
  1999نوفمبر  1المؤرخ في  1999لسنة  2478أمر عدد 

1المتعلق بضبط النظام األساسي لوسطاء البورصة 
 

 

  ان رئيس الجمهورية،
  باقتراح من وزير المالية،

المتعلق  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117بعد االطالع على القانون عدد 
  ه،من 58باعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 

  وعلى راي المحكمة االدارية،
 :يصدر االمر االتي نصه

   
 الباب األول

 في المصادقة على وسطاء البورصة
 القسم األول

 في شروط المصادقة

 1 الفصل

  :الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة األشخاصعلى 
  يكونوا من ذوي الجنسية التونسية أن - 1
  لبالد التونسيةيكونوا مقيمين با أن - 2
  يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية أن - 3
  بأنشطتهميكونوا قادرين بدنيا وعقليا على القيام  أن - 4
  على شهادة معادلة لها أو األستاذيةيكونوا متحصلين على  أن - 5
  تكون لهم خبرة ال تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة أن - 6
هيئة السوق المالية اختبارا في الكفاءة المهنية  إشرافاجتازوا بنجاح وتحت يكونوا قد  أن - 7

  .ينظمه هيكل تقوم باختياره
من  56بالفصل  يلتزموا بان يتعاطوا بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها أن - 8

 األوراقنشاط تداول وتسجيل  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117القانون عدد 
  .المالية بالبورصة اتواألدو
يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية الالزمة لتعاطي نشاط الوساطة  أن - 9

  .بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية

   
  
   

                                                 
1
  2007 جويلية 5مؤرخ في  2007لسنة  1678مر عدد و إتمامه باأل كما وقع تنقيحه 



  2 الفصل

ال يمكن ممارسة نشاط التدخل للحساب الخاص ونشاط التخصص في صناعة السوق ونشاط 
  .من طرف الشركات خفية االسم المتخصصة في البورصة الإ، اإلصداراتتغطية 

  3 الفصل

  :على الشركات خفية االسم الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة
  تكون ذات جنسية تونسية أن - 1
من القانون  56بالفصل  يكون غرضها، بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها أن - 2

 واألدوات األوراق، تداول وتسجيل 1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117عدد 
  .المالية
تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية الالزمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة  أن - 3

  والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية
  :ان ال يقل راس مالها المدفوع عن - 4
 األوراقي ممارسة نشاطات تداول وتسجيل كانت الشركة ترغب ف إذادينارا  1,000,000 - 

المالية بالبورصة واالستشارة المالية والسعي المصفقي المالي وادارة محافظ  واألدوات
  لفائدة الغير األسهمالمالية وحمل  األوراق

في  أعالهالمذكورة  األنشطة إلى إضافةكانت الشركة ترغب  إذادينارا  3,000,000 - 
 أو اإلصداراتحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية التدخل لل أنشطةممارسة 

  .األنشطةهذه  إحدى
للشركة ة هيئة اإلدارة الجماعيأو رئيس  المدير العام أوكما يجب على الرئيس المدير العام 

أن يكون متحصال يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و أنالبورصة  يالمتخصصة فخفية االسم 
تكون له خبرة ال  وأنعلى شهادة معادلة لها  يدان اقتصادي أو مالي أوفي م األستاذيةعلى 

لسنة  1678كما وقع تنقيحها باألمر عدد  (المالية الوساطة  ميدانسنوات في  خمستقل عن 
  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007

    

  4 الفصل

شركة خفية ال يمكن لوسيط البورصة المساهمة بصفة مباشرة او غير مباشرة في راس مال 
  %.30االسم متخصصة في البورصة بنسبة تفوق 

ويقصد بالمساهمة بصفة غير مباشرة على معنى هذا الفصل المساهمات الراجعة للشركة 
  .القصر ولألبناءالتابعة وللقرين 

    
  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( )جديد ( 5 الفصل

رئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة ال يمكن لل
اإلدارة الجماعية لوسيط بالبورصة أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من الوظائف في 
شركة وساطة بالبورصة أخرى أو في شركة مدرجة بالبورصة أو في مؤسسة قرض على 



المتعلق بمؤسسات  2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة  65معنى القانون عدد 
  .2006ماي  2المؤرخ في  2006لسنة  19القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

كما ال يمكن ألي شخص أن يجمع في اآلن نفسه بين خطة أجير لشركة وساطة بالبورصة 
  .لمؤسسة قرضوخطة أجير لشركة وساطة بالبورصة أخرى أو لشركة مدرجة بالبورصة أو 

  6 الفصل

عنوان كان  بأييسير  أن أويمارس نشاط الوساطة كشخص طبيعي  أنكان  أليال يمكن 
  .شركة خفية االسم متخصصة في البورصة

خيانة مؤتمن  أوالسرقة  أوكان قد حكم عليه جزائيا من اجل ارتكاب التزوير بالكتابات  إذا - 
االختالس المرتكب من طرف مؤتمن  أوقيم  وأ أموالمن اجل االستيالء على  أوالتحيل  أو

وقع الحصول عليها بواسطة هذه  أشياء إخفاء أوصك بدون رصيد  إصدار أوعمومي 
أو مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية  مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أوالمخالفات 

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحها باألمر عدد  (؛المتعلقة بمنع غسل األموال

  ؛كان قد حكم عليه جزائيا من اجل جنحة قصدية ولم يسترد حقوقه بعد إذا - 
  باإلفالسكان قد صدر ضده حكم بات  إذا - 
 أوعليه  اإلفالسوتم سحب ذلك  بإفالسهاوكيال لشركات وقع التصريح  أوكان متصرفا  إذا - 

من المجلة الجنائية المتعلقين  289و  288ن إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلي
  .اإلفالسبالتسبب في 

    
  

 القسم الثاني
 في إجراءات المصادقة

  7 الفصل

تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة 
 واألدوات اقاألورالشروع الفعلي في القيام بعمليات تداول وتسجيل  أن إالالسوق المالية، 

المالية بالبورصة يبقى متوقفا على الحصول من طرف الوسيط على تراخيص االرتباط 
والمقاصة والتسوية المسلمة  لإليداعالمالية بتونس والشركة المهنية  األوراقبنظامي بورصة 

  .من طرف هاتين المؤسستين

    

  8 الفصل

ملف طلب المصادقة بمكتوب مضمون  هيئة السوق المالية إلىيوجه طالب المصادقة المبدئية 
عن طريق ايداعه لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل  أوبالبلوغ  اإلعالمالوصل مع 

  .الحصول على وصل

  .تضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة الوثائق المكونة لملف المصادقة



    

  9 الفصل

ال يتعدى ثالثة اشهر ابتداء من يوم  تتولى مصالح هيئة السوق المالية دراسة الملف في اجل
اء البورصة خالل نفس الفترة، ويعد سكوت الجمعية لمدة طجمعية وس رأيويطلب . تلقيه

  .تجاوز الشهر موافقة ضمنيةت

 إضافيةوثيقة  أومدها بكل معلومة  باألمرتطلب من المعني  أنويمكن لهيئة السوق المالية 
الوثيقة  أويوم بلوغ المعلومة  إلىاجل الثالثة اشهر وفي هذه الحالة يعلق . لدراسة الملف

  .هيئة السوق المالية إلىالمطلوبة 

    

  10 الفصل

قرارا بالمصادقة  باألمرفي حالة التصريح بقبول المطلب، تسلم هيئة السوق المالية المعني 
  .المبدئية

