
 
 
 
 
 

 
 

رشوع القانون املتعلق ببورصة ادلار البيضاء تنسخ وتعوض مبقتضاه ٔاحاكم الظهري الرشيف مل  مذكرة تقدميية
) يتعلق ببورصة القمي كام 1993سبمترب  21( 1414ربيع االٓخر  4صادر يف  1.93.211املعترب مبثابة قانون رمق 

 وقع تغيريه وتمتميه

عىل مدى اليت امتدت تلفة اخمل صالحات مكنته من تعزيز فاعليته وذكل نتيجة االٕ ة سوق الرساميل تغريات معيق عرف
تطوير هيالك مت من خاللها يس  يتالرضوري ٕاطالق مرحةل جديدة من إالصالح التبني من ومع ذكل،  .من الزمانالعقدين 

  .الرساميل املغريب سوقيف املعايري ادلولية   اعامتدوق و املتدخلني والفاعلني يف السجديدة لتلبية احتياجات 

املتعلق ببورصة ادلار البيضاء تنسخ وتعوض مبقتضاه ٔاحاكم الظهري الرشيف ويف هذا الاطار، مت حتضري مرشوع القانون 
كام وقع تغيريه  ) يتعلق ببورصة القمي1993سبمترب  21( 1414ربيع االٓخر  4صادر يف  1.93.211املعترب مبثابة قانون رمق 

داخل هذه  ٔاسواق جديدةالبورصة وٕاىل خلق  ملنظم لسوقٕاىل حتديث إالطار الترشيعي ا هذا املرشوع فوهيد. وتمتميه
  .السوق

  :اكلتايلرشوع القانون مل أالحاكم الرئيسـية 

الصغرية واملتوسطة  للرشاكت ختصيصهسيمت ي اذل السوق البديل والسوق الرئييس والثاين ه وأالول ه ٕانشاء سوقني: -
اقسام خمصصة لتداول تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الرشاكت. ومن املقرر ٔايضا ٕانشاء  جو لمع رشوط الو 

املسرية لرشكة ٕاظافة ٕاىل ذكل، ميكن ل  مبا يف ذكل صناديق الاستامثر املتداوةل والصناديق العقارية. الصناديق املشرتكة
 .نظمامل سوق ال يف الغري املدرجة  خدمات لتداول أالدوات املالية ميتقد

ال يوجد اليت شخاص معنوية االٔ  الهيئات ٔاو م أالسواقاقسم من ٔاقسميكن ٔان تقيد يف : ٕادراج الرشاكت أالجنبية -
 التقييدعندما يمت . ميكن لهذا التقيد ٔان يمت ابلعمالت أالجنبية ٔاو ابدلرمه حسب اختيار املصدر. و مقرها ابملغرب

سقف و املتوقعة لهذه أالدوات املالية سقف السـنوي لٕالصدارات ال  بداية لك عام لوزير امللكف ابملاليةحيدد اابدلرمه، 
 .معلية ٕاصدارلك 

القبول يف مقاييس لسوق و تقنية لسري االرشوط ال  عوض القانون حيدد النظام العام: توزيع ٔافضل للقوة املعيارية للقانون -
 .بورصةسوق ال  هاعرف يت اليت قد سهيل مرافقة خمتلف التطورات والتغيريامن ت هذا الهنج سـميكن . قسامخمتلف االٔ 

 من خالل تعداد وتعريف خدمات ريطالتأ  هذا : سيمتٔانشطة املرشدين يف الاستامثر وخدمات الاستامثر تأطري -
ختضع ممارسة هذه أالنشطة ٕاىل تأهيل من الاستامثر. عالوة عىل ذكل، ونظرا لطبيعة ٔانشطة املرشدين يف الاستامثر، 

 اميل.الهيئة املغربية لسوق الرس

 ، يتيح أالنشطة التقليدية لرشاكت البورصةوة عىلعال: رشاكت البورصةقوم هبا ت أالنشطة اليت ميكن ٔان يفع يتوسـ  -
 جال الوساطة. املرتبطة مبنشطة االٔ مزاوةل لرشاكت لهذه االقانون مرشوع 

 هذا هو موضوع مرشوع هذا القانون.
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مرشوع قانون رمق .... املتعلق ببورصة ادلار البيضاء تنسخ وتعوض مبقتضاه ٔاحاكم الظهري الرشيف املعترب مبثابة 
 ) يتعلق ببورصة القميكام وقع تغيريه وتمتميه1993سبمترب  21( 1414ربيع االٓخر  4صادر يف  1.93.211قانون رمق 

