
 

 

 

AV-2018-017 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

التحيين الشهري ألحجام برامج إعادة شراء األسهم الحدث

- موضوع اإلشعار

التحيين الشهري ألحجام برامج إعادة شراء األسهم

- مرجعية

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1-93-211 بتاريخ 21 شتنبر 1993، المعدل والمتمم بالقوانين
رقم 34-96، 29-00، 52-01 ،45-06 و43-09 المتعلقة ببورصة القيم خاصة المواد 4 و7 مكرر، و19

بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بقرار  وزير االقتصاد والمالية رقم 1268-08 الصادر
بتاريخ 7 يوليوز 2008 المعدل والمتمم بقرارات وزير االقتصاد والمالية رقم 1156-10 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010 , رقم

30-14 بتاريخ 6 يناير 2014  ورقم 1955-16 بتاريخ 4 يوليوز 2016 وخاصة الفصل رقم 12.
 وبناءعلى المقتضيات الجديدة لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادرة بتاريخ 8 أبريل 2013 المتعلقة بقواعد إجراء
عمليات إعادة شراء األسهم وبالخصوص المتعلقة بتحديد سقف الكميات اليومية الذي ينبغي عدم تجاوزه في إطار برامج إعادة

شراء األسهم في البورصة.

- المادة 1

استنادا إلى اإلحصائيات الخاصة بشهر فبراير، يتحدد سقف الكميات اليومية الذي ينبغي عدم تجاوزه في إطار برامج إعادة شراء
األسهم في البورصة على النحو التالي :

1.700 جيت كونتراكترز 500 أفما 

500 البيل في 500 أفريك للصناعة 

500 الفارج هولسيم المغرب 500  أفريقيا غاز 

1.701 لوسيور كريسطال  500 أكما لحلو التازي 

500 ليدك 1.999 أليانس 

500 المغربية لإليجار  500 ألومنيوم المغرب 

500 مجموعة م 2م  6.729 أطلنطا 

500 مغرب أوكسجين  9.119 التجاري وفا بنك 

500 مغرب باي 2.834 أوطو هول 

500 مناجم   500 أوطو نجمة 

641 ميد بايبر  500 بليما 

6.114 شركة إستغالل الموانئ  6.309 البنك الشعبي المركزي 

500 ميكروداتا 10.432 البنك المغربي للتجارة الخارجية 

500 الشركة المنجمية تويست  500 البنك المغربي للتجارة والصناعة 

500 نكسانس المغرب  500  براسري المغرب 
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500 أولماس  500 كارتيي السعادة 

500 برموفارم  500  مصرف المغرب 

500 شركة المنجزات الميكانيكية  500 سنطرال دانون 

500 شركة رباب  2.035 القرض العقاري والسياحي

12.015 إقامات دار السعادة 876 أسمنت المغرب 

500 ريسما 643  كولورادو  

500 الشركة المغاربية للنقديات 6.860 كوزيمار

500 سهام لتأمين 500  ستيام 

500 500 سلفين داري كوسباط 

500 سامير 500 دالتر لفيفي المغرب 

500 3.879 الشركة المعدنية إميطير    دلتا هولدينغ 

1.231 سنيب 500 دياك سلف   

605 صوناصيد  606 ديسواي

500 سوطيما 84.451 دجى اإلنعاش  الضحى   

500 سطوكفيس شمال إفريقيا  500 النقل

500 ستروك للصناعة 500  إكدوم 

589 الطاقة المغربية 500 فيني بروسيت 

500 تسليف   500 هيتك بيمنت سيستم

500 ثيمار  500 إب المغرب .كوم

972 طوطال المغرب  500 إنفوليس

500 41.431  أونيمير إتصاالت المغرب 

500 تأمين الوفاء

زليدجة 500

- المادة 2

هذا اإلشعار يلغي ويحل محل اإلشعار رقم 18/12.

- المادة 3

هذا اإلشعاريدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01/03/2018.
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