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نصوص)ع مة

))1)()ب ملص اقة)على)اورية)دلهيئة) م  ) )8)ايسآبر) م)خآ ا )دألولى) ق1در)لوزي1 )دالقتص ا)ودمل لية)رقم)3730.21)ص ار)في)

بت ريخ) 9)/م1) رقم) للدورية) ودملتآآة) دملغير ) ((1(1 ايسآبر) ((( في) دلص ار ) (1(/(1 رقم) دل1س ميل) لسوق) دملغ1بية)

1))فبرد10)9)1))دملتعلقة)ب لعآلي ت)وب ملعلوم ت)دمل لية.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على القانون رقم 43.12 املتعلق بالهيئة املغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ 

فاتح جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013(، وال سيما املادتين 6 و 7 منه ؛

وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 2169.16 الصادر في 9 شوال 1437 )14 يوليو 2016( باملصادقة على النظام العام 

للهيئة املغربية لسوق الرساميل، وال سيما املادة 67 منه ؛

2019( باملصادقة على دورية  1440 )30 ماي  24 من رمضان  1704.19 الصادر في  وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 الصادرة في 20 فبراير 2019 تتعلق بالعمليات وباملعلومات املالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

للدورية  واملتممة  املغيرة   2020 ديسمبر   22 في  الصادرة   02/20 رقم  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  دورية  على  يصادق 

رقم 03/19 السالفة الذكر امللحقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار والدورية امللحقة به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى األولى 1443 )8 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *
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اورية)دلهيئة)دملغ1بية)لسوق)دل1س ميل)رقم)1)/)1 دلص ار )في))))ايسآبر)1)1) بتغيير)وتتآيم)اورية)دلهيئة)دملغ1بية)

لسوق)دل1س ميل)رقم)9)/م1)بت ريخ)1))فبرد10)9)1))دملتعلقة)ب لعآلي ت)وب ملعلوم ت)دمل لية

الهيئة املغربية لسوق الرساميل،

بناء على القانون رقم 43.12 املتعلق بالهيئة املغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ 

فاتح جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013(، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 6 و7 منه ؛

وعلى القانون رقم 44.12 املتعلق  بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي 

تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 

)28 ديسمبر 2012(، كما تم تغييره وتتميمه،

وعلى النظام العام للهيئة املغربية لسوق الرساميل وال سيما الفصل III منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 1.55 1.30و  و   )5 )الفقرة   1.23 و  األولى(  )الفقرة   1.13 واملواد  األولى  املادة  مقتضيات  التالي  النحو  على  تتمم  أو  تغير 

 و 1.61 و 1.72 و 2.13 و 2.19 )الفقرة 4( و 2.31 )الفقرة األولى( من دورية الهيئة املغربية لسوق الرساميل املشار إليها أعاله

رقم 03/19 :

»املادة األولى. - يراد حسب مدلول هذه املادة ب :

»منح : .........................

........................................«

»»املعلومات الهامة« .................

حسب  العمومي  العرض  أو  الخاص  التوظيف  االكتتاب،  إلى  الجمهور  دعوة  بعملية  يبادر  هيئة  أو  شخص  كل  »»املبادر« 

»الحالة. في حالة إصدار سندات، يعتبر .............................................. القانون املشار إليه أعاله رقم 26.03.«

»املادة 1.13 ) الفقرة األولى(

االجل  نفس  مالل  نشرها  تم  ما  إذا  أدناه   2.9 املادة   في  إليه  املشار  السنوي  املالي  التقرير  بمثابة  املرجعية  الوثيقة  »تعد 

»ويتضمن جميع املعلومات املطلوبة في التقرير املذكور.«

»املادة 1.23 )الفقرة 5(

»في حال وجود إغفال أو أمطاء في املستخلص الذي تم نشره، يجب أن يكون هذا األمير موضوع تصحيح يتم نشره، بطريقة 