 الباب أالول: التعريف
تطبيقه وتكون فهيا أالدوات ب بورصة القمي سوق خيضع تنظميها ٔالحاكم هذا القانون والنصوص الصادرةاملادة أالوىل: 

  .ٔادانه حمل تداول عام 3املالية املشار ٕالهيا يف املادة 
  .يضم سوق بورصة القمي سوقا رئيسـيا وسوقا بديال

لتداول سـندات رٔاس املال. ٔاما القسم يضم السوق الرئييس عىل أالقل ٔاربعة ٔاقسام. خيصص القسم أالول والثاين 
الثالث فيخصص لتداول سـندات هيئات التوظيف امجلاعي كام مت تعريفها يف الترشيع اجلاري به العمل. والقسم الرابع 

  .خيصص لتداول سـندات ادليون
عروضة يضم السوق البديل عىل أالقل قسمني خيصصان عىل التوايل لتداول سـندات رٔاس املال وسـندات ادليون امل

من هذا القانون  5من طرف املقاوالت الصغرية واملتوسطة. وحتدد يف النظام العام للبورصة املشار ٕاليه يف املادة 
  .مقاييس تعريف هذا النوع من املقاوالت

من هذا القانون رشوط الولوج والقبول وإالقامة يف خمتلف  5حتدد يف النظام العام للبورصة املشار ٕاليه يف املادة 
 ٔالقسام.ا

ٕاضافية ٕالدراج أالدوات املالية ٔاقسام من هذا القانون خلق  4املشار ٕالهيا يف املادةاملسريةجيوز للرشكة :2املادة 
  .أالقسامذف هذه حتٔاو  عدلٔايضا ٔان ت اميكهنكامٔادانه.  3املشار ٕالهيا يف املادة 

من هذا  5املشار ٕاليه يف املادة  للبورصةعام النظامالها يف حذف ورشوط قسام هذه االٔ  سريوتعديل و  خلقكيفية حتدد
 .القانون
  :يراد مبا ييل،ٔالجل تطبيق هذا القانون: 3املادة 
املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل  44.12من القانون رمق  2املالية: أالدوات املالية كام يه حمددة يف املادة  أالدوات .1

الاكتتاب وابملعلومات املطلوبة ٕاىل أالشخاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل الاكتتاب يف ٔاسهمها 
 دون أالدوات املالية االٓجةل؛ٔاو سـنداهتا

احملدثة مبوجب القانون واليت تضمن سريا منتظام للتداوالت. وجيب ٔان أالدوات املاليةالسوق املنظمة: سوق  .2
حتدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الرشوط املتعلقة بولوج السوق وابٕالدراج يف جدول أالسعار 

كذا القواعد وإالجراءات املتعلقة بتنظمي املعامالت ورشوط تعليق التداوالت املتعلقة ابٔالداة املالية املعنية و 
 املتعلقة بتسجيل التداوالت املذكورة وٕاشهارها.

ٕامتام  وأ ومقاصةأالدوات املالية أ  نشاط رئييس تداوالٔالدوات املاليةلهاك مؤسسة السوق: مؤسسة مالية  .3
 أالدوات املالية. حفظ وأ أدوات مالية باملعامالت املتعلقة 

يف جدول ٔاسعار بورصة القمي: مجيع معليات نقل ملكية أدوات مالية مقيدة بالعمليات ٔاو املعامالت املتعلقة  .4
ملذكورة مع وجوب تقييد هذه أالخرية دلى ماسك للحساابت كام هو حمدد يف هـ) ابملادة أالدوات املالية ا

املتعلق إبحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القمي يف  35-96أالوىل من القانون رمق 
 ؛ميهاحلسابكام وقعتغيريه وتمت 



مقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي يمت دون تعويض مايل ٔاو  ٔاداة ماليةتحويل املبارش : لك حتويل مللكيةال .5
من ٔاي نوع اخر بني الازواج وأالصول والفروع املبارشين من ادلرجة أالوىل والثانية ٔاو يمت عقب ٕارث ٔاو 

 ؛وصية
 ؛علقة هبذه املعامةل يف ان واحد وبتالزمٕامتام املعامةل : ٔاداء املبالغ وتسلمي السـندات املت .6
 35.96 مؤسسة منتسـبة: مؤسسة منتسـبة ٕاىل الوديع املركزي كام هو حمدد يف املادةأالوىل منالقانون رمق .7

 السالف اذلكر؛
 تلقهتارشكة البورصة من واليتداة مجع عدة ٔاوامر البورصة ذات نفس اخلصائص واملتعلقة بنفس االٔ  :التجميع .8

