
  
  2011 أبريل 11 الدارالبيضاء

  
 11/30إشعار رقم 

عمتعلق    أفريقيا غازلشرآة  األرباح السنوية بتوزي
AFRIQUIA GAZ  "GAZ"  

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية( 
  

م                 انون رق ة ق صادر بمثاب شريف ال ر ال تنبر 21  في  1-93-211بناءا على مقتضيات الظهي م      1993  ش انون  رق تمم  بق دل  والم ،  المع
  ،  مكرر7دة ا و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم45-06 و 01-52 ، 00-29 ، 96-34

  
  1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

 أبريل 7 الصادر بتاريخ 10-1156دل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم المع 2008 يوليوز 7الصادر بتاريخ 
  .3.8.7 و 3.8.4 ،3.2.6تين وخاصة الماد 2010

 
 و المتعلقة بمعالجة العمليات على األوراق المالية 2008 مارس 25 الصادرة بتاريخ 08 / 01طبقا لدورية مجلس القيم المنقولة رقم 

  .المنقولةدرجة في بورصة القيم التي تخص األسهم الم
  

از  لشرآة طبقا لقرار الجمع العام العادي ا غ اريخ    أفريقي د بت ل 4، المنعق د 2011  أبري رار الم   و تحدي ائج    ا الق ق بتخصيص نت تعل
  ؛ 2010السنة المالية

  
  :قرر مايلي 

  
 المادة 1 

 
  : آالتالي  " AFRIQUIA GAZ "   أفريقيا غازشرآة  من طرف 2010لسنة  األرباحتتلخص الطرق المعتمدة ضمن عملية أداء 

  
   73,00:       بالدرهمللربح  المبلغ اإلجمالي -
  2011 أبريل 20:      في بورصة الدار البيضاء   اإلقتطاع تاريخ -
  2011 أبريل 29:            تاريخ األداء-
    المغربي للتجارة الخارجية البنك  :           الهيئة المرآزية-
 GAZ :          رمز القيمة -

  
   2 المادة 

 
ل 20ستشرع بورصة الدار البيضاء بتاريخ    :  في 2011  أبري

 ." AFRIQUIA GAZ "أفريقيا غاز مةإلغاء األوامر في دفتر القي -
ة      و - ة المالي سعر المرجعي للورق ة ال ا غاز    موازن ة     ." AFRIQUIA GAZ " أفريقي صيغة التالي د    -: وفق ال سعر المرجعي بع  ال

ة  المواز ة    آخر سعر  =ن ا غاز   للقيم ة     AFRIQUIA GAZ ""   أفريقي داول أو الموازن د الت ة     –بع اح الورق الي ألرب غ اإلجم  المبل
 .  درهمAFRIQUIA GAZ 73.00 ""   أفريقيا غاز المالية

  
  األسواقعمليات مديرية 

    


