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  ترتيب هيئة السوق المالية
  (1)المتعلق بالمساهمة العامة

  
  

  إن هيئة السوق المالية،
والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117بعد إطالعها على القانون عدد 

 منه،    29وخاصة الفصل 
  

  :قررت ما يأتي
  

  :الفصل األول 
ل اإلصدارات واإلدراجات ألوراق وأدوات مالية عن طريق المساهمة العامة وعلى يطبق هذا الترتيب على ك

  .العروض العمومية
  

  : 2الفصل 
  :يطبق هذا الترتيب على 

  

  األشخاص الذين يتلقون االدخار عن طريق المساهمة العامة،  -

  

المراقبة المحاسبية أو في الوسطاء بالبورصة واألشخاص الذين يتدخلون في إطار نشاطهم المهني في عمليات  -
  عمليات التركيب القانوني أو المالي الذي يخص األوراق واألدوات المالية الموظفة عن طريق المساهمة العامة،

  

  األشخاص الذين يتولون إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية لألوراق المالية أو األدوات المالية، -

  

  المعلومات الموجهة للعموم، األشخاص المكلفين بإبداء الرأي حول -

  

  مسيري المصدر، -

  

  شركة اإليداع والمقاصة والتسوية، -

  

  .المستثمرين في األوراق واألدوات المالية -
  

  : 3الفصل 
  :في إطار هذا الترتيب يقصد بـ 

  

رين كل شخص يمارس  مهام رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو مجلس إدارة وكذلك الممثلين القا": مسير" -
   .ألشخاص معنويين يتلون وظائف أعضاء مجلس إدارة

  

   .كل شخص معنوي له صفة مصدر يتلقى االدخار عن طريق المساهمة العامة" : مصدر" -

  

   .كل شخص طبيعيا كان أو معنويا" : شخص" -

  

تثمار وسندات األسهم واألسهم ذات األولوية في الربح دون حق االقتراع وشهادات االس" : األوراق المالية" -
المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل إلى اسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في األوراق المالية 

   .والحقوق المرتبطة باألوراق المالية التي سبق ذكرها واألدوات المالية األخرى القابلة للتداول داخل أسواق منظمة

  

  . صدار ألوراق ماليةكل عرض ألوراق مالية أو إ" : توظيف"  -
  

  : 4الفصل 
  .يجب أن تكون المعلومة الموجهة للعموم موثوقا فيها ووجيهة وواضحة وقابلة للمقارنة وكاملة وصادقة

  
  

                                                 
  تنقيحه بقرار من وزير المالية مؤرخ فيو 2000نوفمبر  17كما وقع التأشير عليه بقرار من وزير المالية مؤرخ في  (1)

و قرار من  2006جويلية  12و قرار من وزير المالية مؤرخ في  2005سبتمبر  24و قرار من وزير المالية مؤرخ في  2001أفريل  7 
 وقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2009ر أكتوب 16ي ن وزير المالية مؤرخ فوقرار م 2008سبتمبر  17وزير المالية مؤرخ في 

 .2022ماي  16وقرار من وزيرة المالية مؤرخ في  2018مارس  26مالية مؤرخ في وقرار من وزير ال  2017 مارس 28 
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  : 5الفصل 
  .كل إبالغ للعموم لمعلومة ال تستجيب لشروط الفصل السابق يعد خرقا لحسن إعالم العموم

  
  العنوان األول

  في نشرة اإلصدار
  
  ألولالباب ا

  في طلب التأشيرة
  

  : 6الفصل 
يجب على كل شركة أو شخص ينوي القيام بعرض عمومي لورقة مالية أو إصدار أو إدراج ورقة مالية بالبورصة 

  .أن يقوم مسبقا بإعداد نشرة إصدار وعرضها على هيئة السوق المالية للحصول على التأشيرة
  

لنشرة محررة باللغتين العربية والفرنسية ومرفوقة بالوثائق ويتم طلب التأشيرة بإيداع ثالث نسخ من مشروع ا
يوم عمل  20المنصوص عليها بهذا الترتيب من قبل الوسيط بالبورصة أو الشخص المكلف بتركيب العملية وذلك 

  .بالبورصة على األقل قبل التاريخ المرتقب لالكتتاب أو اإلدراج
  

اية تسلم هيئة السوق المالية المعلومات أو العنايات المهنية التي يوما المذكور إلى غ 20ويتوقف احتساب أجل الـ
  .تطلبها

  
  : 7الفصل 

يجب أن تتضمن نشرة اإلصدار كل المعلومات الالزمة للعموم لبناء حكمهم حول أمالك المصدر ونشاطه ووضعيته 
ت المعروضة وتبين المالحق المالية وأدائه وتطور وضعيته المالية وآفاقه وكذلك حول الحقوق المرتبطة بالسندا

  .المصاحبة لهذا الترتيب تلك المعلومات حسب طبيعة األوراق المالية المعنية وشروط توظيفها
  

ويجب أن تكون نشرة اإلصدار ممضاة من طرف الشخص المؤهل إللزام الشركة ومن طرف جميع األشخاص الذين 
  .ومات الواردة بهاأبدوا آراءهم حول النشرة وكذلك الذين شهدوا بصحة المعل

  
  :  8الفصل 

  )2005سبتمبر  24قرار من وزير المالية مؤرخ في ) (فقرة أولى جديدة( 
   

  :يرفق مشروع النشرة بالوثائق التالية 
  

  نسخة محّينة من العقد التأسيسي، -
   

  محضر أو محاضر وتقارير الهيكل أو الهياكل التي قررت التوظيف، -
  

  مكلف باإلعالم لدى المصدر،التعريف بهوية الشخص ال -
  

  قائمة في المسيرين، -
  

بالنسبة للشركات المكّونة ، القوائم المحاسبية مصادق عليها كما يجب، مرفوقة بتقارير مراقب الحسابات بعنوان  -
يرة السنتين المحاسبتين األخيرتين بالنسبة للشركات التي مّر على تكوينها أكثر من سنتين، والسنة المحاسبية األخ

   .بالنسبة للشركات التي مّر على تكوينها أقل من سنتين

  
  

وعلى الشركات التي تعد نشرة بمناسبة تأسيسها عن طريق المساهمة العامة أن تقدم إلى هيئة السوق المالية وضعية 
  تقديرية معدة من طرف مؤسسي الشركة ومنوال تمويل،

  

أشهر من تاريخ إقفال السنة  7حسابات إذا كان التوظيف يبدأ بعد القوائم المالية الوسيطة مرفوقة برأي مراقب ال -
  المالية األخيرة، 

  

محضر الجلسة العامة التأسيسية والجلسات العامة التي قررت وصادقت على تغيير رأس المال أو كل تغيير آخر  -
  في النظام األساسي،

  

الفرضيات التي بنيت على أساسها يتم إعدادها من قائمة تحتوي على معلومات تقديرية لمدة خمس سنوات مشفوعة ب -
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ويتّم . طرف مجلس اإلدارة أو المؤسسين حسب الحالة وكذلك رأي الشخص المؤهل للنظر في المعلومات التقديرية 
 إبداء هذا الرأي على أساس القيام بالعنايات المهنية المطلوبة طبقا للقواعد المهنية الجاري بها العمل في مجال التثبت

  من المعلومات التقديرية،
  

نسختين من مشروع النشرة القانونية التي سيتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغتين العربية  -
  والفرنسية،

  

نسخة من اتفاقية الضمان عند أول طلب مرفوقة برسالة الضمان إذا تعلق األمر بتوظيف رقاع يكون تسديدها  -
  مضمونا،

  

ق األمر برقاع مرقمة، تقديم هذا الترقيم والتقرير الذي يبرره مرفوقا بسلم الترقيمات التي تسندها وكالة إذا تعل -
  .الترقيم مع توضيح معنى كل واحد منها

  
  :  9الفصل 

وتعلم الوسيط بالبورصة أو الشخص على إثر فحص الملف، تقرر هيئة السوق المالية وضع التأشيرة أو رفضها 
  .العملية بقرارها المكلف بتركيب

  
  : 10الفصل 

إذا أدخلت تغييرات على محتوى المشروع األولي للنشرة تبعا لمالحظات هيئة السوق المالية فأنه على الوسيط 
بالبورصة أو على الشخص المكلف بتركيب العملية أن يودع لدى هيئة السوق المالية ثالث نسخ من المشروع الجديد 

  .ن ترجع لهم مسؤولية إعداد النشرةممضاة من طرف األشخاص الذي
  

  : 11الفصل 
يوما الوثائق والعنايات  30يمكن لهيئة السوق المالية أن تحفظ ملف طلب التأشير على النشرة إذا لم تتلق في أجل 

  .المهنية التكميلية التي طلبتها
  

  : 12الفصل 
األوراق المالية المعروضة وذلك في الفترة  إذا طرأت أحداث جديدة ذات أهمية نسبية من شأنها التأثير على تقييم

الفاصلة بين تاريخ التأشير على النشرة و تاريخ توظيف السندات المعنية، يتعين على المصدر أن يعد وثيقة تكميلية 
  .تحيينية تعرض على تأشيرة هيئة السوق المالية قبل نشرها

  

  .وتنشر هذه الوثيقة بنفس الشروط التي تخضع إليها النشرة
  

إذا فاق األجل بين تاريخ منح التأشيرة وتاريخ اإلدراج أو اإلصدار شهرين يتعين إعداد نشرة جديدة ما عدا الحالة 
  .التي تمنح فيها هيئة السوق المالية استثناء في ذلك

  
  : 13الفصل 

المسندة بمناسبة يعفى المصدر من إعداد نشرة إذا كانت األوراق المالية المعنية باإلصدار من سندات رأس المال 
قرار من وزيرة (م أو إذا كانت السندات أو الصكوك تم إصدارها دون اللجوء للتوظيف لدى العمو إدماج االحتياطات
على أنه يجب على المصدر أن يعلم هيئة السوق المالية قبل الشروع في إنجاز . )2022ماي  16المالية مؤرخ في 

السوق المالية وبورصة األوراق المالية بتونس لمحة تتضمن خاصيات هذه العملية، وأن ينشر في نشريتي هيئة 
  .العملية و آجال التنفيذ

  
  الباب الثاني

  الوثيقة المرجعية
  

  : 14الفصل 
يمكن للمصدر أن يعد كل سنة وثيقة مرجعية تحتوي على كل المعلومات المخصصة عادة إلعداد نشرة ما عدا تلك 

  .طلب إدراج أو إصدار التي تخص األوراق المالية موضوع
  

تسجل هذه الوثيقة لدى هيئة السوق المالية وتوضع على ذمة العموم مجانا ويمكن لكل شخص يطلب ذلك أن يطلع 
ويجب أن ترسل بدون مصاريف نسخة . عليها بالمقر االجتماعي للمصدر أو المؤسسات المكلفة بتأمين خدماته المالية
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أن توضع على ذمة العموم بمناسبة التظاهرات التي يتم فيها تقديم الوضعية من هذه الوثيقة لكل شخص يطلب ذلك و
  .المالية للمصدر أو في إطار الجلسات العامة للمساهمين

  
. من هذا الترتيب 8وتسجل الوثيقة المرجعية لدى هيئة السوق المالية إذا ما استوفت الشروط المذكورة بالفصل 

عديالت أو تحريات تكميلية بنفس الشروط التي تستوجبها إجراءات تأشيرة هيئة ويمكن إخضاع التسجيل إلى القيام بت
  .السوق المالية على نشرة

  
أيام عمل بالبورصة على األقل من التاريخ المرتقب للحصول على التأشيرة المطلوبة بهدف  5يودع المصدر قبل 

  :اإلدراج أو اإلصدار مشروعا لنشرة تتكون من العناصر التالية
  
  .الوثيقة المرجعية مسجلة وتحتوي على آخر حسابات الشركة مجمعة إن اقتضى األمر  ومصادق عليها –أ 

  

   :مذكرة بخصوص العملية تحتوي على  -ب 

  

  المعلومات المتعلقة باألوراق المالية المطلوب إدراجها أو المزمع إصدارها، -

  

تد من تسجيل الوثيقة المرجعية إلى التاريخ المنتظر المعطيات المحاسبية الواجب نشرها خالل الفترة التي تم -
  للحصول على التأشيرة،

  

  المعطيات حول األحداث الجديدة ذات األهمية النسبية و التي تخص نشاط المصدر و وضعيته المالية  -
  .تأشيرةو نتائجه و ذلك خالل الفترة الفاصلة بين تسجيل الوثيقة المرجعية و التاريخ المرتقب للحصول على ال

  
وتمتد صلوحية الوثيقة المرجعية إلى تاريخ مصادقة مراقب الحسابات أو تاريخ مصادقة الجلسة العامة للمساهمين 

  .على الحسابات السنوية الجديدة أو المؤقتة
  

  الباب الثالث
  في سير التوظيف

  
  : 15الفصل 

  نسخة باللغة العربية  20وإيداع  ال يمكن وضع نشرة اإلصدار على ذمة العموم قبل الحصول على التأشيرة
أيام عمل بالبورصة  10نسخة باللغة الفرنسية لدى المصالح المعنية لهيئة السوق المالية وذلك في أجل آخره  20و 

  .قبل إدراج األوراق المالية المعنية أو فتح االكتتاب في صورة اإلصدار أو العرض
  

   :األشكال التالية ويجب أن تكون النشرة محل نشر  فعلي يتخذ أحد 

  

  نشر في صحيفة أو صحف ذات توزيع وطني،  - أ  

  

وضع النشرة مجانا على ذمة كل شخص يطلب االطالع عليها بالمقر االجتماعي للمصدر أو لدى المؤسسات  -ب 
  .المكلفة بتأمين خدماته المالية، وترسل بدون مصاريف نسخة من هذه الوثيقة لكل من يطلبها

  
عالنا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و آخر في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ليعلم فيه ينشر المصدر إ

العموم بالعنوان الذي يمكن االطالع فيه على النشرة أو الحصول على نسخة منها وان اقتضى األمر اسم الصحف 
  .التي تتولى نشرها بكاملها

  
لموزعة غير مطابق للذي تم التأشير عليه من طرف هيئة السوق المالية، فان في صورة ما إذا كان محتوى النشرة ا

  .هته األخيرة تمنع نشرها وتأمر المعني باألمر عند االقتضاء، بتأخير تاريخ افتتاح العملية والقيام بإعالنات الالزمة
  

  : 16الفصل 
بق تاريخ إدراج األوراق المالية المعنية أو فتح أيام عمل بالبورصة التي تس 5ال يمكن أن تبدأ عملية التوظيف قبل الـ

  .االكتتاب إذا تعلق األمر بإصدار أو عرض
  

إال أنه . وخالل فترة االنتظار تلك، ال يمكن للشخص المكلف بالتوظيف أن يقبل أوامر ثابتة بالشراء أو باالكتتاب
  .يمكنه أن يتلقى نوايا مكتتبين أو مشترين محتملين
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  : 17الفصل 
يوم عمل بالبورصة ابتداء من  30ورة تغطية إصدار يودع رئيس القائمة لدى هيئة السوق المالية في ظرف في ص

  .تاريخ التأشير على النشرة قائمة في أعضاء نقابة التوظيف مع بيان نسبة اإلصدار الممنوحة لكل واحد منهم
  

تقاسمون اإلصدار بعد تغطيته قصد توظيفه لدى ويقصد بنقابة التوظيف مجموعة الوسطاء بالبورصة أو البنوك الذين ي
  .العموم

  
  : 18الفصل 

ويجب أن ال يتجاوز هذا التاريخ الثالثة اشهر الموالية . ينتهي توظيف كل ورقة مالية في التاريخ المذكور في النشرة
  .ويجب أن تنص النشرة على النتائج التي تترتب عن عدم نجاح العملية. لتاريخ فتح االكتتاب

  
  : 19لفصل ا

  .يبلغ اإلشهار المتعلق بالتوظيف مهما كان شكله أو طريقة نشره إلى هيئة السوق المالية وذلك قبل القيام بنشره
  

وعلى كل إشهار أن  يشير إلى وجود نشرة مؤشر عليها و أن ينص على طرق الحصول عليها وتحتوي مراجع نشرة  
  .اإلصدار على عدد التأشيرة وتاريخ تسليمها

  
  

  لباب الرابعا
  في محتوى نشرة اإلصدار

  
  : 20الفصل 

  :يجب أن يبرز التحذير التالي في صفحة عنوان النشرة 
  

 1994لسنة  117من القانون عدد  2مسلمة تطبيقا للفصل .........بتاريخ ......... تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 
  .أي تقييم للعمليات المقترحةهذه التأشيرة ال تفيد إعطاء . 1994نوفمبر  14المؤرخ في 

  
  : 21الفصل 

  .يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب تغيير أو حذف بعض البيانات أو إضافة معلومات تكميلية
  

  : 22الفصل 
ويشهد هؤالء . تتضمن النشرة التنصيص على اسم ووظيفة وإمضاء الشخص أو األشخاص الذين قاموا بإعدادها

بق المعطيات الواردة بالنشرة الواقع وأن هاته األخيرة ال يعتريها أي سهو من شأنه األشخاص انه حسب علمهم تطا
  .أن يغير في أبعادها

  
إذا تولى المصدر بنفسه القيام بالعرض للعموم، فعلى مراقبي حساباته  أن يشهدوا على أنهم قاموا بالتثبت من تلك 

  .فتها الشركةالمعطيات و أن يبدو برأي حول التطورات األخيرة التي عر

  
يضبط مجلس اإلدارة والمؤسسون بالنسبة للشركات المكونة عن طريق المساهمة العامة تحت مسؤوليتهم اآلفاق 

  .المستقبلية والتوجهات حتى يتمكن المستثمر من بناء حكمه

  
للتحقق من صدق  وإذا أنجزت العملية بتدخل وسيط بالبورصة يشهد هذا األخير بأنه قام بالعنايات المهنية المعتادة

  .النشرة
  

وعندما يتعلق األمر بعرض عمومي للصكوك، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمستشارين القانونيين 
المتدخلين في العملية أن يشهدوا بأن العملية والعقود المرتبطة بها كانوا موضوع تثبت من قبلهم وأنهم مطابقين 

  )2022ماي  16قرار من وزيرة المالية مؤرخ في ( .ه العمللمبادئ الشريعة والقانون الجاري ب
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  : 23الفصل 

اشهر من تاريخ  7تقدم النشرة القوائم المالية الوسيطة مرفوقة برأي مراقب الحسابات إذا تم التوظيف بعد اكثر من 
  .إقفال  آخر سنة مالية

  
لسنة  117من القانون عدد  10الفصل في صورة ما إذا كانت الشركة تراقب شركة أو عدة شركات على معنى 

فإنه عليها أن تقدم إلى جانب قوائمها المالية الفردية القوائم المالية المجمعة وفقا  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994
  .للتراتيب الجاري بها العمل

  
  : 24الفصل 

فإنه يمكن لهيئة السوق المالية أن إذا كان كل أو جزء من حصيلة المساهمة العامة موجها لتمويل اقتناء اسهم شركة 
  :تطلب 

  التعريف بالشركة المزمع اقتناؤها وصيغة إجراء عملية االقتناء؛   - 1
  من هذا الترتيب؛ 23و  8القوائم المالية للشركة المزمع اقتناؤها طبقا ألحكام الفصلين    - 2
  صدر بين أصول وخصوم المصدر القوائم المالية الشكلية التي تجمع في تاريخ أحدث موازنة للم - 3

  و الشركة المزمع اقتناؤها؛
  .أهداف االقتناء وتأثيرها على وضعية وأداء الشركة - 4
  

إذا كانت حصيلة العرض العمومي للصكوك أو جزء منها موجها لتمويل مشروع، يجب على الشركة المصدرة مدّ هيئة 
   .يكلة العملية التي تطلبهاالسوق المالية بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة به

  )2022ماي  16قرار من وزيرة المالية مؤرخ في (
  

  : 25الفصل 
يمكن لهيئة السوق المالية كلما رأت ذلك مفيدا للمدخرين أن تطلب بالنسبة للسنة السابقة لتاريخ أحدث موازنة للمصدر 

  :ديم القوائم المالية الشكلية التي تجمع أو أن تسمح بالنسبة لكل من السنوات الثالث السابقة لذلك التاريخ تق
  

  وضعية نتائج المصدر وتلك التي تخص الشركة المزمع اقتناؤها؛ -
  

  .جدول التدفقات النقدية للمصدر وكذلك للشركة المزمع اقتناؤها -
 

  : 26الفصل 
على  أو صكوكاهمة سهم ذات األولوية في الربح أو سندات المسأيجب أن تحتوي النشرة التي تخص سندات دين أو 

  .معلومات حول تغطية االلتزامات بواسطة األصول واألرباح
  

  : 27الفصل 
يمكن لهيئة السوق المالية أن تشترط أن يتم ضمن النشرة تقديم القوائم المالية لشركة خاضعة لمراقبة شركة أخرى 

بصفة منفصلة سواء كانت  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  10على معنى الفصل 
  .تلك القوائم مجمعة أم ال مع القوائم المالية للمصدر والمضمنة في النشرة

  

 10إذا تضمن تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة الخاضعة لمراقبة شركة أخرى  على معنى الفصل 
زا ما فإنه يجب إيداع ذلك التقرير والقوائم احترا 1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد 

  .المالية التابعة له مع النشرة
  

  : 28الفصل 
  .يمكن لهيئة السوق المالية أن تسمح بتقديم قوائم مالية غير مجمعة ضمن النشرة وذلك كمعلومات إضافية

  
  : 29الفصل 

ن طرف وكالة ترقيم مختصة ومعترف بها من يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب ترقيما لإلصدار أو اإلدراج وذلك م
  .أو صكوك طرف هيئة السوق المالية عند دراسة النشرة المتعلقة باإلدراج أو اإلصدار لسندات الدين

  

  .ولها أن تطلب أيضا كل الضمانات التي تراها مالئمة عند دراسة النشرة
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  : 30الفصل 
نشرة إلى جانب البيانات المطلوبة بالنسبة للمصدر موضوع ضمان يجب أن تتضمن ال أو صكوكإذا كان القرض 

تقديما كامال للضمان الذي يدلى على غرار المصدر بنفس المعلومات باستثناء تلك التي تخص األوراق المالية 
  .المصدرة أو المدرجة أو المعروضة

  
رة مؤشر عليها منذ أقل من إذا كان الضامن مصدرا ألوراق مالية مدرجة فانه يمكنه استعمال وثيقة مرجعية أو نش

  .سنة

  
إذا كان الضامن بنك مدرجا بالبورصة أو مرتبطا بعقد تقييم مع إحدى المؤسسات المختصة في التقييم التي تّم ضبطها 

  .المشار إليه أعاله، فإن التعريف به ليس مشروط 2003أفريل  24بقرار وزير المالية المؤرخ في 

  )2005سبتمبر  24قرار من وزير المالية مؤرخ في ( 
   

  
  .يمكن لهيئة السوق المالية أن تشترط ترقيم الضامن إذا لم تكن مؤسسة بنكية مدرجة بالبورصة

  
وفي كل الحاالت، يوضع مجانا عقد الضمان على ذمة كل شخص يطلب االطالع عليه وذلك بمقر المصدر ولدى 

يطلب ذلك من نسخة من هذه الوثيقة دون تحمل  المؤسسات المكلفة بتأمين خدماته المالية ويتعين تمكين كل من
  .مصاريف

  
  الباب الخامس

  في نشرة اإلصدار الموجزة
  

  : 31الفصل 
  ) :من هذا الترتيب 2ملحق عدد ( يمكن اللجوء إلى نشرة إصدار موجزة في الحاالت التالية 

  

مالية وقع إصدارها بمقتضى نشرة إذا كانت األوراق المالية المعروضة ناجمة عن ممارسة حق متأت من أوراق   - 1
   .ويهّم ذلك خاصة حالة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى اسهم والتي وقع إصدارها بمقتضى نشرة سابقة. سابقة

  

إذا كانت األوراق المالية معروضة لتعويض اسهم نفس الشركة وكان إصدارها ال يؤدي إلى الترفيع في رأس  - 2
  .مال المصدر

  

اشهر ويرغب في القيام مجددا  6صل المصدر على تأشيرة بخصوص توظيف ما وذلك منذ مدة تقل عن إذا تح -  3
  .بمساهمة عامة

  

  .من هذا الترتيب 26إلى  21إال أنه عليه أن يقدم ضمن النشرة المعلومات المالية المشار إليها في الفصول من 
  

و أجراء ومسيري شركة من نفس المجمع وذلك بواسطة عند قيام المصدر بمساهمة عامة لدى أجراءه ومسيريه أ - 4
  .توظيف سنداته الخاصة

  
  

  
  : 32الفصل 

   :ال يجوز أن يعد المصدر نشرة موجزة إذا انجر عن العملية المزمع القيام بها 

  

  على األقل مضاعفة رأس المال، -
  

  ة أو بتغيير هام في طبيعة األنشطة؛على األقل مشفوع بتغيير في المراقب % 50أو ترفيع في رأس المال بنسبة   -

  

  .أو تغيير هام في هيكلة الموازنة -
  
  

  : 33الفصل 
يودع مشروع النشرة الموجزة محررا باللغتين العربية والفرنسية لدى هيئة السوق المالية، وذلك على األقل قبل خمسة 

سيط بالبورصة أو الشخص المكلف عشر يوم عمل بالبورصة من التاريخ المرتقب للعرض أو اإلدراج من طرف الو
  .بتركيب العملية ما عدا استثناء في ذلك تمنحه هيئة السوق المالية
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  : 34الفصل 
من هذا  30و 29و 22و 21و 20و 19و 18و  17و  16و  15و  12و  11و  10و  7تطبق أحكام الفصول 

  .الترتيب على النشرة الموجزة
  

  : 35الفصل 
لذي يستجيب إلى أحد شروط القيام بنشرة موجزة أن يختار إعداد نشرة إصدار يكون يمكن لصاحب مبادرة العرض ا
  .من هذا الترتيب فيما يخص إعداد النشرة 4و 3و 2و 1محتواها مطابقا ألحكام األبواب 