  .بالرفض لالمعقرارا  باألمروفي حالة رفض المطلب، تبلغ هيئة السوق المالية المعني 
 األنشطةهيئة السوق المالية تحديد قرار المصادقة المبدئية على ممارسة البعض من  رأت وإذا

دون سواها وذلك بالنظر خصوصا للوسائل المالية والفنية  باألمرمعني الالمطلوبة من طرف 
  .بقرارها معلال باألمرتبلغ المعني  فإنهاوالضمانات المقدمة من طرفه، 

    

  11 الفصل

صحبة قرار المصادقة المبدئية، قائمة الوثائق الواجب  باألمرتبلغ هيئة السوق المالية المعني 
  .تقديمها للحصول على قرار المصادقة النهائية

  .وتضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة هذه الوثائق

    

  12 الفصل

لسوق المالية الملف على قرار المصادقة المبدئية ان يرسل الى هيئة ا المتحصلعلى 
الضروري للحصول على قرار المصادقة النهائية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع 

يودعه لدى مكتب الضبط التابع لها في اجل ال يتجاوز ستة اشهر من  أن أوبالبلوغ  اإلعالم
  .تاريخ بلوغه قرار المصادقة المبدئية وإال اصبح هذا القرار الغيا

المذكور بثالثة اشهر وذلك بطلب من المعني  األجللسوق المالية تمديد انه يمكن لهيئة ا إال
  .قبل انتهاء فترة اجل الستة اشهر باألمر

    



  13 الفصل

 ةتتولى مصالح هيئة السوق المالية دراسة الملف المطلوب للحصول على قرار المصادق
  .النهائية في اجل ال يتعدى الشهرين ابتداء من يوم تلقيه

 إضافيةوثيقة  أومدها بكل معلومة  باألمرتطلب من المعني  أنة السوق المالية ويمكن لهيئ
الوثيقة المطلوبة  أويوم بلوغ المعلومة  إلى األجلوفي هذه الحالة يعلق هذا . لدراسة الملف

  .هيئة السوق المالية إلى

فر الوسائل مصالح هيئة السوق المالية من صلوحية المحل ومن تو تتأكد األجلهذا  أثناءوفي 
  .البشرية والفنية المطلوبة

    

  14 الفصل

بقرار المصادقة  باألمرتبلغ المعني  فإنهافي حالة تصريح هيئة السوق المالية بقبول المطلب 
  .النهائية

  .بقرارها معلال باألمروفي حالة رفض المطلب، تبلغ الهيئة المعني 

المرخص  األنشطةلنهائية على جزء من هيئة السوق المالية تحديد قرار المصادقة ا رأتوإذا 
  .بقرارها معلال باألمرتبلغ المعني  فإنهافيها بقرار المصادقة المبدئية، 

    

  15 الفصل

 أوقرار المصادقة على ممارسة الوساطة بالبورصة خاص بالمنتفع به وهو غير قابل للنقل 
  .لإلحالة

    

  16 الفصل

 ألنشطتهة النهائية الشروع في الممارسة الفعلية ال يمكن للوسيط المتحصل على قرار المصادق
بعد مد هيئة السوق المالية بما يفيد دفع مساهمته في راس مال بورصة  إالالمصادق عليها 

 إلىوالمقاصة والتسوية وانضمامه  لإليداعالمالية بتونس وراس مال الشركة المهنية  األوراق
سوق وصندوق ضمان عمليات السوق صندوق الضمان المخصص لفائدة المتعاملين في ال

  .سحب منه قرار المصادقة وإالوجمعية وسطاء البورصة، 

يودع لدى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها نماذج من  أنكما يجب على الوسيط 
  .أنشطتهممارسة  أثناءالوثائق الموجهة للعموم التي ينوي استعمالها 

    



  17 الفصل

صة بواسطة بالغ ينشر بالنشرية رلمصادقة النهائية لوسيط البوعن قرار ا اإلعالنيقع 
المالية بتونس وذلك بسعي من المعني  األوراقالرسمية لهيئة السوق المالية وبنشرية بورصة 

  .باألمر

    
   

 القسم الثالث
 في تعديل قرار المصادقة

    18 الفصل

شكل مطلب تعديل قرار  المصادق عليها في األنشطةالحد من  أويقدم كل مشروع توسيع 
يودع لدى مكتب الضبط التابع لها وذلك طبق  أوهيئة السوق المالية  إلىالمصادقة يوجه 

  .أعاله 8بالفصل  الشروط المنصوص عليها

    

  19 الفصل

المودع لديها صحبة مطلب تعديل  أوتضبط هيئة السوق المالية الوثائق المكونة للملف الموجه 
  .امقرار المصادقة بقرار ع

    

  20 الفصل

تتم دراسة مطلب تعديل قرار المصادقة واتخاذ القرار في شانه طبق الشروط المنصوص 
  .أعاله  )14و  13,  12,  11,  10,  9(    عليها بالفصول

    
   

 القسم الرابع
 في التوقف عن النشاط

 وفي تعليق قرار المصادقة وفي سحبه

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678باألمر عدد كما وقع تنقيحه  ( )جديد ( 21 الفصل

يجب على وسيط البورصة الذي يرغب في التوقف عن النشاط أن يقوم بإعالم هيئة السوق 
  .المالية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل شهرين على األقل من تاريخ التوقف عن النشاط

  



لتوقف عن النشاط والتدابير المزمع ويجب أن يتضمن اإلعالم بالخصوص أسباب وتاريخ ا
  .إتخاذها لتصفية الوضعية إزاء الحرفاء والسوق

  
ويكون هذا اإلعالم مصحوبا بما يفيد تسوية وضعية المعني باألمر إزاء صندوق ضمان 
عمليات السوق وجمعية وسطاء البورصة وبورصة األوراق المالية بتونس وشركة االيداع 

  .سطاء البورصةوالمقاصة والتسوية وبقية و
  

وال يمكن لوسيط البورصة ختم التصفية الفعلية إالّ بعد مد هيئة السوق المالية بما يفيد إتمام 
وفي هذه الحالة، يبقى . العمليات التي من شأنها المحافظة على مصالح الحرفاء والسوق

  .الوسيط خاضعا لرقابة هيئة السوق المالية حتى ختم عملية التصفية
  

ئة السوق المالية اإلجراءات الالزمة للحفاظ على مصالح الحرفاء والسوق طبقا وتتخذ هي
  .من هذا األمر 24ألحكام الفصل 

    

  22 الفصل

جمعية وسطاء البورصة، اتخاذ قرار معلل بتعليق  رأييمكن لهيئة السوق المالية بعد اخذ 
 1994لسنة  117 عددمن القانون  57الفصل  وسيط البورصة عن النشاط طبقا الحكام

لم يعد هذا الوسيط يستجيب الحد الشروط التي انبنى عليها  إذا 1994نوفمبر  14المؤرخ في 
السوق وفي هذه الحالة يقع مسبقا سماع الوسيط من طرف مجلس هيئة . قرار المصادقة

  .المالية

    

  23 الفصل

 117من القانون عدد  42بالفصل  إليهابقطع النظر عن حاالت سحب قرار المصادقة المشار 
جمعية  رأييمكن لهيئة السوق المالية بعد اخذ  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة 

ون من القان 57الفصل  ألحكاموسطاء البورصة سحب قرار المصادقة من الوسيط طبقا 
 :وذلك أعاله إليهالمشار 

لم ينتصب للنشاط بعد مرور اكثر من اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على قرار  إذا - 1
توقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن الستة اشهر دون الموافقة  إذا أوالمصادقة النهائية 

