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  لهيئة السوق المالية 18دد ــقرار عام ع

 افظ األوراق الماليةبالتغييرات الطارئة على شركة التصرف في محيتعلق  2012جوان  21بتاريخ 

واجبات اإلعالم المنجرة عنهاخالل مدة نشاطها و لفائدة الغير  

  

  
  إن مجلس هيئة السوق المالية،

  
و المتعلق بإعادة تنظيم  1994نوفمبر  14لمؤرخ في ا 1994لسنة  117بعد إطالعه على القانون عدد 

  منه، 48و  31و  28السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصول 
  

 24المؤرخ في  2001لسنة  83وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 
  الالحقة، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص 2001جويلية 

  
تعلق بتدعيم سالمة العالقات الم 2005 أكتوبر 18المؤرخ في  2005لسنة  96عدد  وعلى القانون

  منه، 20وخاصة الفصل  المالية
  

في األوراق المالية وبالتصرف وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي 
 2010أفريل  29مؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في ، الفي محافظ األوراق المالية لفائدة الغير

  منه، 145خاصة الفصل و 2013 فيفري 15ه بقرار وزير المالية المؤرخ في كما تم تنقيحه وإتمام
  

  
  :يصدر القرار العام اآلتي نصه 

  
  

ت واجباخالل مدة نشاطها والتصرف  ةالطارئة على شركالتغييرات الخاضعة إلى ترخيص و - أوال
  اإلعالم المنجرة عنها

  
  :الفصل األول 

  
عادة النظر في الترخيص تبرر التغييرات التالية الطارئة على شركة التصرف خالل مدة نشاطها إ

  :  تستوجب منح ترخيص جديد يتعلق بالتغيير المزمع إدخالهالممنوح و
  

  ،ملف الترخيص األصليغير معلن عنه في  تصرف إضافة نشاط - 
من قبل شخص أو عدة التصرف أو غير مباشر لجزء من رأس مال شركة  كل اقتناء مباشر - 

  اشخاص يؤدي إلى التحكم فيها،
  ،تصرف اتشركبين  أو اندماج انقسامكل عملية  - 
ترتيب هيئة السوق المالية من  148المشار اليهم بالفصل  مسيري شركة التصرفأحد تغيير  - 

الية وبالتصرف في محافظ األوراق المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق الم
  ،المالية لفائدة الغير
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  ،فرعإضافة  - 
  ،أو المحاسبي اإلداري ض التصرفيفوت - 
  ،اإلداري أو المحاسبيفي التصرف  المفوض النشاط استعادة - 
  .تحويل جزء من األنشطة أو كلها إلى محل جديد - 

  
  : 2الفصل 

  :ئة السوق المالية يحتوي علىتستوجب التغييرات الخاضعة إلى ترخيص إيداع ملف لدى هي
   

   ،تصرفال ةشركمحين ل ملف ترخيص - 
  ،ضروريةتصرف ال ةشركوكل وثيقة تعتبرها المؤيدات  - 
 ،العموممشروع أو مشاريع البالغ الموجه للمساهمين و  - 
   .الوثائق الصادرة عن هياكل المداولة عند االقتضاء - 

  
  .ة أو معلومة إضافيةويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب مدها بكّل وثيق

  
  : 3الفصل 

يعتبر هذا و. هيئة السوق الماليةإال بعد الحصول على ترخيص  المبرمجة التغييراتبال يتم القيام 
  .من هذا القرار العام 2المشار إليه بالفصل  البالغالترخيص موافقة على مشروع 

  
ويقصد بالتطبيق الفوري  .و الحقةعلى ما إذا كان التغيير سيتم بصورة فورية أ البالغويجب أن ينص 

  .العمومالموجه للمساهمين و للبالغالدخول الفعلي للتغيير بعد ثالثة أيام عمل من النشر الفعلي 
  

  : 4الفصل 
 يجب إعالم مراقبي الحسابات دون تأخير بالتغييرات المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار

في  حسب الصيغ المبينة العمومموجه للمساهمين ووع إعالم التغييرات موضهذه ويجب أن تكون  العام
  .الملحق بهذا القرار العامالجدول 

  
خالل مدة نشاطها التصرف  ةالتغييرات غير الخاضعة إلى ترخيص و الطارئة على شرك – ثانيا

  واجبات اإلعالم المنجرة عنهاو
  

  : 5الفصل 
رف خالل مدة نشاطها إعادة النظر في الترخيص تبرر التغييرات التالية الطارئة على شركة التصال 

  : بها  هيئة السوق المالية إعالمفقط الممنوح و تستوجب 
 ،شركةتغيير تسمية ال - 
 ،شركةال إحداثياتتغيير  - 
 ،شركةلل العقد التأسيسيتعديل  - 
يؤثر مما من شأنه ان ال  شركة التصرفالمساهمين المباشرين والغير المباشرين في تغيير  - 