  
وفي هذه الصورة تخضع النشرة لمقتضيات األبواب المذكورة أعاله وخاصة إلى األحكام المتعلقة بشروط منح 

  .رة وكذلك التحيين والنشر واإلشهارالتأشي
  

  
 الباب السادس

 نشرة إصدار لإلدراج بالسوق البديلة
 )2022ماي  16قرار من وزيرة المالية مؤرخ في (

  

  : مكرر 35الفصل 
  

يجب على كل شركة تطلب إدراج أوراق المساهمة في رأس المال بالسوق البديلة بالبورصة أن تقوم بإعداد نشرة 
  .مكرر من هذا الترتيب 2على هيئة السوق المالية للحصول على تأشيرة طبقا للملحق عدد  إصدار وعرضها

  
ويتم طلب التأشيرة بإيداع مشروع النشرة محّررة باللغتين العربية والفرنسية ومرفوقة بالوثائق القانونية والمالية 

يوم عمل بالبورصة على األقل قبل ) 20(الضرورية لدراسته، باالشتراك بين المصدر ومؤسسة راعية وذلك عشرون 
   .التاريخ المرتقب لإلدراج

  
يوما إلى غاية تسلّم هيئة السوق المالية المعلومات والعنايات اإلضافية التي ) 20(ويتوقف احتساب أجل العشرين 

  .تطلبها
  
  

  العنوان الثاني
  في واجب اإلفصاح المحمول
  على شركات المساهمة العامة

  
  الباب األول

  اإلفصاح العرضيفي 
  

  : 36الفصل 
إن شركات المساهمة العامة مطالبة بأن تعلم العموم وفي اقصر اآلجال بواسطة بالغ صادر في صحيفة يومية وفي 
النشريّة الرسمية لهيئة السوق المالية وفي نشريّة بورصة األوراق المالية بتونس بكل حدث هام من شانه إذا بلغ إلى 

  .ر ذو أهمية نسبية على سعر أو قيمة األوراق المالية لتلك الشركاتالعموم، أن يكون له اث
  

المنصوص عليها بالفقرة كما يجب على شركات المساهمة العامة إعالم العموم في أقرب اآلجال ووفقا لنفس الصيغ 
 %10ل، والتي تمثّل األولى من هذا الفصل بأحكام االتفاقيات التي تبرمها، بما في ذلك تلك التي ال تزال سارية المفعو

أو أكثر من قيمة أصولها وبما يمكن أن ينجر عنها من وضعيات تضارب مصالح حين يكون في تلك االتفاقيات 
إدارتها أو عضو مجلس إدارتها المفوض أو مديرها العام أو أحد  رئيس مجلسل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

ارتها أو أحد المساهمين فيها من األشخاص الطبيعيين المالكين مجلس إد مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضاء
أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام  %10تصويت تفوق  بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق

  )2018مارس  26قرار من وزير المالية مؤرخ في ( .مجلة الشركات التجاريةمن  461الفصل 
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  : 37الفصل 
ص باإلفصاح عن نواياه للعموم ثم لم تعد تلك النوايا بعد ذلك مطابقة لتصريحاته األولية فعليه أن يقوم في إذا قام شخ

  .الحال بإعالم العموم بنواياه الجديدة
  

  : 38الفصل 
على كل شخص يعد لعملية مالية لحسابه الخاص يمكن أن يكون لها اثر ذو أهمية نسبية على سعر ورقة مالية أو على 

  .ة وحقوق حاملي هذه الورقة المالية أن يعلم في اقرب وقت ممكن العموم بخاصيات هذه العمليةوضعي
  

  : 39الفصل 
. من هذا الترتيب بواسطة بالغ 38إلى  36يجب أن يقع إعالم العموم بكل المعلومات المشار إليها بالفصول من 

  .إيداعه لدى هيئة السوق المالية قبل نشرهوعلى محرر هذا البالغ أن يتحقق من نشره الفعلي وبالكامل ومن 
  : 40الفصل 

  .يتم نشر البالغ خارج أوقات فتح البورصة
  

إذا كانت الشركة اثر حصول حدث استثنائي غير قادرة على القيام بالبالغ في الحال فانه بإمكانها أن تطلب من 
  .بورصة األوراق المالية بتونس تعليق تداول الورقة المالية المعنية

  
  : 41الفصل 

من هذا  38إلى  36يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المصدرين ومن األشخاص المشار إليهم بالفصول من 
وفي . الترتيب القيام في اآلجال المناسبة بنشر المعلومات التي تراها صالحة لحماية المستثمرين ولحسن سير السوق

  .تقوم بنفسها بنشر تلك المعلومات إن كان ذلك ممكنا صورة تعذر ذلك يمكن لهيئة السوق المالية أن
  

  الباب الثاني
  في اإلفصاح الدوري

  
  : 42الفصل 

يوم عمل بالبورصة من تاريخ انعقاد الجلسة  15هيئة السوق المالية قبل على شركات المساهمة العامة أن ترسل إلى 
لقوائم المالية كاملة وان تحتوي على مجمل الوثائق تكون هذه ا أنويجب . العامة العادية القوائم المالية السنوية

المنصوص عليها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات وكذلك على جدول األعمال ومشروع اللوائح المقترحة من طرف 
ويجب أن يحتوي هذا التقرير على . من المجلة التجارية 85مجلس اإلدارة وعلى التقرير المنصوص عليه بالفصل 

  .من هذا الترتيب 44صوص عليها بالفصل المعلومات المن
  

   يجب على شركات المساهمة العامة أن تنشر قوائمها المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
وألغراض النشر، يمكن أن تقدم اإليضاحات الوجوبية وتلك التي . و بأعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة

  .رفق القوائم المالية برأي مراقب الحسابات حولهاويجب أن ت. لها أهمية
  

  . اثر انعقاد الجلسة العامة، على شركات المساهمة العامة أن تنشر مجددا القوائم المالية في صورة تغييرها
 و في حالة عدم إدخال أي تغيير على القوائم المالية، على الشركات أن تنشر اللوائح المعتمدة من قبل الجلسة العامة،

  .وقائمة تطور األموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة وكذلك الموازنة بعد التخصيص
  

  : 43الفصل 
  .شهرا 18بالنسبة ألول سنة مالية للشركة، تشمل القوائم المالية فترة ال يمكنها أن تتجاوز 

  
  )2008سبتمبر  17قرار من وزير المالية مؤرخ في ( : 44الفصل 

من القانون  3قرير السنوي حول التصرف في شركات المساهمة العامة المنصوص عليه بالفصل الت يجب أن يتضمن

  : والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية المشار إليه أعاله ما يلي  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد 

  عرض حول نشاط ووضعية ونتائج الشركة؛ -

 وات األخيرة؛تطور الشركة وأدائها خالل الخمس سن -
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  هيئة السوق المالية؛ تصدرهضبطها بقرار عام  يتمّ المؤشرات الخاصة حسب القطاعات  -

 األحداث الهامة الطارئة في الفترة الفاصلة بين تاريخ إقفال السنة المالية وتاريخ إعداد التقرير؛ -

 التطور المتوقع لوضعية الشركة و آفاقها المستقبلية ؛ -

  حث والتنمية؛نشاط الشركة في مجال الب -

 التغيرات المدخلة على أساليب طرق إعداد وتقديم القوائم المالية؛ -

 بتها؛انشاط الشركات الخاضعة لرق -

 عمليات التفويت؛ أوالمساهمات الجديدة  -

 المال وحقوق االقتراع؛ رأسإرشادات حول توزيع  -

  معلومات حول شروط حضور الجلسة العامة؛ -

  ؛وإطارها القانوني ، طبيعة العمليةإعادة شراء األسهم -

  األحكام المطبقة على تسمية و تعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة؛ -

  في حالة صلوحية والممنوحة من قبل الجلسة العامة إلى هياكل التسيير واإلدارة؛ يأهّم التفويضات التي ه -

 دور كّل هيكل تسيير وإدارة؛ -

 اللجان الخاّصة ودور كّل لجنة؛ -

نشطة الرئيسية التي يمارسها أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة اإلدارة الجماعية أو مجلس الوظائف واأل -

  )2018مارس  26قرار من وزير المالية مؤرخ في ( ؛ المراقبة ومساهماتهم في شركات أخرى

  تطور األسعار والمبادالت بالبورصة منذ آخر جلسة؛ -

 سير عمليات إعادة الشراء وانعكاساتها؛ -

 النتائج؛ خصيصحكام القانون األساسي المتعلّقة بتتذكير موجز بأ -

  جدول تطور األموال الذاتية و المرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثالث األخيرة؛ -

 تقرير اللجنة الدائمة للتدقيق بالخصوص فيما يتعلّق باقتراح تسمية مراقب الحساباِت، عند االقتضاء؛ -

  ؛...مال البشريالتنمية رأس  أشكال غيرها منوالتكوين و حفز الموظفين -

  .الرقابة الداخلية عناصر حول -

  

من هذا  12يجب أن يقع إعداد التقرير السنوي حول التصرف في الشركة وفقا للنموذج الوارد بالملحق عدد و

  .الترتيب

  

  .ار إليها أعالهو يمكن للشركة أن تدرج في تقريرها السنوي بيانات أخرى خاصة بنشاطها إلى جانب البيانات المش
 

  )2006جويلية  12قرار من وزير المالية مؤرخ في (  :مكرر 44الفصل 
رأس المال أو التي تمكن من المساهمة فيه مدرجة  فيالشركات التي تكون أوراقها المالية الممثلة لمساهمة  على

إليهما مؤشرات حول نشاطها و بورصة األوراق المالية أو أن ترسل  الماليةبالبورصة أن تودع لدى هيئة السوق 
يوما من نهاية كل  20و ذلك في أجل أقصاه  من هذا الترتيب 11الذي تنتمي إليه طبقا للملحق عدد  القطاع حسب

  .ثالثية من السنة المحاسبية
  

و بأعمدة صحيفة صادرة بتونس العاصمة غداة  الماليةنشر هذه المؤشرات بالنشرية الرسمية لهيئة السوق  ويجب
  .، خالل نفس األجلالمالية السوقعها أو إرسالها إلى هيئة إيدا
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  .وفي صورة ممارسة الشركة ألنشطة تتعلق بعدة قطاعات، فعليها إعداد المؤشرات المتعلقة بمختلف القطاعات

  
 : طبقا للجدول التاليالمؤشرات  نشر هذه يجب

 
 الّسنة ثالثيّة

  المحاسبيّة
 )س(

 المماثلة الثالثية
  اسبيّةالمح للّسنة

 )1-س(

 من بداية انطالقا
المحاسبيّة  الّسنة

  )س(
 نهاية الثالثيّة إلى

 من بداية انطالقا
  المحاسبيّة الّسنة

)     1-س( الّسابقة
  إلى

الثالثيّة  نهاية
المماثلة للسنّة 

  حاسبيّةمال
  )1-س( الّسابقة

 

 المحاسبيّة الّسنة
  الّسابقة

 )1-س( 

  
  :التاليةبالتوضيحات المؤّشرات  هذه ترفقو
  

  إلعدادها؛ دةعتممال القواعد -
  المؤشرات؛ بعض  إلعدادالتقديرات المعتمدة  مؤيدات -
خالل الفترة المعنية و تأثيرها على الوضعية المالية  الشركةألهم األحداث التي شهدها نشاط  عرض -

 لنفوذها؛ الخاضعةللشركة وللّشركات 
 نشرها؛ سبقالتي  بالتقديراتالفوارق المحتملة مقارنة  مؤيدات -
 .نشاطهاحسب قطاع  الشركةحول المخاطر التي تعترض  معلومات -

 
 مستقلين، فإنه يتعين التنصيص على ذلك مهنيينمراجعة من جانب  وضوعكانت المؤشرات التي تم نشرها م إذا
  .كامال  رأيهمنشر و
  
من هذا  11ليها بالملحق عدد المشار إالمؤشرات  جانبيمكن للشركة أن تنشر مؤشرات أخرى خاصة بنشاطها إلى  و

  : شريطة الترتيب
  

توفر تعريف محاسبي صرف حسب النظام  عدمبصفة واضحة في حالة  ذه المؤشراتبه التعريف -
مع  يجب التنصيص على كل معالجة استعملت لتحديد هذه المؤشرات بالتالي  و .المحاسبي التونسي

  .من السنة المحاسبية السابقة رةكما تمت معالجتها ومقارنتها بنفس الفت مبالغهانشر 
  اختيارها و تفسير مداها؛ تأييد -
 .فقط لغاية إعطاء صورة إيجابية للفترة المعنية وتالفي نشرها بطريقة مستمرة اعتمادها -

  
  :اعتمادها كقاعدة الحتساب معلوم الكراء في حالة تميجب على الشركة أن توفر المعلومات حول المؤشرات التي  و
  

  لنشاطها للغير؛ الرئيسيو الكراء الكلّي أو أ المناولة -
  .وحدات تم كرائها من الغير استغالل -

  
  الباب الثالث

  في الجلسات العامة والتواكيل المطلوبة
  

  : 45الفصل 
قبل انعقاد أي جلسة عامة تقوم شركة المساهمة العامة بإعداد وثيقة إعالم توضع على ذمة العموم يجب أن تحتوي 

ويجب أن ترسل هذه الوثيقة إلى هيئة السوق . من هذا الترتيب 3لمنصوص عليها بالملحق عدد على المعلومات ا
  .المالية و بورصة األوراق المالية بتونس
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  : 46الفصل 
وال يصلح هذا التوكيل إال للجلسة . يمكن لكل مساهم أن يوكل أي شخص مؤهل قانونيا لتمثيله لينوبه في جلسة عامة

  .وهو يشمل الجلسة التي تستأنف فيها األعمال عند اللجوء إلى تعليقها. ناسبتهاالتي وقع إسناده بم
  
  

  الباب الرابع
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 47الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  
  

  : 48الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017ارس م 28المالية المؤرخ في 
  

  : 49الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 50الفصل 
عليه بقرار وزيرة  من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر 27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 51الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 52الفصل 
لية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة من ترتيب هيئة السوق الما 27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 53الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27ألغي بمقتضى الفصل (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  : 54الفصل 
من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخالالت السوق المؤشر عليه بقرار وزيرة  27بمقتضى الفصل ألغي (

  )2017مارس  28المالية المؤرخ في 
  

  
  الباب الخامس

  االتفاقات المبرمة بين الشركاءوبفي التصاريح بتجاوز عتبات المساهمة 
  )2009أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في (

  
  :  55الفصل 

 14المؤرخ في  1994لستة  117من القانون عدد  8يتم التصريح يتجاوز عتبات المساهمة المنصوص عليه بالفصل 
ويودع هذا التصريح لدى هيئة السوق المالية في أجل خمسة . 5حسب النموذج الوارد بالملحق عدد  1994نوفمبر 

  .االرتفاع أو باالنخفاضعشر يوما من تاريخ حصول التجاوز المذكور سواء ب



 13

في صورة حصول تجاوز عتبات المساهمة من طرف شخص معنوي يجب التصريح به من طرف الممثل القانوني 
  .لذلك الشخص

  
  : 56الفصل 

إذا قامت شركة استثمار ذات راس مال متغير أو صندوق مشترك للتوظيف في األوراق المالية بتجاوز عتبات 
  .هذه المؤسسات أن يصرح بذلك التجاوزالمساهمة فعلى المتصرف في 

  
وتخضع الشركات أو المؤسسات األجنبية المساهمة في شركات أو مؤسسات مساهمة عامة تونسية لهذا الواجب 

  .ويتعين أن تتم التصاريح من طرف ممثليهم القانونيين
  

  : 57الفصل 
أية عملية كحالة تغير رأس المال أو حقوق إن التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إجباري حتى وإن لم يقم المساهم ب

اقتراع المصدر والناجم عن الترفيع أو التخفيض في راس المال أو عن تحويل أسهم أو بسبب إجراءات الحرمان من 
  .حقوق اقتراع

  
  : 58الفصل 

م مطابقة من القانون المشار إليه بحساب حقوق االقتراع في صورة عد 8يتم ضبط نسب العتبات المذكورة بالفصل 
  .توزيع هذه الحقوق لعدد أو لتوزيع األسهم

  
  : 59الفصل 

  :إن األسهم وحقوق االقتراع التي يتم أخذها بعين االعتبار في احتساب العتبات المستوجبة للتصريح هي 
  

 التي يملكها شخصيا الشخص الملزم بالتصريح ؛ -
ها األسهم وحقوق االقتراع المملوكة عن التي يملكها أشخاص آخرون لحساب الشخص المذكور آنفا وخاصة من -

طريق أشخاص مسخرين أو في إطار اتفاقية حمل أسهم لفائدة الغير أو التي تندرج في إطار وكالة تصرف أو 
 إدارة حسابات؛

 .أسهم وحقوق اقتراع الشركات الخاضعة لمراقبة الشخص الملزم بالتصريح -
من القانون عدد  10زم بالتصريح على معنى الفصل أسهم وحقوق اقتراع يملكها متحالف مع الشخص المل -

  .1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117
  

من  15وكل شخص من األشخاص المتحالفين ملزم بالتصريح وهم يخضعون بالتضامن للعقوبات المبنية بالفصل 
  .القانون المذكور

  
ورين إذا كان هذا التصريح ممضى من طرف كل إالّ أنه يمكن القيام بتصريح واحد باسم مجموعة األشخاص المذك

  .واحد منهم
  
األسهم وحقوق االقتراع التي يمكن للشخص الملزم بالتصريح أو ألحد األشخاص المنصوص عليهم بالفقرات  -

 الفرعية السابقة اقتناؤها بمجرد المبادرة منه تبعا التفاق مسبق مثلما هو الحال بالنسبة للسندات التي تكون محل وعد
  .بيع
  

  : 60الفصل 
  :الحتساب عتبات المساهمة  رال تؤخذ بعين االعتبا

  

 117من القانون عدد  15المتعلقة بأسهم أو بشهادات حقوق اقتراع موضوع حرمان طبقا للفصل  عحقوق االقترا -
   .1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة 

  

لشركات في إطار عملية تعديل األسعار في السوق طبقا أسهم الشركات المدرجة بالبورصة التي هي في حوزة تلك ا -
   .1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117جديد من القانون عدد  19للفصل 

  

  .األسهم التي لم يتم تحريرها بعد دعوة لذلك بقيت دون مفعول -
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  : 61الفصل 
الخاصة بشركة مساهمة  عقوق االقترالغرض تمكين الشخص الملزم بالتصريح من معرفة العدد الجملي لألسهم وح

عامة، على كل شركة من هذا الصنف أن تعلم هيئة السوق المالية و مساهميها بالعدد الجملي لحقوق االقتراع 
يوما من تاريخ انعقادها وذلك وفقا للنموذج الوارد  15الموجودة في تاريخ إلتئام كل جلسة عامة في أجل أقصاه 

  .من القانون المذكور 11ترتيب و طبقا ألحكام الفصل من هذا ال 5بالملحق عدد 
  

بالنظر للعدد المصرح به سابقا، فإنه على  % 5وإذا حصل تغيير في عدد حقوق االقتراع بين جلستين عامتين بنسبة 
ا الشركة، حال العلم بذلك، أن تخبر مساهميها عن طريق بالغ صحفي بالعدد الجديد الذي يجب أخذه بعين االعتبار كم

  .يجب عليها أن تعلم هيئة السوق المالية
  

  : 62الفصل 
من هذا  55يمكن لكل شخص يرغب في االطالع على تصاريح تجاوز عتبات المساهمة المودعة طبقا ألحكام الفصل 

  .الترتيب الحصول على ذلك بمقر هيئة السوق المالية خالل أوقات العمل العادية
  

  )2009أكتوبر  16الية مؤرخ في قرار من وزير الم( :مكّرر 62الفصل 
  

من مجلة الشركات التجارية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية  3يجب نشر االتفاقات المشار إليها بالفصل 
ابتداء من تاريخ إحالة  ال يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصةوبنشرية بورصة األوراق المالية بتونس في أجل 

  .لماليةاالتفاقات إلى هيئة السوق ا
  

  .وإذا كانت الشركة التي تتعلق هذه االتفاقات بسنداتها لديها موقع واب يجب نشر االتفاقات على هذا الموقع
  

  )2009أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في ( :ثالثا 62الفصل 
  

  :يجب أن تتضمن المعلومات المنشورة على األقل التنصيصات التالية
  

  لالتفاق؛هوية األطراف المبرمة  -
  تحديد الشركة التي يتعلق االتفاق بسنداتها؛ -
  تاريخ إبرام االتفاق ومدة التزامات األطراف وعند االقتضاء تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ؛ -
نسبة رأس المال وحقوق االقتراع التي يملكها كل متعاقد في تاريخ إبرام االتفاق وعدد األوراق المالية  -

  في رأس المال الراجعة لكل متعاقد؛ التي تمكن من المساهمة
  فحوى الشروط المضمنة باالتفاق ؛ -
 .كل معلومة إضافية تطلبها هيئة السوق المالية -

  
  .من هذا الترتيب 13ويجب نشر المعلومات وفقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 

  
  )2009أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في ( :رابعا 62الفصل 

  
ركة التي يتعلق االتفاق بسنداتها موضوع عملية مالية، فإنه يجب إدراج المعلومات المنشورة بالنشرية إذا كانت الش

الرسمية لهيئة السوق المالية بنشرة اإلصدار وبالوثيقة المرجعية وبغيرها من الوثائق التي ترمي إلى مد العموم 
  .بالمعلومات

  
معلومات في التقرير السنوي حول التصرف في الشركة التي كما يجب طوال مدة صلوحية االتفاق، إدراج هذه ال

  .يتعلق االتفاق بسنداتها
  
  

  )2009أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في ( :خامسا 62الفصل 
  

من مجلة الشركات التجارية ، يجب نشر بالغ في النشرية  3في صورة إنهاء العمل باالتفاقات المشار إليها بالفصل 
ئة السوق المالية وفي نشرية بورصة األوراق المالية بتونس وعلى موقع واب الشركة التي تتعلق بسنداتها الرسمية لهي

  .هذه االتفاقات إذا كان لديها موقع واب
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  العنوان الثالث

  في اإلشهار المتعلق باألوراق المالية
  

  الباب األول
  مجال التطبيق

  
  : 63الفصل 

: ة المقدمة في مكان مفتوح للعموم أو عبر األثير ومهما كانت الوسائل المستعملة إن اإلشهار هو االلتماس أو النصيح
  ....صحافة مكتوبة أو مسموعة أو معلقات أو وسائل سمعية بصرية أو إلكترونية أو األنترنات 

  
يع على ويعتبر اإلشهار قائما ليس فقط إذا تجلى بوضوح بصفته تلك بل حتى عندما ينتج عن معلومات توحي بالتشج

  .اإلقبال على منتوج مالي صدرت عن أي شخص تدخل بطلب من صاحب ذلك المنتوج
  

  .ويعد إشهارا كل مقال يحتوي على معلومات تشجع على االكتتاب
  

  
  الباب الثاني
  أحكام خاصة

  
  : 64الفصل 

لى أي عنصر يجب أن يهدف اإلشهار المتعلق باألوراق المالية قصرا إلى التعريف بها ويجب أن ال يحتوي ع
  .إشهاري آخر

  
  .كما يحجر ضمن اإلشهار المقارنة بين ورقتين ماليتين

  
  : 65الفصل 

  .يجب أن يتم تقديم األوراق المالية المعروضة من قبل مسيري الشركات المصدرة بشكل معتدل
  

  : 66الفصل 
تناع عن تقديم أي ضمانات يجب تقديم االمتيازات الناجمة عن التوظيف في أوراق مالية بشكل معتدل ويجب االم

  .بخصوص ارتفاع القدرة الشرائية لرؤوس األموال المستثمرة أو المحافظة عليها
  

  : 67الفصل 
  .يجب أن ال يحتوي كل رسم بياني إال على عناصر قابلة للمقارنة وممثلة وفقا لنفس السلم

  
  

  : 68الفصل 
  :كلما وقعت اإلشارة إلى نتائج سابقة فإنه يجب بالخصوص 

  

اجتناب كل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى تأويالت خاطئة من قبل المستثمرين الممكن استقطابهم ومن هذا المنطلق  -
فإن كل إشارة إلى كلمة مردود أو مربوحية غير مرفوقة بإيضاحات ترمي إلى تقدير مضمونها، من شأنها أن تؤدي 

   .إلى االلتباس بسبب غموض تلك األلفاظ

  

   .النتائج بدقةتحديد هذه  -

  

  .التذكير بأن النتائج السابقة ال تضمن تحقيق النتائج المستقبلية -
  

  : 69الفصل 
يجب على كل إشهار متعلق بأوراق مالية ومتضمن لبيانات حول إمتيازات  معينة أن ينص على شروط  منح هذه 

الحال بالنسبة للقيمة الحقيقية  كما يجب االستناد إلى وضعية. اإلمتيازات وعلى مدة صلوحيتها وشروط سحبها
  .لالمتياز
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كما يجدر إذا وقعت اإلشارة إلى أحكام جبائية عدم إعطائها مكانة أكبر من اللزوم في أالشها وعند االقتضاء إبراز 

  .األحكام األقل أفضلية والتي يمكن أن تكون مالزمة لالمتيازات المشار إليها
  

حدد اإلشهار الفترة التي يمكن ممارسته فيها وكذلك كل عنصر تأجير أو في حالة وجود حق في التراجع يجب أن ي
  .تعويض له عالقة باألمر

  
  : 70الفصل 

يحجر التصريح بأنه باستثمار قار سيكون المكتتب الذي يحصل على عدد أكبر أو أقل من األسهم تبعا النخفاض 
  .البورصة أو ارتفاعها دائما رابحا

  
  : 71الفصل 

ئة السوق المالية باإلشهار المزمع القيام به والمتعلق بالعملية قبل نشره وذلك بتقديم النماذج والمشاريع يمد المصدر هي
  .المتعلقة به حسب األشكال المالئمة لمختلف وسائل اإلشهار المعتمدة