معالء حىت ال يعرض يف سوق بورصة القمي ٕاال ٔامر واحد يشمل مكية تساوي مجموع مكيات معيل ٔاو عدة 
 ؛لك تكل أالوامر

املتعلقة بنفس املتسلمةو  بني ٔاوامر الرشاء والبيع رشكة البورصة : العملية املمتثةل يف مقاصةأالوامر مقاصة .9
 ؛حىت ال تعرض يف سوق بورصة القمي ٕاال الوضعية الصافية داةاالٔ 

 السالف اذلكر؛ 44.12من القانون رمق  2) ابملادة 4السعي املايل: السعي املايل كام هو حمدد يف  .10
 ٔادوات مالية؛لك خشص طبيعي ٔاو معنوي يصدر ٔامرا برشاء ٔاو بيع  :مر ابلسحباالٓ  .11
 :ٔاعضاء ٔاهجزة إالدارة والتدبري والتسـيري .12

واملديرون العامون ٔاعضاء جملس الادارة مبا فهيم الرئيس واملدير العام  فامي خيص رشكة املسامهة : -
 ٔاو ٔاعضاء جملس إالدارة امجلاعية ؛املنتدبون 

 فامي خيص رشكة التوصية ابٔالسهم: املسري ٔاو املسريون. -
ي ٔاو ٕاىل خشص معنو تقدمي أالدوات املالية باكمل امللكية من : العملية اليت متكن املستمثر سـنداتال تقدمات  .13

 .مقابل بدونٔاو قابل مبهيئة 
 بورصة القمي: الباب الثاين
 تنظمي بورصة القمي: الفصل أالول

يوافق عليه الوزير امللكف حمالت تل رشكة مسامهة معال بدفرت ل ٕاىلول الامتياز يف ٕادارة بورصة القميخي :4املادة 
  .ابملالية
  .ٕاشهار املعامالتوتسجيل املعامالت و  القمي  بورصةسري ال سـامي املتصةل ب  حمالت هذا الالزتاماتتل دد دفرت ل حي

  موافقته.اجراء شار ٕاليه ٔاعاله ٕاىل نفس امل حمالت دفرت التخيضع لك تعديل يف 
 امس "الرشكة املسرية".القانون  ويطلق عىل الرشكة ذات الامتياز يف ابيق هذا

الاجامتعي ملؤسسات السوق ٔاو ٔاي رشكة يكون نشاطها هل صةل  وميكن كذكل لهذه الرشكة ٔان تسامه يف رٔاس مال
  مبارشة ٔاو غري مبارشةبغرض الرشكة املسرية.

عام بقرار لوزير املالية بعد النظام  هذا ال يوافق عىلاوفق ٔاحاكم هذا القانون.عاماالرشكة املسرية نظامعد ت:5املادة 
   اجلريدة الرمسية.الهيئة املغربية لسوق الساميل وينرش يفاسـتطالع رٔاي 

  صوص:ابخلعام النظام حيدد ال 



  ؛يف جدول ٔاسعار بورصة القمي وشطهبا منهدوات املاليةلقواعد املتعلقة بقيد االٔ ا -
  ؛القواعد وإالجراءات املتعلقة بطريقة سري السوق -
  حبذف أالقسام؛تعديل و لق وب لقواعد املتعلقة خبا -
  املالية املقيدة يف جدول أالسعار من قسم ٕاىل آخر؛الكيفيات املتعلقة بنقل أالدوات  -
  ا يف البورصة؛تسجيلهكيفيات و  سـنداتال تقدمات ٔانواع العمليات اليت ميكن وصفها ب  -
  القواعد املطبقة عىل رشاكت البورصة يف جمال تداول وٕامتام املعامالت فيالبورصة؛ -
  من هذا القانون؛ 10ادة دمات التداول املشار ٕالهيا يف املالقواعد املتعلقة خب -
القواعد املتعلقة بكيفية تطبيق واسـتعامل الضامن وكذا كيفيات تأسيس ودائع الضامنوتسـيريها واسـتعاملها املنصوص  -

  من هذا القانون؛ 28علهيا يف املادة 
الرابع من هذا الكيفيات املتعلقة ابلتعويض املمنوح من دلن صندوق الضامن املشار ٕاليه يف الفصل الثالث ابلباب  -

  ؛القانون لعمالء رشاكت البورصة اليت متت تصفيهتا
  ؛الواثئق الواجب عىل رشاكت البورصة تسلميها ٕاىل الرشكة املسرية -
  أالدوات املالية؛ الواثئق اليت قد تطلهبا الرشكة املسرية من مصدرين -
  .بتطبيقهالنصوص الصادرة معلومات ٔاخرى املنصوص علهيا يف هذا القانون و لك -

