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  .2019 جويلية 23قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 

 العدل المنفذ بالمنستير ،قبلت استقالة السيدة أميمة الزاهي
 من مهامها بناءا على طلبها ،دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بها

  .ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار

  

  .2019 جويلية 23خ في قرار من وزير العدل مؤربمقتضى 
 بسوسة العدل المنفذ ،أحالم رابحيقبلت استقالة السيدة 

 من مهامها بناءا على طلبها ،دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بها
  .ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار

  

  .2019 جويلية 23قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 
 بمنوبةالمنفذ العدل  ،رمزي الرياحي لسيدقبلت استقالة ا

  من مهامه بناءا على طلبه،ية بهادائرة قضاء المحكمة االبتدائ
  .ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار

  

  .2019 جوان 24قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 

 عدل ،قبلت استقالة السيد حمودة بن إبراهيم السالمي
هامه  من م،اإلشهاد بتونس دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بها

  .ألسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار

 

  

 

  

 يتعلق 2019 أوت 15قرار من وزير المالية مؤرخ في 
بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة 

  .األوراق المالية بتونس

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994لسنة  117وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه 1994

 2009 لسنة 64وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة إسداء 2009 أوت 12المؤرخ في 

 31 و29 و28يمين وخاصة فصوله الخدمات المالية لغير المق
  ،48و

ب العام لبورصة األوراق المالية بتونس كما وقع وعلى الترتي
 1997 فيفري 13التأشير عليه بقرار من وزير المالية المؤرخ في 

كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة قرار وزير المالية 
  ،2016 جانفي 12المؤرخ في 

  .وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية

  :قرر ما يلي

ر على التنقيحات المدخلة على الفصل األول ـ وقع التأشي
  .الترتيب العام لبورصة األوراق المالية بتونس

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2019 أوت 15تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 

  

  ملحق

التأشير على التنقيحات المدخلة المالية المتعلق ب  لقرار وزير
 األوراق المالية بتونس لبورصة العام الترتيب على

  المالية، هيئة السوق إن مجلس

 المؤرخ في 1994لسنة  117اطالعه على القانون عدد  بعد
 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم 1994 نوفمبر 14

 2009لسنة  64 تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد
  المتعلق بإصدار مجلة إسداء2009 أوت 12في  المؤرخ

 31 و29و 28لخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة فصوله ا
  ،48و

وعلى الترتيب العام لبورصة األوراق المالية بتونس كما وقع 
 1997 فيفري 13المؤرخ في  التأشير عليه بقرار من وزير المالية

الالحقة وخاصة قرار وزير المالية كما تم تنقيحه بالنصوص 
 .2016جانفي  12 في  المؤرخ

  :قرر ما يلي

 26و 25 و23 و22و 1 أحكام الفصول تلغى ـ الفصل األول
 29من الفصل   والمطة الرابعة28الفصل   والفقرة األولى من27و

 والفقرة األولى من 42 والفصل 39والفقرة األخيرة من الفصل 
والفقرة   مكرر78 والفصل 60لفصل  وا44 والفصل 43الفصل 

والفصل  164 من الفصل) ب( مكرر والنقطة 85األولى من الفصل 
 من الترتيب العام لبورصة األوراق المالية بتونس وتعوض 169

  :باألحكام التالية

  ):جديد(الفصل األول  

كلف بورصة األوراق المالية بتونس، التي يشار إليها فيما يلي ت
  :مجال صالحياتها تتعلق ذ قرارات فيبالبورصة، باتخا

  ل،اول المنشورة في شكل نظم التداوبقواعد التد -



  74عـــدد   2019 سبتمبر 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3064صفحــة 

  ،البورصة بصيغ قيد الشركات في أقسام أسواق -

بالتدابير الداخلية المتعلقة بوسطاء البورصة والشركات  -
  المصدرة،

  .تهم العموم بالبالغات التي -

مشار إليها ة البورصة اليتنشر قرارات البورصة في نشر
  .الثاني من هذا الترتيب بالفصل

