
 

 

 

AV-2021-002 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 2021/01/04 ، سيتم تحويل األدوات التالية على النحو التالي:

القسم الجديد القسم القديم  األدوات المالية

-
الرئيسي ب 

-
الرئيسي أ

سنطرال دانون

سهام لتأمين

مصرف المغرب

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

الرئيسي أ

(KDH)القيمة السوقية سندات رأس المال

اتصاالت المغرب 123.498.732

التجاري وفابنك  81.142.595

البنك المركزي الشعبي   48.412.012

الفارج هولسيم المغرب 34.336.660

بنك أفريقيا   28.680.528
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إسمنت المغرب    21.775.750

طاقة المغرب   21.460.672

كوزيمار   19.209.814

شركة إستغالل الموانئ  14.164.780

12.819.965 أفريقيا غاز

تأمين الوفاء   12.439.506

10.334.609 مناجم

طوطال المغرب 8.790.467

8.673.250 البيل في

البنك المغربي للتجارة والصناعة  7.940.010

القرض العقاري والسياحي   7.183.861

شركة مشروبات المغرب    6.452.867

الرئيسي ب

(KDH)القيمة السوقية سندات رأس المال
سنطرال دانون  4.922.683

سهام لتأمين 4.811.665

أطلنطا سند   4.752.645

مصرف المغرب 4.553.178

لوسيور كريسطال   4.380.592

هايتك بيمنت سيستم   3.685.975

الشركة المعدنية إميطير   3.482.308

أوطوهال   3.383.089

3.066.680 سوطيما

2.743.184 دلتاهولدينغ

ليدك   2.676.222

أولماس  2.538.140

دجى اإلنعاش الضحى 2.497.339

2.390.732 الشركة المنجمية تويست

أوطو نجمة   2.042.776

أونيمير   1.845.244

موتانديس    1.766.124

 1.718.856 إكدوم

سلفين 1.554.320 

 1.520.777 سامير

ريسما 1.396.876 

 1.391.468 داري كوسباط

 1.325.347 المغربية لإليجار

 1.218.834 أفما

 1.029.811 مغرب باي

 997.313 سنيب

 890.468 صوناسيد

ستيام 829.226 

إمورنت لإلستثمار  821.891 

 810.403 النقل

ديسواي 786.284

أليانس  745.876 

بروموفارم 712.321 

إقامات دار السعادة 655.047 

 607.091 ألمنيوم المغرب
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كولورادو 585.667 

جيت كونتراكترز 540.554 

 423.142 مجموعة م2م

نكسانس المغرب 290.062 

 154.086 مغرب أوكسجين

 151.568 كرتيي السعادة

باليما 142.659 

 134.463 الشركة المغربية للنقديات

سطوكفيس شمال إفريقيا 97.603 

أفريك لصناعة   78.773 

فيني بروسيت  59.180 

 55.995 شركة المنجزات الميكانيكية

زليجة 44.107 

 41.208 دالتر لفيفي المغرب

 40.656 تيمار

 34.041 ميد بايبر

 27.652 دياك سلف

 19.937 شركة رباب

 19.379 ستروك لصناعة

 11.817 إب المغرب .كوم

- المادة 2

تدخل مقتضيات هذا اإلشعار حيز التنفيد ابتداءا من  14 يناير 2021 
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