وماسيك احلساابت وكذا لك أالشخاص اذلين يطبق علهيم ٔاحاكم جيب عىل الرشكة املسرية ورشاكت البورصة 
  .هالتقيد بأحاكمالنظام العام 

 موافقته.اجراء للرشكة املسرية ٕاىل نفس النظام العام خيضع لك تعديل يف 
  املسرية ٔان تصدر ٕاعالانت وتعلاميت. رشكةكن لل مي:6املادة 

 والاجراءات العملية ٔالحاكم النظام العام.   ةخترب الاعالانت امجلهور. ٔاما التعلاميت، فتحدد الكيفيات التقني
من هذا  5املشار ٕاليه يف املادة للبورصة وفق الرشوط احملددة يف النظام العام تنرش هذه إالعالانت والتعلاميت 

 القانون.
كة املسرية ٔاسامء وتسميات رشاكت لك املسامهني يف   الرشكة املسرية تدرج مضن النظام أالسايس للرش  :7املادة 

   .وكذا نسـبة الرٔاسامل اململوك من طرف لك واحدة مهنا
ال ميكن ٔالي مسامه يف الرشكة املسرية ٔان ميتكل يف رٔاسامل الرشكة املسرية نسـبة تفوق سقفا يمت حتديده بقرار 

  .للوزير امللكف ابملالية بعد اسـتطالع رٔاي الهيئة املغربية لسوق الساميل
  .اليةخيضع لك تغيري يف تشكيةل رٔاسامل الرشكة املسرية ٕاىل املوافقة املسـبقة للوزير امللكف ابمل

ملدخةل عليه بعد اسـتطالع رٔاي عديالت ايوافق الوزير امللكف ابملالية عىل النظام أالسايس للرشكة املسرية وعىل الت
ال يطلب . تطبيقهب والنصوص الصادرة اليت تتأكد من مطابقته مع ٔاحاكم هذا القانون  الهيئة املغربية لسوق الساميل

  عندما تكون التعديالت متعلقة ابملسامهون يف الرشكة املسرية. الهيئة املغربية لسوق الساميلرٔاي 
 .دده الهيئة املغربية لسوق الساميلحتويمت الاكتتاب يف ٔاسهم الرشكة املسرية ٔاو اسرتدادها مقابل مثن 

حيدد الوزير امللكف ابملالية املبلغ أالدىن لرٔاس مال الرشكة املسريةبعد اسـتطالع رٔاي الهيئة املغربية لسوق :8املادة 
  . الساميل



 .رٔاس مال الرشكة املسريةحيدد النظام أالسايس كيفيات الاكتتاب يف
ء، ٔاعضاء جملس رقابهتا ٕاىل خيضع تعيني ٔاعضاء ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري الرشكة املسرية، وعند الاقتضا:9املادة 

 من موافقة الوزير امللكف ابملالية اذلي جيوز هل ٔان يقيلهم من انتداهبم بناء عىل تقرير مسبب من مندوب احلكومة ٔاو
  الهيئة املغربية لسوق الساميل ويعني من يقوم مقاهمم ٕاىل ٔان يمت انتخاب ٔاعضاء جدد.

. وميكن ٔان يمت هذا تسـيريال و  إالدارة تنقل اليه مجيع الصالحيات وكيل مؤقت  ميكن للوزير امللكف ابملالية تعيني
  التعيني:

  مزاوةلهماهمم بطريقة عادية؛عىل  ينقادر عتقدونأهنم غري ي ٕاما بطلب من مسريي الرشكة املسرية عندما  -
ضمن حسن يف ظروف ت ةٕادارة سوق منظمتويل ال ميكن عندما  الهيئة املغربية لسوق الساميلابقرتاح منٕاما  -

  .سريه
املنصوص عليه يف حمالت البورصة كام يه مبينة يف دفرت التوتمنيةزايدة عىل الالزتامات املتعلقة إبدارة:10املادة 
  :قانون تناط ابلرشكة املسرية هممةالمن هذا  4املادة 

  جبدول ٔاسعار بورصة القمي وشطهبا منه؛دوات املالية البث يف قيد االٔ  -
مطابقة معليات تداول وٕامتام املعامالت اليت تقوم هبا رشاكت البورصة  للقوانني وأالنظمة اخلاضعة لها السهر عىل  -

  .العمليات املذكورة
  .تكون الرشكة املسرية مسؤوةل عن السري املنتظم ملعامالت البورصة

بت ارتاكهبا يف ٔاثناء مزاوةل تث  ٔاو خمالفة وجيب علهيا ٔايضا ٔان تطلع الهيئة املغربية لسوق الساميل عىل لك خمالفة
  هممهتا.