  

  .شهارفي صورة عدم احترام اإلشهار لهذا الترتيب توجه هيئة السوق المالية إنذارا للشركة بإيقاف ذلك اإل
  

  
  العنوان الرابع

  المعلومات الواجب نشرها
  بمناسبة شراء الشركات المدرجة ألسهمها

  
  الباب األول

  مجاالت التطبيق
  

  : 72الفصل 
تطبق أحكام هذا العنوان على الشركات التي تكون سندات رأس مالها مدرجة بالبورصة والتي تنجز مباشرة أو عن 

 1994لسنة  117من القانون عدد  88جديد و 19سهمها طبقا للفصلين طريق أشخاص مسخرين برنامج شراء أل
  . 1994نوفمبر  14المؤرخ في 

  
وتطبق هذه األحكام على التدخالت التي يقوم بها مسيرو الشخص المعنوي باألمر على أسهم هذا الشخص المعنوي 

  .ولحسابه
  

  : 73الفصل 
ن سيولة سوق السند المعني أو إلى التخفيض من التقلبات يجب أن ترمي تدخالت الشركة على أسهمها إما إلى ضما

  .المفرطة لسعره أو إلى إلغاء أسهمها وذلك خدمة لمصلحة المساهمين فيها
  

  : 74الفصل 
  .يجب أن ال تعرقل تدخالت المصدرين السير العادي للسوق وأن ال توقع الغير في الخطأ 
  

  :ط التالية وتعتبر هذه التدخالت مشروعة إذا استجابت للشرو
  

يتم القيام بها من طرف وسيط واحد خالل حصة تداول واحدة بالبورصة ما عدا خالل الفترة الفاصلة بين اإلعالن  -
عن اإلصدار ونهاية الشهر الموالي إلدراج السندات المصدرة عندما تنجز تلك التدخالت بهدف تأمين حسن إنجاز 

   .اإلصدار

  

   .ل صفقات كتلال يمكن أن تتم عن طريق تداو -

  

   .أن تتم بأسعار تقع داخل الهامش الذي يحدده أدنى و أقصى سعر مرخص فيهما أثناء حصة التداول -

  

يوم عمل بالبورصة  30من معدل  المبادالت اليومية المسجلة على فترة مرجعية بـ  %  25تمثل حجما أقصى بـ -
  .قبل تاريخ التدخل
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  : 75الفصل 
  :ن التدخل على األسهم التي يصدرها على المصدر أن يمتنع ع

  

  يوما التي تسبق تاريخ وضع قوائمه المالية المجمعة أو في غيابها القوائم السنوية على ذمة العموم، 15خالل الـ  -

  

خال الفترة الفاصلة بيت تاريخ حصول المصدر على معلومة يمكن لتعميمها أن يكون له تأثير ذو أهمية نسبية على  -
  .المصدر والتاريخ الذي يقع فيه نشر هذه المعلومة للعموم سعر سندات

  
  

  الباب الثاني
  اإلفصاح السابق إلنجاز برنامج شراء الشركات ألسهمها

  
  : 76الفصل 

على كل مصدر ينوي تنفيذ برنامج في شراء أسهمه أن يعد مسبقا ومن طرف مجلس إدارته مذكرة إعالم موجهة إلى 
  .هيئة السوق المالية

  
  :مذكرة اإلعالم على  وتنص

  

  توزيع رأس المال المصدر بصفة تبين األسهم التي يملكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، -

  

  غايات برنامج الشراء، -

  

النسبة القصوى من رأس المال والعدد األقصى  وخاصيات األسهم التي ينوي المصدر شراءها و المبلغ األقصى  -
  برنامج،لألموال المخصصة لتنفيذ هذا ال

  

   مدة و رزنامة برنامج الشراء، -

  

العناصر التي تمكن من تقدير أثر البرنامج على الهيكلة المالية ونتائج المصدر وقيمة األصول الصافية والنتيجة  -
  الصافية وذلك بالنسبة لكل سهم،

  

  األنظمة الجبائية الخاضعة لها عمليات الشراء، -

  

  .استعمال األسهم المقتناة -
  

ناء تنفيذ برنامج الشراء يجب أن يقع إعالم العموم في أقرب وقت ممكن بكل تغيير ذي أهمية نسبية يطرأ على وأث
  .إحدى المعلومات المذكورة أعاله وذلك بواسطة بالغ يعد حسب الصيغ المنصوص عليها بهذا الترتيب

  
  : 77الفصل 

التنفيذ هيئة السوق المالية بعدد السندات المقتناة  يعلم شهريا المصدرون الذين لهم برنامج في شراء أسهمهم بصدد
  .ومعدل سعرها المرجح وذلك بالنسبة للشهر المنقضي وكذلك للفترة المنقضية منذ بداية برنامج الشراء

  
عند إقفال العملية على المصدرين الذين أنجزوا برنامج شراء ألسهمهم أن يوجهوا إلى هيئة السوق المالية تقريرا 

  .سير العملية وعن اآلثار التي ترتبت عنها مفصال عن
  
  

  : 78الفصل 
  .يصرح المصدرون بعدد وخاصيات السندات الملغاة وكذلك بتاريخ مفعول اإللغاء

  
  : 79الفصل 

على المصدرين المرخص لهم من قبل جلساتهم العامة في القيام ببرنامج شراء قبل دخول هذا الترتيب حيز التنفيذ أن 
  .76الم حسب مقتضيات الفصل يعدوا مذكرة إع

  
  

  : 80الفصل 
يجب على المصدرين مسك دفتر خاص يبين حسب ترتيبها المداوالت المنجزة وسعر الشراء أو إعادة البيع وعدد 

ويجب أن يتعرض تقرير . األسهم واألسعار باعتبار المصاريف، والعدد الجملي لألسهم والوسيط بالبورصة المنفذ
  .العامة إلنجاز العمليةمجلس اإلدارة للجلسة 
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وإذا كانت الشركة ال تنشر قوائم مالية مجمعة فإنه عليها التصريح بالعمليات التي تنجزها الشركات الخاضعة 

  .لمراقبتها بالعمليات على سنداته
  
  

  العنوان الخامس
  إعالم المساهمين والعموم بمناسبة عرض عمومي

  لالقتناء أو عرض عمومي للسحب
  

  الباب األول
  أحكام عامة

  
  : 81الفصل 

العرض العمومي لالقتناء هو اإلجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا من إعالم العموم بأنه ينوي شراء أو 
  .استبدال كل أو جزء من سندات شركة معينة

 
اء العرض العمومي للسحب هو اإلجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف بمفرده أو بالتحالف من شر

كامل سندات رأس المال أو السندات التي تمكن من امتالك رأس المال والتي ليست بحوزته وذلك طبقا ألحكام 
  .الترتيب العام للبورصة

  
  : 82الفصل 

ويعتبر صاحب عرض كل شخص طبيعي أو معنوي يودع مشروع عرض عمومي وكذلك الشخص المتحالف معه 
  .1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  10على معنى الفصل 

  
 1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  7و 6وعلى هذا الشخص االمتثال ألحكام الفصلين 

  .من الترتيب العام للبورصة 158إلى  129والفصول من 
  
  

  الباب الثاني
  إعالم المساهمين والعموم

  
  : 83الفصل 

احب العرض والشركة المعنية أن يتحققا من أن أعمالهما وقراراتهما وتصريحاتهما ليس خالل فترة العرض على ص
  .لها تأثير سلبي على مصلحة الشركة وعلى مبدأ تساوي معاملة ماسكي سندات الشركات المعنية وإعالمهم

  
إعالم هيئة السوق  وإذا قرر مسيرو الشركات المعنية القيام بأعمال أخرى غير أعمال التصرف العادية وجب عليهم

  .المالية وذلك لتمكينها من السهر على إعالم العموم ومن اإلعالم بتقديرها لألمر عند الحاجة
  

  : 84الفصل 
  .من هذا الترتيب 8و 7يقدم أصحاب العرض العمومي لالقتناء نشرة يكون محتواها مطابقا للملحقين عدد 

  
  : 85الفصل 

. من هذا الترتيب 6قتناء مذكرة إعالم يكون محتواها مطابقا للملحق عدد تقدم الشركات المعنية بعرض عمومي لال
  .وتخضع هذه الوثيقة لتأشيرة هيئة السوق المالية

  
  : 86الفصل  

  .من هذا الترتيب 9يقدم صاحب العرض العمومي للسحب نشرة يكون محتواها مطابقا للملحق عدد 
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  العنوان السادس
  درة مقابل عملياتدراج أو إصدار السندات المصإ

  الدمج واالنقسام أو تقديم حصص عينية
  

  
  : 87الفصل 

أو تقديم حصص عينية ) إحداث وحدة ثالثة(بمناسبة عمليات الدمج عن طريق االستيعاب أو الدمج عن طريق االنقسام 
عرض للعملية التي يكملها ) 1الملحق عدد (يجب على المصدر أن يعد نشرة طبقا للصيغة المتعلقة بالسندات  المعنية 

  ).10ملحق عدد (انجر عنها إصدار أو إدراج السندات 
  

  :  88الفصل 
تنشر نشرة إصدار أو إدراج السندات المصدرة مقابل عمليات الدمج عن طريق االستيعاب أو االنقسام أو تقديم 

  .بالبورصة حصص عينية حسب نفس الشروط المطبقة على نشرة إصدار أوراق أو أدوات مالية أو إدراجها
  

  : 89الفصل 
الجتناب عمليات قد يقوم بها المطلعون يجب اإلفصاح للعموم عن كل مشروع تقديم حصص عينية أو مشروع دمج 

  .يمكن أن يمكن أن يكون له تأثير على أسعار البورصة ما لم يعد ممكنا اإلبقاء على سريته
  

لى أن تنفيذ ذلك المشروع مرهون بمصادقة الجلسة يجب أن ينص البالغ المعلن عن تفاصيل المشروع بكل وضوح ع
  .العامة الخارقة للعادة

  
  

  العنوان السابع
  اتالعقوبـ

  
  : 90الفصل 

مع مراعاة األحكام القانونية والترتيبية األخرى، يعرض كل شخص يخرق أحكام هذا الترتيب للعقوبات المنصوص 
  .1994نوفمبر  14خ في المؤر 1994لسنة  117من القانون عدد  40عليها بالفصل 
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  1عدد ملحق 
  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  مثال النشرة
  

يقدم بالصفحات األولى لنشرة اإلصدار ملخص للمعلومات الواردة صلبها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على 
  .قرار المستثمر

  
  الباب األول

  المسؤولون عن النشرة و المسؤولون
  اتعن مراقبة الحساب

  
  ).جذع مشترك لسندات رأس المال وسندات الدين و السندات األخرى(

  
اسم ووظيفة األشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة اإلصدار أو عند االقتضاء بعض أجزاءها مع  1.1

  .ذكر األجزاء المعنية في هذه الحالة
  

  :ويكون مبدئيا هذا الشخص أو هؤالء األشخاص 
  
  إلدارة بالنسبة لشركة خفية االسم ؛رئيس مجلس ا -
  .المدير العام إذا كان يتمتع بوكالة تصرف -
  

  .إذا كان العرض منجزا من قبل طرف ثالث لحسابه الخاص، تتضمن النشرة إمضاء هذا الطرف فحسب 1.1.1
  

اء العارض ب مصدر السندات أو بموافقته، تتضمن النشرة باإلضافة إلى إمضاإذا كان العرض منجزا لحس 2.1.1
                                           .إمضاء مسؤولي المصدر

   
عندما ينجز العرض بتدخل وسيط يعمل لحساب الشركة أو لحساب طرف آخر تتضمن النشرة إمضاء هذا  3.1.1

  .الوسيط الذي يشهد أنه قام بكل العنايات المهنية المعتادة للتأكد من صدق النشرة
  

تأكد أنه حسب علمهم و بالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون  1.1المسؤولين المذكورين بالنقطة  شهادة 2.1
  .مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها الواقع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة

  
  : ويكون إمضاء الشخص أو األشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي

ب علمنا، المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع وتتضمن كل المعلومات الالزمة للمستثمرين لبناء حكمهم حس" 
. على ممتلكات المصدر ونشاطه ووضعيته المالية ونتائجه وآفاقه وكذلك على الحقوق المتصلة بالسندات المعروضة

  ".وهي ال تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها
  

  .وعنوان ومؤهالت مراقبي الحسابات الذين تولوا تدقيق الحسابات السنوية للثالث سنوات المالية األخيرة اسم 3.1
  

  :ويكون إمضاء مراقبي الحسابات مسبوقا بتصريح حول نوعيّة العنايات المهنية المنجزة ويكون هذا التصريح كاآلتي 
ية الواردة بهذه النشرة وذلك بإنجاز العنايات المهنية التي قمنا بالتثبت من المعلومات المالية والمعطيات المحاسب" 

وليست لدينا مالحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية . نعتبرها الزمة حسب معايير المهنة
  ".المقدمة

  
  .مع ذكر اإلرشادات األخرى الواردة بالنشرة والتي وقع التثبت منها من قبل مراقبي الحسابات

  
  .القتضاء ذكر التحفظات التي أبداها مراقبو الحساباتوعند ا

  
  :سياسة اإلعالم  4.1

  .اسم المسؤول عن اإلعالم ورقم هاتفه -



 21

  
  الباب الثاني

العملية حولإرشادات   
  

  إصدار أو عرض سندات رأس المال: المطبوعة أ 
  

  :اإلرشادات المتعلقة باإلصدار  1.2
  

قات التي تم على أساسها إصدار السندات وتحديد المبلغ األقصى المرخص ذكر اللوائح والتراخيص والمصاد 1.1.2
  .بيان ما إذا كانت هذه اللوائح أو التراخيص أو المصادقات مصحوبة بشروط معينة فيه لإلصدار و

  
  .العدد والقيمة االسمية والشكل وصنف السندات 2.1.2

  
في صورة أول مساهمة عامة، تعليل سعر االكتتاب . ارسعر االكتتاب مع ذكر القيمة االسمية ومنحة اإلصد 3.1.2

  .ضمن النشرة المذكورة بالفصل السادس
  

  .طرق دفع السعر خصوصا بالنسبة لألسهم التي ال يطلب تحريرها عند االكتتاب
  

  .وعند االقتضاء، مبلغ المصاريف المحملة بصفة صريحة على كاهل المكتتب
  

  :حقوق األفضلية في االكتتاب  4.1.2
  .ذكر وجود حقوق أفضلية في االكتتاب من عدمه -
  
تداول (طرق ممارسة حقوق األفضلية في االكتتاب، قابلية هذه الحقوق للتداول و مآل الحقوق غير الممارسة  -

  ).القصاصات ذات الكسور
تعلق األمر عند االقتضاء، ذكر أسباب تحديد أو إلغاء هذا الحق وفي هاته الحاالت، تبرير سعر اإلصدار إذا  -

  .بإصدار يكتتب نقدا مع ذكر المستفدين إذا تم تحديد أو إلغاء حقوق األفضلية لصالح أشخاص معينين
  
أجل الممارسة، كسورها : مثال (ذكر وجود أولوية تمنح إلى المساهمين في غياب حق األفضلية وشروط ممارستها  -

  ).و قاعدة االحتساب
  
ساهمين قصد المساهمة في اإلصدار بممارسة كل الحقوق الراجعة لهم أو جزء ذكر النوايا المعلنة من بعض الم -

  . منها
   
  .مدة االكتتاب 5.1.2 
  
  .استحقاق السندات الجديدة للربح 6.1.2 
  
إذا لم يوافق تاريخ استحقاق الربح بداية السنة المالية، يحدد الجزء الذي سيدفع للمساهمين من حصة الربح وتبين  -

  .ء طريقة احتساب ذلك الجزءعند االقتضا
  
وفي حالة الترفيع في رأس المال بإسناد أسهم مجانية بشكل مواز لإلصدار أو بعده، يجب تحديد طرق هذا اإلسناد  -

  .وخاصة حقوق المكتتبين في األسهم النقدية إزاء عملية اإلسناد تلك
  

  .المؤسسات التي تتلقى االكتتابات 7.1.2
  .بول االكتتاب من قبل العمومذكر المؤسسات المكلفة بق

  
  .طرق وآجال تسليم السندات 8.1.2

  
  :طريقة التوظيف  9.1.2
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  :وصف موجز لطريقة التوظيف 

  
عند االقتضاء، ذكر وسطاء البورصة أو البنوك الذين يتولون تجاه المصدر التغطية الباتة لإلصدار أو يتعهدون 

  .بضمان حسن إنجازه
  

  .ضمان جزئيا يجب ذكر القسط الذي ال تشمله التغطيةوعندما تكون التغطية أو ال
  

وصف موجز ألي طريقة أخرى للتوظيف، وفي حالة التوظيف لحساب الغير يجب كلما أمكن ذلك ذكر الحّد األدنى 
  .ة التوظيفواألقصى لألموال المزمع جمعها وكذلك تاريخ نهاية عمليّ 

  
  .ذكر الحّد األدنى في صفحة عنوان النشرة -
  .تكوين نقابة توظيف، ذكر وسيط البورصة أو البنك رئيس القائمة عند -
  

  :أهداف اإلصدار  10.1.2
  
  االستعمال المنتظر لإلصدار، -
ذكر حسب الحالة إذا كانت األموال المستقطبة ستخصص للمساهمة في تمويل استثمارات جديدة أو دعم الهيكلة  -

  ...المالية للمؤسسة أو إعادة تكوين رأس المال
  مستعملة لتغطية الحاجيات المالية للشركة،) عن الشركة(ذكر، عند االقتضاء، إن كانت هناك موارد أخرى خارجية  -
إذا رصد جزء هام من حصيلة التوظيف لتسديد  دين، يجب في هاته الحالة بيان استعمال األموال المقترضة إذا كان  -

  .تاريخ القرض يرجع إلى أقل من سنتين
  

  :دات المتعلقة بعرض بيع سنداتاإلرشا 2.2
  

  .تعليل العرض العمومي للبيع وعند االقتضاء، التنصيص على موافقة المصدر على هذا البيع 1.2.2
  

  :سعر العرض وتبرير ذلك السعر في صورة القيد بالبورصة ولتقدير هذا السعر يجب  تقديم البيانات التالية  2.2.2
  
كم مرة يمثل السعر المدفوع مقارنة (عة صافية للشركة وكذلك بصورة مجمّ قيمة العملية مقارنة باألصول ال -

ذكر طرق التقييم المعتمدة لتحديد األصول الصافية المعاد تقييمها وعند ). باألصول الصافية حسب آخر موازنة
  االقتضاء تحديد السعر بحساب التقييم الجديد،

  
  ،ناتج قسمة سعر السهم بالنتيجة الصافية لكل سهم -
  
  ناتج قسمة سعر السهم بالهامش الخام للتمويل الذاتي للسهم الواحد بالنسبة آلخر فترة وللسنة المالية المقبلة، -
  
  ق النقدي للسهم الواحد،ناتج قسمة سعر السهم بالتدفّ  -
  
  ة أشهر األخيرة،المنحة التي يمثلها سعر العرض بالنسبة لمعّدل أسعار البورصة للثالث والستّ  -
  
عروض عمومية للشراء أو البيع، أو تداول كتل من األوراق   [ند االقتضاء، اإلشارة  إلى العمليات المالية الحديثةع -

  التي اعتمدت في تقييم الشركة،  ]المالية أو الدمج أو انقسام أو ترفيع في رأس المال
    
س النوع من النشاط ومقارنة بالمعامالت اإلشارة إلى المقاييس المعتمدة عادة بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نف -

  .الحديثة المشابهة
 

ويمكن لهيئة السوق المالية طلب نسخة من تقرير التقييم الذي أعّده الخبير طبقا . ذكر الطريقة والفرضيات المعتمدة
  .من الترتيب العام لبورصة األوراق المالية بتونس 37ألحكام الفصل 
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  .العرض عند االقتضاء التنصيص على إمكانية تغيير سعر
  

  .توزيع رأس المال قبل العملية والتوزيع المنتظر بعدها 3.2.2
  

  .أسماء المساهمين العارضين سنداتهم للعموم مع تحديد عدد السندات 4.2.2
  

  طرق دفع الثمن 5.2.2
  .عند االقتضاء، بيان مبلغ المصاريف التي يقع تحميلها صراحة على المكتتب أو المشتري

  
  مدة العرض 6.2.2

  
  .ذكر يوم افتتاح ويوم اختتام العرض

  .إذا لزم األمر، ذكر إمكانيّة اختتام العرض قبل انقضاء مدته األصلية
  

  المؤسسات التي تتلقى االكتتابات 7.2.2
  .المؤسسات المكلفة بقبول المطالب من العموم

  
  .طرق و آجال تسليم األوراق المالية 8.2.2

  
  .طريقة التوظيف 9.2.2

  
  :وصف موجز لطريقة التوظيف 

. حسن إنجازهضمنون عند االقتضاء، ذكر وسطاء البورصة الذين يتولون تجاه المصدر التغطية الباتة لإلصدار أو ي
  .وعندما تكون التغطية أو الضمان جزئيا يجب ذكر القسط الذي ال تشمله التغطية

  
الغير يجب كلما أمكن ذلك ذكر الحد األدنى و  وصف موجز ألي طريقة أخرى للتوظيف وفي حالة التوظيف لحساب

  .األقصى لألموال المزمع جمعها وكذلك تاريخ نهاية عمليّة التوظيف
  
  .ذكر الحد األدنى في صفحة عنوان النشرة -
  

  :إرشادات مختلفة حول اإلصدار أو العرض  3.2
  

همة العامة أو الخصوصية وعدد األسهم المبلغ الجملي المنتظر من اإلصدار أو من التوظيف عن طريق المسا 1.3.2
  .المصدرة أو الموظفة حسب أصنافها عند االقتضاء

  .إذا لزم األمر، ذكر إمكانية تغيير هذا المبلغ مع تحديد الطرق
  

إنجازه بصفة متزامنة في أسواق عّدة بلدان وإذا  إذا كان التوظيف عن طريق المساهمة العامة قد تّم أو سيتمّ  2.3.2
  .ستخّصص أقساط منه لبعض هذه البلدان، يجب ذكر هذه األقساط وطرق رصدها خّصصت أو

  
إذا وقع في نفس الفترة أو تكاد التي يجرى فيها إصدار أو توظيف عن طريق المساهمة العامة أن تم القيام  3.3.2

طريق  باكتتاب أو توظيف خصوصي ألسهم من نفس الصنف أو إحداث أسهم من أصناف أخرى قصد توظيفها عن
  .المساهمة العامة أو توظيفا خصوصيا، وجب بيان طبيعة هذه العمليات وكذلك عدد وخصائص األسهم التي تشملها

  
  :إرشادات عامة حول األوراق المالية المصدرة أو المعروضة  4.2

  
ح الموّزعة وصف موجز للحقوق المتعلقة باألوراق المالية خصوصا مجال حقوق االقتراع والحقوق في األربا 1.4.2

  .امتياز محصول للتصفية ومن كلّ  ومن كلّ 
  .تاريخ سقوط حق الحصول على األرباح الموّزعة بمرور الزمن مع ذكر المنتفع بهذه األرباح في هذه الحالة

  
  ).مثال شرط الموافقة(وصف موجز لنظام تداول األوراق المالية وعند االقتضاء ذكر القيود التي تحّد من تداولها 
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  .النظام الجبائي المطبّق 3.4.2

 
  :سوق السندات  5.2

ذكر األسواق التونسية أو األجنبية في صورة وجودها، المنظمة أو غير المنظمة، والتي يقع فيها تداول سندات 
  .للمصدر من نفس الصنف

  
البند العريض في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول السندات المعروضة، يجب إدراج العبارة التالية ب

  .بصفحة عنوان النشرة
  
  :وعند االقتضاء، تضاف العبارة التالية " ال يوجد في تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول السندات المعروضة " 
وقد صرحت البورصة بتاريخ . تقديم مطلب إدراج لدى بورصة األوراق المالية بتونس ه تمّ غير أنّ "

  ".حسن إنجاز توظيف السندات موضوع النشرة وف توافق على هذا المطلب إذا تمّ بأنها س........................... 
  