»مرئية، في نفس جريدة اإلعالنات القانونية املستعملة لنشر البيان الصحفي املشار إليه أعاله، وكذلك على املوقع اإللكتروني 

»للمصدر. يجب أن يتم نشر التصحيح دامل أجل أقصاه يومين )2( بعد نشر البيان الصحفي املذكور.«
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»املادة 1.30 

»باإلضافة إلى املستثمرين املؤهلين املدرجين في املادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 44.12، تعتبر األشخاص االعتبارية 

»أو الهيئات التالية أيًضا مستثمرين مؤهلين :

»)أ( الدولة ؛

»)ب( بنك املغرب ؛

.......................«

»)هـ( ..................

....................... •«

»• أن يفوق رأس مال الشركة املدفوع أو يساوي .........

»• أن تملك ............ قيمتها أو تساوي .........

»)و( الشركات التابعة، باملعنى املقصود في املادة 143 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، لألشخاص االعتبارية املشار 

»إليهم في الفقرة )هـ( أعاله ؛

»)ز( صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية املشار إليه في املادة 67 من القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان 

»والهيئات املعتبرة في حكمها ؛

»)ح( الصندوق الجماعي لضمان الودائع املشار إليه في املادة 128 من القانون املشار إليه أعاله رقم 103.12 ؛

»يجب على األشخاص املعنويين املشار إليهم في الفقرتين )هـ( و )و( أعاله، الراغبين في االستفادة من صفة مستثمر مؤهل، أن 

»يقدموا للهيئة املغربية لسوق الرساميل جميع الوثائق واإلثباتات التي تشهد على احترام الشروط املطلوبة.«

»املادة 1.55

»يتم إعداد مستخرج للمنشور املشار إليه في املادة 1.53 أعاله، وفق النموذج املبين في III. 1. L. امللحق بهذه الدورية، ويجب 

»نشره على املواقع اإللكترونية للشركات املشاركة فور الحصول على تأشيرة الهيئة املغربية لسوق الرساميل.

 
ً
»باإلضافة إلى ذلك، في موعد أقصاه يومين بعد الحصول على تأشيرة الهيئة املغربية لسوق الرساميل وعلى األقل 15 يوما

املغربية  الهيئة  تأشيرة  يبلغ عن  بيان صحفي  العملية، يجب نشر  في  للبت  أول جمعية عامة مدعوة  لعقد  املقرر  املوعد  »قبل 

»لسوق الرساميل ويشير إلى املستخرج املذكور أعاله، في إحدى الجرائد املخول لها بنشر اإلعالنات القانونية.«

»املادة 1.61

القيم،  بورصة  في  سنداتها  املسعرة  للشركات  يمكن   ،17.95 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   281 املادة  ألحكام  »تطبيقا 

البورصة وذلك قصد تشجيع سيولة سوق هذه األسهم،  في  أو »الشركة‹‹ شراء أسهمها  بـ »الشركات‹‹  يلي  إليها فيما   »املشار 

 لبرنامج »مشار إليه فيما يلي ب »برنامج إعادة الشراء«.«
ً
»أو تفويتها بمقابل أو بدونه لألجراء أو ملسيري الشركة، وفقا

»املادة 1.72 

القانون  في  املنصوص عليها  الشروط  لها، وفق  املبادر، يجوز  أهداف ونوايا  في  املقصودة  الشركة  انخراط  »في حالة عدم 

»رقم 26.03 السالف الذكر، إعداد وإيداع مذكرة جوابية وفق النموذج املبين في »امللحق III.1.T بهذه الدورية. يجب أن تكون 

»املذكرة الجوابية املذكورة مرفقة بالعناصر املدرجة في الالئحة III.1.U امللحقة بهذه الدورية.«
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»املادة 2.13 

»تطبيقا ألحكام ................................................... للمصدر.

» في حالة ..........................................................التدقيق.

»ومع ذلك ..........................................................املشار إليها أعاله.