أالدوات املالية الغري مقبوةل للتداول يف سوق منظمة وذكل وفقا داول جيوز للرشكة املسرية ٔان توفر ٔايضا خدمات ت
 من هذا القانون. 5للرشوط احملددة يف النظام العام للبورصة املشار ٕاليه يف املادة 

مجيع الاجراءات الالزمة للحفاظ عىل سالمة السوق والتدخل حبمك ذكل دلى خيول للرشكة املسرية اختاذ:11املادة
 . الهيئة املغربية لسوق الساميلسلفا حتيط هبا علام وجيب ٔان   .رشاكت البورصة

ملدة معينة ٕاذا طرٔا عىل ٔاسعار ٔالدوات املالية جيوز للرشكة املسرية ٔان توقف تسعري واحدة ٔاو ٔاكرث من ا:12املادة 
هيئة املغربية حيدد بقرار ال خالل جلسةبورصة واحدة تغيري من حيث الزايدة ٔاو النقصان يزيد عىل حد وات ٔالدهذه ا

  ل.لسوق السامي
املنصوص علهيا يف وفق الكيفيات  طةيالوسـ توقف مضن هذه احلدود مسـتوايت ال حتدد جيوز للرشكة املسرية ٔان 

 .  القانونمن هذا  5املشار ٕاليه يف املادة نظام العام ال 
عندما يقتيض أالمر  لميكن ٔان توقف الرشكة املسرية التسعري بطلب من الهيئة املغربية لسوق السامي:13املادة 

عىل معلومات قد يكون لها تأثري  املصدر لهذه السـنداتعنوي امل شخص ٔاو ال هيئة طرف ال  منٕاطالع امجلهور 
  السالف اذلكر. 44.12قانون رمق المن  15وفقا ٔالحاكم املادة ار السـندات ملموس يف ٔاسع

السالفة اذلكريف ٕاحدى اجلرائد املرخص لها  44.12من القانون رمق  15ر نرش املعلومات املنصوص علهيا يف املادة فو 
رشيطة ٔان لوهيئة املغربية لسوق السامييف ٔاية وسـيةل نرش ٔاخرى حمددة من طرف ال  بنرش إالعالانت القانونية ٔاو

لمن الرشكة املسرية اسـتئناف هيئة املغربية لسوق الساميتطلب ال ، الوقفوقائع اليت ٔادت ٕاىل يكون قد مت رفع ال



  .التسعري
 يف حاةل التصفية القضائية. عنويامل شخص ٔاو ال هيئة ال ما تكون عند بوقفالتسعري ٔايضا يقرر

ابلنسـبة لٔالشخاص املعنوية ٔاو  ٕاال ٔانه ال يطبق هذا الاجال. معل البورصة) ٔاايم 10عرشة ( وقفال ال يتجاوز آجال
  يمت شطب السـند من جدول أالسعار.حىت القضائية وميتد هذا الوقف  حاةل التصفيةالهيئات يف 

 وتقوم الرشكة املسرية بنرشه. معلل وحيرر يف شأن وقف واسـتئناف التسعري ٕاعالن
ٔان ختل ٕاخالال شديدا بأمن ٔاو  ٕاذا رٔات الرشكة املسرية ٔان ترصفات ٕاحدى رشاكت البورصة من شأهنا:14املادة

ٔان ختطر قراراهتا و  الرشكة املسريةكام تعلل .سالمة السوق، ٔامكن لها ٔان توقف مؤقتا ولوج رشكة البورصة السوق
  .بذكل لهيئة املغربية لسوق الساميعىل الفور ال 

  .بعده 74املشار ٕالهيا يف املادة  الاستامثر يف واملرشدين امجلعية املهنية لرشاكت البورصةيف احلال، أيضا بذكل، تعلمو 
بت الهيئة املغربية لسوق الساميل داخل ٔاجل يويم معل البورصة املواليني يف التوقيف املعلن من طرف الرشكة ت 

 املسرية.
ميكهنا ٕالغاء  ميكن للرشكة املسرية ٕالغاء سعر مسجل وابلتايل ٕالغاء مجموع املعامالت املنجزة بذكل السعر. كام:15املادة
  .معامةل