  .المحاكم المختصة في حالة النزاع أو طرق التحكيم 6.2
  

  إصدار أو عرض سندات الدين: المطبوعة ب 
  

  إرشادات حول اإلصدار 7.2
  

ه يذكر المبلغ األقصى المرخص ف. نداتعلى أساسها إصدار الس ذكر اللوائح والتراخيص والمصادقات التي تمّ  1.7.2
  .لإلصدار وبيان إذا كانت اللوائح والتراخيص والمصادقات مصحوبة بشروط معيّنة

  
  .عدد السندات وقيمتها االسمية والمبلغ االسمي للقرض وإذا لم يحّدد هذا المبلغ يجب اإلشارة إلى ذلك 2.7.2

وتقدم هذه المعطيات . ذكر عمولة الوسيط ومصاريف اإلصدارذكر الحصيلة الخام والصافية التقديرية للقرض مع 
  .سند بصفة إجمالية بالنسبة لمجموع اإلصدار وبحساب الوحدة بالنسبة لكلّ 

  
إذا كان التوظيف ـ سواء كان عن طريق المساهمة العامة أو خصوصياـ قد وقع أو سيقع إنجازه بصفة متزامنة  3.7.2

  .و ستخصص أقساط منه لبعض هذه البلدان، يجب ذكر هذه األقساطة بلدان وقد خّصصت أفي أسواق عدّ 
  

  .فترة افتتاح االكتتاب أو التوظيف للسندات وذكر اإلمكانيات المحتملة لغلقه قبل األجل المحدد 4.7.2
  .يشار عند االقتضاء إلى أن االكتتابات قابلة للتخفيض

  
  .لعمومذكر المؤسسات المالية المكلفة بقبول إكتتابات ا 5.7.2

  
  أهداف اإلصدار 6.7.2

  االستعمال المنتظر لإلصدار
  

لة إذا كانت األموال المستقطبة ستخصص للمساهمة في تمويل استثمارات جديدة أو تدعيم الهيكلة اذكر حسب الح
  .سةة للمؤسّ الماليّ 

  
  .ة للشركةيات الماليّ مستعملة لتغطية الحاج) عن الشركة(ذكر، عند االقتضاء، إذا كان هناك موارد أخرى خارجية 

  
  اإلرشادات المتعلقة بعرض عمومي للبيع 8.2

  
  .تعليل العرض العمومي للبيع واإلشارة، عند االقتضاء، إلى موافقة المصدر على هذا البيع 1.8.2

ذكر عدد السندات من نفس الصنف التي بحوزة البائع وإذا كان عدد السندات المعروضة أقل، يجب ذكر نوايا البائع 
  .النسبة للسندات التي لم يقع عرضها للبيعب
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  ة العرضمدّ  2.8.2
  ذكر يوم افتتاح ويوم اختتام العرض -

  .عند االقتضاء، ذكر إمكانيّة غلق العرض قبل انقضاء مدته األصلية
  

  ثمن البيع 3.8.2
  .طرق دفع ثمن البيع -
  .المشتري عند االقتضاء ذكر مبلغ المصاريف المحمولة صراحة على المكتتب أو -
  

  .النظام الجبائي للعرض والسند 4.8.2
  

  .تاريخ أو تواريخ الدفع 5.8.2
  

  .المؤسسات التي تتلقى االكتتابات 6.8.2
  .المطالب من العموم بتلقيذكر المؤسسات المكلفة 

  
  .طرق وآجال تسليم األوراق المالية 7.8.2

  
   2.9.2باستثناء النقاط الفرعية  2.9يقدم البائع كذلك اإلرشادات المذكورة بالنقطة  8.8.2

  .، وتكون هذه اإلرشادات محينة بتاريخ العرض13.9.2و  4.9.2و 3.9.2و
  

  :خصائص السندات المصدرة   9.2
  

  .طبيعة وشكل وطرق تسليم األوراق المالية 1.9.2
  

  .ذكر القانون الذي يخضع له إحداث هذه السندات
  .أشكال وأصناف األوراق المالية

  .تسليم السندات والتاريخ المحدد لتسجيلها بحساب المكتتبطرق وآجال 
  

  .سعر االكتتاب، وسعر اإلصدار والفوائد الجارية عند االقتضاء 2.9.2
  .طرق الدفع

  
  استحقاق السندات للفوائد 3.9.2

  .تاريخ االنتفاع بالفوائد -
  

  تاريخ أو تواريخ الدفع 4.9.2
  

  .إذا وقع اعتماد عدة نسب فائدة، يجب ذكر هذه النسب وطرق تغييرها .النسبة االسمية والخصائص االسمية 5.9.2
  

هامش إسمي : إذا كانت نسبة الفائدة متغيرة أو مرتبطة بمؤشر يجب ذكر وتعريف المؤشر وطرق احتسابه ونشره 
ل ينتج عن عملية جمع أو ضرب، شروط االستبدال، تقديم جدول أو رسم بياني يلخص تطور المؤشر المعتمد خال

  .السنوات العشر األخيرة
  

  .ذكر المؤسسات المكلفة عادة باحتساب النسبة
  

  .وذكر الوضعيات الشاذة المحتملة والنسبة الدنيا والنسبة القصوى
  

  .طرق إسناد االمتيازات األخرى مهما كانت طبيعتها وطرق احتسابها
  

  :الفوائد  6.9.2
  .ء، الوضعيات الشاذة المحتملةالمبلغ و الدورية واألجل أو اآلجال، وعند االقتضا
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عند االقتضاء، ذكر البنود الشرطيّة المتعلقة بدفع الفوائد أو تأجيل تسديدها وطرق تأجير الفوائد المؤّجل تسديدها 
  .وآجال سقوط حق الحصول على الفوائد بمرور الزمن عند االقتضاء

  
  :التسديد واإلهتالك  7.9.2

  .ك والسحب وسعر التسديد وارتباطه بمؤشر وإسناد االمتيازاتطرق التسديد العادية وجدول اإلهتال
  

  .وجود خيارات التسديد المسبّق وتمديد اآلجال أو إمكانيات االستبدال
  .وعند االقتضاء آجال سقوط الحق في الحصول على األصل بمرور الزمن

  
  .يق لتعديل السعراإلشتراء بالبورصة والعروض العمومية ووجود صناد إمكانية اإلهتالك المسبق و

  
  ...)األسعار والحدود و الكميات ( ذكر طرق القيام بهذه العمليات 

  
يجب أن يبين وصف هذه العمليات بشكل جلي، التأثيرات المحتملة على المكتتب الذي يود المحافظة على سنداته إلى 

  .التسديد العادي غاية آجالها العادية وبالخصوص التأثيرات المحتملة لهذه العمليات على رزنامة
     

  :ة ة للمردودية أو الهوامش األكتواريّ النسبة األكتواريّ  8.9.2
  

ة وداللة وملخص طريقة احتساب ومعاني هذه النسب وذكر هذه النسب على ذكر نسبة أو نسب المردوديّة األكتواريّ 
  .أساس مختلف فرضيات التسديد أو اإلهتالك أو االمتيازات األخرى المسندة

  
ة وتعريفها وبيان داللة تلك الهوامش وذكر حالة اإلصدار بنسب متغيرة يجب ذكر الهامش أو الهوامش األكتواريّ وفي 

  .ذلك الهامش أو تلك الهوامش حسب مختلف فرضيات التسديد أو اإلهتالك أو إسناد االمتيازات األخرى
  

  :المدة الجملية ومعدل مدة القرض  9.9.2
  
  ذكر المدة الجملية -
  .ر معدل مدة القرض مع تحديد مفهومها ودالالتهاذك -
  

  :بنود التنظير  10.9.2
  .ذكر التنظير بإصدار سابق و إمكانية إصدارات الحقة لسندات قابلة للتنظير عند االقتضاء،

  
  :رتبة الدين 11.9.2

  .محافظة القرض على رتبته
  .تم إبرامها أو ستبرم في المستقبل عند االقتضاء، ذكر بنود تبعية القرض بالنسبة لديون أخرى للشركة

  
  :الضمانات  12.9.2

  .الكفاالت والتعهدات المعّدة لضمان تسديد السندات ودفع الفوائد ذكر الطبيعة و المضمون المحّدد للضمانات و
  .ةإن كان الضمان ال يغطي كامل اإلصدار يجب ذكر األجزاء التي تشملها التغطية واألجزاء التي ال تشملها التغطي

  
  .ذكر األماكن التي يمكن للعموم اإلطالع فيها على نصوص العقود المتعلقة بهذه الضمانات والكفاالت والتعّهدات

  
  ...في صورة غياب ضمانات وكفاالت وتعّهدات، التنصيص على ذلك

  
  :طريقة التوظيف  13.9.2

  وصف موجز لطريقة التوظيف
  

مجموعة بنكية يجب ذكر البنك أو البنوك رئيس القائمة وعند  إذا كان القرض موضوع عقد تغطية إصدار من قبل
  .االقتضاء ذكر األشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير البنوك يتعهدون بحسن إنجاز العملية
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إذا لم تشمل التغطية أو التعهد بحسن اإلنجاز كامل اإلصدار، يتعين ذكر األقساط المعنية واألقساط غير المعنية 
  .بالتغطية

  
وفي حالة التوظيف لحساب الغير يجب بيان الحد األدنى واألقصى لألموال  للتوظيفوصف موجز ألي طريقة أخرى 

  .المزمع جمعها وكذلك تاريخ نهاية التوظيف
  

  :الترقيم  14.9.2
يون د(ترقيم اإلصدار أو برنامج اإلصدار المتضمن للدين أو ترقيم المصدر بعنوان ديونه الجملية من نفس الصنف 

  )مشروطة، وديون غير مشروطة
  

  .يجب ذكر مفهوم هذا الترقيم وتسمية الوكالة المسندة
  

  .إذا لم يوجد ترقيم يجب ذكر ذلك
  

  .تكتّل أو أي شكل آخر: تنظيم تمثيل حاملي السندات  15.9.2
  

  .الممثل أهم شروط هذا التمثيل وخصوصا شروط تعيين وتعويض: اسم ومهام أو تسمية ومقر ممثل الحاملين 
  

  .النظام الجبائي للمداخيل ومحاصيل بيع السندات بالنسبة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين 16.9.2
وعند االقتضاء، ذكر الخصم من المورد على المداخيل أو تسديد السندات المستوجب في البلد األصلي أو بلدان 

  .التداول
  

  .م من الموردإعطاء معلومات حول احتماالت تحمل المصدر لهذا الخص
  

  :إرشادات عامة  10.2
  

  .قائمة المؤسسات المالية المكلفة بالخدمات المالية المتصلة بالقرض 1.10.2
  

  .يجب اإلشارة إلى أن الشركة المصدرة مكلفة بوضع هذه القائمة محينة على ذمة حاملي السندات
  

  :سوق السندات  2. 10.2
  

ة وجودها، المنظمة أو غير المنظمة والتي يقع فيها تداول سندات للمصدر و األجنبية في صورأذكر األسواق التونسية 
  .من نفس الصنف

  
في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول السندات المعروضة يجب إدراج العبارة التالية بالبند العريض 

  :في صفحة عنوان النشرة 
  ".لمعروضةال توجد في تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول السندات ا"

  :وعند االقتضاء تضاف العبارة التالية 
غير أنه تم تقديم مطلب إدراج لدى بورصة األوراق المالية بتونس وقد صرحت البورصة بتاريخ "

  ".بأنها سوف توافق على هذا المطلب إذا تم حسن إنجاز توظيف السندات المذكورة بالنشرة...................
  

  .في حالة النزاعالمحاكم المختصة  3.10.2
  

 )2022ماي  16قرار من وزيرة المالية مؤرخ في ( إصدار أو عرض الصكوك: المطبوعة ت
 

 معلومات حول اإلصدار 1.2
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 قرارات الترخيص للعملية 1.1.2
 
 تحديد اللوائح والتراخيص والمصادقات الذي بموجبهم تم إصدار الصكوك،• 
 
 ى األمر ذلك،تحديد المبلغ األقصى لإلصدار إن اقتض• 
 
 أو العقود المتعلقة باإلصدار،/أو المنتوجات و/ تحديد أنواع األصول المبني عليها الصكوك و• 
 
 .بيان إذا كانت اللوائح والتراخيص والمصادقات مصحوبة بشروط خاصة• 
 

 سياق وأهداف العملية 2.1.2
 
 هدف العملية المعتزم القيام بها،• 
 
ن األموال المجمعة تساهم في استثمارات جديدة، في تعزيز الهيكلة المالية، إعادة هيكلة تحديد، حسب الحالة، إذا أ• 

 .رأس المال
 
 .تحديد المصادر الخارجية األخرى المستعملة لمواجهة الحاجيات المالية للشركة عند االقتضاء• 
 
الموارد المتأتية من القرض  إذا تم تخصيص جزء مهم من حصيلة التوظيف لتسديد قرض، يتم ذكر كيفية استعمال• 

 .الذي يعود إلى أقل من سنتين
 

 مدة العرض 3.1.2
 
 تحديد تاريخ افتتاح العرض وغلقه• 
 
 .تحديد إمكانية غلق مبكر أو التمديد في مدة العرض إن وجد• 
 

 مصاريف وعموالت 4.1.2
 
 يتحديد مبلغ المصاريف المحمولة صراحة على كاهل المصدر والمكتتب والمشتر• 
 
 .تحديد الحصيلة اإلجمالية والحصيلة الصافية لإلصدار• 
 

 خصائص الصكوك المصدرة 2.2
 

 اإلطار العام 1.2.2
 

 :تقديم المعلومات التالية في جدول
 
 تسمية اإلصدار• 
 
 المبلغ الجملي لإلصدار• 
 
 العدد الجملي للصكوك المصدرة• 
 
 القيمة االسمية للحصة الواحدة• 
 
 سميةا: شكل الصكوك• 
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 صكوك قائمة على الموجودات/ صكوك مدعومة بالموجودات: أنواع الصكوك• 
 
المتعلق  2013جويلية  30المؤرخ في  2013لسنة  30القانون عدد : التشريع الذي يتم بموجبه إحداث السندات• 

 .بالصكوك اإلسالمية
 
 ثمن اإلصدار للحصة الواحدة• 
 
 ثمن التسديد للحصة الواحدة• 
 
 تسديد المرابيح دورية• 
 
 ...)طريقة االهتالك (دورية تسديد رأس المال • 
 
 )حسب نوع عقد الصك(معدل الربح السنوي للصك • 
 
 )حسب نوع عقد الصك(الربح السنوي للصك • 
 
 )حسب نوع عقد الصك(الربح الدوري للصك • 
 
 مدة اإلصدار• 
 
 تاريخ االنتفاع• 
 
 تاريخ اإلطفاء• 
 
 ...طبيعة األصول، القيمة المقدّرة، مكان األصول: يها الصك عند االقتضاءاألصول المبني عل• 
 

 صيغ اإلصدار 2.2.2
 
 صيغ االكتتاب -أ
 

 ...تحديد مدة االكتتاب، المستثمرين المعنيين، العملة
 
 :صيغ معالجة األوامر - ب
 
 ...).التخصيص حسب معاييرعلى سبيل المثال قاعدة األولوية لمن يسبق، (وصف موجز لنظام معالجة األوامر  -
 
 ).على سبيل المثال إمكانية إلغاء أوامر(تحديد القيود المفروضة على طلب اكتتاب إن وجدت  -
 
 صيغ وتاريخ أو تواريخ التسديد - ت
 

 .تحديد صيغ وتاريخ أو تواريخ التسديد
 
 صيغ تسليم شهادات ملكية الصكوك عند االكتتاب - ث
 

 ك وتحديد التاريخ المحدد لتسجيلها في حساب باسم المكتتبتحديد صيغ وآجال تسليم الصكو
 
 نشر نتائج التوظيف - ج
 

 .التعهد بنشر بالغ غلق االكتتابات بنشرية هيئة السوق المالية



 30

 
 نظام تداول وإحالة وانتقال الصكوك - ح
 

 .وصف موجز لنظام تداول الصكوك عند االقتضاء، القيود المفروضة على هذا التداول إن وجدت
 
 مبدأ المكافآت لحاملي الصكوك - خ
 

 :التنصيص على
 
 أساس احتساب كل أجل -
 
 دورية دفع األرباح وتسديد رأس المال -
 
 ..)تحويل، شيك(طريقة دفع المكافآت  -
 
- .... 
 
 تسديد/ اهتالك -د
 

 :تحديد
 
 ....ازاتصيغ االهتالك، جدول االهتالك، السحب، ثمن التسديد، االرتباط بمؤشر، منح االمتي -
 
عند االقتضاء آجال سقوط الحق في الحصول على األصل . توفر خيارات تسديد مبكر، تمديد أو إمكانيات تبادل -

 بمرور الزمن،
 
 ...إمكانيات االهتالك المبكر، إعادة الشراء في البورصة، عروض عمومية، وجود صناديق لتعديل السعر -
 
 ،...)لحدود، الكميات، خصم السنداتاألسعار، ا(طرق القيام بهذه العمليات  -
 
يجب أن يبين وصف هذه العمليات بشكل جلي التأثيرات المحتملة للمكتتب الذي يود على المحافظة على الصكوك  -

 .إلى غاية آجالها العادية وبالخصوص التأثيرات المحتملة لهذه العمليات على رزنامة االهتالك العادي
 
 المّدة -ذ
 

 .لية لإلصدارتحديد المدة الجم
 
 الترقيم -ر
 
 .ترقيم اإلصدار أو برنامج اإلصدار المتضمن لها أو ترقيم المصدر بعنوان ديونه الجملية وتعهداته من نفس الصنف -
 
 .يجب ذكر مفهوم هذا الترقيم وتسمية الوكالة المسندة -
 
 .إذا لم يوجد ترقيم، يجب ذكر ذلك -
 
 الضمانات -ز
 
بيعة والمضمون المحّدد للضمانات والتأمينات والتعهدات المعّدة لضمان تسديد الصكوك ودفع ذكر عند االقتضاء الط -

 .األرباح
 



 31

 .إن كان الضمان ال يغطي كامل اإلصدار يجب ذكر األجزاء التي تشملها التغطية واألجزاء التي ال تشملها التغطية -
 
 عقود المتعلقة بهذه الضمانات والتأمينات والتعّهداتذكر األماكن التي يمكن للعموم اإلطالع فيها على نصوص ال -
 
 ...في صورة غياب تأمينات أو ضمانات أو تعّهدات، التنصيص على ذلك -
 

 تقديم لعملية إصدار الصكوك 3.2
 

 تقديم مختلف المتدخلين في عملية اإلصدار 1.3.2
 
 تقديم مختلف المتدخلين في عملية اإلصدار• 
 
 .نيابية وصيغة تحديد أجر كل من المتدخلينتحديد دور والمدة ال• 
 
وسيط بالبورصة مكلف بتركيب العملية، هيئة الرقابة الشرعية، مسؤول عن التوظيف أو نقابة التوظيف مع رئيس أو (

 ...)، مستشار قانوني، مراقبي الحسابات)حسب االقتضاء(رؤساء القائمة، ضمان حسن األداء 
 

 :هيكلة العملية 2.3.2
 
 المشروع تقديم• 
 
 تقديم المنتجات والخدمات األساسية للمشروع• 
 
 وصف مصادر المواد األولية• 
 
 أو األسواق المستهدفة للمشروع/ وصف للحرفاء و• 
 
 دراسة للمردود االقتصادي للمشروع• 
 
 أواألصول المبني عليها الصكوك/ تقديم المخاطر المرتبطة بالمشروع و• 
 
 احتحديد آليات تأمين األرب• 
 
 )االستعانة برسم توضيحي(تقديم التركيب القانوني المالي للعملية • 
 
 العقود• 
 
 التدفقات النقدية المتبادلة• 
 

 ...مختلف هذه العناوين قابلة للتغيير بالنظر لطبيعة العملية ونوع الصكوك وأنواع العقود إنّ 
 

 معلومات عامة 4.2
 

 عوامل المخاطر الخاصة بالصكوك 1.4.2
 

 .ل هدف هذا الفرع في وصف أهم المخاطر الخاصة بالصكوك اإلسالميةيتمث
 

 .هذه المخاطر تختلف حسب نوع الصك المصدر
 

 .إذا لم تتوفر المخاطر اآلتي ذكرها، يجب على المصدر إدراج تصريح سلبي مالئم لهذا السياق
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 مخاطر األسعار -أ
 

 :يحدد إذا وجد
 
 المصدر أو الصكوك المعروضة، مخاطر األسعار وطابع المضاربة لنشاط -
 
 .آليات المتخذة لتغطية هذه المخاطر -
 
 مخاطر السيولة - ب
 

، يتم تحديد تدابير التغطية "فخ السيولة"في حالة عدم دفع المستحقات السنوية أو التأخر في الدفع بشكل وقتي أو دائم 
 .ضد هذا الخطر والعقوبات الممكنة إن وجدت

 
 )رتبة الدين(لة الحا/ طبيعة الصكوك - ت
 
 )صكوك قائمة على موجودات/ صكوك مدعومة بالموجودات (تحديد طبيعة الصكوك المصدرة  -
 
 .الحفاظ على اإلصدار في رتبته -
 
اإلشارة عند االقتضاء إلى بنود التبعية المتعلقة باإلصدار بالمقارنة مع بقية تعهدات وديون الشركة التي تم إبرامها  -

 .أو التي ستبرم
 
 )في صورة قابلية التداول(مخاطر السيولة / السوق الثانوية - ث
 

 .لن يتمكنوا المستثمرين من بيع صكوكهم بسهولة إذا كان سوق الصكوك ليس فيه من السيولة ما تكفي
 
 لحاملي الصكوك) أو الالمحدود(حق الرجوع المحدود  - ج
 

و أحد شركائه أو حق الرجوع ضد أحد األصول بسبب تحديد إذا ما كان لحاملي الصكوك حق المطالبة ضد المصدر أ
صكوك قائمة على / صكوك مدعومة بالموجودات (هذا النقص وذلك حسب نوع وطبيعة الصكوك المصدرة 

 ).موجودات
 
 مخاطر الشريعة - ح
 

 :يتم إضافة العبارة التالية
 
التعاقدية مما يجعل الرقابة الشرعية  هذه المخاطر يمكن أن تنبثق من عدم قدرة المصدر على اإليفاء بالتزاماته"

 ."مستحيلة وذلك ما يمكن أن يؤثر سلبا على سمعة المصدر
 

 طريقة تمثيل حاملي الصكوك 2.4.2
 

 :تحديد
 
 شكل التمثيل• 
 
أهم الشروط لهذا التمثيل خاصة شروط التعيين : اسم ووظيفة أو التسمية االجتماعية ومقر ممثل حاملي الصكوك• 

  .ثلوتعويض المم
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 جبائية الصكوك 3.4.2
 
 جباية األرباح ونتائج بيع الصكوك لألشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنوية• 
 
. عند االقتضاء، الخصوم من المورد على الدخل أو تسديد الصكوك المسحوبة في بلد المصدر أو في بلد التداول• 

 .قبل المصدرتقديم معلومة حول التغطية المحتملة للخصومات من المورد من 
 

 )في صورة قابلية التداول(سوق الصكوك  4.4.2
 
ذكر األسواق التونسية أو األجنبية في صورة وجودها، المنظمة أو غير المنظمة، والتي يقع فيها تداول صكوك • 

 .للمصدر من نفس الصنف
 

ارة التالية بالبند في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول الصكوك المعروضة، يجب إدراج العب• 
 :العريض بصفحة عنوان النشرة

 
 :وعند االقتضاء، تضاف العبارة التالية" ال يوجد في تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول الصكوك المعروضة " 
 
بأنها ......... غير أنّه تّم تقديم مطلب إدراج لدى بورصة األوراق المالية بتونس وقد صرحت البورصة بتاريخ "

 ".ق على هذا المطلب إذا تّم حسن إنجاز توظيف الصكوك موضوع النشرةسوف تواف
 

 توفر الوثائق 5.4.2
 

 .أو بالمشروع موضوع اإلصدار/ تحديد األماكن أين يمكن االطالع على الوثائق واإلرشادات المتعلقة بالشركة و
 

 المحاكم المختصة في حالة النزاع 6.4.2
 

 .نزاع أو صيغ التحكيمتحديد المحاكم المختصة في حالة ال
 

 شروط اإلطفاء 7.4.2
 
 قاعدة عامة -أ
 

 :إضافة العبارة التالية
 
 ."أو خسارة كلية لألصول، يقع تسديد اإلصدار في التاريخ المحدد) المصدر(باستثناء وقوع حالة حّل "
 
 )عند االقتضاء(اإلطفاء المبكر  - ب
 

 :إضافة العبارة التالية
 
 ".ا نتيجة حّل المصدر أو في حالة خسارة كلية لألصوليتم إطفاء اإلصدار مبكر"
 
 قائمة حصرية للملحقات• 
 
 شهادة المطابقة للشريعة، -1
 
 شهادة المستشار القانوني، -2
 
 أو حول المنقوالت عند االقتضاء،/ تقرير اختبار عقاري و -3
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 رسالة الترقيم، -4
 
  ).عند االقتضاء(رسالة الضمانات  -5
  
  

  الباب الثالث
  إرشادات ذات طابع عام حول المصدر ورأس ماله

  جذع مشترك لسندات راس المال[
  ]وسندات الدين والسندات األخرى

  
  :إرشادات ذات طابع عام حول المصدر 1.3

  
  االجتماعي  التسمية و المقرّ  1.1.3

  
  .منطبقة عليهالشكل القانوني للمصدر، والقانون المنطبق عليه مع ذكر أهم النصوص الترتيبية ال 2.1.3

  
  .تاريخ التأسيس ومدة نشاط المصدر إن كانت محدودة 3.1.3

  
  .ذكر الغرض االجتماعي 4.1.3

  
  .التجاري وعدد التسجيل ذكر دفتر السجلّ  5.1.3

  
  .)ةالمدّ و ختتام التاريخ البداية وتاريخ ا(السنة المالية  6.1.3

  
  :بنود القانون األساسي الخاصة بـ  7.1.3

  
  ؛باح حسب القانون األساسيتوزيع األر -
  
  ؛)طرق االستدعاء وشروط الحضور وشروط ممارسة حق االقتراع( الجمعيات العامة  -
  
  ؛وجود حقوق االقتراع بصوتين -
  
  ؛شروط الحصول عليها -
 
البد من التصريح بها للمصدر والعقوبات المترتبة عن عدم احترام  األساسيوجود عتبات منصوص عليها بالقانون  -
  .ذا التصريحه
  
  

  :ذات طابع عام حول راس المال  إرشادات 2.3
  

  .المالية التي تمثله مع ذكر أهم خصائصها األوراق وأصنافمبلغ رأس المال المكتتب وعدد  1.2.3
  

ة وطبيعة السندات غير الجزء المكتتب والذي سيقع تحريره من رأس المال، مع عدد السندات والقيمة االسمية الجمليّ 
  .رة بأكملها وموزعة عند االقتضاء، حسب نسبة تحريرهاالمحر

  
ن من المساهمة اسهم أو قابلة لالستبدال أو قابلة للتسديد في شكل سندات تمكّ  إلىعند وجود رقاع قابلة للتحويل  2.2.3

  :ما يلي  في رأس المال أو غيرها يجب ذكر
  
  ؛كتتابل واالستبدال أو االيتاريخ ممارسة االختيار وقواعد التحو -
  ؛تحويل أو االستبدال المتبقيةلعدد الرقاع القابلة ل -
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  .الممكن إصدارها حسب كل صنف األسهمعدد  -
  

  :جدول تطور رأس المال  3.3
  

تقديم تطور رأس المال خالل الخمس سنوات األخيرة في شكل جدول أو منذ تكوين المصدر إذا كان تاريخ التكوين 
  .ال يتضمن الجدول التغيرات الناتجة عن الترفيع في رأس المال موضوع النشرة أنيجب . ذلك يعود إلى أقل من