  :)جديد (22الفصل 

 :تدرج األوراق المالية بالبورصة بأحد األسواق التالية

رأس المال التي تضم السوق  أسواق أوراق المساهمة في ـ
  الرئيسية والسوق البديلة،

   السوق الرقاعية،  -

  سوق الصناديق،  -

  . سوق الصكوك -

البورصة في شكل أقسام حسب معايير يمكن تنظيم أسواق 
  .وصيغ تضبط بقرار من البورصة

  :)جديد (23الفصل  

تفتح السوق الرئيسية للشركات خفية االسم التي تستجيب إلى 
ونتائجها  للعموم وحجمها مقاييس تتعلق بمدى فتح رأس مالها

 عن المعلومات وحوكمتها طبقا إفصاحها المالية وسيولتها ودرجة
  .سم الثاني من الباب الثاني من هذا الجزءالق ألحكام

  ):جديد (25الفصل 

تفتح السوق الرقاعية إلى سندات الدين التي تصدرها الدولة  
الدين  وإلى كل سندات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

 الخاضعة للقانون الخاص والتي تدرج المنشآتالتي تصدرها 
   .قالسو للتداول داخل هذه

  ):يدجد (26الفصل 

والجماعات  التي تصدرها الدولة باستثناء سندات الدين
المنصوص عليها  المحلية التي تدرج بالبورصة حسب اإلجراءات

 1994لسنة  117 من القانون عدد 75 بالفقرة الثالثة من الفصل
، يقدم مطلب إدراج األوراق المالية 1994نوفمبر  14المؤرخ في 

  :األخرى على النحو التالي

 بالنسبة لإلدراج باالشتراك بين المصدر ووسيط بالبورصة -
  ة،بالسوق الرئيسي

باالشتراك بين المصدر والمؤسسة الراعية بالنسبة لإلدراج   -
  ،بالسوق البديلة

   ، من قبل وسيط بالبورصة بالنسبة لإلدراج بالسوق الرقاعية-

من قبل المتصرف بالنسبة لإلدراج بسوق الصناديق  -
  ،للديونالمشتركة 

  .من قبل المصدر أو المتصرف بالنسبة لإلدراج بسوق الصكوك - 

ولتطبيق المطة األولى والثانية من الفقرة األولى من هذا 

بمقتضى اتفاقية  الفصل، يجب أن تنظم العالقة بين األطراف

ويجب أن تودع نسخة من االتفاقية لدى هيئة  .ممضاة من قبلهم

 .ق المالية بتونساألورا السوق المالية وبورصة

  ):جديد (27الفصل 

ينسحب طلب اإلدراج على كل األوراق المالية من نفس الصنف 

  .في إطار عملية اإلدراج سواء المصدرة أو التي سيتم إصدارها

  :)جديدة فقرة أولى (28 الفصل

يتضمن ملف اإلدراج بالبورصة الوثائق القانونية واالقتصادية  

 .اإلدراج اللذان يطلبان كة أو للصندوقوالمالية والمحاسبية للشر

  ):المطة الرابعة جديدة (29الفصل 

االقتراح على السلط المشرفة على السوق، كلما دعت  -

المالية المدرجة بالبورصة  ذلك، اتفاقية سيولة ألوراقها الحاجة إلى

ويكون تدخل وسيط البورصة . بالبورصة ممضاة من قبل وسيط

بورصة هدفه جلب السيولة للسوق عن طريق عقد ممضى مع ال

  .التداول تضبطها نظم حسب الشروط العملية والتقنية التي

  ):فقرة أخيرة جديدة (39لفصل ا

  :ييعتبر مستثمر مؤسسات

   ،الدولة التونسية والجماعات المحلية -

  ،المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية -

  ة،لمالي لحسابها الخاص والمؤسسات االبنوك التي تتصرف -

التأمين التي تتصرف لحسابها  وإعادة شركات التأمين -
  ،الخاص

  ،فون لحسابهم الخاصالذين يتصر وسطاء البورصة -

 الغير التي  التصرف في محافظ األوراق المالية لفائدةشركات -

  ص،تتصرف لحسابها الخا

  ،مؤسسات التوظيف الجماعي -

ي تتصرف شركات االستثمار ذات رأس مال التنمية الت -

   لحسابها الخاص،

  ،شركات االستثمار ذات رأس مال قار -

  ،رض صناديق التقاعد والتأمين على الم-

   ، صندوق الودائع واألمانات-

   ،الديوان الوطني للبريد -

األجنبي المماثلة من حيث طبيعتها  لكيانات الخاضعة للقانون ا-

صوص عليهم ين المنيسساتالمؤ أو نشاطها للمستثمرين القانونية

  .ةبهذه الفقر
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  ):جديد (42الفصل 