  : تمت معليات الالغاء املشار ٕالهيا يف الفقرة السابقة
ٕاما بطلب من رشكة من رشاكت البورصة ارتكبت خطأ يف تبليغ أالمر، ٕاذا ثبت حسن نيهتا. وال ميكن ٔان يمت  -

  ؛هذا الالغاء ٕاال مبوافقة مجموع رشاكت البورصة املشاركة يف العملية
  .ارتكبته الرشكة املسرية يف مقاييس التسعري خطأ تقين ٔاو  طارئكة املسرية، ٕاثر حدوث مبسعى من الرش  ٕاما -
  .من هذا القانون 5حتدد كيفية ٕاجراء معليات الالغاء املشار ٕالهيا ٔاعاله يف النظام العام املشار ٕاليه يف املادة و 

  .ورصة القميوتنرش الرشكة املسرية لك معلية من معليات الالغاء يف نرشة جدول ٔاسعار ب
وال تتحمل رشاكت البورصة اليت ال تكون سببا يف ٕالغاء ٕاحدى املعامالت ٔاي مسؤولية جتاه معالهئا فامي خيص 

 النتاجئ احملمتةل ذلكل الالغاء.
 القيد يف جدول أالسعار: الفصل الثاين

  من هذا القانون. 3يف املادة  أالدوات املالية املشار ٕالهياميكن ٔان تقيد يف جدول ٔاسعار بورصة القمي:16املادة
  .الولوج والقبول وإالقامةمقاييس ٔاعاله اذلي حيدد  5ليه يف املادة خيضع تنظمي جدول أالسعار للنظام العام املشار إ 

تقرر الرشكة املسرية قيد أالدوات املالية جبدول ٔاسعار بورصة القمي وفقا للقواعد والكيفيات احملددة يف النظام العام 
  . من هذا القانون 5ٕاليه يف املادة املشار 

  البورصة.يف جدول ٔاسعار  ٔالدوات املالية املقبوةللوفعاال منظاما وعادال و شفاف تداوالتضمن الرشكة املسرية 
 3يف املادة  اأالدوات املالية املشار ٕالهي، السالفة اذلكر 44.12من القانون رمق  أالوىلمع مراعاة ٔاحاكم املادة:17املادة 

قسم من ٔاقسم ٔاشخاص معنوية ال يوجد مقرها ابملغرب ميكن ٔان تقيد يف  هيئات ٔاو الصادرة عنو  هذا القانونن م
ت أالجنبية ٔاو أالسواق املشار ٕالهيا يف البند الثاين من املدة أالوىل ٔاعاله. ميكن لهذه أالدوات املالية ٔان تقيد ابلعمال

  ابدلرمه املغريب.
سقف السـنوي لوزير امللكف ابملاليةبداية لك عام ال حيدد اهذه أالدوات املالية ابدلرمه،  تقييدعندما يمت و 



 .معلية ٕاصدارلك سقف و املتوقعة لهذه أالدوات املاليةلٕالصدارات
 الادوات املاليةشطب : الفصل الثالث

  .ٔاسعار بورصة القمياملقيدة يف جدول أالدوات املاليةشطب ٔان تقررلرشكة املسرية ل ميكن :18املادة
  للرشكة املسرية. ابٔالمر نياملعنٔاو الهيئة  بطلب من الشخص املعنويأالدوات املالية شطب ميكن ٔايضا 

 :ميكن ٔان يقرر شطب ٔاداة مالية السـامي ابلنظر للعنارص التالية
 ؛جدول ٔاسعار البورصةخرق رشوط الاقامة يف  -
  انعدام سـيوةل أالداة املالية املعنية. -

  أالدوات املالية.شطب من هذا القانون كيفيات  5املشار ٕاليه يف املادة لبورصة القمي النظام العام  حيدد
  

ميكن ٔان تقرر الرشكة املسرية كذكل شطب أالدوات املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي بطلب :19املادة 
  :من الهيئة املغربية لسوق الساميل خاصة

السالفة اذلكر والنصوص  44.12بأحاكم القانون رمق ون ال يتقيد ابٔالمر ٕاذا اكن الشخص املعنويأو الهيئة املعنني -
  .تطبيقهب الصادرة 

 حمل تصفية.ابٔالمر ٕاذا اكن الشخص املعنوي ٔاو الهيئة املعنني  -
ٔاعاله، تقرر الرشكة املسرية شطب أالدوات املالية من ٔاحد ٔاقسام  19و  18مع مراعاة ٔاحاكم املادتني:20املادة

