
 

 

 

AV-2023-002 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

توزيع سندات رأس المال بين القسم "رئيسي أ" و"رئيسي ب الحدث

- موضوع اإلشعار

توزيع سندات رأس المال بين القسم "رئيسي أ" و"رئيسي ب"
ر

- مرجعية

بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، بتنفيذ رقم القانون 19.14
المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في االستثمار المالي وتحديدا المواد 5 و6

بناء على النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 2208.19 بتاريخ 29 شوال 1440 (03
يوليوز 2019) وتحديدا ، الماد 2.5.4

طبقا لمقتضيات التعليمة رقم 2019/02 بتاريخ 27 نونبر2019 المتعلقة بتوزيع سندات رأس المال بين القسم "رئيسي أ" و
"رئيسي ب"

ا
قرر مايلي :

- المادة 1

 بعدإعادة التصنيف السنوية لسندات رأس المال على أساس القيمة السوقية المحتسبة مع مراعاة أسعار اإلغالق المسجلة ألخر
90 يوم تداول قبل 2022/08/25 ، سيتم تحويل األدوات التالية على النحو التالي:

-

القسم الجديد القسم القديم  األدوات المالية

الرئيسي  ب    الرئيسي أ
أوطوهال

سهام لتامين

تم توزيع سندات رأس المال بين القسمين "الرئيسي أ" و الرئيسي ب" كما يلي
:
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الرئيسي أ

(KDH)سندات رأس المال                                                        القيمة السوقية

96.172.053 اتصاالت المغرب

التجاري وفابنك 88.523.044

48.163.369 البنك المركزي الشعبي

36.791.733 الفارج هولسيم المغرب

35.527.521 بنك أفريقيا

إسمنت المغرب    20.614.132

26.165.983 طاقة المغرب

كوزيمار   19.371.439

شركة إستغالل الموانئ 16.864.881

16.079.708 أفريقيا غاز

22.951.921 مناجم

طوطال إنيرجي للتسويق بالمغرب 12.666.851

13.437.221 البيل في

5.979.891 البنك المغربي للتجارة والصناعة

القرض العقاري والسياحي   9.267.976

شركة مشروبات المغرب    6.605.950

7.476.137 أطلنطا سند

6.561.396 مصرف المغرب

10.546.240 سوطيما

6.221.618 لوسيور كريسطال

13.531.544 تأمين الوفاء

الرئيسي ب

(KDH)القيمة السوقية سندات رأس المال

أوطوهال 3.768.585

هايتك بيمنت سيستم  4.435.550

الشركة المعدنية إميطير   2.333.011

2.283.313 دلتاهولدينغ

تأمين سهام   4.577.049

أولماس  2.582.558

دجى اإلنعاش الضحى 2.895.282

3.131.651 الشركة المنجمية تويست

أوطو نجمة   1.866.092

أونيمير   1.768.130

موتانديس    2.016.764

1.743.518 إكدوم

سلفين 1.919.201

 1.520.777 سامير

ريسما 1.658.288

1.272.867 داري كوسباط

1.017.889 المغربية لإليجار

1.344.555 أفما

1.208.261 مغرب باي

1.747.584 سنيب

2.418.710 صوناسيد

751.001 ستيام

إمورنت لإلستثمار  924.008
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946.210 النقل

1.324.221 ديسواي

أليانس 1.312.074

بروموفارم 984.892

565.534 إقامات دار السعادة

739.344 ألمنيوم المغرب

753.772 كولورادو

592.801 جيت كونتراكترز

521.273 مجموعة م2م

260.582 مغرب أوكسجين

137.192 كرتيي السعادة

259.461 باليما

165.450 الشركة المغربية للنقديات

سطوكفيس شمال إفريقيا 118.155

أفريك لصناعة 102.448

192.443 فيني بروسيت

47.859 شركة المنجزات الميكانيكية

زليجة 45.256

96.339 دالتر لفيفي المغرب

53.453 تيمار

141.527 ميد بايبر

 27.651 دياك سلف

20.289 شركة رباب

47.758 ستروك لصناعة

11.825 إب المغرب .كوم

- المادة 2

تدخل مقتضيات هذا اإلشعار حيز التنفيد ابتداءا من10 يناير 2023
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