 .المسبقة لهيئة السوق المالية

تعليق قرار المصادقة وذلك في غضون ستة اشهر  ىإل أدتالتي  األسبابلم يقع رفع  إذا - 2
 .من تاريخ قرار التعليق

 أربعةالقواعد االحتياطية لمدة تتجاوز  إلحدىعدم احترامه  باألمرواصل المعني  إذا - 3
  .اشهر
 9و4و3و2و1يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرات  باألمرلم يعد المعني  إذا - 4



الطبيعيين وتلك المنصوص عليها بالفصل  لألشخاصبالنسبة  األمرمن هذا  األولالفصل  من
  .الثالث بالنسبة للشركات خفية االسم

    

  24 الفصل

سحب قرار  أوفي حالة تعليق  أوالجزئي عن ممارسة النشاط،  أوفي حالة التوقيف الكلي 
 أوعجز  أو إفالسفي حالة  أو أعاله  23و 22للفصلين  تطبيقا أو تأديبيالمصادقة اثر قرار 

حل وسيط البورصة، يعين مجلس هيئة السوق المالية، حفاظا على مصالح المتعاملين،  أووفاة 
  .الجارية باألعمالوسطاء البورصة للقيام  أحدجمعية وسطاء البورصة،  رأيوبعد اخذ 

عن  األخيرةهذه  إلىويتولى وسيط البورصة المعين من طرف هيئة السوق المالية تقديم تقرير 
  .وذلك على الطريقة التي تحددها له الهيئة إليهالمهمة التي عهدت  إنجاز

    

  25 الفصل

قرارات  أواكثر بطريقة الضم تنتهي صلوحية قرار  أوفي حالة دمج وسيطين بالبورصة 
القانونية لعملية  اإلجراءات إتمامالمصادقة على الوسيط او الوسطاء الذين وقع ضمهم بمجرد 

  .الدمج
شركة خفية االسم، فان  إلىر شكل ممارسة نشاط الوساطة من شخص طبيعي وفي حالة تغيي

المصادقة الممنوحة للشخص الطبيعي تنتهي قانونا اثر حصول الشركة على قرار المصادقة 
  .النهائية

    
   

 القسم الخامس
 في البطاقات المهنية

  26 الفصل

توجب مسك بطاقة مهنية وكذلك التي تس األنشطةتحدد هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة 
  .العاملين لحسابه أوالذين هم تحت سلطة وسيط البورصة  لألشخاصشروط تسليمها وسحبها 

    

  27 الفصل

من  أعاله 26بالفصل  إليهمالمشار  األشخاصوسيط البورصة لفائدة  إلىتسلم البطاقة المهنية 
سيط المذكور وتحت طرف جمعية وسطاء البورصة اثر تقديم الترشحات من طرف الو

  .مسؤوليته



 
  

  28 الفصل

هيئة السوق المالية بانقطاع حاملي البطاقات المهنية عن النشاط وكذلك تعليق  إعالميتم 
  .زادت مدة هذا التعليق عن الشهر إذانشاطهم من طرف الوسطاء 

    
   

 الباب الثاني
 في بعض أنشطة وسطاء البورصة

 القسم األول
 ليفي السعي المصفقي الما

  29 الفصل

من  األولالفصل  يجب على وسيط البورصة الذي يقوم بعملية سعي مصفقي مالي على معنى
تنظيم السوق  بإعادةالمتعلق  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117القانون عدد 

التزام من  أييتم  أنلك قبل ذو إليهيرسل  أن أويسلم الشخص المستهدف بالسعي  أنالمالية، 
 .عن كل ورقة مالية مقترحة إعالميةمذكرة طرفه 

السعي  إلى يلتجئالمعدة تحت مسؤولية الشخص الذي  اإلعالميةتوجه هذه المذكرة  أنويجب 
 .هيئة السوق المالية مسبقا إلىالمصفقي المالي 

بصحة  إقرار اإلعالميةوال يعد عدم اعتراض هيئة السوق المالية على توزيع هذه المذكرة 
  .محتواها

  30 لفصلا

يجب على الشخص الموظف من طرف وسيط البورصة للقيام بعمليات السعي المصفقي المالي 
يحمل بطاقة سعي مصفقي  أنالعمومية  األماكنفي  أوفي مواقع عملهم  أو األفراد إقامةبمقر 

  .القيام بهذه العمليات أثناءمالي وان يستظهر بها 

  31 الفصل

الذين يوظفهم لهذا  لألشخاصبطاقة سعي مصفقي مالي  يسلم وسيط البورصة تحت مسؤوليته
 .النشاط طبق نموذج يودعه لدى هيئة السوق المالية

تكون مبينة بصفة  أنديسمبر من سنة تسليمها التي يجب  31وتكون هذه البطاقة صالحة لغاية 
  .بارزة

  



  32 الفصل

الشخص الذي ينوي  ىإلي المالي قيجب على وسيط البورصة، قبل تسليم بطاقة السعي المصف
تصريح كتابي لدى هيئة السوق المالية، يحتوي على هوية وعنوان  إيداعتوظيفه لهذا النشاط، 

  .باألمرالمعني 

  33 الفصل 

يجب على وسيط البورصة، في حالة سحبه لبطاقة السعي المصفقي المالي من حاملها سواء 
صاحب البطاقة بقرار السحب بواسطة  إعالممن تلقاء نفسه،  أوبطلب من هيئة السوق المالية 

كما يجب عليه نشر بالغ بقرار السحب  .بالبلوغ اإلعالممكتوب مضمون الوصول مع 
بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبالنشرية الرسمية لبورصة األوراق المالية بتونس 

لسنة  1678يحها باألمر عدد كما وقع تنق ( .وذلك في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ قرار السحب

 .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007

أيام  3بطاقة السعي المصفقي المالي في اجل ال يتجاوز  إرجاعويجب على صاحب البطاقة 
  .بالقرار اإلعالممن تاريخ  عمل

  34 الفصل

رفض تجديد بطاقة السعي المصفقي المالي، يجب على وسيط البورصة  أوفي حالة سحب 
  .يئة السوق المالية بذلك دون اجله إعالم

  35 الفصل

اثر عملية  األشخاصمالية من طرف  ألوراقبالبيع  أوبالشراء  أوالتزام باالكتتاب  أيال يثبت 
عد هذا االلتزام  وإال إمضائهعن طريق كتب يبين بالخصوص تاريخ  إالسعي مصفقي مالي 

  .الغيا

 .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007سنة ل 1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد   (36 الفصل

يستلم من الشخص المستهدف  أنيحجر على الشخص الموظف لنشاط السعي المصفقي المالي 
  .ألمره أوصكوكا سواء كانت للحامل  أوتجارية  أوراقا أو أمواال

  
  
  
  
  
  
 

 



  المؤسسة الراعية -في االستشارة المالية: قسم أول مكرر

  .) 2007جويلية  5مؤرخ في   2007لسنة  1678عدد كما وقع اضافته باألمر  (

  

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع اضافته باألمر عدد  ( :مكرر 36363636الفصل 

  :تطلق تسمية المؤسسة الراعية على مؤسسة استشارة مالية يتمثل غرضها في
  عانتها على تقديم ملفها،إرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها المالية بالبورصة وإ - 
مرافقة الشركة التي يقع إدراج أوراقها المالية بالبورصة ومساعدتها من خالل السهر الدائم  - 