  
  :النشرة بمناسبة إصدار أو بيع سندات تمثل رأس المال يجب بيان ما يلي  أعدتإذا  4.3

  
أو ) بالنسبة لشركات االستثمار ذات رأس مال قار(ص فيه ولم يقع إصداره بعد إذا ما وجد رأس مال مرخّ  1.4.3

  :د بالترفيع في رأس المال خصوصا في حالة وجود رقاع قابلة للتحويل أو االستبدال يجب ذكر تعه
  
  المحتمل للترخيص، واألجلمبلغ رأس المال المرخص فيه  -
  
  من رأس المال، اإلضافية األقساطأصناف المستفيدين الحاصلين على حق أفضلية في االكتتاب في هذه  -
  
  .رأس المال الممثلة لهذه األقساطسندات  إصدارشروط وطرق  -
  

يجب ذكر .....) دات حقوق االقتراعاحصص المؤسسين أو شه( إذا ما وجدت سندات ال تمثل رأس المال  2.4.3
  .عددها وأهم خصائصها

  
  .المال وحقوق االقتراع لرأسالتوزيع الحالي  5.3

  
  :التالية مع تاريخ جمعها  اإلرشاداتيجب ذكر  1.5.3

  
  ؛األصنافجملي لحقوق االقتراع مع توزيعها على مختلف العدد ال -
  
  حقوق اقتراع المصدر؛ أوفاكثر من رأس مال %  5المساهمين الحائزين على نسبة  أسماء -
  
  والتسيير، اإلدارةنسب رأس المال وحقوق االقتراع الراجعة لكافة أعضاء هياكل  -
  
إستبيان أو على ضوء عدد المكتتبين في عملية ترفيع في رأس ا عملية العدد التقريبي للمساهمين حسب نتائج إمّ  -

  .إلخ...........ل المقدمة خالل آخر جلسة عامة للمساهمينيالمال حديثة العهد أو التواك
  

الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أو يمكنهم  األشخاصإذا كان المصدر على علم بذلك يجب ذكر  2.5.3
صدر بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبصفة فردية أو بالتحالف مع ذكر النسبة من رأس المال ممارسة مراقبة على الم

  .وحقوق االقتراع التي في حوزتهم
  

  .إذا كان المصدر ينتمي إلى مجمع، يجب تقديم وصف موجز للمجمع ومكانة الشركة المصدر فيه 6.3
  

  عةالموزّ  األرباح 7.3
  .وحصة السهم الواحد بالنسبة للثالث سنوات األخيرةالموزعة  لألرباحذكر المبلغ الجملي 

  
  :سوق سندات المصدر  8.3

  .المنظمة أو غير المنظمة التي يقع فيها تداول سندات المصدر واألجنبيةالتونسية  األسواقعند االقتضاء، يجب ذكر 
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  الباب الرابع
  حول نشاط المصدر إرشادات

  )األخرىلدين والسندات جذع مشترك لسندات رأس المال وسندات ا(
  

  :تقديم الشركة والمجمع  1.4
  

من القانون  10تقديم موجز لتاريخ وتطور هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها على معنى الفصل  1.1.4
كما يقع تقديم الهيكل التنظيمي  األخيرةخالل الثالث سنوات  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد 
  .ع كلما يتبين أن في ذلك فائدةللمجم

  
مالت أو النتائج المجمعة للثالث سنوات االنسبية على مستوى المع األهميةنشاطات المصدر ذات  أهمتقديم  2.1.4

  :وللسنة الجارية مع بيان  األخيرة
  
  الخدمات؛ أوالمنتوجات  أصنافأهم  -
  ؛األخيرةاالستغالل خالل الثالث سنوات السلبية في نتائج  أو اإليجابيةالتغييرات الهامة  أسباب -
  .وعند االقتضاء موسمية األنشطة -
  

جبائية خاصة أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يكون لتغييرها اثر ذو  ألنظمةالخاضعة  األنشطةكما يجب ذكر 
  .نسبية أهمية

  
المماثلة وكلما  األنشطةاطع وكذلك استخراج الهيدروكربير واستغالل المق أنشطةالمنجمية و  لألنشطةبالنسبة  3.1.4

نسبية يجب وصف المناجم وتقدير االحتياط الممكن استغالله اقتصاديا وكذلك المدة المحتملة  أهميةكانت ذات 
  .لالستغالل إضافة إلى تقديم طرق التقدير

  
شروط االقتصادية وال) وسعر البيع اإلنتاجمعدل تكلفة (ويجب ذكر المدة والشروط الرئيسية للزمات االستغالل 

  .وشروط االستغالل
  

  .كما يجب ذكر مدى تقدم الدخول في طور االستغالل
  .التعهدات المتعلقة بالتسليم

  
نسبية على  أهمية يكون له اثر ذو أنيحتمل  أوذكر كل انقطاع في نشاط المصدر كان له في الماضي القريب 

  .وضعيته المالية وعلى نتائجه
  

استثنائية يجب ذكر تلك  بأحداث تأثرتقد  4.1.3 إلى 4.1.1ت المذكورة بالنقاط من إذا كانت المعطيا 4.1.4
  .األحداث

  
 إنعروضة ملسندات البا أوتقديم معطيات حول عناصر المخاطرة وطبيعة المضاربة المتعلقة بنشاط المصدر  5.1.4
يم يعلى تق التأثيرص من شأنه إضافة إلى العناصر المشتركة الخاصة بقطاع نشاطه يجب ذكر كل عنصر خا. وجدت

  .المخاطر التي يقوم بها المستثمر الحذر
  

تقديم معلومات موجزة حول االرتباط المحتمل للمصدر ببراءات أو تراخيص اختراع أو عقود تزويد سواء كانت  2.4
على  أوى النشاط نسبية عل أهميةكان لهذه العناصر اثر ذو  إذابطرق جديدة للصنع  أومالية  أوتجارية  أوصناعية 

  .مردودية المصدر
  

نشرها  نسبية وأن ال يضرّ  أهميةتمثل عناصر ذات  أنبشرط ( األخيرةذكر المصدر الرئيسي للتزويد والتغييرات 
  ).بالمصدر

  
  .خاصعمومي و قطاع النسبية للحرفاء الرئيسيين، وعند االقتضاء، توزيع الحرفاء بين قطاع  األهميةيجب ذكر 
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 تأثيريكون له  أنمن الممكن  أوحاصل كان له في الماضي القريب  أوكل نزاع أو تحكيم جاري  ويجب ذكر 3.4
  . إليهالمالية للمصدر وعلى نشاطه وعلى نتائجه وعند االقتضاء على المجمع الذي ينتمي  الوضعيةمحسوس على 

  
  .األخيرةمعدل عدد العمال وتطوره خالل الثالث سنوات  4.4

  
  :مار وبالخصوص سياسة االستث 5.4

  
 إذا أخرىاء مصالح في مؤسسات نباستثناء العمليات الجارية المتعلقة باقت اإلنجازاالستثمارات في طور  أهم كرذ -

  كانت المعلومة سرية،
  
االستثمارات المزمع القيام بها في المستقبل والتي هي موضوع تعهدات نهائية من قبل هياكل تسيير  أهم ذكر -

  .إذا كانت المعلومة سرية أخريالجارية المتعلقة باقتناء مصالح في مؤسسات  العمليةء المصدر باستثنا
  

  .المنصوص عليها بهذا الباب بالنسبة للمصدر وكذلك للمجمع اإلرشاداتإذا كان المصدر على رأس مجمع، تقدم  6.4
  

تقديم بسطة حول المشروع  األخيركان النشاط السابق ال يعطي فكرة حول وضعية المصدر فعلى هذا  إذا 7.4
  .حول تطابق الفرضيات المعتمدة ووجاهة الطرق المتوخاة رأيه إلبداءالشخص المؤهل  برأيمصحوبة عند االقتضاء 

  
  الباب الخامس

  الممتلكات والوضعية المالية والنتائج
  جذع مشترك لسندات رأس المال(

  )األخرىوسندات الدين والسندات 
  

  صدرالقوائم المالية للم 1.5
  .تراعي القوائم المالية مبادئ تواصل االستغالل واستمرارية الطرق واستقاللية السنوات المالية أنيجب 

  .تعليل ذلك هذه المبادئ يتعين تفسير و أحدوعند مخالفة 
  

معدة من طرف هياكل المصدر وذلك في شكل  األخيرةتقدم القوائم المالية المصادق عليها للثالث سنوات  1.1.5
  .ل مقارنةجدو

  
  .5.1.1مالية سنوية مجمعة فقط يجب عليه تقديمها ضمن النشرة طبقا للنقطة  جداولالمصدر  إذا أعدّ  2.1.5

  
ويتم بيان ذلك (تاريخ ممكن  ألقرببالنسبة للمصدرين لسندات الدين، يجب عليهم ذكر المعطيات التالية  3.1.5
  :إذا كانت هذه المعطيات هامة ) التاريخ

 
غيرها،  أونات عينية ابضم(  المبلغ الجملي للقروض الرقاعية التي لم تسدد بعد، مع توزيعها بين قروض مضمونة -

  وقروض غير مضمونة،) بل الغيرقمن قبل المصدر أو من 
  
  .مع توزيعها بين المضمونة وغير المضمونة األخرىوالمبلغ الجملي لكل القروض والديون  -
  
  .تعهدات المشروطةو المبلغ الجملي لل -
  

ل وبعد الضريبة جارية وصافية، منفردة ومجمعة بالنسبة بو بالنسبة للسهم الواحد ق إجماليانتيجة السنة المالية  4.1.5
  .األخيرةللثالث سنوات 

  
نتيجة عملية ترفيع في رأس  أعاله إليهاطرأ تغيير في عدد اسهم المصدر خالل الثالث سنوات المشار إذا  5.1.5

قابلة  نلتكو أعاله إليهاتجزئتها، يجب تعديل النتائج للسهم الواحد المشار  أو لألسهمتجميع  أوتخفيض فيه،  أول الما
  .للمقارنة وفي هاته الحالة يجب تقديم طرق احتساب التعديل المستعملة
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معدلة، عند االقتضاء،  األخيرةالموزعة وبالنسبة للسهم الواحد خالل الثالث سنوات  لألرباحالمبلغ الجملي  6.1.5
  . 5.1.5لتكون قابلة للمقارنة طبقا للنقطة 

  
  .في شكل جدول 6.1.5و  5.1.5و  4.1.5تقدم المعطيات الواردة بالنقاط 

  
  :تضمنت النشرة جداول مالية سنوية مجمعة يجب ذكر  إذا 2.5

  
   ؛تسمية الشركات التي يشملها تجميع الحسابات ومقرها االجتماعي -أ

  
وعند االقتضاء يجب تفسير وتعليل االستثناءات ) التضمين الكلي أو الجزئي أو المطابقة(ئ التجميع المتوخاة مباد - ب

  ا؛بالنسبة للطريقة المعلن عنه
  
يجب ذكر نسبة المراقبة والمصلحة المباشرة وغير  –أ  –بالنسبة لكل شركة من الشركات المذكورة في الفقرة  - ت

  .عةالمباشرة في الشركات المجم
  .في شكل جدول -ت و - ب و -أ–يمكن تقديم المعطيات الواردة في الفقرات 

  
المالية السنوية طبقا لهذا الباب فانه يمكن عدم إعادة  الجداولإذا تم تقديم بعض المعطيات المذكورة أعاله ضمن  3.5

  .ذكرها
  

  الباب السادس
  ومراقبة الحسابات واإلدارةهياكل التصرف 

  )األخرىوسندات الدين والسندات  ت رأس المالجذع مشترك لسندا(
  

  :اآلتي ذكرهم  لألشخاصوعناوين والمهام لدى الشركة المصدرة  أسماء. 6.1
  
  أعضاء هياكل اإلدارة والتسيير؛ -أ

  .....................)مندوب الحكومة والناظر (أعضاء األجهزة األخرى الخاصة  - ب
  
  :يجب ذكر سبة لكل شخص من هؤالء األعضاء نبال
  
  ؛االسم واللقب -
  مدة المهام؛ أوالمهام داخل الشركة، تاريخ المباشرة   -
  ثالث سنوات األخيرة؛الأهم األنشطة الممارسة خارج الشركة خالل  -
  الشركات األكثر أهمية التي يمارس فيها عضوية في مجلس اإلدارة؛ -
  ب ذكر مهامه داخل الشركة الممثلة؛بالنسبة للمثل الدائم لشخص معنوي في مجلس اإلدارة يج -
  .يمكن ألسباب أمنية الترخيص للمصدر باالقتصار على ذكر مدينة السكنى كعنوان -
  

في فرع تابع للمصدر أو لدى  أوفي الشركة التي تراقبه  أونسبة مساهمة المسيرين في رأس مال المصدر  2.6
  .حريف أو مزود هام للمصدر

  
ت العينية الممنوحة بأي عنوان كانت من قبل المصدر أو الشركة القابضة والشركات المكافآت واالمتيازا 1.2.6

خالل السنة  1994نوفمبر  14و المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  10التابعة لها على معنى الفصل 
  .ليالمالية األخيرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمسيرين، وتقدم هذه المعلومات لكل صنف بشكل إجما

  
  .ذكر مجمل القروض والضمانات المقدمة ألعضاء هياكل اإلدارة والتسيير 2.2.6

  
  :يجب ذكر المعطيات التالية ما لم يسبق تقديمها بالباب األول  3.6

  
طبقا  األخيرةاسم وعنوان و مؤهالت مراقبي الحسابات الذين قاموا بالتثبت من القوائم المالية للثالث سنوات  -

  .ضع له المصدرللتشريع الخا
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  تاريخ بداية النيابة األولى، -
  
  مدة وتاريخ نهاية نيابات مراقبي الحسابات، -
  
  االنتماء إلى مجموعة، -
ذكر انه وقعت المصادقة على الحسابات وإذا رفضت المصادقة من قبل مراقب الحسابات أو تضمنت تحفظات،  -

  .التعليل يجب ذكر هذا الرفض وهذه التحفظات بالكامل مع تقديم
  

يجب بيان طبيعة وأهمية العمليات المبرمة منذ بداية السنة المالية األخيرة مع أعضاء هياكل اإلدارة والتسيير  4.6
  .وكذلك مع كل من هو مترشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة والتي ال تمثل عمليات عادية أنجزت بشروط عادية

  
منذ بداية السنة المالية األخيرة مع كل مساهم حائز على اكثر من  يجب بيان طبيعة وأهمية العمليات المبرمة 1.4.6

  .من رأس المال والتي ال تمثل عمليات عادية أنجزت بشروط عادية 5%
  

  الباب السابع
  إرشادات حول التطورات األخيرة و اآلفاق المستقبلية

  جذع مشترك لسندات رأس المال(
  )وسندات الدين والسندات األخرى

  
  ات األخيرةالتطور 1.7

إعطاء فكرة عامة عن التطورات األخيرة األكثر أهمية بالنسبة لمسار أعمال المصدر منذ اختتام السنة المالية األخيرة 
  .التي تتعلق بها القوائم المالية المنشورة

  
  اآلفاق المستقبلية 2.7

  
  ذكر آفاق السنة المالية الجارية، -
  
  ،والنتيجة تالمعامالتقديرات رقم  -
  
إيضاحات حول المفاوضات الجارية أو تقدم إنجاز أي عمليات مهما كانت طبيعتها والتي من شأن مآلها أن يكون له  -

  .اثر ذو أهمية نسبية على تقييم الوضعية المالية ونشاط ونتائج المصدر
  

  .إرشادات حول العناصر المحتملة والمتعلقة بالتطور المرتقب للسوق 3.7
  

  التوجهات 4.7
  
  تنويع أو تخصص أو استبدال منتوج أو نشاط :  سة العامة ايالس -
  الحديثة المزمع تطويرهاأو األنشطة القديمة  -
  وعند االقتضاء ذكر برنامج االستثمار المزمع إنجازه -
  .طريقة تمويل المشاريع -
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  2الملحق عدد 

  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
  مثال لنشرة إفصاح موجزة

  
  ولاألالباب 

  المسؤولون على النشرة
  

  .المعنويين الذين يتحملون مسؤولية النشرة األشخاصتسمية ومقر  أوالطبيعيين  األشخاصاسم ومهام  1.1
  

  الباب الثاني
 إرشادات حول العملية

  
  .عدد السندات و القيمة االسمية و الشكل و الصنف 1.2

  
  .سعر االكتتاب 2.2

  طرق دفع السعر -
  

  .عند االقتضاء اإلصدارمع ذكر عمولة الوسيط ومصاريف  لإلصدارم والحصيلة الصافية الحصيلة الخا 3.2
  

  مدة االكتتاب 4.2
  

  اتالمؤسسات المكلفة بتلقي االكتتاب 5.2
  .العموم اتالمؤسسات المكلفة بتلقي اكتتاب

  
  .طرق و آجال تسليم السندات وعند االقتضاء إحداث شهادات مؤقتة 6.2

  
  طريقة التوظيف 7.2

  وصف موجز لطريقة التوظيف
وفي حالة التوظيف لدى العمال أو المسيرين يجب ذكر أصناف العمال أو المسيرين المعنيين بالتوظيف وكذلك العدد 

  .األقصى للسندات الممكن اكتتابها أو اقتنائها من قبل العامل الواحد أو المسير الواحد
  

  هدف اإلصدار 8.2
جب ذكر الحصيلة الصافية التي يتم الحصول عليها في صورة ممارسة كل الحقوق االكتتاب يحقوق في حالة توظيف 

  .ذكر الحد األدنى من األموال الواجب جمعها لالستجابة لحاجة المصدر. واالستعمال المنتظر لإلصدار
  

  سوق السندات 9.2
  .فيها تداول سندات المصدر عند االقتضاء، ذكر األسواق التونسية واألجنبية، المنظمة أو غير المنظمة التي يتم

  
في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول السندات المعروضة، يجب إدراج العبارة التالية بالبند العريض 

  ".ال توجد في تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول السندات المعروضة" : في صفحة عنوان النشرة
  

  الباب الثالث
  ر و رأس مالهإرشادات ذات طابع عام حول المصد

  
  .التسمية والمقر االجتماعي 1.3

  
  .ذكر كل عملية أدت إلى تغيير هام في توزيع رأس المال منذ انعقاد آخر جمعية عامة 2.3
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  الباب الرابع
  والتسيير اإلدارةمجلس 

  
  والتسيير اإلدارةهياكل  أعضاءاسم ومهام  1.4
لتغييرات الحاصلة على مستوى المسيرين منذ آخر جلسة عامة في حالة التوظيف لدى العمال والمسيرين تذكر فقط او 

  .سنوية
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  مكرر 2ملحق عدد 
   للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  )2022ماي  16قرار من وزيرة المالية مؤرخ في (
  

 نموذج نشرة إصدار لإلدراج بالسوق البديلة
 

امل المخاطر، معلومات مالية ولمحة عامة تنبيه للقارئ، وصف موجز لنشاط المصدر، عو: ملخص نشرة اإلصدار
 .عن العملية

 
 الباب األول

 المسؤولون عن نشرة اإلصدار
 

 المسؤول عن نشرة اإلصدار 1.1
 

تحديد الشخص أو األشخاص المسؤولين على المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار أو على جزء منها، وفي هذه الحالة 
 .ذكر الجزء المعني

 
شخاص المسؤولين عن نشرة اإلصدار أشخاص طبيعية بما في ذلك أعضاء هياكل اإلدارة والتسيير وعندما يكون األ

 .والرقابة للمصدر يجب تحديد االسم والوظيفة
 

 .عندما يكون األشخاص المسؤولين أشخاص معنوية يجب تحديد التسمية االجتماعية والمقر االجتماعي
 

 شهادة المسؤول عن نشرة اإلصدار 2.1
 

ة المسؤولين عن نشرة اإلصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون مسؤوليته تطابق شهاد
ويكون إمضاء الشخص أو األشخاص الذين . المعطيات الواردة بها للواقع وال تتضمن معلومات خاطئة أو مضللة

 :يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي
 
وتتضمن كل المعلومات الضرورية للمستثمرين لتمكينهم . المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع حسب علمنا،"

من تقييم ممتلكات المصدر ونشاطه ووضعيته المالية ونتائجه وآفاقه المستقبلية وكذلك كل الحقوق المتعلقة بالسندات 
 ."المقترحة وال يعتريها أي سهو من شأنه أن يحرف محتواها

 
عندما تكون الشهادة منسوبة لشخص مشارك في إعداد نشرة اإلصدار الموجزة، يجب تقديم اإلرشادات المتعلقة بهذا 

 :الشخص
 
 اسمه،• 
 
 عنوانه المهني• 
 
 مؤهالته،• 
 
 .وعند االقتضاء كل مصلحة مهمة يمكن أن تكون له لدى المصدر• 
 

 شهادة المؤسسة الراعية 3.1
 

ويكون إمضاء المؤسسة . تؤكد ايالء العناية الواجبة في عملية اإلدراج في السوق البديلةشهادة المؤسسة الراعية 
 :الراعية التي تتحمل مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي

 
بصفتنا المؤسسة الراعية التي عينتها الشركة، نؤكد ايالء العناية المهنية المتعارف عليها بالنسبة للعملية المزمع "

 .اتنفيذه
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تتمثل هذه العناية المهنية في التحقق من الوثائق الصادرة من قبل الشركة ومن المقابالت مع أعضاء إدارتها ومع 

المتعلقة بشروط ممارسة نشاط المؤسسة  10الملحقة بقرار هيئة السوق المالية عدد ) النموذجية(موظفيها طبقا للملفات 
 .الراعية

 
نا بإبالغ الشركة بكل معلومة متعلقة بااللتزامات القانونية والترتيبية الناتجة عن عملية باإلضافة إلى ذلك، نؤكد أننا قم

إدراجها بالسوق البديلة بالبورصة وأن الشركة استوفت شروط اإلدراج لهذا السوق وأنها تملك الوسائل الضرورية 
 .قصد احترام واجبات اإلفصاح الخاصة والمستمرة

 
 .ات المقدمة من قبل الشركة يفترض أنها حصريّة وصحيحة وصادقةنؤكد أن الوثائق واإلرشاد

 
ال تمثل هذه الشهادة توصية من قبلنا لالكتتاب في األوراق المالية للشركة وال تعوض بقية الشهادات والوثائق المسلمة 

 ."من قبلها
 

 مسؤولي مراقبة الحسابات 4.1
 

 .لوا تدقيق الحسابات السنوية للثالث السنوات األخيرةاالسم والعنوان ومؤهالت مراقبي الحسابات الذين تو
 

 المسؤول عن المعلومة المالية 5.1
 

 .اسم ورقم هاتف المسؤول عن المعلومة المالية
 

 الباب الثاني
 اإلرشادات حول العملية

 
 خصائص وصيغ العملية 1.2

 
 القرار المرخص للعملية 1.1.2

 
 .ي تقرر على أساسها عملية الترفيع في رأس المال أو اإلدراجذكر اللوائح والتراخيص والمصادقات الت• 
 
 .تحديد إذا اقتضى األمر ذلك المبلغ األقصى لإلصدار المرخص• 
 
 .تحديد ما إذا كانت هذه اللوائح والتراخيص والمصادقات مصحوبة بشروط معينة• 
 

 سياق وأهداف العملية 2.1.2
 
 :سجيل المباشر أو عن طريق بيع السنداتفي صورة اإلدراج بالبورصة عن طريق الت• 
 
 .ذكر أهم الدوافع واألهداف للعملية -
 
 :في صورة اإلدراج بالبورصة عن طريق الترفيع في رأس المال• 
 
 التوظيف المقترح لإلصدار -
 
لة ذكر حسب الحالة إذا كانت األموال المستقطبة ستخصص للمساهمة في تمويل استثمارات جديدة أو دعم الهيك -

 المالية للمؤسسة
 

 .أو إعادة تكوين رأس المال
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 .ذكر، عند االقتضاء، إن كانت هناك موارد أخرى خارجية مستعملة لتغطية الحاجيات المالية للشركة -
 

 السندات المعروضة 2.2
 
 سعر العرض -أ
 

 .المكتتبتحديد السعر النهائي للعرض، إذا اقتضى األمر ذلك، مبلغ التكاليف المحمولة على عاتق 
 
 معلومات عامة متعلقة بالسندات المعروضة - ب
 
عندما ال يتطابق تاريخ االنتفاع مع بداية (عند االكتتاب وتاريخ االنتفاع ) الكلي(ذكر عدد والقيمة االسمية والتحرير  -

 .)السنة المالية، تحديد حصة األرباح التي ستسدد للمساهمين وعند االقتضاء ذكر طريقة احتسابها
 
وصف موجز للحقوق المتعلقة باألوراق المالية والحقوق في األرباح الموزعة ومن كل محصول للتصفية ومن كل  -

 .امتياز
 
 .وصف موجز لنظام تداول األوراق المالية -
 
 .وصف موجز للنظام الجبائي المطبق، وعند االقتضاء االمتياز الجبائي المتعلق بعملية اإلدراج بالبورصة -
 
 .السندات في السوق البديلة 1يخ انطالق تداولذكر تار -
 
 سوق السندات - ت
 

 خصائص ومخاطر: وصف السوق البديلة
 
 المحاكم المختصة في حالة نزاع - ث
 

 المحاكم المختصة في حالة نزاع أو طرق التحكيم
 
 التخفيف - ج
 

 .تقديم توزيع رأس المال قبل العملية والتوزيع المنتظر بعد العملية
 

 ة المساهمين المفوتين للسنداتقائم 3.2
 
 )في صورة اإلحالة(
 

 مدة صالحية العرض 4.2
 

 .بدخول الغاية....... إلى ........ ة االكتتاب تفتتح من إن مد
 

 المؤسسات التي تتلّقى االكتتابات 5.2
 

 )بنك أو وسيط بالبورصة(المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب االكتتابات 
 

 

