهبا من حاميل احلصص.
وجيب عىل رشكة الترصف فامي خيص صناديق الاستامثر امجلاعي اليت خيضع تكويهنا لرتخيص هيئة السوق
املالية ،أأن تنرش القوامئ املالية للصندوق ابلنرشية الرمسية لهيئة السوق املالية يف أأجل أأقصاه س تة أأشهر من
اترخي خمت الس نة املالية.
الفصل  – 68جيب أأن تودع موجودات صندوق الاستامثر امجلاعي دلى مودع دليه وحيد يكون بناك عىل
معىن الترشيع املتعلق ابلبنوك أأو من ا ألشخاص املعنويني اذلين يوجد مقرمه الاجامتعي ابمجلهورية التونس ية
واملسجلني بقامئة تضبط مبقتىض قرار من الوزير امللكف ابملالية.
جيب أأن تودع موجودات صندوق الاستامثر امجلاعي غري املقمي دلى مودع دليه وحيد يكون بناك غري مقمي
منتصب ابلبالد التونس ية أأو بناك مقمي طبقا للرشوط املنصوص علهيا بترشيع الرصف اجلاري به العمل.
يقوم املودع دليه مبسك جسل موجودات صندوق الاستامثر جامعي خمصص ملستمثرين حذرين والاحتفاظ
ابلس يوةل.
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يتعني عىل املودع دليه الاحتفاظ مبوجودات صندوق الاستامثر جامعي املفتوح لفائدة مستمثرين غري حذرين.
يتأأكد املودع دليه خاصة:
 من أأن لك ادلفوعات املنجزة من قبل املكتتبني أأو نيابة عهنم عند الاكتتاب مت اس تالهما و أأن لك
الس يوةل مت تسجيلها.
 و بصفة عامة املتابعة الالزمة للتدفقات النقدية لصندوق الاستامثر امجلاعي.
جيب عىل املودع دليه:
 التأأكد من أأن معلية التفويت والاصدار واعادة الرشاء والتسديد والالغاء من قبل رشكة الترصف
متطابقة مع ا ألحاكم الترشيعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل والنظام ادلاخيل أأو نرشة الصدار عند
الاقتضاء.
 التأأكد من أأن احتساب قمية موجودات الصندوق متطابقة مع ا ألحاكم الترشيعية والرتتيبية اجلاري هبا
العمل والنظام ادلاخيل أأو نرشة الصدار عند الاقتضاء.
 تنفيذ توجهيات رشكة الترصف ما مل تتعارض مع ا ألحاكم الترشيعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل
والنظام ادلاخيل أأو نرشة الصدار عند الاقتضاء.
يمت تعيني املودع دليه ابلنظام ادلاخيل للصندوق .ول جيب أأن ينمتي املودع دليه ورشكة الترصف اىل نفس
اجملمع.
وميكن لهيئة السوق املالية أأن تقرر بعد سامع املعين ا ألمر ،التوقيف الوقيت أأو الهنايئ ،ملهمة املودع دليه
موجودات صندوق الاستامثر امجلاعي.
الفصل  – 69تكون رشكة الترصف واملودع دليه مسؤولني فرادى أأو ابلتضامن حسب احلاةل أأمام الغري
و أأمام حاميل احلصص عن خمالفة ا ألحاكم الترشيعية والرتتيبية املطبقة عىل صندوق الاستامثر امجلاعي أأو
خرق نظامه ادلاخيل أأو ارتاكب أأخطاء يف حقه.

24

الفصل  – 70ينجر وجواب عن لك حمك هنايئ صادر ابدانة املودع دليه أأو مسريي رشكة الترصف يف
صندوق الاستامثر امجلاعي طبقا ل ألحاكم اجلزائية الواردة هبذه اجملةل اهناء هماهمم وحرماهنم من ا ألهلية لتعاطي
املهام املنصوص علهيا هبذه اجملةل.