  .على احترامها لواجباتها المتعلقة باإلفصاح المالي
  

وتخضع ممارسة نشاط مؤسسة راعية إلى مصادقة هيئة السوق المالية وتضبط بقرار عام 
 .ممارسة هذا النشاط صادر عن الهيئة شروط

  
 
 

 القسم الثاني
 في إدارة محافظ األوراق المالية لفائدة الغير

  37 الفصل

المالية  األوراقمحافظ  إدارةيخصص وسيط البورصة المرخص له في ممارسة نشاط 
 .مصلحة مستقلة هيكليا

  .المكلفين بهذا النشاط للقيام بعمليات التداول األشخاصوال يمكن توظيف 

    

  38 لالفص

عاملين تحت سلطته  ألشخاصمالية  أوراقيجب على وسيط البورصة الذي يدير محافظ 
مالية لفائدة  أوراقوعلى الشركة خفية االسم المتخصصة في البورصة التي تدير محافظ 

 أنفي راس مالها، % 30من  بأكثرلفائدة مساهم  أولفائدة شركة تابعة لها  أومسيريها 
  .في الفصل السابق إليهاافظ مصلحة مستقلة عن تلك المشار يخصصا الدارة هذه المح

    

  39 الفصل

 أوراقمحفظة  إدارةوسيط بالبورصة يقبل  إلىيوكل  أنمعنوي  أويمكن لكل شخص طبيعي 
  .مالية كتابي أوراقمحفظة  إدارةمالية باسمه ولحسابه وذلك بواسطة عقد  وأدوات



موقعين من طرف  األقلالية في نظيرين على الم األوراقمحفظة  إدارةيبرم عقد  أنيجب 
 إلىالحريف بالموافقة ومن طرف وسيط البورصة بالقبول، ويسلم وجوبا نظير من هذا العقد 

  .لدى وسيط البورصة اآلخرالحريف صاحب الحساب ويحفظ النظير 
  .إللزامهالمحافظ باسم وسيط البورصة ويمضى من طرف شخص مؤهل  إدارةيبرم عقد 

 :المحفظة خصوصا على إدارةنص عقد ي أنيجب 

 دارة المحفظة،الالتوجهات المرسومة  - 

  وسيط البورصة وحدود هذا التفويض، إلىطبيعة العمليات التي تفوض  - 
طرق خالص وسيط البورصة ودورية خالص النفقات المتصلة بادارة المحفظة  - 

 .والمصاريف المنجرة عن عمليات التداول

  .الحريف إلىالمحفظة دورية وطرق تبليغ المعلومات  ةإداريبين عقد  أنويجب 
تقييما للمحفظة  األقلالحريف مرة كل ثالثة اشهر على  إبالغتشتمل هذه المعلومات  أنويجب 

  .والنتائج المسجلة الراجعة للفترة المنقضية

  
   

  40 الفصل

رصة باسم المالية فتح حساب لدى وسيط البو األوراقمحفظة  إدارةعقد  إبرامينتج عن 
 .الراجعة له واألموالالمالية  لألوراقالحريف 

ما طلب منه ذلك بكل المعلومات المتعلقة  إذاويجب على وسيط البورصة اطالع الحريف 
  . إدارتهبوضعية الحساب الذي تحت 

    

  41 الفصل

 غير تلك التي ألغراضالوكالة الممنوحة له  أوال يمكن لوسيط البورصة استعمال التفويضات 
  .من اجلها تلك التفويضات أعطيت

    

  42 الفصل

وقت، سواء كانت  أيمالية في  أوراقمحفظة  إدارةطرف من األطراف فسخ عقد  ألييمكن 
  .بالبلوغ اإلعالممدته معينة او غير معينة، وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع 

تداول بالبورصة  يامأبعد مضي خمسة  إالوال تسري فاعلية الفسخ من طرف وسيط البورصة 
  .تحتسب من تاريخ استالم المكتوب مضمون الوصول من طرف الحريف

وتسري فاعلية الفسخ من طرف الحريف فور استالم المكتوب مضمون الوصول من طرف 
 .وسيط البورصة



  .يصبح وسيط البورصة غير مؤهل للقيام بعلميات جديدة فور بدء فاعلية الفسخ
للمحفظة ويعد كشفا وتقييما للمحفظة وبصفة  إدارتهبيان نتائج ويوقف الوسيط الحساب مع 

 .عامة يمد حريفه بكل التوضيحات الالزمة

المالية  األوراقمحفظة  إدارةالمتعلقة بالوكالة، ينتهي عقد  األحكامدون المساس بما جاءت به 
عن ممارسة  بالتوقيف النهائي أوبسحب قرار المصادقة منه  أووسيط البورصة  بإفالسقانونا 
  .المالية األوراقمحافظ  إدارةنشاط 

    
   

 القسم الثالث
 في التخصص في صناعة السوق

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  (  )جديد ( 43 الفصل

نة في جلب السيولة لسوق ورقة مالية معيالسوق  في صناعة نشاط التخصصيتمثل 
  .ن طريق النشر المستمر لسعر شراء وسعر بيع لعدد أدنى من األوراق الماليةبالخصوص ع

من طرف وسطاء البورصة إلى  نشاط التخصص في صناعة السوقويخضع تعاطي 
المصادقة المسبقة لهيئة السوق المالية حسب شروط يضبطها قرار عام صادر عن هيئة السوق 

  .المالية

  44 الفصل 

اكثر كصانع سوق  أوينوي التخصص في التعامل بورقة مالية على وسيط البورصة الذي 
المالية بتونس مصحوبا بملف يحتوي  األوراقبورصة  إلىتقديم مطلب في الغرض 

  :بالخصوص على

نسخة من قرار المصادقة المسلم من طرف هيئة السوق المالية بصفته متخصصا في  - 
  .صناعة السوق

  .ام عليها بعمليات صناعة السوقالتي يلتزم بالقيالمالية  األوراق أوتعيين الورقة  - 
  الشروط التي بمقتضاها يوفي بالتزاماته تجاه السوق كصانع سوق - 
 لألوراقمع المؤسسة المصدرة  أبرمهعقد صناعة السوق الذي يكون قد  أينسخة من  - 

  .المالية
ناعة السوق التي المالية بتونس بكل الشروط الخاصة بص األوراقبورصة  بإعالمااللتزام  - 

  .المالية لألوراققد يطبقها باالتفاق مع المؤسسة المصدرة 

  45 الفصل

وسيط البورصة بقرارها في اجل شهر ابتداء من  إبالغالمالية بتونس  األوراقتتولى بورصة 
  .تاريخ بلوغها المطلب والوثائق المصاحبة



بتونس هذا القرار عن طريق  المالية األوراقوفي حالة اتخاذ قرار بالقبول، تنشر بورصة 
  .بالغ بنشرتها

  .وفي حالة الرفض، يكون قرارها معلال

  .هيئة السوق المالية أمامويمكن الطعن في هذا القرار 

    

  46 الفصل

على كل وسيط بالبورصة حاصل على مصادقة لتعاطي نشاط صناعة السوق ينوي التوقف 
  .المالية بتونس ألوراقابورصة  إعالمعن التعامل على ورقة مالية معينة 

العموم بذلك عن طريق بالغ ينشر في نشرية  إعالمالمالية بتونس  األوراقتولى بورصة تو
  .البورصة

وال يمكن لوسيط البورصة التوقف عن القيام بعمليات صناعة السوق على الورقة المالية 
  .الغتداول بالبورصة من تاريخ نشر الب أيامبعد مضي خمسة  إال إليهاالمشار 

    