                                                 
يجب نشر تاريخ انطالق تداول السندات في السوق البديلة في بورصة األوراق المالية بتونس في شكل بالغ في النشرية الرسمية لبورصة  1 

 .األوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية
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 الباب الثالث
 إرشادات ذات طابع عام تتعلق بالمصدر ورأس ماله

 
 إرشادات ذات طابع عام تتعلق بالمصدر 1.3

 
 التسمية والمقر االجتماعي 1.1.3

 
 قانون المصدر 2.1.3

 
 ذكر أهم النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليه

 
 تاريخ التأسيس وتاريخ انقضاء المصدر 3.1.3

 
 مدّة المصدر عندما تكون محددة

 
 ذكر الغرض االجتماعي 4.1.3

 
 ذكر عدد تسجيل في السجل الوطني للمؤسسات 5.1.3

 
 سنة الماليةال 6.1.3

 
 تاريخ البداية وتاريخ االختتام والمدة

 
 إرشادات ذات طابع عام حول رأس المال 2.3

 
 التوزيع الحالي لرأس المال 1.2.3

 
 :يجب ذكر اإلرشادات التالية مع تاريخ جمعها

 
 .العدد الجملي لحقوق االقتراع مع توزيعها على مختلف األصناف• 
 
 .فأكثر من رأس مال أو حقوق اقتراع المصدر% 5لى نسبة أسماء المساهمين الحائزين ع• 
 
 .نسب رأس المال وحقوق االقتراع الراجعة لكافة أعضاء هياكل اإلدارة والتسيير• 
 

 السندات األخرى التي تّمكن من المساهمة في رأس المال 2.2.3
 

 :و غيرها، يجب ذكر ما يليعند وجود رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تمّكن من المساهمة في رأس المال أ
 
 آجال ممارسة االختيار وقواعد التحويل أو االستبدال أو االكتتاب،• 
 
 عدد الرقاع القابلة للتحويل واالستبدال المتبقية،• 
 
 .عدد األسهم الممكن إصدارها حسب كل صنف• 
 

 2العمليات المبرمة مع األطراف المرتبطة 3.3
 

 :سنة مالية إلى تاريخ نشرة اإلصدار يجب مدّ المعلومات التالية آلخر

                                                 
 .المتعلق بالمعلومات الخاصة باألطراف المرتبطة 39عيار محاسبة م 2
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طبيعة ومبلغ جميع العمليات التي أبرمت مع أطراف مرتبطة والتي تعتبر في مجملها أو كل على حدة مهمة  -أ

وفي صورة وجود قروض . يتم تفسير أسباب عدم إبرام العمليات مع األطراف المرتبطة وفق شروط السوق. للمصدر
 .أنواعها، يجب ذكر المبالغ الجملية الجاريةجارية تتضمن ضمانات بجميع 

 
 .المبلغ أو النسبة المئوية للعمليات المبرمة مع أطراف مرتبطة والتي تدخل في رقم معامالت المصدر - ب
 
 .االتفاقيات المنظمة - ت
 

 الباب الرابع
 ادات تتعلق بالمصدر وحوكمتهإرش

 
 تقديم الشركة والمجمع 1.4

 
 )عند االقتضاء(المجّمع 

 
 تاريخ الشركة 1.1.4

 
 117من القانون عدد  10تقديم موجز لتاريخ وتطور هيكلة الشركة األم والشركات التابعة لها على معنى الفصل • 

 .خالل الثالث سنوات األخيرة 1994لسنة 
 
 .التنظيمي للمجمع كلما تبين أن في ذلك فائدة يقع تقديم الهيكل• 
 

 وصف أسواق نشاط المصدر 2.1.4
 
، تطوره، المنافسة، الحرفاء، المزودين )على الصعيد العالمي أو الوطني(تقديم لمحة عامة حول قطاع نشاط المصدر • 

 واإلطار الترتيبي للسوق
 
 :مع بيان) االقتضاء عند(تقديم ألهم نشاطات المصدر للثالث سنوات األخيرة • 
 
 أهم أصناف المنتوجات أو الخدمات، -
 
 شبكة التوزيع والتكنولوجيا، -
 
 وعند االقتضاء موسمية األنشطة -
 
 ذكر األنشطة الخاضعة ألنظمة جبائية خاصة أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يكون لتغييرها أثر كبير -
 
 .قد تأثرت بأحداث استثنائية يجب ذكر تلك األحداث إذا كانت المعطيات المذكورة بالنقاط أعاله -
 

 البحث والتطوير، براءات االختراع، تراخيص، عالمات تجارية وأسماء مجال 3.1.4
 

 :وصف موجز لـ
 
 سياسة االبتكار،• 
 
 براءات اختراع ومصادقات،• 
 
 ة أو المتنازل عنها من قبلها،عقود التعاون، عقود البحث، عقود إسداء خدمات، عقود الترخيص الممنوحة للشرك• 
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 .عناصر أخرى تخص الملكية الفكرية• 
 

 حوكمة الشركة 2.4
 

 الهيكل التنظيمي التنفيذي 1.2.4
 

إدراج الهيكل التنظيمي التنفيذي، وصف طريقة عمل المؤسسة مع ذكر مختلف اللجان وتقديم موجز لممارسات 
 :ما يخصالحوكمة الرشيدة المعتمدة من قبل الشركة خاصة في

 
 تسيير الشركة،• 
 
 اللجان المتخصصة،• 
 
 .إدارة المؤسسة والمراقبة الداخلية• 
 

 هياكل اإلدارة والتسيير والرقابة واإلدارة العامة 2.2.4
 

 :ذكر
 
 تركيبة مجلس اإلدارة،• 
 
 تركيبة هيئة اإلدارة الجماعية،• 
 
 تركيبة مجلس المراقبة،• 
 
 .بين هياكل اإلدارة والتسيير حاالت تضارب المصالح المحتملة• 
 

 :بالنسبة لكل شخص من هؤالء األعضاء يجب ذكر
 
 االسم واللقب،• 
 
 المهام داخل الشركة، تاريخ المباشرة أو مدة المهام،• 
 
 أهم األنشطة الممارسة خارج الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة،• 
 
 ،عضوية في مجلس اإلدارة األكثر أهمية في شركات أخرى• 
 
 .بالنسبة للممثل الدائم لشخص معنوي في مجلس اإلدارة يجب ذكر مهمته داخل الشركة الممثلة• 
 

 المكافآت واالمتيازات 3.2.4
 
 مكافآت وكالء الشركة،• 
 
 المبالغ المخصصة من الشركة بعنوان سداد الجرايات والتقاعد وبقية االمتيازات لصالح وكالء الشركة• 
 
 .والضمانات المقدمة ألعضاء هياكل اإلدارة والتسيير تحديد مجمل القروض• 
 

 النظام المعلوماتي 3.4
 

 )عند االقتضاء(تقديم لمحة عامة عن النظام المعلوماتي 
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 األجراء 4.4

 
 :تقديم وصف موجز

 
 عدد األجراء والتوزيع حسب الوظيفة• 
 
 مساهمة األجراء في رأس مال الشركة• 
 
 )عند االقتضاء خيارات األسهم(ركة عقود تقاسم األرباح والمشا• 
 
 .السياسة المتعلقة بالموارد البشرية• 
 

 الباب الخامس
 إرشادات حول الوضعية المالية واآلفاق المستقبلية للمصدر

 
 الوضعية المالية للمصدر 1.5

 
 .لماليةيجب أن تراعي القوائم المالية مبادئ تواصل االستغالل واستمرارية الطرق واستقاللية السنوات ا

 
 .وفي حالة عدم التقيد بهذه المبادئ يتعين تفسير وتعليل ذلك

 
 القوائم المالية السنوية للمصدر 1.1.5

 
قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين األخيرتين معدة من طرف هياكل المصدر وذلك في شكل جدول مقارنة عند 

 .االقتضاء
 

 مؤشرات األداء الرئيسية 2.1.5
 
اج وصف لمؤشرات األداء الرئيسية للمصدر للثالث سنوات المالية األخيرة ضمن هذا العنوان بناءا على القوائم إدر• 

 .المالية السنوية
 
 .يجب احتساب مؤشرات األداء الرئيسية على أساس قابل للمقارنة• 
 

 القوائم المالية المجمعة للمصدر 3.1.5
 

سنة المالية األخيرة معدة من طرف هياكل المصدر وذلك في شكل جدول القوائم المالية المجمعة مصادق عليها لل
 .مقارنة عند االقتضاء

 
 مؤشرات األداء الرئيسية 4.1.5

 
إدراج وصف لمؤشرات األداء الرئيسية للمصدر للسنتين الماليتين األخيرتين ضمن هذا العنوان بناءا على القوائم • 

 .المالية المجمعة
 
 .األداء الرئيسية على أساس قابل للمقارنة يجب احتساب مؤشرات• 
 

 القوائم المالية الوسيطة للمصدر 5.1.5
 

 .أوت للسنة الجارية 31إذا تّم الحصول على التأشير على النشرة بعد 
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 اآلفاق المستقبلية للمصدر 2.5
 

 معلومات تتعلق بالتطورات 1.2.5
 

 :تقديم وصف
 
 .خ آخر قوائم مالية مدققة ومنشورةكل تغيّر هام آلفاق المصدر منذ تاري -أ
 
وللمجمع حدث بين اختتام السنة المالية األخيرة التي تتعلق بها المعلومات / كل تغيير هام لألداء المالي للشركة أو  - ب

 .المالية المنشورة وتاريخ إعداد النشرة
 

 .ي مالئم في هذا السياق، يجب على المصدر إدراج تصريح سلب)ب(والنقطة ) أ(إذا استحال تطبيق النقطة 
 

 التقديرات أو توقعات األرباح 2.2.5
 
 األفاق المستقبلية• 
 
 ذكر آفاق السنة المالية الجارية -
 
 تقديرات ألهم المؤشرات المالية -
 
إيضاحات حول المشاريع الجارية أو تقدم انجاز أي عمليات مهما كانت طبيعتها والتي من شأن مآلها أن يكون له أثر  -

 .ير على تقييم الوضعية المالية ونشاط ونتائج المصدركب
 
 التوجهات• 
 
 تنويع أو تخصص أو استبدال: السياسة العامة -
 
 األنشطة القديمة أو الحديثة المزمع تطويرها -
 
 وعند االقتضاء ذكر برنامج االستثمار المزمع انجازه -
 
 طريقة تمويل المشاريع -
 
 لية عند االقتضاءتقديرات ألهم المؤشرات الما -
 

 :يتماشى التقدير أو التوقع مع المبادئ التالية
 
يجب التمييز بطريقة واضحة بين الفرضيات المتعلقة بعوامل التي يمكن أن يؤثر عليها أعضاء هياكل اإلدارة  -أ

 والتسيير والرقابة والفرضيات المتعلقة بالعوامل التي ال تخضع للتأثير،
 
 .ت منطقية وسهلة الفهم من قبل المستثمرين ومحددّة ودقيقةيجب أن تكون الفرضيا - ب
 
في صورة تقديم تقدير، فان الفرضيات تسلّط الضوء لفائدة المستثمر على عوامل عدم التيقن التي يمكن أن تغير  - ت

 .مال التقدير بشكل كبير
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 الباب السادس
 إرشادات حول عوامل المخاطر

 
 المصدر عوامل المخاطر المتعلقة بنشاط 1.6

 
إن هدف هذا الفرع هو وصف أهم عوامل المخاطر التي يمكن للمصدر التعرض لها وتأثيرها على النتائج المستقبلية 

 .للمصدر
 

عوامل "تقديم وصف ألهم المخاطر الخاصة بالمصدر موزعة على عدد محدد من األصناف ضمن فرع تحت عنوان 
 ".المخاطر

 
أهمية في مرحلة أولى وفقا لتقييم المصدر على ضوء تأثيرهم السلبي على  يجب لكل صنف تحديد المخاطر األكثر

 .يجب أن تكون هذه المخاطر معّززة بمحتوى نشرة اإلصدار. المصدر واحتمال وقوعهم
 

 عوامل المخاطر المتعلقة باألوراق المالية للمصدر 2.6
 

 لمالية للمصدرإن هدف هذا الفرع هو وصف أهم عوامل المخاطر المتعلقة باألوراق ا
 

تقديم وصف ألهم المخاطر الخاصة باألوراق المالية المعروضة موزعة على عدد محدد من األصناف ضمن فرع 
يجب لكل صنف تحديد المخاطر األكثر أهمية في مرحلة أولى وفقا لتقييم المصدر ". عوامل المخاطر"تحت عنوان 

يجب أن تكون هذه المخاطر معززة بمحتوى . واحتمال وقوعهمعلى ضوء تأثيرهم على المصدر وعلى األوراق المالية 
 .المذكرة الخاصة بالعملية المتعلقة باألوراق المالية) نشرة اإلصدار(
 

 الملحقات
 
مكتب مكلّف بالعناية (المعلومات المقدمة في نشرة اإلصدار الواردة من الغير، تصاريح الخبراء وتصاريح المصالح • 

 )العينية، المقيمون، محامي الواجبة، مراقب الحصص
 
 :معلومات أخرى مدققة من قبل مراقب الحسابات• 
 
 تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال وبحذف حق األفضلية، -
 
 تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال، -
 
 .تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بعملية اندماج -
 
  ...الخ -
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  3الملحق عدد 
  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  
  اإلعالممثال وثيقة 

  العامة الجمعية إلىالتي تقدم 
  

  التي توضع على ذمة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العناصر  اإلعالمتتضمن وثيقة  أنيجب 
  :التالية 

  
  األولالباب 

  المتعلقة بالجمعية العامة اإلرشادات
  

  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 1.1
  

  أعضاء مجلس اإلدارة المترشحون ومدة العضوية. 1.1.1
  

تقدم في شكل جداول اإلرشادات الالحقة بالنسبة لكل مترشح إلى عضوية مجلس اإلدارة أو لكل عضو حالي بمجلس 
  :اإلدارة ستتواصل فترة عضويته بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

  
  )الجارية أو المنتظرة(خ نهاية فترة العضوية االسم وتاري -
  
  أو في أحد فروع الشركة آخر وظيفة هامة في الشركة أو في الشركة األمّ  -
  
  .المهام الرئيسية الحالية والشركة المعنية بها -
  

  :إرشادات إضافية حول المترشحين  2.1.1
  

  :التالية المتعلقة بكل مترشح  اإلرشاداتذكر 
  
باستثناء حالة المترشح لعضوية جديدة والذي سبق انتخابه ( األخيرةيسية الممارسة خالل الخمس سنوات المهام الرئ -

وكذلك التسمية والنشاط الرئيسي للشركة المعنية . )مطابقة لهذه الصيغة إعالمبمناسبتها وثيقة  أعّدتفي جمعية عامة 
  .بتلك المهام

  
  ، هيجب ذكر فترة أو فترات عضويت اإلدارةن عضوا في مجلس بالنسبة للمترشح الذي هو عضو حالي أو كا  -
  
  فروعها والتي بحوزة المترشح، أحدفي  أوعدد السندات التي تتضمن حقوق االقتراع في الشركة  -
  
يجب ذكر اسم ذلك الشخص ) باستثناء مسيري الشركة( وفي حالة المترشح بمقتضى اتفاقية مبرمة مع شخص آخر  -

  .ط االتفاقيةشرو ألهممع وصف 
  

من رأس مال الشركة أو أحد فروعها مع ذكر عدد السندات ونسبة  5%المساهمات التي تساوي أو تفوق . 3.1.1
  .رأس المال التي تمثلها

  
  تعيين مراقب الحسابات 2.1

  
  .في صورة نظر الجمعية العامة في تعيين مراقب حسابات يجب ذكر أسماء مراقبي الحسابات المقترحين 2.1

  
  نقاط أخرى بجدول األعمال 3.1
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، يجب تقديم وصف موجز ةعمال نقاطا أخرى إضافة إلى المصادقة على القوائم المالياألإذا تضمن جدول  1.3.1
تغيير رأس : و يتعلق ذلك بالخصوص بالمسائل التالية  مستنير رأيوكاف لها لتمكين حاملي السندات من تكوين 

  .الحصول على عناصر أصول وعمليات اإلدماج والضم و إعادة الهيكلة أواقتناء المال و تغيير القانون األساسي و
  

في حاالت عمليات الضم و إعادة الهيكلة يجب تقديم كل المعلومات والقوائم المالية التي تستوجبها نشرة  2.3.1
  .إصدار وذلك بخصوص المصدر الذي تصدر أو تعرض سنداته مقابل تلك العمليات

  
ذكر  وللمساهمين لة وجود مسألة ليس من الضروري عرضها على تصويت المساهمين، تعليل تقديمها وفي حا 3.3.1

  .الموقف الذي ينوي مجلس اإلدارة اتخاذه في شأنها إذا كانت نتيجة التصويت سلبية
  

  األشخاص المعنيون ببعض النقاط الواردة بجدول األعمال 4.1
  

يجب ذكر المصلحة  ،انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين مراقب الحساباتبالنسبة لكل النقاط التي ال تهم  1.4.1
  :التي تكون لألشخاص اآلتي ذكرهم في إدراج تلك النقاط في جدول األعمال 

  أي من مسيري الشركة خالل السنة المالية األخيرة -
  أي من المترشحين لعضوية مجلس اإلدارة -

  
  الباب الثاني

اع وتوزيع رأس المالإرشادات حول حقوق االقتر  
  

  .عدد السندات المتضمنة لحقوق االقتراع وعند االقتضاء حسب األصناف 1.2
  

  .بالنسبة لكل صنف من السندات المتضمنة حقوق اقتراع، ذكر عدد السندات وخصائص حقوق االقتراع 1.1.2
  

  تاريخ التسجيل بدفتر المساهمين 2.2
  

ن لضبط من لهم حق االقتراع في الجمعية العامة أو إذا تعذر ذلك، الشروط ذكر تاريخ التسجيل بدفتر المساهمي 1.2.2
  .التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم

  
  توزيع رأس المال 3.2

  
  .من رأس المال %5أسماء المساهمين الحائزين على اكثر من  1.3.2
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  4الملحق عدد 
 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  
  المطلعتصريح 

  
  عالتعريف بالمطلّ  -. 1
  
  ............................................................................االسم واللقب  -
  
  ..................................................................................العنوان  -
  
  ...................الفاكس ......................هاتف ال..................الترقيم البريدي  -
  
  .................................................عدد السندات التي بحوزته بصفة مباشرة  -
  
 ..........................................................................طبيعة السندات  -
 
  ..............................................ة له بصفة غير مباشرة عدد السندات الراجع -
  
  ..........................................................................طبيعة السندات  -
  
  التعريف بالشركة - 2
  
  ......................................................................التسمية االجتماعية  -
  
  .................................الدفتر التجاري..........................المقر االجتماعي -
  
  ...................الفاكس.......................الهاتف....................الترقيم البريدي -
  
  .................السعر بالبورصة................القيمة االسمية................رأس المال -
  
  .............السعر بالبورصة.............القيمة االسمية............مصدرة أخرىسندات  -
  
  :العالقة بين صاحب التصريح والشركة  -. 3
  
  .................................تاريخ النفاذ.......................................الصفة  -
  
  ...............................المدة .................................إليهالمهمة الموكولة  -
  
  ..............................................................................نسبة العالقة -
  

   اإلمضاء
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  5الملحق عدد 
  اهمة العامةللترتيب المتعلق بالمس

 التصريح بتجاوز العتبات
  
  :صاحب التصريح . 1

التسمية االجتماعية والشكل القانوني مع ذكر العنوان بالنسبة للشخص المعنوي واالسم واللقب والعنوان بالنسبة 
  .للشخص الطبيعي صاحب التصريح

  
  :الشركة المعنية بالتصريح . 2

  .أس المال وعند وجود اختالف ذكر عدد حقوق االقتراع الموجودةرلالمكونة  األسهمالتسمية االجتماعية، عدد 
  
  :تجاوز العتبات . 3
  
     %5    %10     %20   1/3     %50       2/3 :العتبة التي وقع تجاوزها -
  
  ...............إلى أسفل...................إلى أعلى: ......................اتجاه التجاوز  -
  
  ................................................: .........................اوز تاريخ التج -
  
  ...........................................التي بحوزة المصرح قبل التجاوز  األسهمعدد  -
  

  ...........................................................................:أ بصفة مباشرة 
  

  .....................................................................: ب بصفة غير مباشرة
  

  ...............................................................................:ت بالتحالف 
  

  .........................همذكر عدد حقوق االقتراع ونسبتها المائوية إذا اختلف عن عدد األس
  
  .عدد السندات التي تمكن من المساهمة في رأس المال وكذلك حقوق االقتراع المرتبطة بها -
   .وحقوق االقتراع المقتناة تجاوزا للعتبات األسهمعدد ونسبة  -
  

  ...........................................................................:أ بصفة مباشرة 
  

  .....................................................................:ب بصفة غير مباشرة 
  

  ...............................................................................:ت بالتحالف 
 
     :أهداف المصرح بالنسبة لإلثني عشر شهرا المقبلة  -

............................................................................................  
  .............................................................تصريح حول عملية بالتحالف -
  

شرة وغير االسم واللقب أو التسمية االجتماعية للمساهمين المتحالفين مع المساهم وكذلك مساهمات كل منهم المبا
  .أو التصريح بأن المساهم يتصرف بمفرده...............................................:المباشرة 

  
  :ح العملية المستوجبة للتصري -4
  

  :ذكر طبيعة العملية 
  عرض عمومي للشراء -
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  عرض عمومي لالستبدال -
  عرض عمومي للبيع -
  عرض عمومي للسحب -
  .ةشراء بالبورص -
  كتلة نفوذ شراء -
  عقد حمل أسهم لحساب الغير -
  إرث -
  .اعمليات أخرى مع ذكره -
  
  : اإلصدارنشرة  -5

إذا نتج تجاوز العتبات عن عملية كانت موضوع نشرة إصدار وقع التأشير عليها من طرف هيئة السوق المالية يجب 
  .تحديد مراجع النشرة

  
  :الممضي  – 6

  .ءاسم ولقب وصفة الممضي وتاريخ اإلمضا
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  مكرر 5الملحق عدد 

  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
  التصريح بالعدد الجملي لحقوق االقتراع الموجودة في تاريخ التئام الجلية العامة

 
 

  :..........................................................................التسمية االجتماعية 
  

  .....................................................................:................العنوان 
  

أسهم ذات أولوية في الربح دون حق .........أسهم عادية.......دينار متكون من:...........رأس المال 
  ..........................................شهادات استثمار...................االقتراع

  
  :.........................................................رقاع القابلة للتحويل إلى أسهم عدد ال

  
  )...............................................العادية، غير العادية(تاريخ التئام الجلسة العامة 

  
  ..............................  :)1(عدد حقوق االقتراع الموجودة في تاريخ التئام الجلسة العامة

 
  

من حقوق االقتراع في تاريخ  % 10و  %5قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تتراوح بين 
  التئام الجلسة العامة

  
  التعريف

 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
من رأس %  

  المال

  
عدد حقوق االقتراع 

 الممتلكة

  
دد من الع% 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

من حقوق االقتراع في تاريخ % 20و  %10قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تتراوح بين 
  التئام الجلسة العامة

  
  التعريف

 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
  من رأس المال%  

  
عدد حقوق 

 تراع الممتلكةاالق

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

من حقوق االقتراع في  % 33,3و  %20قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تتراوح بين 

                                                 
  .يجب التصريح بالعدد الجملي لحقوق االقتراع التي بحوزة المساهمين الحاضرين و غير الحاضرين في الجلسة العامة (1)
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  تاريخ التئام الجلسة العامة
  

  التعريف
 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
  رأس المالمن %  

  
عدد حقوق 
 االقتراع الممتلكة

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

من حقوق االقتراع في  % 50و  %33,3قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تتراوح بين 
  تاريخ التئام الجلسة العامة

  
  التعريف

 

  
 العنوان

  
  العادية الممتلكةعدد األسهم 

 

  
  من رأس المال%  

  
عدد حقوق 
 االقتراع الممتلكة

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

من حقوق االقتراع في  % 66,7و  %50قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تتراوح بين 
  تاريخ التئام الجلسة العامة

  
  يفالتعر

 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
  من رأس المال%  

  
عدد حقوق 
 االقتراع الممتلكة

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

من حقوق االقتراع في تاريخ التئام الجلسة %  66,7قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 
  امةالع
  

  التعريف
 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
  من رأس المال%  

  
عدد حقوق 
 االقتراع الممتلكة

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 58

  
لسة من حقوق االقتراع في تاريخ التئام الج%  5قائمة المساهمين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

  العامة
  

  التعريف
 

  
 العنوان

  
  عدد األسهم العادية الممتلكة

 

  
  من رأس المال%  

  
عدد حقوق 
 االقتراع الممتلكة

  
من العدد % 

الجملي لحقوق 
  االقتراع

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

  .........في............              
  