  ،التحكم في الشركة على
 ،التصرف المسؤولين عنن الماليين او مسيريال تغيير - 
 .والرقابة الداخلية التنظيمو الوسائلفي  تغييركل  - 
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  : 6الفصل 
أو /و مكتوبموضوع  هيئة السوق المالية تستوجب إعالمالتي كون التغييرات تأن عند االقتضاء يجب 
  .بهذا القرار العامالملحق في الجدول  حسب الصيغ المبينة بالغ

  
  : 7الفصل 

قبل العموم للمساهمين وأن تتثبت من النشر الفعلي للمعلومة الموجهة  التصرف اتيجب على شرك
  .حيز التنفيذ االمعلن عنه اتدخول التغيير

  
  : 8الفصل 

ريقة وتحدد الهيئة ط. القراريجب أن يتم مسبقا إعالم هيئة السوق المالية بكل تغيير ال ينص عليه هذا 
  .العمومالمعالجة المالئمة و كذلك وسيلة إعالم 

 
 

 تأشيرة وزيـر المـاليـة            عن مجلس هيئة السوق المالية

                    الرئيس   
  إليــاس الفخـفاخ   

                صـالح الصـايل
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 الغير ة لفائدةالتصرف في محافظ األوراق المالي اتلتغييرات الطارئة على شركاجدول 

 

 

التغييرات الخاضعة إلى  صيغ اإلعالم
إعالم هيئة السوق 

 المالية

التغييرات الخاضعة إلى 
ترخيص مسبق من قبل 

 هيئة السوق المالية 

 

الغير األوراق المالية لفائدة نطاق أنشطة شركة التصرف في محافظ  

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 

 يةلهيئة السوق المال

  
X 

إضافة نشاط تصرف 
غير معلن عنه في ملف 

 الترخيص األصلي

هيئة السوق  إعالم
 عن طريق المالية

بالغ بالنشرية مكتوب و
الرسمية لهيئة السوق 

 المالية

  
 
 
X 

كل اقتناء مباشر أو 
غير مباشر لجزء من 
رأس مال شركة 

من قبل التصرف 
عدة اشخاص  شخص أو

  يؤدي إلى التحكم فيها
 

في صحيفة يومية بالغ 
و بالنشرية الرسمية 

 لهيئة السوق المالية

  
 
 
X 

أو  انقسامكل عملية 
 اتشركبين  اندماج

 يتمثل غرضها التصرف
التصرف في محافظ في 

األوراق المالية لفائدة 
 الغير

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 

 لهيئة السوق المالية

  
X 

مسيري أحد تغيير 
 شركة التصرف

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 

 لهيئة السوق المالية

  
X 

  فرعإضافة 
 

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 

 لهيئة السوق المالية

  
X 

ض التصرف يفوت
  اإلداري أو المحاسبي

 

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 

 لهيئة السوق المالية

  
 
X 

 وضالمف النشاط استعادة
في التصرف اإلداري 

  أو المحاسبي
 

الغير في محافظ األوراق المالية لفائدةشركة التصرف في تعريف   

بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 
 لهيئة السوق المالية

 
X 

 شركةتغيير تسمية ال 
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بالغ في صحيفة يومية 
و بالنشرية الرسمية 
 لهيئة السوق المالية

 
X 
 

من تحويل جزء  
األنشطة أو كلها إلى 

  محل جديد
 

هيئة السوق  إعالم
 عن طريق المالية

بالغ بالنشرية مكتوب و
الرسمية لهيئة السوق 

 المالية

 
X 

 شركةال إحداثياتتغيير  

 

الغير محافظ األوراق المالية لفائدةشركة التصرف في هيكل رأس مال   
بالغ في صحيفة يومية 

بالنشرية الرسمية و
ق الماليةلهيئة السو  

 
X 

 
X 

 تغيير إذا ادى ذلك الى 
مباشر اوغير مباشر في 

  التحكم في الشركة

المساهمين تغيير 
المباشرين والغير 

شركة المباشرين في 
مما من شأنه  التصرف

التحكم  يؤثر علىان ال 
 في الشركة

  الغير محافظ األوراق المالية لفائدةفي  شركة التصرفالوسائل البشرية والتقنية ل

هيئة السوق  إعالم
 عن طريق المالية

 مكتوب 

 
X 

ن الماليين مسيريال تغيير 
 ن عنمسؤوليالاو 

 التصرف

هيئة السوق  إعالم
 عن طريق المالية

 مكتوب 

 
X 

 الوسائلفي  تغييركل  
والرقابة  التنظيمو

 الداخلية
 

 

  
 