»إذا قام املصدر بنشر تقريره السنوي أو نصف السنوي في أجل شهرين من انقضاء نصف السنة أو السنة املالية، فإنه يعفى 

»من نشر مؤشرات ربع السنة الثاني أو الرابع على التوالي.«

»املادة 2.19 )الفقرة 4(

إلى ذلك، يلزم أي مصدر، فور االنتهاء من اجتماع جهاز اإلدارة الذي يحصر الحسابات أو الحسابات املدمجة  »باإلضافة 

 للشركة برسم السنة أو نصف السنة، بنشر بالغ صحفي في جريدة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية. يجب أن 
ً
»أو هما معا

»يحتوي هذا البالغ ....................................................................................... هذه الفترة.«

»املادة 2.31 )الفقرة األولى(

»يلزم املصرح بإبالغ الهيئة املغربية لسوق الرساميل والشركة املسيرة للبورصة، على الفور ، بأي تعديل للتصريح بالنية 

»األصلية، وذلك مالل الستة )6( أشهر املوالية لتصريح تجاوز عتبة املساهمة لألعلى أو لألدنى. يتم هذا اإلبالغ وفًقا للنموذج 

»الوارد في امللحق III.2.U من هذه الدورية.«

املادة 2

III.1.B و  )  1 و 29 من )ب( و )ج( و)ه( من  و 17  و 16  و 12   )11( III.1.A التالي مقتضيات املالحق النحو  تتمم على  أو   تغير 

و III .1.C و III.1 .F و III.1.L و III.1.M و III.1.X و III.1.Y و III.2.F و III.2.H و III.2.K و III.2.M و III.2.U و III.2.V من دورية الهيئة 

املغربية لسوق الرساميل املشار إليها أعاله :

III.1.A(دمللحق«

..........................«

»ب - امللف القانوني :

............ 9 «

............ 10 «

» 11 شهادة جبائية تبرر وضعية املصدر اتجاه إدارة الضرائب ؛

يرجع  االجتماعية  الصناديق  اتجاه  املصدر  وضعية  تبرر  يعادلها  ما  أو  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  شهادة   12  «

»تاريخها إلى أقل من سنة ؛«

»...................13 «

)الباقي دون تغيير.(
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»ج - امللف املالي«

»17. التقارير الكاملة لتصديق مندوب ........... واملذكرات امللحقة.«

»............. 18«

»ه - امللف املتعلق بالعملية«

..................................«

»28. نسخة من االتفاقيات............ و التي بلغت إلى علمهم ؛«

»30. املوافقة على قبول السندات ...................املؤهلة ؛«

...........................«

)الباقي دون تغيير.(

III.1.B(دمللحق«

» I غالف املنشور

» I.1 يشمل املنشور ......

»املنشور«

»في حالة ..........««

»............................ - «

»تعيين املنظمة )املنظمات( املسؤولة عن إعداد املنشور وتوظيف السندات ؛«

».....«

)الباقي دون تغيير.(

»IX امللحقات

................. «

»• إذا لم يكن املصدر يتوفر على تقرير مالي ملدة سنة مالية واحدة أو أكثر، يجوز له استبداله بالعناصر املنصوص عليها في 

»املادة 2.9.«

III(.1.C(دمللحق«

.............. I.2.a«

.............. I.2.b«

I.2.c«

»في حالة تحديث ملف »أوراق الدين القابلة للتداول«

»التحديث السنوي مللف املعلومات املتعلق ببرنامج إصدار »أوراق الدين القابلة للتداول« :

مللف  السنوي  التحيين  على  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  أشرت  سجلت/   ، املرجعية  الوثيقة  هذه  تسجيل  تاريخ  »في 

»املعلومات املتعلق ببرنامج إصدار شهادات اإليداع/سندات شركات التمويل/أوراق الخزينة . يتكون امللف املذكور من :