وتنطبق أأحاكم الفقرة ا ألوىل من هذا الفصل يف الصورة اليت يصدر فهيا ضد مسريي رشكة الترصف يف
صندوق الاستامثر امجلاعي أأو املودع دليه:
 حمك ابت من أأجل الزتوير أأو التدليس أأو الرسقة أأو خيانة مؤمتن أأو التحيل أأو الاختالس املرتكبمن قبل موظف معويم أأو ش هبه أأو مؤمتن معويم أأو حمتسب معويم أأو اصدار ش يك دون رصيد
أأو املشاركة يف لك هذه اجلرامئ أأو خمالفة تراتيب الرصف أأو الترشيع املتعلق مباكحفة غسل ا ألموال
ومتويل الرهاب.
 حمك ابت ابلفالس.الفصل  – 71ميكن لهيئة السوق املالية لسبب وجيه وبطلب من حامل أأو حاميل حصص ميلكون أأغلبية
حصص صندوق الاستامثر امجلاعي أأن ترصح ابقاةل مسريي رشكة الترصف يف الصندوق أأو ابهناء همام
املودع دليه موجوداته.
وميكن للمودع دليه أأن يطلب من هيئة السوق املالية لسبب وجيه اقاةل مسريي رشكة الترصف يف صندوق
الاستامثر امجلاعي وجيب أأن يعمل بذكل مراقب حساابت الصندوق.
كام ميكن لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي أأن تطلب من هيئة السوق املالية لسبب وجيه اهناء
همام املودع دليه وجيب أأن تعمل بذكل مراقب حساابت الصندوق.
ويف صورة اقاةل مسريي رشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي تعني هيئة السوق املالية مترصفا وقتيا
اىل حني تعيني مسريين جدد أأو اذا تعذر ذكل اىل حني تصفية الصندوق.
ويف صورة اهناء هيئة السوق املالية همام املودع دليه موجودات صندوق الاستامثر امجلاعي ،فان هذا القرار
يدخل حزي التنفيذ ابتداء من اعالم املودع دليه ورشكة الترصف به .وجيب عىل رشكة الترصف أأن تودع
دلى هيئة السوق املالية مطلب ترخيص يف تعيني مودع دليه جديد للصندوق وذكل يف أأجل أأقصاه س بعة
أأنام معل ابتداء من اترخي اعالهما بقرار اهناء همام املودع دليه .ويواصل املودع دليه اذلي وضع حد ملهامه،
نشاطه اىل حني اعالمه واعالم رشكة الترصف بقرار الرتخيص يف تعيني املودع دليه اجلديد من قبل هيئة
السوق املالية.
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وتعمل هيئة السوق ا ألشخاص املعنيني بلك وس يةل ترتك أأثرا كتابيا.
الفصل  – 72ل ميكن دلائين رشكة الترصف واملودع دليه تتبع اس تخالص ديهنم عىل موجودات صندوق
الاستامثر امجلاعي.
الفصل  – 73جيب عىل رشكة الترصف واملودع دليه أأن يعملوا ملصلحة حاميل حصص صندوق الاستامثر
امجلاعي دون سوامه و أأن تتوفر فهيم الضامانت الاكفية فامي خيص التنظمي والوسائل الفنية واملالية وكفاءة
ورشف املسريين والعاملني حتت امرهتم وعلهيم أأخذ لك التدابري اليت من شأأهنا ضامن سالمة اجناز العمليات.
الفصل  – 74يعني مراقب حساابت صندوق الاستامثر امجلاعي من قبل جملس ادارة أأو هيئة الدارة
امجلاعية لرشكة الترصف من بني اخلرباء احملاس بني املرمسني دجدول اخلرباء احملاس بني للبالد التونس ية ملدة
ثالث س نوات طبقا للترشيع اجلاري به العمل.