يجب على الشركة التي تطلب إدراج أوراق المساهمة في رأس 
قيمة  اإلدالء يوم اإلدراج بما يفيد أن مالها بالسوق البديلة

 اإلصدار عن طريق الترفيع في رأس المال موضوع التوظيف لدى
ا من هذ 24 تعريفهم بالفصل المستثمرين الحذرين كما تم

 .مليون دينار (1) عن واحد الترتيب، ال تقل

األسهم العادية والممتازة  رأس المال، في وتعتبر أوراق مساهمة
حق االقتراع وشهادات  دون في الربح األولوية واألسهم ذات

  . االستثمار

المنصوص عليه في الفقرة  وال ينطبق شرط المبلغ األدنى
ة بالسوق البديلة عبر شرك األولى من هذا الفصل في صورة إدراج

ذات  بيع المساهمات في رأس مالها التي تملكها شركات االستثمار
تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  رأس مال

  . وصناديق المساعدة على االنطالق

يعتبر من العموم  المتعلقة بالسوق البديلة، ال ولتطبيق األحكام
من % 5ة فردية على األكثر كل مستثمر مؤسساتي يملك بصف

  .مال الشركة رأس

   ):فقرة أولى جديدة (43فصل ال

 تكون مصاحبة طيلة مدة بقاء أوراقها يجب على الشركة أن

يجب أن تقل  وال .راعية بمؤسسةة المالية للتداول بالسوق البديل

  .سنتين الراعية عن مدة الوكالة الممنوحة للمؤسسة

  ):جديد (44الفصل  

ركة المدرجة بالسوق البديلة أن تطلب إدراج للش يمكن 

 من هذا 26الفصل  أوراقها المالية بالسوق الرئيسية طبقا ألحكام

  .الترتيب

ويجب على الشركة احترام شروط اإلدراج بالسوق الرئيسية 

  . الترتيب المنصوص عليها بهذا

   :)جديد (60الفصل 

 ة بالقيامهو اإلجراء الذي يسمح للبورص إجراء القيد المباشر
موضوع طلب اإلدراج  بالقيد المباشر لألوراق المالية في السوق

عندما تتوفر في الشركة جميع الشروط ليتم التداول عليها حسب 
االعتيادية بالسوق انطالقا من سعر افتتاحي  شروط التداول
  . تضبطه البورصة

  .القيد المباشر هو إجراء أول تداول بالسوق البديلة

   ):جديد(رر  مك78الفصل  

ن تداول األوراق المالية المدرجة بالبورصة باالستعانة يمك
بصانع السوق المنصوص عليه بالنظام األساسي لوسطاء البورصة 

وبموجب عقد مبرم مع  وفق الشروط المضبوطة بنظم التداول
  . البورصة

ألوامر الشراء والبيع  يخصص التداول بالسوق البديلة
 24تعريفهم بالفصل   حذرين كما تمالصادرة لحساب مستثمرين

غير من هذا الترتيب باستثناء مؤسسات التوظيف الجماعي 
لتوظيف في رأس مال التنمية وصناديق  لصناديق المشتركةا

  .المساعدة على االنطالق

إال أنه يمكن لهيئة السوق المالية الترخيص في أوامر البيع 
رين الحذرين الصادرة لحساب مساهمي الشركة من غير المستثم

 .المالكين لمساهمة في رأس مالها قبل إدراجها بالسوق البديلة

  :)فقرة أولى جديدة( مكرر 85الفصل 

يمكن للبورصة، ما لم تعترض هيئة السوق المالية على ذلك، 
   :أن تسجل ضمن صنف خاص

أن تخل بسالمة  المدرجة التي تعرف أحداثا من شأنها الشركات - 
   سلبا على حسن سير السوق، أو أن تؤثروضعيتها لمدة طويلة 

