
 

 

 

AV-2023-006 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

توزيع القيم حسب دورات التداول الحدث

- موضوع اإلشعار

تقسيم األدوات المالية حسب دورات التداول

- مرجعية

بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151 الصادر في 21 ذي القعدة 25 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق
ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في االستثمار المالي وتحديدا المواد 5 و 6

--
بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بملحق قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 19-2208

الصادر بتاريخ 29 شوال 1440/ 03 يوليوز 2019 ، وتحديدا المادة 4.3.49
--

قرر مايلي :

- مضمون اإلشعار

المادة : 1
على أساس اإلحصائيات الممتدة من 2022/07/01 إلى 2022/12/30, تم توزيع األدوات المالية حسب دورات التداول:

األدوات المالية  المتداولة حسب التداول بالمستمر

أفما  إمورنت لإلستثمار

 إتصاالت المغرب افريقيا غاز

أفريقيا لصناعة   جيت كونتراكترز

أليانس    البيل في

 الفارج هولسيم المغرب أكديتال

ألمنيوم المغرب  لوسيور كريسطال

أطلنطاسند    مناجم

 ميدبايبر التجاري وفا بنك

 ميكروداتا أوطوهال

أراضي كابيتال  الشركة المنجمية تويست

البنك المركزي الشعبي    موتانديس

بنك أفريقيا  إقامات دار السعادة  

البنك المغربي للتجارة والصناعة    ريسما  

كارتي السعادة  سنالم المغرب

القرض العقاري والسياحي  الشركة المعدنية إميطير

أسمنت المعرب  سنيب

كولورادو  شركة إستغالل الموانئ    
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كوزيمار    صوناسيد  

 سوطيما دالتر لفيفي المغرب

دلتا هولدينغ  سطوكفيس شمال إفريقيا  

 ستروك للصناعة  ديستي تكنولوجي

ديسواي  الطاقة المغربية

دجى اإلنعاش الضحى  الشركة العامة للبناء بالدارالبيضاء

 طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب  النقل

  تأمين الوفاء  فيني بروسيت

  هيتك بيمنت سيستم

األدوات المالية المتداولة حسب التداول بالثابث

أكما   المغربية لإليجار 

أوطونجمة أولماس

باليما  بروموفارم 

مصرف المغرب شركة المنجزات الميكانيكية

ستيام  شركة رباب

 الشركة المغاربية للنقديات داري كوسباط

 سلفين  دياك سلف

 سامير  إكدوم

إب المغرب.كوم  شركة المغربية للمشروبات

 تيمار إنفوليس

مغرب أوكسجين    أونيمير

 زليدجة مغرب باي 

مجموعة م2م

المادة : 2
هذا اإلشعاريحل محل اإلشعار رقم 086/22

المادة : 3
تدخل مقتضيات هدا اإلشعارحيز التنفيذ ابتداءا من 17/01/2023
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