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  2012 مارس 1الدار البيضاء في 

 
  31 12/إشعار رقم 

   إعادة شراء األسهم في البورصة باألوامر الصادرة ضمن برامج متعلق
  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية  نسخة(

 
المتمم المعدل و ،1993بر تنش 21 بتاريخ 211-93-1 بمثابة قانون رقمالصادر  الشريف الظهير بناءا على مقتضيات

 ، 19، ومكرر 7و 4المواد  خاصة القيم بورصةب لمتعلقةا 06-45و 01-52، 00-29، 96-34رقم  قوانينبال
 
  

 08-1268وزير االقتصاد والمالية رقم المصادق عليه بقرار  بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء
 أبريل 7 الصادر بتاريخ 10-1156رقم وزير االقتصاد والمالية  بقرار معدل والمتممال 2008 زيوليو 7الصادر بتاريخ 

 . 12 رقم خاصة الفصل 2010
 
  

المادة  وخاصة 2011فبراير  1 بتاريخمجلس القيم المنقولة  الصادرة عن 11-01وبناءا على مقتضيات النشرة الدورية رقم 
  . السوق من أجل تسوية مجهولة االسم شرآاتمن قبل البورصة ب سهمهاإجراء عمليات إعادة شراء أقواعد ب المتعلقة 10
  

   1المادة 
 

في إطار برامج  هي ينبغي عدم تجاوزالذ سقف الكميات اليوميةحدد يت، 2012 ينايرشهر الخاصة بحصائيات اإلاستنادا إلى 
 :  على النحو التالي إعادة شراء األسهم في البورصة

 
 أآريد 1  جيط ألمنيوم المغرب 233
  دجى اإلنعاش الضحى 756 60  أسمنت الفارج 205
  أليانس 846 2  ل فييالب 776
  أفريك للصناعة 61  لوسيور آريسطال 276
  أآما لحلو التازي 7  ليدك 145
  ألومنيوم المغرب 67  م2مجموعة م  28
  أوطو هول 281  مغرب باي 3

ميد بايبر 807  أطلنطا 145 1
  التجاري وفا بنك 823 6 ميدياآو المغرب 26
  باليما 16 اداتوميكر 37
 البنك المغربي للتجارة الخارجية 534 4 المغربية لإليجار 1

 البنك المغربي للتجارة والصناعة 63 مناجم 346
 البنك الشعبي المرآزي 152 6 مغرب أوآسجين 40

 برانوما 4 النقل 784
 مصرف المغرب 4 أوطو نجمة 4

 الشرآة العامة العقارية 132 نكسانس المغرب 14
 القرض العقاري والسياحي 890 أولماس 1



2 
 

 مرآز الحليب 78 برموفارم 4
 أسمنت المغرب 324 رباب 1

 الشرآة المنجمية تويست 874 ريسما 26
 سينيا السعادة 58 الشرآة المغاربية للنقديات 131
  آولورادو 446  ميراس 664

  آارتيي السعادة 262  براسري المغرب 7
  آوسيمار 55  الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية 7

 ستيام 17  صوناصيد 253
 داري آوسباط 2  سلفين 12

 دلتا هولدينغ 734 4  الشرآة المعدنية إميطير 215
 دياك سلف 323 فيس شمال إفريقياآوطس 221
 دالتر لفيفي المغرب 28 سنيب 69
 ديسواي 72 وفاكص 7
 إآدوم 30 سوطيما 1
 تيفيني بروس 68 شرآة المنجزات الميكانيكية 6

 فيرتيما 1 للصناعةستروك  52
 فريقيا غازأ 39 ماريث 3

 هولسيم المغرب 157 تسليف 24
 هايتك بيمنت سيستم 346 أونيمير 235
الوفاء تأمين 118  اتصاالت المغرب 416 24

 آوم.إب المغرب 5 زليدجة 2
 إنفوليس 32  
 

  2المادة 
 

  . 2012 مارس 2ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من  12/26اإلشعار يلغي ويحل محل اإلشعار رقم هذا 
 
 
 

 األسواقعمليات مديرية 