  .من هذا القانون5جدول ٔاسعار بورصة القمي وفق قواعد ؤاشاكل حمددة يف النظام العام املشار ٕاليه يف املادة 
 .مالية من ٔاحد ٔاقسام جدول ٔاسعار بورصة القمي من طرف الرشكة املسرية ةوجيب ٔان يعلل لك قرار بشطب ٔادا

 املعامالت: الفصل الرابع
ٔالدوات املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي وتسعريها ٕاال يف ابال ميكن ٕابرام املعامالت املتعلقة:21املادة 
  القميوبواسطة رشاكت البورصة املعمتدة وفقا ٔالحاكم هذا القانون. بورصة

رٔاس املال الشخص املعنوي عندما تكون سـندات لاملكونة تطبق مقتضيات الفقرة أالوىل عىل مجموع سـندات 
  رٔاسامل هذا أالخري مقيدة يف جدول اسعار بورصة القمي.

 ةالتطبق مقتضيات الفقرة أالوىل عىل املعامالت املربمة يف سوق منظمة خارج املغرب عندما تكون أالدوات املذكور
 السوق.هذه  حمل قيد يف جدول

نوعأالمرواجتاه جيب ٔان تتضمن ٔاوامر العمالء مجيع الايضاحات الالزمة لتنفيذها عىل ٔاحسن وجه والسـامي :22املادة 
منصوص عليه يف النظام وكذكل ٔاي بيان  اليت جتري يف شأهنا املعامالت والسعر والمكيةدوات وبيان االٔ العملية 

  من هذا القانون. 5املشار ٕاليه يف املادة  للبورصةالعام 
مجيع الوسائل ومعوما  هاا وتتبع حصهتحتديد ٔاحصاهبا، اليت متكن من وسائل المجيع  وامر عربعمالء ٕارسال االٔ ميكن لل

  اجلاري به العمل. ية والتنظمييةالترشيع النصوص  هبا يف عرتفامل
  .وجيب ٔان تكون أالوامر املذكورةحمل تسجيل صويت من دلن رشاكت البورصة ٕاذا مت تلقهيا ابلهاتف

ٔان يوضع علهيا طابع التارخي والساعة فور تسلمها من قبل رشاكت البورصة اليت يتعني علهيا توجهيها ٕاىل  وجيب
 الرشكة املسرية عىل وجه الرسعة.



مينع منعا لكيا ٕاجراء ٔاي جتميع ٔاو مقاصة ٔالوامر البورصة غري ٔانه ميكن جتميع أالوامر املتعلقة بنفس احلق  :23املادة 
 يان أالسعار.واملتضمنة لنفس ب 

لقاء من طرف البائع واملشرتي يرتتب عىل املعامالت املربمة بواسطة رشاكت البورصة رصف معوالت :24املادة
 اخلدمات املقدمة من دلن الرشكة املسرية. 

فامي خيص  ٔاعاله24تعفى رشاكت البورصة من رصف العموةل عن التسجيل املنصوص علهيا يف املادة :25املادة
 .ساهبا اخلاصحل العمليات اليت ٔاجنزهتا 

 تسجيل املعامالت وتضميهنا يف فهارس: الفصل اخلامس
 .تقوم الرشكة املسرية فورا بتسجيل املعامالت املتعلقة ابٔالدوات املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي:26املادة

الوزير امللكف ابملالية بناء عىل اقرتاح من دده حي تفوقسقفاال ميكن ٔان اليت و  يرتتب عىل املعامالت رصف معوةل
  الهيئة املغربية لسوق الساميل.

طبيعة رشوط نرش املعلومات املتعلقة هبذه املعامالت السـامي  من هذا القانون 5النظام العاماملشار ٕاليه يف املادة حيدد
  ومكية وسعر أالدوات املالية املعنية ابٔالمر.

 للبورصة املنصوص علهيا يف النظام العام الكيفياتوفق هذه املعامالت وتضمن رشاكت البورصة املعامالت املذكورة 
 من هذا القانون.5املشار ٕاليه يف املادة 

جيب عىل الواهب واملسـتفيد من التحويل املبارش مللكية أالدوات املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة :27املادة
ٔاعاله ٔان يرصح ابلتحويل املبارش املذكور ٕاىل املؤسسة املنتسـبة املعنية ٔاو  3من املادة  4 هو حمدد يف البند القمي كام

  .ٕاىل رشكة البورصة
 املذكورمن هذا القانون كيفيات وآجال ترصحي التحويل  5املشار ٕاليه يف املادة لبورصة القمي حيدد النظام العام 

  للرشكة املسرية.
عمليات حتويل املبارش هبذه ال تضمن رشاكت البورصة معليات التحويل املبارش املذكور وترصح رشاكت البورصة 