بقطع النظر عن الزتاماته القانونية جيب عىل مراقب حساابت صندوق الاستامثر امجلاعي أأن:
-

يعمل وكيل امجلهورية اب ألحداث الجرامية اليت بلغ ه العمل هبا،
يعمل هيئة السوق املالية فورا بلك معل من شأأنه أأن يشلك خطرا عىل مصاحل صندوق الاستامثر
امجلاعي وحاميل احلصص،
يسمل لهيئة السوق املالية خالل الس تة أأشهر املوالية خلمت لك س نة مالية تقريرا عن املراقبة اليت قام
هبا،
يوجه لهيئة السوق املالية نسخة من تقريره اخملصص للجلسة العامة لرشكة الترصف يف الصندوق.

ميكن لهيئة السوق املالية بعد سامع املعين اب ألمر أأن تتخذ ضد لك مراقب للحساابت خيل ابللزتامات
املناطة بعهدته قرارا يقيض حبرمانه من ممارسة نشاطه دلى صناديق الاستامثر امجلاعي وذكل بصفة مؤقتة ل
تتجاوز ثالث س نوات أأو بصفة هنائية .ويمت اعالم مراقب احلساابت ابلقرار بواسطة أأية وس يةل ترتك أأثرا
كتابيا.
الباب الرابع
قواعد خاصة بواجبات الاعالم
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الفصل  – 75ل ميكن لصندوق الاستامثر امجلاعي اذلي خيضع تكوينه لرتخيص هيئة السوق املالية أأن يتلقى
الاكتتاابت ال بعد اعداد نرشة اصدار مؤرش علهيا من قبل هيئة السوق املالية .وتضبط التنصيصات
الواجب ادراهجا بنرشة الصدار برتتيب لهيئة السوق املالية.
وجيب تسلمي نرشة الصدار مس بقا قبل أأي اكتتاب .ويكون هذا التسلمي دون مقابل وبأأية وس يةل.
الفصل  – 76تعمل رشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي حاميل احلصص بتسميات من ميثلها يف
همام مديرين عامني أأو والكء أأو أأعضاء جملس الدارة أأو أأعضاء هيئة الدارة امجلاعية أأو جملس املراقبة
للرشاكت اليت يسامه فهيا صندوق الاستامثر امجلاعي.
الفصل  – 77جيب عىل رشكة الترصف أأن تودع مس بقا دلى هيئة السوق املالية لك واثئق صندوق
الاستامثر امجلاعي املعدة للنرش أأو للتوزيع.
وميكن لهيئة السوق املالية عند الاقتضاء أأن تأأمر بتصحيح الواثئق اذا ما احتوت عىل أأخطاء كام ميكهنا منع
نرشها أأو توزيعها.
وميكن لهيئة السوق املالية أأن تطلب من رشكة الترصف لك الواثئق اليت متكهنا من القيام مبهاهما.
الفصل  – 78حتدد هيئة السوق املالية برتتيب الرشوط اليت يمت مبقتضاها اعالم حاميل احلصص من قبل
رشكة الترصف صندوق الاستامثر امجلاعي وكذكل رشوط اللجوء اىل السعي املصفقي واىل وسائل الشهار.
العنوان الثالث
رقابة هيئة السوق املالية
الفصل  – 79تتوىل هيئة السوق املالية الرشاف عىل صناديق الاستامثر امجلاعي ومراقبهتا.
وختضع رشاكت الاستامثر ذات ر أأس مال تمنية اليت تترصف يف موارد موضوعة عىل ذمهتا من قبل املستمثرين
ورشاكت الترصف يف صناديق الاستامثر امجلاعي واملودع دلهيم ومسريهيم والعاملني حتت امرهتم لرقابة هيئة
السوق املالية ولسلطهتا التأأديبية .وهتدف هذه املراقبة اىل التثبت من مطابقة نشاط هذه املؤسسات
ل ألحاكم القانونية والرتتيبية اجلاري هبا العمل.