المؤسسة  الشركات المدرجة بالسوق البديلة التي تعرقل مهام - 
يربطها بالمؤسسة الراعية دون أن  الذي العقد التي تلغي أو الراعية
إلغاء   أيام منةبتعيين مؤسسة راعية جديدة في أجل عشر تبادر
  .العقد

  ):نقطة ب جديدة (164الفصل  

أو حقوق االقتراع هو الذي  ان اقتناء األوراق المالية إذا ك ـب
من رأس المال دون % 40 مكن من تجاوز مساهمة المقتني لعتبة

بإعادة  أو المقتنين ما التزم المقتني وإذا% 3يتعداها بنسبة  أن
في  من رأس المال% 40المقتناة تجاوزا لنسبة  األوراق المالية بيع

  .عامة للمساهمين السوق قبل انعقاد أقرب جلسة

  ):ديجد (169الفصل 

لمدة  يجب أن تدوم فترة ضمان دفع السعر المسجل بالبورصة 
يجب  ويكون السعر الذي .ال تقل عن خمسة عشر حصة بورصة

  : دفعه هو السعر األعلى بين

بحجم التداول خالل التسعين  أسعار البورصة المرجحة معدل -
للخضوع إلجراء ضمان الموجب  يوم عمل السابقة للحدث) 90(

  .دفع السعر

السعر األعلى المدفوع القتناء نفس السندات من قبل  -
 قبل عمومي إجباري أو من الشخص الخاضع لواجب القيام بعرض

يوم عمل السابقة ) 90(معه خالل التسعين  أشخاص متحالفين
  .الموجب للخضوع إلجراء ضمان دفع السعر للحدث

الشركة والتي كانت   التحكم فيمن سعر السندات التي مكنت -
  .دفع السعر السبب في الخضوع إلجراء ضمان

يمكن من تطبيق المعيارين  غياب سعر مرجعي غير أنه في 
هذا الفصل، يتم  األولين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من

 إجراء ضمان دفع السعر، وفق السعر األعلى بين سعر السندات
 شركة والتي كانت سببا في الخضوعفي ال التحكم من التي مكنت

إلجراء ضمان دفع السعر والسعر المتحصل عليه من خالل اعتماد 
  .ةعتيادية وخصائص الشركة المعنيمعايير التقييم الموضوعية اال
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وخالل مدة صالحية العرض، يمكن لهيئة السوق المالية أن  
السعر بكل المؤيدات  تطالب الشخص الخاضع إلجراء ضمان دفع

  .تطلب إيداع تغطية نقدية لضمانات التكميلية وأنوا

هذا اإلجراء كل األوراق  إطار ويشمل االلتزام باالقتناء في
 أعاله المشار إليها المالية التي تعرض في السوق خالل المدة

  .من رأس المال% 5يملكون أكثر من  والصادرة عن مساهمين ال

   :2الفصل 

ألوراق المالية بتونس يضاف إلى الترتيب العام لبورصة ا
األولى والفقرات الثانية  للفقرة خامسة ومطة ثالثا 25و 24 الفصلين

وقسم سادس للباب الثاني  38 والثالثة والرابعة والخامسة للفصل
 52سابعا و 52 الفصول يتضمن من الجزء األول من العنوان الثاني

  والفصل84للفصل  أخيرة وفقرة 57ثامنا وفقرة ثانية للفصل 
  : مكرر كما يلي218مكرر والفصل  175 والفصل  مكرر163

  :24الفصل 

 اختارت السوق البديلة للشركات خفية االسم التي تخصص
 لصالح في رأس المال السوق من خالل الترفيع بهذه سنداتها إدراج

  . اللجوء إلى المساهمة العامة دون حذرين مستثمرين

سنداتها في السوق ويمكن لشركة خفية االسم أن تطلب إدراج 

كلي أو جزئي لفائدة مستثمرين حذرين  عملية بيع البديلة في إطار

مالها شركات استثمار ذات رأس  تملكها في رأس للمساهمات التي

  أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية  مال تنمية

  . أو صناديق مساعدة على االنطالق

   :ويعتبر مستثمرين حذرين

 39رين المؤسساتيين كما تم تعريفهم بالفصل المستثم  -1
  ص،الخا من هذا الترتيب حين يتصرفون لحسابهم