 إمضاء الممثل القانوني للشركة              
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  6ملحق عدد 

  متعلق بالمساهمة العامةللترتيب ال
  مذكرة إعالم

  تنشرها الشركة المعنية جوابا عن عرض عمومي للشراء
  
  
I- المسؤول على مذكرة اإلعالم  
 

  .الطبيعيين الذين يتحملون مذكرة اإلعالماألشخاص اسم و مهام 
  
II- إرشادات حول الشركة المعنية  
  
  :إرشادات عامة   -1
  

إذا اختلف عن المقر االجتماعي ورقم الهاتف والفاكس  يرئيسوالمقر اإلداري ال االجتماعيالتسمية والمقر  1.1
  .والتلكس

  
  .الشكل القانوني للمصدر 2.1

 
  .التشريع المنطبق على المصدر 3.1

  
  .والمدة التأسيستاريخ  4.1

  
  .الجنسية 5.1

  
  .ذكر أغراض الشركة مع بيان البند المتعلق بها الوارد بالقانون األساسي 6.1

  
  .هذكر رقم السجل التجاري وتاريخ التسجيل ب 7.1

  
  .السنة المالية 8.1

  
  :ة والتسيير والمراقب اإلدارة - 2
  

  ذكر مهام أعضاء مجلس اإلدارة وفترة عضويتهم:  اإلدارة 1.2
  

  :التسيير  2.2
  ذكر هوية الشخص الذي يتولّى التسيير و مدة مهامه

  
  :المراقبة  3.2

  الحسابات ومدة مهامهذكر اسم وعنوان مراقب 
  
  :إرشادات حول رأس المال  - 3
  

  :يجب ذكر ما يلي في تاريخ العرض  1.3
  
  العدد الجملي لحقوق االقتراع -
  العدد الجملي للسندات -
  عدد المساهمين -
  .نسبة األسهم وحقوق االقتراع من رأس المال وعدد األسهم والمبالغ التي بحوزة المساهمين -
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العمومية للشراء أو لالستبدال التي قام بها الغير على أسهم الشركة خالل السنة المالية الجارية  ذكر العروض 2.3

  .وكذلك كل أحداث أخرى أدت إلى تغيير في رأس المال
  
   : الوضعية المالية للشركة - 4
  

  .القوائم المالية المصادق عليها المتعلقة بآخر سنة مالية 1.4
الم يجب أن ال تكون قد مرت أكثر من ستة أشهر على ختم السنة المالية التي تتعلق بها في تاريخ إيداع مذكرة اإلع

  .آخر الحسابات المنشورة
  

  :عندما تحتوي مذكرة اإلعالم على حسابات مجمعة يجب  2.4
  ذكر التسمية والمقر االجتماعي للشركات التي يتضمنها التجميع -
  .ذكر مبادئ التجميع المطبقة -
  
  :اق بين صاحب العرض ومسيري الشركة المعنية االتف - 5
  

تقديم تفاصيل كل اتفاق تم أو من المزمع إبرامه بين صاحب العرض ومسيري الشركة المعنية وكذلك مع أعضاء 
  .مجلس إدارتها

  
  :االتفاق بين الشركة والغير  - 6
  

  .رتقديم تفاصيل كل اتفاق تم أو من المزمع إبرامه بين الشركة والغي
  
  : رأي مجلس اإلدارة حول العرض العمومي - 7
  

تقديم رأي مجلس اإلدارة معلال حول المخاطر أو الفوائد الناجمة عن العملية وكذلك نتائج التصويت خالل انعقاد 
  .مجلس اإلدارة
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  7الملحق عدد 
  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  
  ها صاحب عرض عمومينشرة إفصاح يعدّ 

  ن بعد أجل من المساهمة في رأس المالال أو سندات تمكّ لشراء سندات رأس الم
  
  
  :صاحب العرض العمومي للشراء  - أ 
  

  .........................................:االسم واللقب والتسمية االجتماعية والشكل القانوني 
  .............:..................................................العنوان أو المقر االجتماعي 

  .....................البلد:.........................المدينة :................. الترقيم البريدي 
  

  : عندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي 
  :.........................................االسم واللقب والتسمية االجتماعية لهذا الشخص  -
  .......................البلد:.........................المدينة :............... لترقيم البريدي ا

  
  :وسطاء البورصة المكلفون بمتابعة الملف  -ب 

   
  ..............................................................:............... االسم و اللقب

  .................................................................................:..الشركة 
  .....................................الفاكس:........................................الهاتف 
  ...................................................................................:العنوان 

  ........................دالبل:.......................المدينة :................ لترقيم البريدي ا
  
  ):شركات المساهمة العامة فقط( الشركة المعنية بالعرض  -ت
  

  ...............................................:.........................التسمية االجتماعية 
  ..................................................:........................ماعي المقر االجت

  ..............................................المكونة لرأس مال الشركة المعنية  األسهمعدد 
  ........:.....................................................................القيمة االسمية 

  ...................:عدد حقوق االقتراع الموجودة التي أخذت بعين االعتبار بالنسبة للعرض 
  

  :الهدف من العرض ونوايا صاحب العرض تجاه الشركة المعنية  -ث 
   
  ............................................................:......الهدف من العرض  - 1
  :عشر شهرا القادمة في الميادين التالية  إلثنيبالنسبة لالنوايا  - 2
  :.....................................................................السياسة الصناعية  - أ 

  ..........................................................:............السياسة المالية  -ب 
  ...........................................................:.......اعية السياسة االجتم -ت 
  
  :االتفاقيات والروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية  -د 
  

  ...............................:ال :....................................................نعم 
 :................................................التفاقيات إذا كان الجواب بنعم، أذكر مدى ا

 
  :المساهمة في راس المال  -ج 
  
  )بمفرده أو بالتحالف( السندات التي بحوزة صاحب العرض  *
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
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  ......%.............سندا                 أي......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  ...................%سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
  
  :لمعنية بالعرض السندات ا* 
  
  ............... %   سندا               أي  .......................................مباشرة  -أ

  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  

  ................ %أي             سندا    ........................................المجموع 
  
  األدنى الذي فيما دونه يحتفظ صاحب العرض لنفسه بإمكانية التراجع أو يتراجع في  الحدّ  -
  

  % ...................سندا                  أي ....................................عرضه 
  

  :المساهمة في شكل حقوق االقتراع  -ح 
  
  ) : بمفرده أو بالتحالف(قتراع التي بحوزة صاحب العرض حقوق اال* 
  
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
  
  ......%.............سندا                 أي......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  ...................%سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
  
  :حقوق االقتراع المعنية بالعرض * 
  
  ............... % أي  سندا               .......................................مباشرة  -أ

    
  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  

  ................ %سندا                أي ........................................المجموع 
  
وحقوق االقتراع المحتملة ) ليقروض قابلة للتحو(المال ن بعد أجل من المساهمة في رأس السندات التي تمكّ  - ر

  :والمتعلقة بها 
  
  )بمفرده أو بالتحالف(قبل العرض * 
  
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
  
  ......%............أي سندا                .......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  ...................%سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
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  :المعنية بالعرض * 
  
  ............... % سندا               أي  .......................................مباشرة  -أ

    
  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  

  ................ %سندا                أي ........................................المجموع 
  
  ................ %سندا               أي ...................................... حّد األدنىال
  
  خصائص العرض -1
  
  عرض عمومي للشراء –أ 
  ....................................................................................السعر* 
  الشركة المعنية طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتحديد سعر سند* 

……………………………………………………………………………..  
  ....................................: ........................................................شروط وضمان الدفع * 
  

  عرض عمومي لالستبدال -ب 
  
  مة لالستبدالطبيعة وخصائص السندات المقدّ * 

……………………………………………………………………………..  
  :........................................................سوق السندات المقدمة لالستبدال * 
  
  ...............................................................: النسبة المعتمدة لالستبدال* 
  
  :ة طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتقييم سعر سند الشركة المعني* 

............................................................................................  
  
  :طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتقييم سعر السندات المعروضة لالستبدال * 

............................................................................................  
  
  شروط االستبدال* 
  
  مبلغ الفارق النقدي * 
  عند االقتضاءضمان و طريقة دفع الفارق النقدي * 
  
  إمضاء الوسيط أو الوسطاء المكلفون بالعملية -ز 
  

  وسطاء البورصة،......................................................نحن الممضون أسفله
  .تعهدات المتخذة لتنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعالهنضمن بشكل ال تراجع فيه حجم ال

  
  .......................تونس في

 
  اإلمضاء
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  8الملحق عدد 
  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  
  نشرة إصدار يعدها صاحب العرض العمومي

  ن من المساهمة في رأس المالدين ال تمكّ سندات لشراء 
  
  
  :ومي للشراء صاحب العرض العم  -  أ

  
  .....................................:..االسم واللقب أو التسمية االجتماعية والشكل القانوني 

  
  ...............................................................:العنوان أو المقر االجتماعي 

  
  .........البلد.........................:....المدينة :..........................الترقيم البريدي 

  
  : عندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي 

  
  .......................................:...االسم واللقب أو التسمية االجتماعية لهذا الشخص 

  
  .........البلد............ :..............المدينة :........................... الترقيم البريدي 

  
  :وسطاء البورصة المكلفون بمتابعة الملف  -ب 
  

  .............................................................:.................االسم واللقب 
  ...................................................................................:الشركة 
  ...........................الفاكس................................................:..الهاتف 
  :...................................................................................العنوان 

  .................البلد...:.....................المدينة :......................الترقيم البريدي 
  

   )خاص بشركات المساهمة العامة (: الشركة المعنية بهذا العرض  -ت 
  

  .................................................................:.......التسمية االجتماعية 
  ...............................................................:...........المقر االجتماعي 

  .....................................................:......المكونة لرأس المال  األسهمعدد 
  ...............................................................................القيمة االسمية

  
  : الهدف من العرض  -ث 

..................................................................................................................................
......................................................  

  
  :االتفاقيات والروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية  -ج 
  

  .......................ال................................................................نعم
  ..............................................إذا كان الجواب بنعم يجب ذكر مدى االتفاقيات

  
  :السندات التي بحوزة العارض  -ح 
  

  .............................................................................تسمية القرض
  
  قبل العرض* 
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 %..............أي                                ............................عدد السندات 
 
  المعنية بالعرض* 

  %..............أي                                ............................عدد السندات 
  ا

  .حب العرض لنفسه بإمكانية التراجع أو يتراجع في عرضهلحد األدنى الذي فيها دونه يحتفظ صا
 %..............................سندا            ..........                 .................

  
  خصائص العرض -ر 
  
  عرض عمومي - أ 
  ....................................................................................السعر* 
  ..............................................................طريقة تقييم السندات المعنية* 
  .....................................................................شروط وضمان الدفع* 
  

  :عرض عمومي لالستبدال  -ب 
  ..............................................الطبيعة وخصائص السندات المقدمة لالستبد* 
  :........................................................سوق السندات المقدمة لالستبدال * 
  النسبة المعتمدة لالستبدال * 
  ........................................................طريقة تقييم سندات الشركة المعينة* 
  
  .....................................................مة لالستبدالطريقة تقييم السندات المقدّ *

  شروط االستبدال * 
  مبلغ الفارق النقدي* 
  ضمان وشروط دفع الفارق النقدي* 
  
  :إمضاء الوسطاء المكلفون بإنجاز العملية  - ز
  

وسطاء بالبورصة، نضمن بشكل ال تراجع فيه حجم التعهدات ...................................نحن الممضون أسفله
  .المتخذة لتنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعاله

  
  

  .......................تونس في
  

  إلمضاء                ا                    
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  9 الملحق عدد
  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

  
  ه صاحبمشروع ملف يعدّ 

  رض عمومي للسحبع
  
  
  :صاحب العرض العمومي للسحب  - أ 
  

  .....................................:..االسم واللقب و التسمية االجتماعية والشكل القانوني 
  

  ...............................................................:العنوان أو المقر االجتماعي 
  

  .........البلد:.............................المدينة .....................:.....الترقيم البريدي 
  
  : عندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي  -
  

  .......................................:...االسم واللقب و التسمية االجتماعية لهذا الشخص 
  

  .........البلد:.......................... المدينة ........... :................الترقيم البريدي 
  

  :وسطاء البورصة المكلفون بمتابعة الملف  -ب 
  

  .............................................................:.................االسم واللقب 
  ...................................................................................:الشركة 
  ...........................الفاكس................................................:..الهاتف 
  :...................................................................................العنوان 

  .................البلد:........................المدينة .....:.................الترقيم البريدي 
  

  ) خاص بشركات المساهمة العامة ( :الشركة المعنية بهذا العرض  -ت 
  

  .................................................................:.......التسمية االجتماعية 
  ...............................................................:...........المقر االجتماعي 

  .....................................................:......المكونة لرأس المال  األسهمعدد 
  .............................................................................: القيمة االسمية

وق االقتراع الموجودة والمأخوذة بعين االعتبار في إطار العرض العدد الجملي لحق
  ......................................................................................الحالي

  
  :  العمومي للسحب الهدف من العرض -ث 

............................................................................................  
  

  :االتفاقيات والروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية  -ج 
  .......................ال................................................................نعم

  ..............................................إذا كان الجواب بنعم يجب ذكر مدى االتفاقيات
  

  : المساهمة في رأس المال  -ح 
  )بمفرده أو بالتحالف(السندات التي بحوزة صاحب العرض * 
   
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
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  ......%............سندا                 أي.......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  ...................%سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
  
  :السندات المعنية بالعرض * 
  
  ............... %   سندا               أي  .......................................مباشرة  -أ

  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  ................ %سندا                أي ........................................المجموع 

  
  الذي فيما دونه يحتفظ صاحب العرض لنفسه بإمكانية التراجع أو يتراجع في األدنى  الحدّ  -

  % ...................سندا                  أي ....................................عرضه 
  
  :المساهمة في شكل حقوق االقتراع  -د 
  
  : حقوق االقتراع التي بحوزة صاحب العرض * 
  
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
  
  ......%.............سندا                 أي......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  ...................%سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
 
  :حقوق االقتراع المعنية بالعرض * 
  
  ............... %   سندا               أي  .......................................مباشرة  -أ

  
  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  

  ................ %سندا                أي ........................................المجموع 
  
وحقوق االقتراع المحتملة ) ليقروض قابلة للتحو(ن بعد أجل من المساهمة في رأس المال السندات التي تمكّ  - ر

  :والمتعلقة بها 
  
  ل العرض قب* 
  ...% ................سندا               أي....................................مباشرة  - أ 
  
  ......%............سندا                 أي.......................بصفة غير مباشرة  - ب
  

  .................%..سندا                أي................................بالتحالف  -ت 
  

  ....................%سندا                أي......................................المجموع
  
  
  
  :المعنية بالعرض * 
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  ............... %   سندا               أي  .......................................مباشرة  -أ
  
  . %...............سندا                أي ...................................بالتحالف  - ب
  

  ................ %سندا                أي ........................................المجموع 
  
  ................ %سندا               أي ...................................... حّد األدنىال
  
  ضخصائص العر - ز
  
  ....................................................................................السعر* 
  طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتحديد سعر سند الشركة المعنية بالعرض* 

..............................................................................................  
  :...............................................................................طرق الدفع * 
  
  إمضاء الوسطاء المكلفون بإنجاز العملية  -ط 
  

وسطاء بالبورصة، نضمن بشكل ال تراجع فيه حجم التعهدات ...................................نحن الممضون أسفله
  .تنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعالهالمتخذة ل

  
  .......................تونس في

  
  اإلمضاء
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  10الملحق عدد 

  للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
  

  بمناسبة إصدار مثال لنشرة إصدار تعدّ 
  الشركات أو تجزئتها  لألوراق المالية لتسوية عمليات إدماج اجردإأو 

  أو تقديم حصص عينية
  
  

  الجزء األول
 اإلرشادات حول العملية ونتائجها

 
  

  )أو تقديم حصص عينية(الجانب االقتصادي للدمج  1.1
  

  العالقات القائمة بين الشركات المعنية 1.1.1
  

  ن حقوق االقتراعتبين صلب هيكل تنظيمي متضمّ : العالقات على مستوى رأس المال  1.1.1.1
  

  :يذكر عند االقتضاء ما يلي  2.1.1.1
  الكفاالت  -
  أعضاء مجلس اإلدارة المشتركون -
  )إدراج هذه المعلومة في الهيكل التنظيمي( الفروع المشتركة واالرتباط بمجمع واحد  -
  االتفاقيات الفنية أو التجارية -
  

  العملية أهدافو  أسباب 2.1.1
  

  يهافائدة العملية بالنسبة للشركة المستفيدة من الحصص وبالنسبة لمساهم. 1.2.1.1
  

  .فائدة العملية بالنسبة للشركة المقدمة للحصص وكذلك بالنسبة لمساهميها إذا كانت مدرجة بالبورصة 1.2.1.1
  

  : الجوانب القانونية للعملية 2.1
  

  .ذاتها العملية في حدّ  1.2.1
   

  تاريخ مشروع تقديم الحصص أو الدمج 1.1.2.1
  

  الحصصختم الحسابات المعتمدة في تقييم تاريخ  2.1.2.1
  

  تاريخ رجعية مفعول العملية 3.1.2.1
  

  .تاريخ انعقاد اجتماع مجالس اإلدارة التي صادقت على العملية 4.1.2.4
  

  تاريخ إيداع مشروع تقديم الحصص أو الدمج لدى الدفتر التجاري 5.1.2.1
  

  النظام الجبائي للعملية 6.1.2.1
  

  .مراقبة العملية 2.2.1
  

  لعامة المدعوة للمصادقة على العمليةتواريخ الجمعيات ا 1.2.2.1
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  المنتدبون لتقييم الحصص المقدمة 2.2.2.1

  
  والعناوين األسماء -
  تاريخ التعيين -
  تاريخ تقريرهم -
  

  مراقبي الدمج أو التجزئة 3.2.2.1
  
  والعناوين األسماء -
  تاريخ التعيين -
  تاريخ تقريرهم -
  

  ند االقتضاءالخبراء المعينون من طرف المحكمة ع 4.2.2.1
  
  والعناوين األسماء -
  تاريخ التعيين -
  تاريخ تقريرهم -
  

  المهام الخاصة التي تكلف بها هيئة السوق المالية مراقبي الحسابات 5.2.2.1
  
  والعناوين األسماء -
  تاريخ التعيين -
  تاريخ تقريرهم -
  

  تأجير الحصص المقدمة 3.2.1
  

  الترفيع في رأس المال 1.3.2.1
  االسمية القيمة  -
الراجعة للشركة المستفيدة نظرا لمساهمتها في رأس مال الشركة التي وقع  األسهم إلغاءبعد ( عدد األسهم المحدثة  -

  )استيعابها
  تاريخ استحقاق الربح -
  تاريخ التداول -
  .بالبورصة اإلدراجتاريخ  -
  

  التخفيض في رأس المال 2.3.2.1
  .مساهمة الشركة التي وقع استيعابها في رأس مال الشركة المستوعبة عند االقتضاء ذكر التخفيض المترتب عن

  
  التسجيل المحاسبي للحصص المقدمة 3.1

  
  .تحملها وبيان القيمة الصافية للحصص المقدمة ضبط قيمة الحصص المقدمة وعناصر الخصوم التي تمّ  1.3.1

  
 األولىجدول توضيحي لكيفية االنتقال من القيمة  إذا اختلفت قيمة الحصص المقدمة عن القيمة المحاسبية يعدّ  2.3.1

مع ذكر الطرق اعتمدت في القيام بهذه العملية وعند  إجراؤها وإعادة التقييم التي تمّ  التعديل الثانية ويبرز عمليات إلى
  .الجبائية المتصلة بها األعباءاالقتضاء، بيان 

  
  .ء مختصين ال بد من ذكر أسمائهم وتاريخ التقاريرإذا تطلبت عملية تقييم الحصص االلتجاء إلى خبرا 3.3.1

  
  .الدمج بيان تفاصيل احتساب منحة تقديم الحصص أو الدمج وعند االقتضاء، باقي أو ناقص 4.3.1

  .تقدم هذه المعلومات بالنسبة لكل شركة وقع استيعابها مع توضيح وتعليل المعالجة المحاسبية المعتمدة



 71

  
  تأجير الحصص المقدمة 4.1

  
  :في حالة الدمج أو عملية يمكن تنظيرها بالدمج  1.4.1

  
  .وصف المقاييس المعتمدة لمقارنة الشركات المعنية بالعملية وتبرير اختيارها 1.1.4.1

  
  :المقاييس التالية المتعارف عليها إذا كانت لها داللة  أهميجب استعمال * 
  
  )يل المحاسبي والمبالغ المعنية والطرق المعتمدةمع ذكر مراجع التسج(  األصول الصافية المعاد تقييمها -
  
  )مع مقارنتها بمؤشر السعر على األرباح لنفس القطاع( النتيجة الصافية  -
  
  األرباح الموزعة -
  
  )معدل السعر بالنسبة للثالث أو الستة اشهر السابقة لإلعالن عن العملية(  السعر بالبورصة -
  
  الهامش الخام للتمويل الذاتي-
  

 عدم تجانس المقاييس المعتمدة بالنسبة أليّ  أو إلى أخرىحالة استعمال نفس المقاييس بصورة مختلفة من شركة  في
من الشركات، يجب تبرير هذه الخاصية ويجب بالخصوص اإلشارة إلى المقاييس المعتمدة عادة بالنسبة للشركات 

  .ذات نفس النوع من النشاط
  

بيان النتائج التي كانت  اإلمكانتعتمد عادة وفي حدود  أخرىاستعمال مقاييس  عند االقتضاء، تبرير عدم 2.1.4.1
  .إليهاستفضي 

  .ع مع بيان طريقة االحتساب المعتمدةيعند االقتضاء يجب دراسة كل مقياس باعتبار التجم(*) 
  

كر أسماء الخبراء إذا تم القيام باختبار لتحديد قيمة الشركات المعنية أو بعض عناصر أصولها يتعين ذ 3.1.4.1
  .وتواريخ تقاريرهم

  
إعداد جدول يقدم باألرقام نتائج تطبيق المقاييس المعتمدة وذلك بالنسبة للشركة وبالنسبة للسهم الواحد وكذلك  4.1.4.1

بعين  األخذالنتائج التي يفرزها  حوعند االقتضاء بيان بكل وضو. (ة عن تلك المقاييسنسب تكافؤ تبادل األسهم المنجرّ 
  ).االعتبار للسندات التي تمكن بعد أجل من المساهمة في رأس المال

  
  .المعتمدة في النهاية و أسباب ذلك االختيار األسهمذكر نسبة تكافؤ تبادل 

  
( التذكير بالقيمة التي أخذت بعين االعتبار لكل شركة من الشركات المعنية خالل عمليات حديثة العهد  5.1.4.1

  )....ء كتل النفوذ أو دمج أو تقديم حصص عينيةعروض عمومية أو اقتنا
  

  :في حالة تقديم جزء من الشركة  2.4.1
ملحق له المقاييس المعتمدة من قبل المسيرين لتقدير قيمة العناصر المقدمة وكذلك تقدير  أو اإلدارةن تقرير مجلس يبيّ 

المقاييس ويبرر احتساب تأجير الحصص اختيار تلك  أسبابويفسر كذلك . قيمة اسهم الشركة المستفيدة من الحصص
  .المقدمة

  
  .ويقع التقديم طبقا للنموذج المطلوب في عمليات الدمج

  
  النتائج 5.1

  
  .الشركة المستفيدة من الحصص و على مساهميهاالعملية على  تأثير. 1.5.1
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  ).انظر الجدول المصاحب(الذاتية  األموالالعملية على  تأثيرجدول يبين  1.1.5.1
  

  .الهيكل التنظيمي بعد العملية مع ذكر النسب المائوية من راس المال ومن حقوق االقتراع 2.1.5.1
  

  .والتسيير اإلدارةالتغييرات المرتقبة في هياكل  3.1.5.1
  

  .ةالموازنة الشكلية بتاريخ دخول مفعول العملي 4.1.5.1
  

  تطور الرسملة بالبورصة 5.1.5.1
  
  لية بالنسبة لكل شركة معنيةعن العم اإلعالنالوضعية قبل  -
  عن العملية بالنسبة لكل شركة معنية اإلعالنالوضعية بعد  -
  

  :على احتساب الربح الصافي للسهم الواحد  التأثيربيان  6.1.5.1
  
  .على أساس السنة المالية المختومة بالنسبة لكل شركة معنية وبالنسبة للشركة المنبثقة عن الدمج -
  .قديريةمعطيات ت أساسعلى  -
  

  التوجهات الجديدة المنتظرة 7.1.5.1
  

مدى القصير والمتوسط بخصوص النشاط أو عمليات إعادة الهيكلة المحتملة والنتائج الالتقديرات على  8.1.5.1
  .األرباحوسياسة توزيع 

  
  :بالنسبة للشركة المقدمة للحصص ولمساهميها  التأثيرات 2.5.1

  
غير انه إذا ترتب على . ة المقدمة للحصص ليس هناك داع عادة لتقديم معلوماتفي حالة الدمج ونظرا لزوال الشرك

أو اكثر من رأس مال % 10نسبة  علىحائزين  استيعابهااصبح بعض مساهمي الشركة التي وقع  أنعملية الدمج 
كل السندات التي  أوكانوا قد اتخذوا ترتيبات قصد بيع جزء  إذاالشركة المستوعبة يتعين عليهم التصريح بنواياهم 

  .بحوزتهم
  

 جدول تطور األموال الذاتية للشركة المستفيدة من تقديم الحصص –ملحق 
  عدد األوراق رأس المال منحة الدمج

  :الوضعية عند انطالق العملية    
  تأثير العدد الجملي لألسهم المصدرة -
  تأثير األسهم الملغاة -

  :الوضعية بعد العملية 
 

 
 

  الباب الثاني
  من الحصصالمستفيد تقديم 

  
  .1المذكورة بالملحق عدد  ومن الحصص تقديم العناصر المتعلقة بالشركة المستفيدة 

  
  الباب الثالث

  الحصص المقدمة أوتقديم الشركة التي وقع استيعابها 
  
  :يجب اتباع المثال اآلتي  األصولكانت الحصص المقدمة تمثل جزء من  إذا
  

  عامة إرشادات 1.3
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  اختلف عن المقر االجتماعي إذاالرئيسي  اإلداريالتسمية والمقر االجتماعي والمقر  1.1.3

  
  .الشركة ومدتها تأسيستاريخ  2.1.3

  
  القانون المطبق على المصدر والشكل القانوني 3.1.3

  
  .األغراضملخص  4.1.3

  
  .عدد التسجيل بالدفتر التجاري 5.1.3

  
  التسيير 6.1.3

  
  .مسيرين وتوزيع المهام داخل المؤسسةاالسم واللقب ألهم ال -
  

  : الحساباتمراقبي  7.1.3
 

وآخر تجديد لمهامهم وإذا كان مراقب الحسابات شركة يذكر الشريك  مهامهموعناوينهم وتاريخ مباشرة  أسماؤهم
  .المسؤول عن الملف