)))الجريدة الرسمية عدد 7055 - 7 جمادى اامرة 1443 )10 يناير 2022( 

»• هذه الوثيقة املرجعية

»• املذكرة املتعلقة ببرنامج شهادات اإليداع/سندات شركات التمويل/أوراق الخزينة املسجلة من قبل الهيئة املغربية لسوق 

القابلة  الدين  أوراق  )رابط مذكرة  التالي  الرابط  واملتاحة على  املذكرة(  )رقم تسجيل   ......... املرجع  ، تحت   ... في  »الرساميل 

»للتداول(

»• فيما يخص أوراق الخزينة: تم التأشير على التحيين املذكور من قبل الهيئة املغربية لسوق الرساميل تحت املرجع …«

 III.1(.Fدمللحق«

» VI - الوضعية املالية للمصدر

......«

»عندما ُيتوقع إصدار التأشيرة بعد نهاية النصف األول من السنة املالية الجارية، يتم عرض والتعليق على البيانات املالية 

نصف  الرئيسية  املؤشرات  على  والتعليق  عرض  يتم  غيابها،  حالة  وفي   ، األول  السنة  نصف  في  املحصورة  السنوية  »نصف 

»السنوية املقدرة من قبل اإلدارة.

........«

)الباقي دون تغيير.(

»دمللحق)III.1.L اإلشارات الدنيا ملختصر املنشور.«

III.1.M(دمللحق«

»»غالف املنشور

»التنبيه التالي :

.........................«

www.casablanca-bourse.com اإللكتروني  موقعها  وعلى  البيضاء  الدار  بورصة  بمقر  للجمهور  املنشور   »يتاح 

»)في حالة إدراج األوراق املالية املعروضة(

...................... «

»I - تقديم العملية

...........«

»IV - املخاطر 

.................... «
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»تيبيه

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

»تو�ضي الهيئة املغربية لسوق الرساميل بقراءة املنشور بالكامل ... عليه.«

III.1.X(دمللحق«

»I.2.a- حالة شهادات اإليداع أو أوراق شركات التمويل

»تسجيل الهيئة املغربية لسوق الرساميل

»تطبيًقا ألحكام دورية الهيئة املغربية لسوق الرساميل املتخذة بموجب املادة 17 من القانون 35.94 املتعلق ببعض أوراق 

»الدين القابلة للتداول ....

)الباقي دون تغيير.(

»I.2.b- حالة أوراق الخزينة

»تسجيل الهيئة املغربية لسوق الرساميل

»تطبيًقا ألحكام دورية الهيئة املغربية لسوق الرساميل املتخذة بموجب املادة 17 من القانون 35.94 املتعلق ببعض أوراق 

»الدين القابلة للتداول .....

)الباقي دون تغيير.(

»1.3 تنبيه الهيئة املغربية لسوق الرساميل

»يدرج، عند االقتضاء، التنبيه املتطلب من قبل الهيئة املغربية لسوق الرساميل طبقا للمادة 1.21«

»دمللحق)III.1.Y)دليآ ذج)دملوطد )للشه ادت

...................... «

»V. برنامج إعادة الشراء

................... .1 «

»يشهد رئيس ................. أن تضر بمحتواها.«

»3. الهيئة االستشارية ..................

)الباقي دون تغيير.(

III.2.F(دمللحق«

املعنوية  األشخاص  من  املطلوبة  وباملعلومات  اإلكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  ألحكام  »تطبيقا 

»والهيئات التي تدعو الجمهور إلى اإلكتتاب......«

....... «

)الباقي دون تغيير.(
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  III.2.H(دمللحق«

»يجب أن تشمل البيانات املالية املرحلية و املوطدة العناصر التالية :

...............•«

............... «

»•بيان التمويل أو بيان التدفق النقدي ؛

..................•«

»لضمان املقارنة :

...................•«

»• يجب مقارنة حساب العائدات والتكاليف أو حساب النتيجة، عند االقتضاء، املحصور في نهاية النصف األول من السنة 

»املالية مع حساب النصف األول من السنة املالية السابقة.”