كل شركة يتوفر فيها على األقل شرطين من بين الثالث  -2
  :شروط التالية

    شخص،200يفوق  سنوي عدد أعوان معدل - 

   ، مليون دينار20مجموع موازنة يفوق  -

  . مليون دينار40فوق رقم معامالت أو إرادات صافية ت -

لمجمعة للسنة المحاسبية أساس الحسابات ا ذلك علىو
وعند االقتضاء  وإن تعذر ذلك القوائم المالية المنشورة األخيرة،

  .مراقب الحسابات قبل المصادق عليها من

 عن ال يقل كل مستثمر شخص طبيعي قام باكتتاب أولي -3
ط من بين األقل شر  علىىألف دينار ويستوف) 100(مائة 

  :الشرطين التاليين

قد تولى لمدة ال تقل عن السنتين مهمة تسيير في  أن يكون -
اكتسب خبرة في استراتيجيات  القطاع المالي وأن يقدم ما يثبت أنه
   التصرف في محافظ األوراق المالية،

  قيمتهايأن تكون له محفظة أوراق مالية أو إيداعات تساو -
 دينار،  مليون)1(الجملية أو تفوق واحد 

  مستثمر شخص طبيعي قام باكتتاب أولي يعادل كل -4
  ،مليون دينار) 1(واحد  أو يفوق

التصرف والبنوك ووسطاء البورصة وشركات  شركات -5
لحساب مستثمرين  تتصرف مال التنمية حين ذات رأس االستثمار

 اإلبان التنازل عن صفة المستثمر الحذر في حذرين يمكنهم
  .ية التصرفبمقتضى اتفاق

 مؤسسات حذر ال يعتبر مستثمر ألحكام هذا الفصل، وتطبيقا
رأس  في للتوظيف المشتركة الصناديق غير لتوظيف الجماعي منا

  .على االنطالق المساعدة مال التنمية وصناديق

  : ثالثا25الفصل 

الصناديق  قبل تفتح سوق الصكوك للحصص المصدرة من
الجماعات  والدولة رة عنللصكوك وللصكوك الصاد المشتركة

المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع 
  .الخاص

 والفقرات الثانية المطة الخامسة من الفقرة األولى (38الفصل  
  ):والثالثة والرابعة والخامسة

األساسي ينص على الفصل بين مهام رئيس  بند من النظام -
  . مجلس اإلدارة ومهام المدير العام

يجب أن يضم مجلس إدارة الشركة أو مجلس المراقبة طيلة 
عضوين مستقلين على  مدة بقاء أوراقها المالية بالسوق الرئيسية

  .األقل وممثل عن صغار المساهمين

  ويعتبر عضوا مستقال كل عضو ال تربطه بالشركة 
 تمس من عالقة من شأنها أن بمساهميها أو بمسيريها أية أو

   و أن تجعله في وضعية تضارب مصالح فعليةاستقاللية قراره أ
  . محتملة أو

 من 39ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى الفصل 
  . الترتيب هذا

تضبط معايير وصيغ تعيين األعضاء المستقلين والممثل عن 
  .المالية صغار المساهمين بقرار عام لهيئة السوق

   اإلدراج بسوق الصكوك ـالقسم السادس 
  :سابعا 52الفصل 

ال يقل المبلغ  يوم طلب اإلدراج بالبورصة للتداول، يجب أن 
للصندوق  المتصرف فيها الجاري للصكوك المصدرة أو لألصول

مليون دينار ويجب أن ال تقل  (1) المشترك للصكوك عن واحد
  .لحصص الصندوق المزمع إدراجها عن سنة المدة المتبقية

  : ثامنا52الفصل  

داول الصكوك المدرجة بقرار من بورصة تحدد شروط وصيغ ت
  .األوراق المالية بتونس
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  ):فقرة ثانية (57الفصل  

جب على وسيط البورصة يورة اإلدراج بالسوق البديلة في ص
يئة السوق المالية وبورصة همد إثر عملية توظيف األوراق المالية 

  . األوراق المالية بتونس تحت مسؤوليته بقائمة المكتتبين

  :)فقرة أخيرة (84الفصل 

التداول الشروط العملية والتقنية لتدخل وسيط  تضبط نظم
التدخل عن طريق عقد  ويكون هذا. البورصة المختص في السوق