وتطبق علهيم أأحاكم الفصول  41اىل  44و 48اىل  52من القانون عدد  117لس نة  1994املؤرخ يف 14
نومفرب  1994واملتعلق ابعادة تنظمي السوق املالية.
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وللقيام ابلرقابة ،ميكن لهيئة السوق املالية طلب لك الواثئق والرشادات اليت تراها رضورية واجراء مجيع
التحرنات عىل عني املاكن.
الفصل  – 80ميكن لهيئة السوق املالية أأن تقرر بصفة وقتية تعليق معليات اصدار واعادة رشاء حصص
صندوق الاستامثر امجلاعي اذا اقتضت ذكل ظروف غري عادية أأو اذا ما أأملته مصلحة حاميل احلصص.
وينرش قرار التعليق ابلنرشية الرمسية لهيئة السوق املالية.

العنوان الرابع
أأحاكم جزائية
الفصل  – 81يعاقب ابلسجن من س تة عرش يوما اىل س نة وخبطية ترتاوح من مخسة ألف اىل أأربعني
أألف دينار أأو ابحدى العقوبتني فقط لك خشص أأو مسري لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي
خيضع تكوينه وتكوين أأقسامه اىل ترخيص هيئة السوق املالية ابدر بتكوين الصندوق املشار اليه دون
احلصول عىل الرتخيص املنصوص عليه ابلفصل  53من هذه اجملةل أأو واصل تعاطي النشاط بعد حسب
الرتخيص منه تبعا لعقوبة تأأديبية.
وتطبق نفس العقوبة عىل لك مسري لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي أأو يف قسم من أأقسامه
خيضع تكوينه وتكوين أأقسامه اىل ترخيص هيئة السوق املالية ابدر بتصفية الصندوق املشار اليه دون
احلصول عىل الرتخيص املنصوص عليه ابلفصل  53من هذه اجملةل.
وتطبق نفس العقوبة عىل لك مسري لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي خيضع تكوينه اىل ترخيص
هيئة السوق املالية قام بتوظيف احلصص املصدرة من قبل الصندوق دون احلصول عىل تأأشرية نرشة
الصدار املشار الهيا ابلفصل  75من هذه اجملةل .وتضاعف العقوبة عند العود.
الفصل  – 82يعاقب خبطية ترتاوح من مخسة ألف اىل أأربعني أألف دينار لك خشص أأو مسري لرشكة
الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي أأو يف قسم من أأقسامه خيضع تكوينه وتكوين أأقسامه اىل ترصحي
دلى هيئة السوق املالية ابدر بتكوين الصندوق املشار اليه دون القيام ابلترصحي املنصوص عليه ابلفصل 37
من هذه اجملةل أأو واصل تعاطي النشاط بعد أأن صدر ضده قرار ابلتوقيف الهنايئ عن ممارس ته.
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وتطبق نفس العقوبة عىل لك مسري لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي أأو يف قسم من أأقسامه
خيضع تكوينه وتكوين أأقسامه اىل ترصحي دلى هيئة السوق املالية ابدر بتصفية الصندوق املشار اليه دون
القيام ابلترصحي املنصوص عليه ابلفصل  37من هذه اجملةل.
الفصل  – 83يعاقب ابلسجن من س تة عرش يوما اىل س نة وخبطية ترتاوح من مخسة ألف اىل أأربعني
أألف دينار أأو ابحدى العقوبتني فقط لك مسري لرشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية متارس نشاط الترصف
يف موارد خاصة لفائدة الغري من مستمثرين غري حذرين دون احلصول عىل الرتخيص املنصوص عليه ابلفصل
 14من هذه اجملةل أأو واصل تعاطي النشاط بعد حسب الرتخيص منه تبعا لعقوبة تأأديبية.