  47 الفصل

ال يمكن لوسيط البورصة المتخصص في صناعة السوق والذي توقف عن القيام بعمليات 
بعد مضي  إالصناعة السوق على ورقة مالية معينة التعامل من جديد على نفس الورقة المالية 

  .ثالثة اشهر

    

  48 الفصل

ية يتخصص في صناعة العموم بشروط تدخله على كل ورقة مال إعالمعلى وسيط البورصة 
سوقها وذلك عن طريق بالغ ينشر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بتونس وبنشرية 

  .المالية بتونس األوراقبورصة 

 

  في التدخل للحساب الخاص: قسم رابع 

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع اضافته باألمر عدد  (

  

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع اضافته باألمر عدد  ( :مكرر  48الفصل 



التدخل للحساب الخاص هي عملية يقوم بمقتضاها وسيط البورصة من تلقاء نفسه ولحسابه 
  .الخاص بشراء أو بيع أوراق مالية استجابة ألمر صادر عن أحد حرفائه

  .روط المضبوطة بالترتيب العام للبورصةويتم إنجاز عمليات التدخل للحساب الخاص طبقا للش
    
   
 

 

 
 الباب الثالث

 في واجبات وسطاء البورصة
 القسم األول

 في الواجبات العامة

  49 الفصل

ن فيه وجوبا رصيده كل حريف يدول واحد على األقل يجب على وسيط البورصة فتح حساب
وم بها لفائدته، بما في ذلك العمليات المالية المتعلقة بالعمليات التي يق األوراقومن  األموالمن 

يجب عليه منح كل حريف و .المالية من األوراقمحفظة  إدارةاتفاقية  إطارالمنجزة في 
ف يتم تضمينو. مهما كان عدد الحسابات المفتوحة لديهف وحيد معربكل  هذا المعر

 1678ع تنقيحها باألمر عدد كما وق ( حريفه إلىيسلمها  أوالتي يرسلها الوسيط  اتالمراسالت والكشوف

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة 

  .لفائدة هيئة السوق المالية إاليكشف عن هذا المعرف الوحيد  أنوال يمكن للوسيط 
من المجلة التجارية فيما يتعلق  697 إلى 689الفصول  أحكامكما يجب على الوسيط احترام 

  .المالية المودعة لديه باألوراق

 إطارغير تلك المتعلقة بالعمليات التي ينجزها في  أموااليمسك  أويستلم  أنكن للوسيط وال يم
  .بأنشطتهقيامه 

لسنة  75من القانون عدد  69إذا تعلق األمر بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه بالفصل 

المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع  2003ديسمبر  10المؤرخ في  2003
ل األموال، يجب أن تتم كل عملية دفع بواسطة تحويل أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة دفع غس

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678باألمر عدد  ا وقع اضافتهاكم ( .أخرى باسم الوسيط بالبورصة

  50 الفصل

 هليتهوأقبل فتح حساب باسم الشخص الطبيعي، يتثبت وسيط البورصة من هويته وعنوانه 
  .على االلتزام

وبالنسبة للشخص المعنوي يتولى وسيط البورصة التثبت من صلوحية التفويض الذي يتمتع به 
  .الشخص الموكل لهذا الغرض أوالممثل القانوني 



بقرار عام  األساسيةويتولى وسيط البورصة تعمير استمارة لكل حريف تحدد تنصيصاتها 
  .لهيئة السوق المالية

المطلوبة  اإلرشاداتفانه يجب تضمين  األهليةاب مفتوحا لفائدة شخص عديم كان الحس وإذا
كما يجب على الوكيل تمكين الوسيط من الحجج المثبتة . والمقدم عليه األهليةبالنسبة لعديم 

  .لصفته تلك

  .المضمنة بهذه االستمارة محينة باستمرار اإلرشاداتتكون  أنويجب 

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678فته باألمر عدد كما وقع اضا ( :مكرر  50505050الفصل 

يجب على وسيط البورصة احترام الواجبات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية 
  . األموالالمتعلقة بمنع غسل 

    

  51 الفصل

يسعى للتعرف على القدرات المالية لحرفائه وتجربتهم  أنيتعين على وسيط البورصة 
يكون  أنوتطلعاتهم المالية وذلك بحسب الخدمات التي سيقدمها وان يحرص على  فهموأهدا

  .حرفاءه على علم بالمخاطر المتعلقة بطبيعة العمليات التي يرغبون في القيام بها
مالية وعلى ضوء االستنتاجات  أوراقمحفظة  إدارةعقد  إطاروبالنسبة للعمليات المنجزة في 

رصة اعتمادا على المعلومات المقدمة من طرف الحريف والمدونة التي يستخلصها وسيط البو
 األصناف أحدفي بطاقة تصادق هيئة السوق المالية على نموذجها، يتولى الوسيط تصنيفه في 

  :التالية
  حريف حذر في توظيفاته، - 

  حريف يقبل مخاطرة معتدلة في توظيفاته، - 

  .حريف يقبل المخاطرة العالية في توظيفاته - 

 50الفصل  عين التنصيص على صنف الحريف صلب االستمارة المنصوص عليها فيويت
  .أعاله

وعالوة على ذلك، فان كل عملية منجزة بطلب من الحريف خالفا لنصائح وسيطه يتعين 
 أمرعلى الوثيقة التي تحمل  -عملية مقررة من طرف الحريف- عبارة التنصيص عليها ب

  .الحريف

    

  52 الفصل

اتفاقية مكتوبة تبين خاصة شروط تشغيل  بإبراميتم فتح حساب لدى وسيط البورصة وجوبا 
ذلك الحساب ومختلف الخدمات المرتبطة به وااللتزامات المتبادلة للطرفين والشروط العامة 

  .عمليات التي يقدمها الوسيط لحريفه في نطاق ذلك الحسابالمطبقة على ال



    

  53 الفصل

اتفاقية فتح الحساب، يتعين على وسيط البورصة تسليم الحريف قائمة تبين مختلف  إبرامعند 
 .العموالت المستوجبة لمختلف الخدمات

ك في أجل ويجب إعالم الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل مشروع تغيير للعموالت وذل
ويجب أن يتضمن اإلعالم تنبيه الحريف بأن له . خمسة وأربعين يوما على األقل قبل تطبيقه

ويعتبر عدم إعتراض الحريف . أجل شهر من تاريخ استالمه اإلعالم لالعتراض على التغيير

ا وقع كم ( .بوسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل شهر من تاريخ استالمه اإلعالم قبوال لهذا التغيير

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678تنقيحها باألمر عدد 

يجب على وسيط البورصة أن يمتنع عن كل ممارسة ترمي إلى تحديد عموالت مفرطة 
كما وقع  ( .االنخفاض بصفة تهدد توازن نشاط الوساطة بالبورصة ونزاهة المنافسة في السوق

  .) 2007 جويلية 5رخ في  مؤ 2007لسنة  1678اضافتها باألمر عدد 

  

  54 الفصل

العمليات  إنجازعمل من تاريخ  أيام 5حريفه في ظرف  إلىيوجه  أنعلى وسيط البورصة 
ومبلغ  األمرالمباعة والسعر الذي نفذ به  أوالمالية المشتراة  األوراقبالتنفيذ يبين عدد  إشعارا

والمعاليم والمصاريف المستوجبة العموالت المستحقة لفائدة وسيط البورصة وجميع العموالت 
  .والمبلغ الصافي الذي سحب او انزل بالحساب اثر تلك العمليات