 
  .اتفاقيات خاصة 8.1.3

 
  .ة بين الشركات المعنيةأبعاد وشروط االتفاقيات المبرم حول محتوى و إيضاحاتتقديم 

 
  .الخاصة بالشركة و اإلرشاداتالمكان الذي يمكن فيه االطالع على الوثائق  9.1.3

 
 عامة حول راس المال إرشادات 2.3

  
  : خصائصها أهمالسندات المكونة له مع ذكر  و أصنافرأس المال المكتتب وعدد  1.2.3

 
 ؛وجدت إنعدد حقوق االقتراع بصوتين  -
 ؛س المالأحول الجزء غير المحرر من رمعلومات  -
  .األخيرةس المال خالل الخمس سنوات أتطور ر يبينجدول  -
 

  س المالأخصائص السندات التي تمكن بعد اجل من المساهمة في ر 2.2.3
  

  .س المال وحقوق االقتراعأتوزيع ر 3.2.3
 

  حول نشاط المصدر إرشادات 3.3
 

  .الخدمات المسداة أوالمنتوجات  أصناف أهممع ذكر  إليهالذي ينتمي  المصدر والمجمع أنشطةوصف ألهم  1.3.3
 

موزعا حسب مختلف القطاعات والتوزيع  األخيرةرقم المعامالت الصافي المحقق خالل الثالث سنوات  2.3.3
  .)في شكل مجمع عند االقتضاء( لألسواقالجغرافي 

 
  األخيرةسنوات  الثالثخالل و المجمع الذي تنتمي إليه  تطور عدد عمال الشرك 3.3.3

 
نسبية على  أهميةذو  تأثيرحول نشاط الشركات الفرعية وفروع الفروع التي لها  األساسيةتقديم المعطيات  4.3.3

  .المجمع أونتائج المصدر  أو أصولمستوى 
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الذاتية  األموالمن % 10عندما تبلغ قيمة جرد المساهمات نسبة  أهميةوتعتبر الشركات الفرعية وفروع الفروع ذات 
  .)المجمع أو(في تكوين النتائج الصافية للشركة % 10بنسبة  األقلتساهم على  أو
 

نسبية على  أهميةذو  تأثيريكون له  أنيمكن  أوحدث غير عادي كان له في الماضي القريب  أوذكر كل نزاع  5.3.3
  .إليهالمجمع الذي ينتمي  أوالوضعية المالية للمصدر 

  
  مالية إرشادات 4.3

 
  .مرفوقة عند االقتضاء بحسابات مجمعة األخيرةملخص الحسابات السنوية للمصدر خالل الثالث سنوات  1.4.3

 
الضرورية للقيام بتقييم سليم للمعطيات المستخرجة من  من الملحقات و أهمية األكثرمقتطفات من المعلومات  2.4.3

  .القوائم المالية
 

  .مساهماتجدول الشركات الفرعية وال 3.4.3
 

م المطلب بعد اكثر من ثالث اشهر منذ اختتام قدّ  إذاو تقرير السداسية المنصرمة  جو النتائجدول النشاط  4.4.3
  .األولىالسداسية 

 
  سوق و مردودية السندات 5.3

 
  مكان التداول 1.5.3

 
 سوق سندات المصدر 2.5.3
  .يقع تداول سندات المصدر أينة غير المنظم أو، المنظمة األجنبية أوالتونسية  األسواقذكر 

 
 الموزعة األرباح 3.5.3

  .التي تتوخاها الشركة األرباحذكر سياسة توزيع 
 

  .للشركة األخيرةحول التطورات  إرشادات 6.3
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  11ملــحق عــدد 

  للتّرتيـب المتعلّـق بالمساهمـة العاّمـة
  

  مؤّشـرات ثالثيّـة حـول النّـشاط
  ـاتمحـّددة حسـب القـطاع 

  
  المؤّسسـات البنكيّــة       

  
  :البنكي موزعة إلى  لإيرادات االستغال -1
  

  فوائد  
 عموالت دائنة  
 مداخيل محفظة السندات التجارية ومحفظة االستثمار  
  

  :أعباء االستغالل البنكي موزعة إلى  -2
  

  فوائد مدينة  
 عموالت مدينة  
 أعباء أخرى  
  

  الناتج البنكي الصافي  -3
  تغالل أخرىإيرادات اس -4
  :تكاليف العمليات، منها  -5
  

 مصاريف األعوان  
 أعباء االستغالل العامة  
  

  هيكلة محفظة السندات -6
 

 محفظة السندات التجارية  
 محفظة سندات االستثمار  
  

  المبالغ الجارية للقروض -7
  :الودائـع، منها -8
   

 الودائع تحت الطلب  
 ودائع االدخار  
  

  اقتراضات وموارد خصوصية -9
  ال الذاتيةاألمو -10

  
  

  قطاع اإليجار المالي      
  

  )مبلغ العقود المصادق عليها(المصادقات  -1
  

  
  :توزيع المصادقات حسب القطاعات  -2
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  فالحة  
 صناعة  
 معدات البناء وأشغال عامة  
 سياحة  
 خدمات وتجارة  
   
  .بالمنقوالت مع بيان بالنسبة لكل قطاع المصادقات المتعلقة بالعقارات والمصادقات المتعلقة  

  
  مبلغ الدفوعات -3
  :توزيع الدفوعات حسب القطاعات  -4

  
 فالحة  
 صناعة 
 معدات البناء وأشغال عامة 
 سياحة 
 خدمات وتجارة  
  

  .مع بيان بالنسبة لكل قطاع الدفوعات المتعلقة بالعقارات و الدفوعات المتعلقة بالمنقوالت
  

  مجموع التعهدات الجارية -5
 عهدات المصنّفةمجموع الت -6
  )السيولة وما يعادلها تحذف منها المكشوفات البنكية(السيولة الصافية  -7
  اإلقتراضات -8
  األموال الذاتية -9

  المداخيل الخام لإليجار المالي   -10
  المداخيل الصافية لإليجار المالي -11
  الناتج الصافي لإليجار المالي  -12
  )لمدخراتدون احتساب ا(أعباء االستغالل  -13
  
  

  شركـات التّأميـن وإعـادة التّأميـن      
  

األقساط الّصادرة الّصافية من االلغاءات موزعة حسب التّأمين على الحياة و التأمين على غير   -1
  .الحياة

  
  :ويتم  تقديم التّأمين على غير الحياة موّزع على الفروع التّالية 

  
 تأمين الّسيارات  
 ار المختلفةالتأمين من الحريق واألخط  
 تأمين النّقل  
 تأمينات أخرى  
  

  األقساط المسندة موزعة حسب فروع التّأمين   -2
  مجموع العموالت   -3
  كلفة الحوادث المصّرح بها خالل الثالثي موزعة حسب فروع التأمين المبنية أعاله  -4
  :إيرادات التّوظيفات، منها   -5

  .المداخيل المالية             
  

   شركات االستثمار      
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  شركات االستثمار ذات رأس المال القار    
  
  :المداخيل حسب الصنف   -1
  

 حصص أرباح بعنوان المساهمات في شركات غير مدرجة بالبورصة  
 حصص أرباح بعنوان التوظيفات في شركات مدرجة بالبورصة  
 زائد قيمة التفويت حسب صنف السندات  
 تاإليرادات األخرى للتوظيفا  

  
  )سندات مدرجة بالبورصة و سندات غير مدرجة بالبورصة(لمدخرات استردادات ا  -2
  :أعباء االستغالل   -3
  

 عموالت وأعباء مماثلة  
  سندات مدرجة بالبورصة وسندات غير مدرجة بالبورصة(ناقص قيمة التفويت في السندات(  
  جة سندات مدرجة بالبورصة وسندات غير مدر(مخصصات المدخرات النخفاض قيمة السندات

  )بالبورصة
  

  :األصول المالية   -4
  

 سندات الدولة  
 مساهمات في شركات المجمع  
 سندات مدرجة بالبورصة  
 مساهمات أخرى  

      
  توظيفات قصيرة المدى  -5
  المساهمات الجديدة خالل الفترة  -6
  المساهمات المفّوت فيها خالل الفترة  -7
 الديون المتعلقة باألصول المالية -8
 ادل السيولةالسيولة و ما يع -9

  مجموع األصول -10
  

  شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية  
  

  :المداخيل حسب الصنف  -1
  مداخيل المساهمات:  

  زائد قيمة التّفويت في األسهم -
  حصص األرباح -
  منح الحضور -
  الفوائد -
  مداخيل أخرى -

  
  مداخيل التّوظيفات:  

  زائد قيمة التّفويت في األسهم  -
  حصص األرباح -
  مداخيل أخرى -
  

  دراسات وإسداء خدمات(مداخيل أخرى(  
  
  :أعباء العمليّات الماليّة، منها  -2
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  أعباء المساهمات  
  أعباء التّوظيفات  
 الخسائر النّاتجة عن التّفويت في التّوظيفات  
  

  :الموارد في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية موّزعة إلى  -3
  

  اعتمادات من ميزانيّة الّدولة  
 يّةموارد خصوص  
 موارد شبيهة باألموال الذّاتيّة  
   

حسب نوعيّة المشاريع وحسب القطاع ومنها المشاريع )  العدد و المبلغ(المشاريع المصادق عليها  -4
  .المنتصبة في مناطق التّنمية الجهويّة والمشاريع المتعلّقة بالتكنولوجيّات الحديثة

  
اريع وحسب القطاع و منها المشاريع المنتصبة حسب نوعيّة المش) العدد والمبلغ(الدفوعات المنجزة  -5

  .في مناطق التّنمية الجهويّة و المشاريع المتعلّقة بالتكنولوجيّات الحديثة
  
عدد عمليات التّفويت، نوعيّة المشاريع، قطاع النّشاط، مبالغ عمليات (التّفويت في المساهمات  -6

  )التّفويت
  
  :محفظة االستثمار  -7

  
  لشركات ، المبلغ الجملي المستثمر ، القيمة المحاسبية الصافية عدد ا(تركيبة المحفظة

  )للمحفظة
  قطاع : ترتيب المحفظة بحساب عدد المساهمات والمبالغ المستثمرة ، حسب المعايير التّالية

  .الّنشاط والمنطقة الجغرافيّة
   

  قـطاع الخدمـات     
  

  )حسب الصنف(أو حجمها /قيمة اإليرادات و -1
  ليةاإليرادات الما -2
  )من بينها معاليم اإليجار المالي(األعباء الماليّة  -3
  : أعباء االستغالل، منها -4

  أعباء األعوان  
 

  أعباء االستغالل األخرى – 5
  نسبة تطور الهامش  – 6

  
  قـطاع التّجـارة والتوزيـع     

  
  )دون اعتبار األداءات(مجموع المداخيل  -1
  )تدون اعتبار األداءا(تكلفة شراء السلع المباعة  -2
  األعباء الماليّة -3
  اإليرادات الماليّة -4
  الّسيولة الّصافية -5
  iمعدل اآلجال لتسوية المزّودين  -6
  عدد نقاط البيع -7
  )دون اعتبار المخازن(المساحة الجملية لنقاط البيع  -8
  مصاريف األعوان -9

   iiمتوسط عدد األعوان -10
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  قـطاع النّـقل الجـّوي       
  
  :مداخيل الّنقل حسب الصنف  -1
  

 اخيل النّشاط المنتظممد  
 مداخيل النّشاط غير المنتظم  
 مداخيل النّشاط اإلضافي  
 مداخيل نشاط الّشحن  
  مداخيل كراء الّطائرات  
  

  مداخيل نشاط المساعدة على األرض -2
  )بالنّسبة للنّشاط المنتظم( iiiالمسافة المقطوعة بعدد المسافرين -3
  )سبة للنّشاط المنتظمبالنّ ( ivالمسافة المقطوعة بالمقاعد المعروضة   -4
  )بالنسبة للنّشاط المنتظم( vنسبة التّعبئة -5
  حمولة الّشحن والتّحويل  -6
  viاألطنان الكيلومتريّة المنقولة  -7
  viiاألطنان الكيلومتريّة المعروضة  -8
  ) :بحساب عدد المسافرين(حّصة الّسوق  -9
  

 الّرحالت المنتظمة  
 الّرحالت غير المنتظمة  
  

  )ات بحساب اليوم والطائرةالساع(استعمال األسطول   -10
  )بالنّسبة للّرحالت المنتظمة( معدل المقابيض بحساب المسافر  -11
  معدل المقابيض بحساب عدد ساعات الّرحالت غير المنتظمة  -12
  مصاريف الوقود  -13
  أعباء األعوان -14
  أعباء الصيانة واإلصالحات  -15
  اإلستهالكات   -16
  األتاوات الستغالل المطارات -17
  معلوم كراء الطائرات  -18
  تأمين على الّطائرات ال  -19
  دقّة توقيت األسطول  -20
  

  :عدد الطائرات حسب الصنف   -21
  

 ملك للشركة  
 مؤّجرة عن طريق اإليجار المالي  
 مؤجرة  
  

  عدد ساعات الرحالت غير المنتظمة   -22
  عدد الساعات المؤجرة   -23
  

  قـطاع الصـّناعـة       
  
  )المحلية والتصدير(المداخيل  -1
  )جمأو بالح/بالقيمة و(اإلنتاج   -2
  االستثمارات المنجزة خالل الفترة -3
  )ديون متوّسطة وطويلة المدى ، قروض التّصرف(هيكلة المديونيّة  -4
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  القـطاع العقــاري      
  

مبيعات المساكن ، مبيعات المغازات ، مبيعات األراضي المقسمة، إيرادات (المداخيل حسب الصنف  -1
  )المساهمات وإيرادات أخرى

  القيمة المضافة الخام  -2
  د االستغالل الخامزائ -3
  )تطور التكلفة ، بداية االستغالل، االقتناءات الجديدة(مخزون األراضي القابلة للبناء والقابلة للقسمة   -4
  )المشاريع الجارية ، غير التامة وغير المباعة(المخزونات الجارية   -5
  )ي لم يتم بيعهاصنف المشاريع ، مستوى التّسويق ، المنتوجات الت(مخزون المنتوجات تاّمة الصنع   -6
  األصول المالية  -7
  المساهمات الجديدة خالل الفترة  -8
  التفويت في المساهمات خالل الفترة  -9

  مجموع المستحقات -10
  تسبقات الحرفاء -11
  .المصاريف المدفوعة خالل الفترة والمتعلقة باألشغال والدراسات -12

  
  قـطاع الّسـياحـة   

  
  :المداخيل حسب الصنف  -1
  

 الّسكن  
 مطاعمال  
 التنشيط  
 ىأخر   
 معلوم الكراءviii )في حالة كراء وحدات تابعة للشركة(  

  
  األعباء المالية -2
  أعباء االستغالل   -3
  )في حالة استغالل وحدات مؤجرة من طرف الّشركة) (8(معلوم الكراء  -4
  زائد االستغالل الخام -5
  اإلستهالكات  -6
  عدد األسّرة  -7
  عدد الليالي  -8
  معدل نسبة االمتالء  -9
  المداخيل بحساب الليلة معدل  -10
  هيكلة المديونية  -11
  هيكلة محفظة التوظيفات  -12
  السيولة وما يعادل السيولة  -13
  التعهدات خارج الموازنة -14
  2متوسط عدد األعوان -15
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i )مشتريات باعتبار االداءاتال/المزّودون والحسابات المتعلقة بهم (x 360  

 

ii  المعّدل بين عدد األعوان في بداية الفترة و في آخرها مع اعتبار األعوان الظرفيين بتحويل أيام : متوسط عدد األعوان
  ). عدد أيّام الفترة/ عدد أيّام العمل(عملهم بعنوان تلك الفترة إلى ما يوازيها بمواطن شغل قارة 

 

iii   ّو يوافق هذا المجموع العدد الجملي من  . رب المتكّون من عدد المسافرين و مسافة المرحلةمجموع حاصل الض
  . الكيلومترات التّي وقع عبورها من طرف كّل المسافرين

 

iv  و يجب عدم احتساب المقاعد التّي . مجموع حاصل الّضرب المتكّون من عدد المقاعد المعروضة و مسافة المرحلة
  .وزن الوقود أو بسبب أعباء أخرى لم يقع عرضها بسبب

 

v   4) / (3= (نسبة التّعبئة(  
 

vi   في كّل مرحلة و مسافة المرحلة) مسافرين، شحن و تحويل(مجموع حاصل الّضرب المتكّون من عدد األطنان المنقولة.  
 

vii   رحلة و مسافة المرحلةفي كّل م) مسافرين، شحن و تحويل(مجموع حاصل الّضرب المتكّون من عدد األطنان المعروضة.  
 

viii  في هذه الحالة، يجب على الّشركة اإلدالء بالمعلومات حول المؤّشرات التّي وقع اعتمادها الحتساب معلوم الكراء. 
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  12عدد  ملحق

  هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة لترتيب 
  

  التصرف في الشركة حول السنوي التقرير مثال
  

  :النشاط و النتائج  - 1
 

 : نتائج الشركة وحول نشاط و وضعية  عرض1.1 
  

  :موجز لنشاط الشركة خالل السنة المالية األخيرة  تقديم -
  
مستوى المعامالت أو النتائج المجمعة للثالث سنوات األخيرة  علىتقديم أهم نشاطات الشركة ذات األهمية النسبية (

  : بيانرية مع وللسنة الجا
  
  أهم أصناف المنتوجات أو الخدمات؛ -
  
  في نتائج االستغالل خالل الثالث سنوات األخيرة؛ السلبيةأسباب التغييرات الهامة اإليجابية أو  -
  
  .وعند االقتضاء موسمية األنشطة -
  

ون لتغييرها اثر ذو أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يك خاصةيجب ذكر األنشطة الخاضعة ألنظمة جبائية  كما
  .)أهمية نسبية

  
  

  :و أداء الشركة خالل السنة المالية األخيرة  وضعية -
  

 تطورالشركة، تطور الهيكل المالي، المؤشرات المالية،  تعهداتالتغييرات الهامة التي طرأت على هيكل وأداء و (
  )احدالموزعة للسهم الو واألرباحاألرباح  تطورالهامش الخام للتمويل الذاتي، 

  
  

  :أهّم المخاطر التي تتعّرض لها الشركة  وصف -
  

  
  :المحققة أو الصعوبات المعترضة  اإلنجازات -

  
 

  : المنافسةأهداف الشركة و الوسائل التي اتخذتها و تمركزها تجاه  وصف -
  

  
  : النشاط و تطوره  نتائج -

 
  

  )للنشاط العامةالمؤشرات : (الشركة وأدائها خالل الخمس سنوات األخيرة  تطور2.1 
 

 
  )الماليةتّم ضبطها بقرار عام صادر عن هيئة السوق  كما(المؤشرات الخاصة حسب القطاعات  3.1
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 .الفاصلة بين تاريخ إقفال السنة المالية و تاريخ إعداد التقرير الفترةالهامة الطارئة في  األحداث 4.1
 

 
 )م معطيات مرفوقة بأرقام لمّدة ثالث سنواتتقدي(و آفاقها المستقبلية  الشركةالمتوقع لوضعية  التطور 5.1
 

 
 التنمية والشركة في مجال البحث  نشاط 6.1
 

 
 و تقديم القوائم المالية إعدادالمدخلة على طرق  التغييرات 7.1
 

 
  :المساهمات  - 2

 
 1.2    )تقديم محيط الرقابة و عند االقتضاء، هيكل المجمع(الشركات الخاضعة لرقابتها  نشاط

 
  

.الجديدة أو عمليات التفويت اهماتالمس  2.2 
  

  
  : المالالمساهمون في رأس  - 3

 
 : توزيع رأس المال وحقوق االقتراع حول إرشادات 1.3
  
المتضمنة أو غير المتضمنة لحقوق اقتراع وعند االقتضاء حسب األصناف، المالعدد سندات رأس  -  
خصائص حقوق االقتراع، عند االقتضاء كمية : اقتراع  رأس المال المتضمنة حقوق سنداتبالنسبة لكل صنف من  -

التي يمتلكها المساهمون المخلون بالتزاماتهم، السندات  
)رأس المال من  بالمائة 5على اكثر من  الحائزينالمساهمين (توزيع رأس المال  -  
  

  
  :حول شروط حضور الجلسات العامة  معلومات 2.3

 
  

  : لية وإطارها القانونيشراء األسهم، طبيعة العم إعادة 3.3
 

  
  :هياكل التسيير و اإلدارة  –4
 

:تسمية وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة  علىاألحكام المطبقة  1.4  
  

  
  

في حالة صلوحية و الممنوحة من قبل الجلسة العامة إلى هياكل التسيير واإلدارة  التيأهّم التفويضات  2.4  
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:إدارة  و دور كّل هيكل تسيير 3.4  

  
  

:كّل لجنة  ودوراللجان الخاّصة  4.4  
  
  

الوظائف واألنشطة الرئيسية التي يمارسها أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة اإلدارة الجماعية أو مجلس  5.4
. المراقبة في شركات أخرى  

  

 
:رىأعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة اإلدارة الجماعية أو مجلس المراقبة في شركات أخ مساهمات 6.4  

  
  
  :السند في البورصة  –5
 

  :بالبورصة منذ آخر جلسة عامة والمبادالتاألسعار  تطور 1.5
  
  

  :إعادة الشراء وانعكاساتها  عمليات سير 2.5
  

  
  :تخصيص النتائج  –6
 
  

  :األساسي المتعّلقة بتخصيص النتائج  القانونموجز بأحكام  تذكير 1.6
  

  
تقديم هذه  يقع(بيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثالث األخيرة و المرا الذاتيةتطور األموال  جدول 2.6

  : )األقّل العناصر اآلتية علىالمعطيات على شكل جدول يتضّمن 
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األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 3 -المحاسبية س
التخصيص قبل  
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عد النتائج ب تخصيص

قرار الجلسة العامة 
...بتاريخالعادية   

الموزعة المرابيح              

 

                      

األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 3 -المحاسبية س
التخصيص بعد  

 
           

السنة  نتائج
2 -المحاسبية س  

 
 

           

األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 2 -سالمحاسبية 
التخصيص قبل  

 

                    
النتائج بعد  تخصيص

قرار الجلسة العامة 
...بتاريخالعادية   

الموزعة المرابيح                         

 

           

األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 2 -المحاسبية س
التخصيص بعد  

 
           

السنة  نتائج
 1 -س المحاسبية

 

           

األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 1 -المحاسبية س
التخصيص قبل  

 

                    
النتائج بعد  تخصيص

قرار الجلسة العامة 
...بتاريخالعادية   

الموزعة المرابيح                         

 

           

األرصدة إلى  مجموع
السنة ( 31/12حين 

) 1 -المحاسبية س
التخصيص دبع  

  
  

  :الحسابات  مراقبة –7
 

1.7 :باقتراح تسمية مراقب الحسابات، عند االقتضاء يتعلّقاللجنة الدائمة للتدقيق بالخصوص فيما  تقرير   
  

  
  :التصرف في الموارد البشرية  – 8
 
  

  ...أشكال تنمية رأس المال البشري منالموظفين والتكوين وغيرها  حفز 1.8
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  : الداخليةبة حول الرقا عناصر –9

 
في المخاطر طبقا لإلطار العام  التصرفعلى المسيرين تقديم الخاصيات األساسية لنظام الرقابة الداخلية و  يتعيّن

  .الجاري به العمل المحاسبيللرقابة الداخلية الذي ينّص عليه التشريع 
  

  :مجمل مكونات الرقابة الداخلية عتبارااليجب أن ينّص التقرير على الطريقة التي تأخذ بمقتضاها الشركة بعين  كما
  

  للرقابة الداخلية و أهدافها في هذا المجال؛ الشركة تعريف -
  الداخلية؛ الرقابة محيط -
 كلّ سياسة الشركة في مجال التصرف في المخاطر المالية بما في ذلك سياستها بخصوص تغطية  و أهداف -

الشركة إلى  تعّرضحاسبة تغطية المخاطر، صنف أساسي من المعامالت التي يقع في شأنها استعمال م
  ...مخاطر األسعار، القرض، السيولة

  و إجراءات الرقابة التي تّم إرساؤها؛ أنشطة وصف -
  التبليغ؛ و اإلعالم - 
  ).القيادة( متابعة المراقبة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 87

                                                                                                                                                   
  13ملحق عدد 

  لترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
  المعلومات حول االتفاقات المبرمة بين الشركاء

  
  األطراف المبرمة لالتفاق. 1
  
 :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -
   

  : .............................................................................واللقب االسم

  .................................: ..................................................العنوان

 ......................رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم أي سند هوية إذا كان الطرف المعني أجنبيا

  

  
  :بالنسبة لألشخاص المعنويين -
  

  : ......................................................................التسمية االجتماعية

  : ........................................................................... ل القانونيالشك

  : ..................................................................عنوان المقر االجتماعي

: الخاضع لقانون أجنبيعدد التسجيل بالسجل التجاري أو ما يعادله في بلده األصلي بالنسبة للشخص المعنوي 

..................................................................……….  

  
تحديد الشركة التي يتعلق االتفاق بسنداتها. 2  
  

  : ........................................................................التسمية االجتماعية

تاريخ إبرام  في(لمال وعند وجود اختالف ذكر عدد حقوق االقتراع الموجودة رأس الالمكونة  األسهمعدد 

  : ......................................................................)االتفاق

  
  
  :تاريخ إبرام االتفاق ومدة التزامات األطراف وعند االقتضاء تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ. 3

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................  

 
  
التي المال وحقوق االقتراع التي يملكها كل متعاقد في تاريخ إبرام االتفاق وعدد األوراق المالية نسبة رأس . 4

  :في رأس المال الراجعة لكل متعاقد تمكن من المساهمة

..................................................................................................................................
......................................................................  

  
  
  
  :فحوى الشروط المضمنة باالتفاق. 5

..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................

........................................  
  
  :المعلومات اإلضافية.6

..................................................................................................................................
......................................................................  

  

  )وتاريخ اإلمضاء أو الممضون ولقب وصفة الممضي إسم (الممضي أو الممضون . 7
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