يعاقب خبطية ترتاوح من مخسة ألف اىل أأربعني أألف دينار لك مسري لرشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية
متارس نشاط الترصف يف موارد خاصة لفائدة الغري من مستمثرين حذرين مل يقم ابلترصحي املشار اليه ابلفصل
 14من هذه اجملةل أأو واصل تعاطي النشاط بعد أأن صدر ضده قرار ابلتوقيف الهنايئ عن ممارس ته.
الفصل  – 84يعاقب خبطية ترتاوح من مخسة ألف اىل أأربعني أألف دينار لك مسري لرشكة الترصف يف
صندوق الاستامثر امجلاعي خيضع تكوينه اىل ترخيص أأو لك مسري لرشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية
متارس نشاط الترصف يف موارد خاصة لفائدة الغري من مستمثرين غري حذرين اذلي مل يعني مراقب حساابت
الصندوق أأو الرشكة.
ويعاقب خبطية ترتاوح من أألفني اىل عرشين أألف دينار لك مسري لرشكة الترصف يف صندوق الاستامثر
امجلاعي خيضع تكوينه اىل ترصحي أأو لك مسري لرشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية متارس نشاط الترصف يف
موارد خاصة لفائدة الغري من مستمثرين حذرين اذلي مل يعني مراقب حساابت الصندوق أأو الرشكة.
الفصل  – 85يعاقب ابلسجن من س نة اىل مخس س نوات وخبطية ترتاوح بني مخسة ألف اىل عرشة
ألف دينار أأو ابحدى العقوبتني فقط لك مراقب حساابت تعمد اعطاء أأو تأأييد معلومات اكذبة عن حاةل
صندوق الاستامثر امجلاعي أأو مل يعمل وكيل امجلهورية اب ألحداث الجرامية اليت بلغ ه العمل هبا.
وتطبق نفس العقوبة عىل لك مسري لرشكة ترصف يف صندوق الاستامثر امجلاعي أأو للمودع دليه موجوداته
ولك خشص تثبت مسؤوليته ممن ه صفة لمتثيل الصندوق اذا تعمد عرقةل أأعامل مراقب احلساابت أأثناء القيام
ابملراجعة أأو املراقبة أأو امتنع عن مده ابلواثئق الالزمة ألداء هممته.
الفصل  – 86يعاقب خبطية ترتاوح من س تة ألف اىل عرشين أألف دينار وعند العود خبطية ترتاوح من
عرشين أألف اىل س تني أألف دينار املؤسس أأو الرئيس مدير العام أأو املدير العام أأو رئيس هيئة الدارة
امجلاعية لرشكة استامثر ذات ر أأس مال تمنية ل متارس نشاط الترصف يف موارد خاصة لفائدة الغري من
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مستمثرين حذرين أأو غري حذرين أأو أأحد أأعضاء جملس ادارهتا أأو هيئة ادارهتا امجلاعية اذلي خيالف احدى
أأحاكم هذه اجملةل املتعلقة برشوط التكوين والتس يري وواجبات العالم.
العنوان اخلامس
أأحاكم خمتلفة
الفصل  – 87جيب عىل رشاكت الترصف يف صناديق الاستامثر امجلاعية وعىل رشاكت الاستامثر ذات
ر أأس مال تمنية تكوين مجعية همنية وحيدة يكون الاخنراط فهيا وجواب .وتقوم امجلعية بدور الوس يط بني
أأعضاهئا وبني السلط العمومية اخملتصة فامي يتعلق بلك املسائل اليت هتم نشاط ر أأس مال الاستامثر .وخيضع
القانون ا ألسايس للجمعية للمصادقة املس بقة للوزير امللكف ابملالية بعد أأخذ ر أأي هيئة السوق املالية.
الفصل  – 88جيب عىل امجلعية املهنية لرشاكت الترصف يف صناديق الاستامثر امجلاعية ولرشاكت الاستامثر
ذات ر أأس مال تمنية وضع مدونة سلوكيات للمهنة ملزمة مجليع أأعضاهئا وتسامه امجلعية يف ضامن احرتام
أأحاكهما.
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