احتوى الحساب على  إذايرسل دوريا لحريفه كشفا للحساب  أنكما يجب عليه عالوة على ذلك 
هذا  إرسالوتحدد االتفاقية الممضاة بين الطرفين محتوى ودورية . أموالباقي  أومالية  أوراق

  .مرة كل ثالثة اشهر األقللكشف التي تكون على ا

وسيلة متفق عليها بين  ويمكن إرسال اإلشعار بالتنفيذ وكشف الحساب إلى الحريف بأي

كما وقع  ( .من هذا األمر 61الطرفين وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678اضافتها باألمر عدد 

 

  : 55 الفصل

يتم ضبط  أن، يجب آخروسيط  إلىفي حالة تقديم الحريف لمطلب في نقل حسابه من وسيط 
  .محتويات المحفظة بحضور الطرفين وتضمين ذلك في محضر كتابي

الحريف وتحول  إلىالسائلة مباشرة  األموالوفي صورة عدم وجود منازعة بينهما، تسلم 
 أياموح لدى وسيط البورصة الجديد في اجل ال يتجاوز ثالثة المالية الى الحساب المفت األوراق

 .عمل بالبورصة



 لإليداعيعلم بذلك الشركة المهنية  أنويجب على وسيط البورصة المطلوب منه نقل الحساب 
  .والمقاصة والتسوية

    

 .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( 56 الفصل

  

سيط البورصة ان يفتح حسابا مهنيا خاصا لدى بنك من اختياره، يخصص حصرا على و
  .الراجعة لحرفائه لألموال

  57 الفصل

مودعة تحت  أمواالالموجودة بحوزة وسيط البورصة والراجعة لفائدة حرفائه  األموالتعتبر 
  .الطلب

  58 الفصل

 اإلشارةمع  - بالبورصة وسيط - عبارة  على وسطاء البورصة تضمين الوثائق الصادرة عنهم
  .مرجع قرار المصادقة النهائية وتاريخه إلى

  59 الفصل

المالية التي  لألوراقوسطاء البورصة مسؤولون عن حسن قابلية التداول المادي والقانوني 
 .يعرضونها في السوق

الالزمة  ولألموالالمالية التي يعرضونها للبيع  لألوراقويعتبر وسطاء البورصة حائزين 
  .اعتراض أي إثارةغطية الشراءات التي ينفذونها بالسوق وذلك دون اعتبار لت

  60 الفصل

عمل بالبورصة بداية من يوم تسلم شهادة التعامل او شهادة التسجيل من  أيامفي ظرف خمسة 
المالية بتونس، يتعين على الوسيط البائع والوسيط المشتري تسليم الشركة  األوراقبورصة 

از المكلف بمسك دفتر المساهمين الوثائق الالزمة لشطب وتسجيل الملكية المصدرة او الجه
  .على دفتر تحويل ملكية المساهمين

  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678ما وقع تنقيحه باألمر عدد ك (  )جديد(61 الفصل

ة كما عرفها يمكن إعطاء أوامر البورصة بأي وسيلة تترك أثرا على وثيقة كتابية أو إلكتروني
  .مكرر من مجلة االلتزامات والعقود 453الفصل 

  



ريخ والساعة الموضوعين افي نظيرين يحمالن التإذا كان أمر البورصة كتابيا، يجب تحريره 
ريخ الكهربائية وموقعين من طرف الحريف ووسيط البورصة وتسلم نسخة أالت آلةبواسطة 

  .للحريف ويحتفظ الوسيط بالنسخة الثانية
كتابيا أو هاتفيا أو (جب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على وسيلة إصدار أوامر البورصة وي

  ).بواسطة اإلنترنت أو بوسيلة أخرى يتم ذكرها
  : ويجب على وسيط البورصة أن يكون قادرا على إثبات

  أن األمر قد تم إصداره من قبل صاحب األمر، - 
  .يخ وساعة إحالتهتاريخ وساعة قبول أمر البورصة وكذلك تار - 
  

  .ويقع ضبط شروط معالجة أوامر البورصة بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية
    

 .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( 62 الفصل

 بأنشطتهم ةيبرموا عقد تامين ضد المخاطر المادية المتصل أنيجب على وسطاء البورصة 
  .المسلمة لهم من طرف حرفائهم األموالنها المتعلقة بضياع وسرقة خاصة م

يوم عمل من كل سنة ما يفيد  أوليقدم لهيئة السوق المالية في  أنوعلى كل وسيط بالبورصة 
  .خالص معلوم التامين مع بيان نوع المخاطر المؤمن ضدها ومدى نسبة التغطية

نشاطه بان يوسع في الضمان  أهميةحسب  ورصةالبتلزم وسيط  أنويمكن لهيئة السوق المالية 
  .المبين بعقد التامين

    
  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  () جديد( 63الفصل 

  
  :في الحاالت التالية يتحصل مسبقا على موافقة هيئة السوق المالية أنعلى كل وسيط 

  ،قر جديدم إلىجزء منه  أونقل نشاطه  -1
  ،وكالة أوفتح فرع  -2
  لشركة وساطة بالبورصة، تعيين مسير جديد -3
  ،فرعة عن شركة وساطة بالبورصةتمشركة  إحداث -4
  كل عملية دمج مع شركات وساطة بالبورصة، -5
كل عملية اقتناء لجزء من رأس مال شركة وساطة بالبورصة من قبل شخص أو عدة  -6

لى األقل من مباشرة أو غير مباشرة ألربعين في المائة ع أشخاص تؤدي الى امتالك بصفة
  .خر ماسك لنسبة أكبر منهاآن ال يكون هناك شريك أحقوق االقتراع شريطة 

  
  :بصفة مسبقة بـعلم هيئة السوق المالية ي أنالبورصة  وسيطكما يجب على 

  
أو تفوق شركة وساطة بالبورصة بنسبة تساوي  س مالأكل تغيير يحصل في تركيبة ر -1

  ،عشرة في المائة من رأس المال
  تغيير في التسمية االجتماعية، -2
  .كل تغيير يطرأ على مستوى التنظيم أو الرقابة الداخلية -3
  



ويعتبر سكوت هيئة السوق المالية لمدة شهر من تاريخ اإلعالم مصادقة على التغيير المزمع 
  .إنجازه

    

  64 الفصل

الالزمة لالحتفاظ، خارج مقراتهم المهنية،  اإلجراءاتخذوا يت أنيجب على وسطاء البورصة 
  .إعالميةبنسخة من المعلومات المخزونة على حوامل 

    

  65 الفصل

للقيام بعمليات تداول بالبورصة لحسابه  آخروسيط  إلىيحجر على وسيط البورصة االلتجاء 
  .الخاص

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع اضافته باألمر عدد  ( :مكرر 65656565الفصل 

  :يجب على وسيط البورصة إعداد دليل إجراءات يتضمن بالخصوص 
  
رسم هيكله التنظيمي ومختلف هياكله الوظيفية والعملية وكذلك وصف المراكز وتحديد  - 

  تفويض السلطات والمسؤوليات،
ات المعالجة اإلجراءات التي تصف مسار إجراء مختلف العمليات بما في ذلك إجراء - 

المعلوماتية مع تحديد عمليات الرقابة الالزمة لمراحل الترخيص والتنفيذ والتسجيل بالنظر إلى 
  أهداف الرقابة الداخلية،

  .اإلجراءات والتنظيم المحاسبي وقواعد معالجة العمليات - 
  

ويجب أن يضمن التنظيم الداخلي لوسيط البورصة واإلجراءات المعمول بها حسن تطبيق 
قتضيات التصرف واإلعالم المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنع م