  .ممضى مع البورصة هدفه جلب السيولة للسوق

  : مكرر163الفصل 

إطار  ال يمكن أن تقل مدة قبول األوراق المالية المعروضة في
  .خمسة عشر يوم عمل اري عنعرض عمومي للشراء إجب

  :ويكون سعر العرض، السعر األعلى بين

عدل أسعار البورصة المرجحة بحجم التداول خالل  م-
الموجب للخضوع  يوم عمل السابقة للحدث) 90(التسعين 

  .اإلجباري للعرض العمومي للشراء

السعر األعلى المدفوع القتناء نفس السندات من قبل  -
  عمومي للشراء إجباري القيام بعرضالشخص الخاضع لواجب 

يوم ) 90(أو من قبل األشخاص المتحالفين معه خالل التسعين 
 السابقة للحدث الموجب للخضوع للعرض العمومي للشراء عمل

  .اإلجباري

من التحكم في الشركة والتي كانت  سعر السندات التي مكنت  -
   .يالعمومي للشراء اإلجبار السبب في الخضوع للعرض

نه في غياب سعر مرجعي يمكن من تطبيق المعيارين  أرغي
 يتم الثانية من هذا الفصل، األولين المنصوص عليهما في الفقرة

التي مكنت من  العرض وفق السعر األعلى بين سعر السندات إجراء
كانت سببا في الخضوع للعرض العمومي  التحكم في الشركة والتي

ه من خالل اعتماد معايير للشراء اإلجباري والسعر المتحصل علي
  .وخصائص الشركة المعنية التقييم الموضوعية االعتيادية

المالية أن  مدة صالحية العرض، يمكن لهيئة السوق وخالل
للشراء اإلجباري بكل  تطالب الشخص الخاضع للعرض العمومي

 .المؤيدات والضمانات التكميلية وأن تطلب إيداع تغطية نقدية

  : مكرر175الفصل 

كن لهيئة السوق المالية إخضاع األشخاص الذين يتحكمون يم

في شركة مدرجة أوراقها المالية بالبورصة أو متداولة بالسوق 

   :الموازية لعرض عمومي للسحب في الحاالت التالية

السنتين األولتين  عرفت الشركة صعوبات مالية خالل إذا -

علقة المعلومات المنشورة المت واعترت إلدراجها بالبورصة

 نقائص من شأنها التأثير على شمولية ومصداقية المالية بوضعيتها

  .هذه المعلومات

إذا لم تحترم الشركة التزاماتها تجاه هيئة السوق المالية  -
  .وحاملي أوراقها المالية والسوق

  : مكرر218الفصل 

البديلة في  أوراقها بالسوق تنتقل الشركات التي يتم تداول
ق الصيغ وفي ة وفالسوق الرئيسي إلى ترتيبهذا ال تاريخ نشر

  .األقسام المضبوطة بقرار من البورصة

عام بمؤسسة راعية  لمدة ويجب على الشركة أن تكون مصاحبة
  .الرئيسية من تاريخ انتقالها للسوق ابتداء

كما يجب على الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية بالسوق 
 تداولم والشركات التي ت تيبالرئيسية في تاريخ نشر هذا التر

للسوق الرئيسية  سيتم نقلها أوراقها المالية بالسوق البديلة والتي
 هذا الفصل وفي أجل أقصاه سنة من ألحكام الفقرة األولى من طبقا

يفيد تضمينها لبند  ما تاريخ نشر هذا الترتيب، أن تقدم للبورصة
 مجلس صلب نظامها األساسي ينص على الفصل بين مهام رئيس

اإلدارة ومهام المدير العام وتعيينها عضوين مستقلين على األقل 
  .عن صغار المساهمين في مجلس إدارتها وممثل

  

  

 

  
  سبتمبر5مؤرخ في  2019لسنة  804أمر حكومي عدد 

 يتعلق بإبرام اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية 2019
فريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم والبنك اإل

تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية 
  .واالستثمار والتعاون الدولي

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،

   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016سنة  ل29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 2016

   منه،4

 اإلفريقيوعلى اتفاق الهبة بين الجمهورية التونسية والبنك 
لتنسيق لللتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية 

لي، ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدو
  ،2019 ماي 2الملحق بهذا األمر الحكومي والممضى بتونس في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر 