 III.2.K(دمللحق«

..............................«

»2( هوية املصرح 

»أ - تصريح تجاوز حدود املساهمة

.............«

»ب . التصريح بالنية

»في غضون 6 أشهر التي تلي تجاوز حدود املساهمة املشار إليها سابقا، يعتزم املصرح :

........«

)الباقي دون تغيير.(

»دمللحق)III.2.M محتوى التقرير البيئي و املجتمعي و الحكامتي

.....................................«

»II. العناصر الخاصة:

.......(.(«

.......(.(«
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»م. )*(الحكامة :

»يقدم هذا القسم نظرة عامة على تكوين هيئة اإلدارة، ودورها في تدبير املخاطر والتنمية املستدامة. وهذا لتوفير ما يلي :

»تكوين هيئة الحكامة :

»إتمام الجدول التالي :

عضوية)

دللج ن**
دلحضور*

عدا)دلوال0 ت)في)دلش1ك ت)دألم1  سية)دنته ء)

دلوال0ة)

)مص اقة)

دلجآعية)

دلع مة)على)

دلبي ن ت)دمل لية)

)...

ت ريخ)

أول)

تعيين

دلجنسية
ذك1/)

أنثى
دلسن دإلسم  

منه )في)دلش1ك ت)

دلتي)تدعو)

دلجآهور)

لإلام ر

دلعدا)دإلخآ لي)

للوال0 ت

الرئيس          

أعضاء تنفيذيون           

أعضاء غير تنفيذيون          

أعضاء مستقلين          

»*: نسبة املشاركة الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات هيئة الحكامة / عدد اجتماعات هيئة الحكامة املنعقدة مالل العام

»**: تحديد أسماء لجان الشركة التي ينتمي إليها العضو إن وجد

»معلومات أمرى يجب توفيرها :

»•معلومات موجزة عن املؤهالت والخبرة املهنية ألعضاء هيئة الحكامة،

»•املعايير املعتمدة لتعريف املتصرفين املستقلين: تحديد ما إذا كانت املعايير املنصوص عليها في القانون رقم 17.95 مستوفاة، 

»ووصف، حيثما ينطبق، أي معايير أمرى تأمذها الشركة في االعتبار لتأهيل أعضاء الحكامة كمستقلين،

»•القواعد املعتمدة فيما يخص املناصفة،

»•وجود لجان متخصصة، وعند االقتضاء، تكوين كل واحدة منها، وصف مهامهم وتنظيم عملهم وتواتر اجتماعاتهم،

»•عدد اجتماعات مجلس اإلدارة مالل الفترة املعنية،
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»•أجر املتصرفين،

»•أجر املسيرين، )املبلغ اإلجمالي، ميارات األسهم لكل مسير، املزايا العينية(،

»•العالقة مع املساهمين: املعلومات املفصح عنها للمساهمين،

»•وصف، إن أمكن، عملية تقييم هيئة الحكامة، بما في ذلك :

»°تاريخ / فترة آمر تقييم ؛

»°طريقة التقييم )داملي أو مارجي، فردي أو جماعي( ؛

»°هوية املقيم ؛

»°املوضوعات التي تم تقييمها ؛

»°استنتاجات التقييم.

»آداب وأمالقيات املهنة والوقاية من الفساد ...............

)الباقي دون تغيير.(

.III.2.U(دمللحق«

»………………………«

»1 - »تصريح النية األولى

………………………«

»2 - »النوايا الجديدة

- »في غضون 6 أشهر التي تلي هذا التغيير في النية، يعتزم املصرح :

......«

)الباقي دون تغيير.(

III.2.Vدمللحق«

.........................«

فــي جريــدة اإلعالنــات القانونيــة، وكأق�ضــى تقديــر »...«»...«»بالغ حول املؤشرات الربع السنوية بالتزامــن مــع النشــر 

شــهرين بعــد إقفــال الربــع.

)الباقي دون تغيير.(