  .األموالغسل 
    
   

 القسم الثاني
 في الدفاتر والسجالت والقوائم المالية

  66 الفصل

  :الصادرة عنه يحتوي على أوالبيع والشراء المتلقاة  ألوامرعلى وسيط البورصة مسك سجل 
  ،األمرغرض  - 1
  بيان الورقة المالية وتحديد خصائصها، - 2
  عدد السندات، - 3
  السعر المنصوص عليه من طرف الحريف، - 4



  حساب الحريف ومعرفه الوحيد، - 5
  ،األمراسم صاحب  - 6
 األشخاصوتاريخ وساعة توصل  األمرتاريخ وساعة توصل وسيط البورصة بذلك  - 7

  .األمرالمكلفين بالتداول بذلك 
 إدارةببادرة من وسيط البورصة في نطاق عقد  أوصادر عن الحريف  ألمرا أنبيان هل  - 8

  مالية، أوراقمحفظة 
  ،األمرعدد السندات والسعر الذي تم به تنفيذ  - 9
  تاريخ وساعة التنفيذ، - 10
  .لم يتم تنفيذه أوجزء منه  أو األمربيان هل تم تنفيذ كامل  - 11

    

  67 الفصل

يضمن به عمليات التدخل للحساب الخاص وسجل على وسيط البورصة مسك سجل خاص 
العاملين تحت سلطته واخر يضمن به  األشخاصخاص يضمن به العمليات المنجزة لحساب 

من راس المال وسجل % 30العمليات المنجزة لحساب مسيري المؤسسة المالكين لنسبة تفوق 
  .خاص بالمساهمات والتوظيفات العادية لوسيط البورصة

    

  68 الفصل

  .تم مسك السجالت بال بياض وال تشطيب ويتم توقيف الحساب بها يومياي

    
  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( )جديد( 69الفصل 

  
 إعالميةحوامل  على تكون أنيمكن للسجالت الواجب مسكها من طرف وسيط البورصة 

وكذلك المستعملة وخصائصها الفنية  اآلالت بطبيعةالية هيئة السوق المإعالم  يقع أن بشرط
  .مكان استعمالهاب
  

وتضبط المعايير الدنيا التي يجب أن تتوفر في السجالت التي يتم مسكها بواسطة اإلعالمية 
  .بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية

    

  70 الفصل

وغيرها من الوثائق  ميةاإلعاليجب على وسيط البورصة االحتفاظ بالسجالت والحوامل 
 .سنة 15المبينة للعمليات المنجزة مدة 



سبب كان يجب عليه ايداع جميع  أليوفي صورة توقف وسيط البورصة عن النشاط 
السجالت والحوامل والوثائق لدى جميعة وسطاء البورصة ليقع االحتفاظ بها بقية مدة االحتفاظ 

  .أعالهالمذكورة 

  71 الفصل  

بورصة ان يفصل في مسك محاسبته بين المساهمات والتوظيفات الراجعة له على كل وسيط بال
والتي هي بعنوان  اإلصداراتبعنوان التدخل للحساب الخاص والتي هي بعنوان تغطية 

لفائدة الغير، وبين غيرها من  األسهمالتخصص في صناعة السوق والتي هي بعنوان حمل 
  .المساهمات والتوظيفات

    
  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( )جديد( 72الفصل 

 ثالثة أشهر من أقصاهجل أيودع لدى هيئة السوق المالية في  أنعلى وسيط البورصة يجب 
تقرير والقوائم المالية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل  المحاسبيةتاريخ ختم السنة 
  .مراقب الحسابات

  
أجل أقصاه عشرة  هيئة السوق المالية في إلىيرسل  أنما يجب على كل وسيط بالبورصة ك

  :كشوفات في العمليات التالية نهاية كل شهر أيام بعد
  
  ،لعمليات المنجزة لفائدة الحرفاءا - 
  المالية، األوراقلعمليات المنجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في ا - 
  ه الخاص،لعمليات المنجزة لحسابا - 
  العاملين تحت سلطته، األشخاصلعمليات المنجزة لفائدة ا - 
  ،هيرييلعمليات المنجزة لفائدة مسا - 
العاملين تحت سلطة هيئة السوق المالية وبورصة  األشخاصلعمليات المنجزة لفائدة ا - 

  ،والمقاصة والتسوية اإليداع شركة و المالية بتونس األوراق
  .المعامالت المالية بتونس بعنوان العموالت على األوراقة لمبالغ المدفوعة لبورصا - 
  

  .حسب نماذج تحددها هيئة السوق المالية اتهذه الكشوف ويتم إعداد
  

كما يجب على وسيط البورصة أن يضبط بصفة يومية قوائم في أرصدة الحسابات الدائنة 
  .والمدينة والسيولة الخاصة به

    
   

 القسم الثالث
 المهنةفي قواعد أصول 

  73 الفصل

وبدون انحياز مع الحرص على  بأمانةيمارس نشاطه  أنيجب على كل وسيط بالبورصة 
 .احترام مصداقية السوق



  ويجب عليه تجنب كل تصرف من شانه ايقاع الغير في الخطا،
  .بشرف المهنة اإلخاللكما يجب عليه تجنب كل سلوك من شانه 

  .اق شرف ينخرط فيه جميع وسطاء البورصةوتتولى جميعة وسطاء البورصة اعتماد ميث

  74 الفصل 

يتعين على وسيط البورصة ان يبرهن خالل ممارسته لمهامه على بذل العناية والحرص 
  .المنتظرين من شخص محترف ومتمكن موضوع في نفس الظروف

فيما يتعلق  األفضلالمسلمة له التنفيذ  األوامرتلقى  أنويتعين عليه بالخصوص السهر على 
  .وباألسعار باآلجال

  75 الفصل

المقدمة لفائدة وسيط البورصة  األوامرعلى  باألولويةالحرفاء في كل الحاالت  أوامرتتمتع 
  .عنوان كان بأيالعاملين تحت سلطته  واألشخاصومسيريه 

    

 .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( 76 الفصل

يعمل على تفادي تضارب المصالح وفي صورة استحالة  أنيط البورصة يتعين على وس
  .بترجيح مصلحة الحريفتفاديها عليه ان يفصل بينها 

    

  77 الفصل

يمتنع امتناعا باتا عن االستفادة لحسابه الخاص من المعلومات  أنيجب على وسيط البورصة 
 .التي لم تنشر بعد للعموم

التي  األنشطةياكل تمكن من تحقيق الفصل بين مختلف يضع تنظيما وه أنكما يجب عليه 
 .يتعاطاها ومن تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات

تعيق السير العادي  أنويتعين عليه وضع الوسائل الضرورية لتفادي الممارسات التي يمكن 
  .عدد من المتدخلين أوالتي تمكن من الحصول على منفعة على حساب واحد  أوللسوق 

  78 لالفص

 :نظام داخلي يبين بالخصوص إعداديتعين على وسيط البورصة 

 أساسهاالعاملين تحت سلطته القيام على  ولألشخاصالشروط التي يمكن للمسيرين    - 
بهذه  إلعالمهالمالية والطرق التي يتعين عليهم اتباعها  األوراقلحسابهم بعمليات على 

  العمليات،



  ،رب غير المشروع للمعلومات السريةإلجراءات المتخذة لتفادي التس - 
  .يحدث وطرق الفصل بينها أنتضارب المصالح الذي يمكن  - 

  .وتودع نسخة من هذا النظام الداخلي لدى هيئة السوق المالية
    

  79 الفصل

  .المالية الراجعة لحرفائه لحسابه الخاص واألوراق األموالال يمكن لوسيط البورصة استعمال 

    

  80 الفصل

شكل كان، القيام  بأيالعاملين تحت سلطته  واألشخاصكن لمسيري وسيط البورصة ال يم
  .مالية مفتوح لدى نفس الوسيط أوراقبواسطة حساب  إالبعمليات لحسابهم الخاص 

    

  81 الفصل

شكل كان والذين لهم مسؤولية  بأيالعاملين تحت سلطة وسيط البورصة  لألشخاصال يمكن 
  .قيام بعمليات لحسابهم الخاص على هذه الورقة الماليةالمالية ال األوراق إحدى

أن يمتنعوا عن التدخل بصفتهم  العاملين تحت سلطة وسيط البورصةيجب على األشخاص 
الشخصية كوكالء للحرفاء باستثناء العمليات المنجزة لفائدة أبنائهم القصر وأزواجهم وأصولهم 

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678عدد كما وقع إضافتها باألمر  ( .من الدرجة األولى

  
   

  82 الفصل

 أحدمتخذة ضد  تأديبيةهيئة السوق المالية بكل عقوبة  إعالميجب على وسيط البورصة 
  .مستخدميه لعدم احترامه الواجبات المهنية

  .العقوبة وبأسبابهيئة السوق المالية بهوية الشخص  إبالغكما يتم 

    

  83 الفصل

يشغل في مصالحه كل شخص صدر ضده حكم من اجل ارتكاب  أنلوسيط البورصة ال يمكن 
 أوقيم الغير  أو األموالاالستيالء على  أوالتحيل  أوخيانة مؤتمن  أوالسرقة  أوالتزوير 



 أشياء إخفاء أوصك بدون رصيد  إصدار أواالختالس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي 
  .لفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرفوقع الحصول عليها بواسطة هذه المخا

    
  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( ):جديد( 84الفصل 

  
محافظ  السعي المصفقي المالي وإدارة بأنشطةالتي تتولى القيام  مؤسسات القرضتخضع 
البورصة،  وإحالة أوامرتلقي  أوالمالية  األوراقمسك حسابات  أوالغير  لفائدةالمالية  األوراق
الفقرة األخـيرة من  أحكام إلى األنشطةوالمكلفون بالقيام بهذه ا العاملون به األعوانوكذلك 
 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31و 30و 29 الفصولوإلى أحكام  16الفصل 

 69و 68و 66و 61و 55و 54و 53و 52و  51مكرر و 50و 50و 49و 42و 41و 40و
  .األمرمن هذا  80و 79و 77و 76و 75و 74و 73و 71و 70و
    

  ) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه باألمر عدد  ( 85 الفصل

تقوم بها  أنالمذكورة بالفصل السابق  األنشطةالتي تتعاطى  مؤسسات القرضيجب على 
تعين  أنالسوق المالية، كما يجب عليها  وتحت رقابة هيئة أنشطتهابصفة منفصلة عن بقية 

  .شخصا يقوم بدور المخاطب لهيئة السوق المالية

المعاينات المسجلة على السلط المختصة  إحالةوتتولى هيئة السوق المالية عند االقتضاء، 
  .التخاذ ما يلزم

    
   

 القسم الرابع
 في المسؤول عن الرقابة

  :) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678ألمر عدد كما وقع تنقيحه با ( )جديد( 86الفصل 

  
إذا  قارير عن مهمتهتمباشرة إليه رفع ييجب على وسيط البورصة تعيين مسؤول عن الرقابة 

كان الوسيط شخصا طبيعيا وإلى الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة اإلدارة 
  .البورصة يخصصة فالمتللشركة خفية االسم الجماعية بالنسبة 

لحسابه  أوالعاملين تحت سلطة الوسيط  األشخاصويسهر المسؤول عن الرقابة على احترام 
. وبالخصوص تلك المتعلقة بقواعد أصول المهنة لألحكام القانونية والترتيبية المطبقة عليهم

 إليه المهنة وهو الذي توجه أصولوهو المخاطب لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بمسائل 
  .التدابير التي تتخذها الهيئة في هذا المجال

    
  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع إضافته باألمر عدد  ( :مكرر 86الفصل 

  
مجلس اإلدارة أو هيئة اإلدارة الجماعية وكذلك  إلىشهر أكل ستة المسؤول عن الرقابة يوجه 
  .وذلك في أجل أقصاه شهر من انتهاء كل سداسية هامههيئة السوق المالية تقريرا عن مإلى 

  



  .ويضبط محتوى هذا التقرير بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية
  
  

  .) 2007 جويلية 5مؤرخ في   2007لسنة  1678كما وقع إضافته باألمر عدد  ( :ثالثا 86الفصل 

  
ن تتوفر فيه الشروط يجب أو. هيئة السوق المالية إلى موافقةتعيين مسؤول عن الرقابة  خضعي

وتتولى هيئة السوق المالية  .األمرمن هذا  األولبالفصل  المضبوطة 6و5و4و3و2و1عدد 
الرد على مطلب التعيين في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق 

  .هذا التعيين ويعتبر سكوت هيئة السوق المالية بعد انقضاء هذا األجل مصادقة على. الالزمة
  

من مهامه إعفائه بقرار  أو المسؤول عن الرقابةبإستقالة هيئة السوق المالية  إعالمكما يجب 
  .ذلك أسباببيان مع 

  
صة على ذمة المسؤول عن الرقابة الوسائل البشرية والمادية الالزمة رويضع وسيط البو

  .لممارسة مهامه
  

  .الوسيط لهذابورصة صفته عند مغادرته وسطاء ال أحدمسؤول عن الرقابة لدى الويفقد 
  
   

 القسم الخامس
 في القواعد االحتياطية

  87 الفصل

تفوق جملة  أوذاتية صافية تساوي  أموااليجب على وسيط البورصة ان يوفر بشكل دائم 
المالية المكونة  باألوراقالذاتية الصافية المخصصة لتغطية المخاطر المرتبطة  األموال

المتعلقة  ألنشطتهالمالية وكذلك  األوراقالنسبة لمساهماته وتوظيفاته في لمحفظته وذلك ب
  .األسهموحمل  اإلصداراتبالتدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية 

المالية وبنوع السوق حسب نسب مخاطرة تحدد  األوراق بأصنافوتقدر المخاطر المرتبطة 
  .بقرار عام تتخذه هيئة السوق المالية

  88 الفصل

عندما يالحظ وسيط البورصة نقصا في األموال الذاتية الصافية مقارنة بالمبالغ المطلوبة 
يوم عمل موال لذلك ويتعين  أولهيئة السوق المالية في  إعالملتغطية المخاطر يتعين عليه 

  .من ذلك أطول أجالمنحته هيئة السوق المالية  إذا إالساعة  48عليه تسوية وضعيته خالل 

   
 

 
  
   



 الباب الرابع
 أحكام مختلفة

  89 الفصل

المتعلق بضبط النظام  1990جانفي  18الغي قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 
  .لوسطاء البورصة األساسي

اجل مدته سنة لالستجابة  األمرانه يمنح لوسطاء البورصة العاملين في تاريخ نشر هذا  إال
  .األمرمن هذا   ) 87,  86,  5,  4,  3( لمقتضيات الفصول 

    

  90 الفصل

الذي  األمرهذا  أحكامورئيس هيئة السوق المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ وزير المالية 
  .يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  
  

  .1999نوفمبر  أولتونس في 
  

  .زين العابدين بن علي

   