  ة.من اترخي الترصحي املشار ٕاليه يف الفقرة أالوىل ٔاعاله ٕاىل الرشكة املسري  تبتدئٔاايم معل  )5( داخل ٔاجل مخسة
 75صغرية مع .... فيد من التحويل املذكور معوةل يرتتب عىل معليات التحويل املبارش ٔاداء الواهب ٔاو املسـت 

  لفائدة الرشكة املسرية.%
مرجعا حلساب العموةل من هذا القانون السعر املعمتد  5املشار ٕاليه يف املادة لبورصة القمي حيدد النظام العام 

  املذكورة. 
عن إالرث ٔاو الوصية ٔاداء ٔاي معوةل لفائدة الرشكة املسرية وال  الناشئوال يرتتب عىل معليات التحويل املبارش 

 لفائدة الوديع املركزي واللفائدة املؤسسات املنتسـبة.
 والتسلمي: ضامن حسن مآل العمليات الفصل السادس

للمعامالت عىل أالدوات املالية  آمنآليات تسمح بعملية امتام منتظم و  ضامناملسريةجيب عىل الرشكة :28املادة 
  .هاحسن مآل املقيدة يف بورصة القميلضامن 

ٔالدوات ابتضمن الرشكة املسرية لرشاكت البورصة تسلمي السـندات ؤاداء املبالغ املسـتحقة لها عن املعامالت املتعلقة 
 5املشار ٕاليه يف املادة لبورصة ل النظام العام يف املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي وفقا للرشوط احملددة 



  من هذا القانون.
ولهذا الغرض، تكون لك رشكة بورصة دلى الرشكة املسرية ودائع للضامن ختصص لتغطية الوضعيات الصافية غري 

  املمتمة بعد واليت حتوزها.
 واسـتعدالهاهذه الودائع كوين ت كيفياتمن هذا القانون  5املشار ٕاليه يف املادة للبورصة النظام العام حيدد 

 تصفية الوضعيات.وكذكل قواعد واسـتخداهما 
ٔالدوات املالية املقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة ل آمناليت تسمح بعملية امتام منتظم و ليات االٓ ميكن نقل :29املادة 

 ملالية.مللكف اباوزير ةوفقا للكيفيات احملددة من طرف النظمهيئةم ملالية ٕاىل ٔاي امللكف ابزير للو القمي بقرار 
 مراقبة الرشكة املسرية: الفصل السابع

ال ختضع الرشكة املسرية للترشيع املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املاكتب واملؤسسات العامة والرشاكت :30املادة
  .ٔاشخاص القانون العامذات الامتياز وعىل الرشاكت والهيئات املسـتفيدة من املساعدة املالية اليت تقدهما ادلوةل ٔاو 

يعني الوزير امللكف ابملالية مندواب للحكومة دلى الرشكة املسرية يعهد ٕاليه ابلسهر عىل تقيد هذه الرشكة بأحاكم 
  .من هذا القانون 4املنصوص عليه يف املادة حمالت نظاهما أالسايس ودفرت الت

مجيع جلسات جملس إالدارة ٔاو الرقابة عند الاقتضاء للرشكة  حلضورللجموع العامة و يسـتدعى مندوب احلكومة 
املسرية ٔاو اللجان املتفرعة عهنا. وتبلغ ٕاليه جداول أالعامل واحملارض والتقارير وامللفات املوهجة ٕاىل جملس إالدارة ٔاو 

أالسايس املشار ٕالهيام  والنظامحمالت الرقابة. وينظر يف مطابقة قرارات جملس إالدارة ٔاو الرقابة ملقتضيات دفرت الت
من هذا القانون. وجيوز هل ٔان يوقف لك قرار غري مطابق ملقتضيات دفرت التحمالت  7و 4عىل التوايل يف املادتني 

  .ٔاايم )7( ٔاو النظام أالسايس ؤان يطلب ٕاجراء مداوةل اثنية داخل سـبعة
 لقرار.يف حاةل اسـمترار خالف ما، يرجع ٕاىل الوزير امللكف ابملالية ليتخذ ا

يعهد ٕاىل الهيئة املغربية لسوق الساميل، ٔالجل التأكد من حسن سري سوق البورصة، مبراقبة تقيد الرشكة :31املادة 
يف  5 هذا القانون والنظام العام املشار ٕاليه يف املادةٔاحاكم املسرية بقواعد سري السوق املذكورة املنصوص علهيا يف 

  .هذا القانون
ددها حت، جيب عىل الرشكة املسرية ٔان توجه ٕاىل الهيئة املغربية لسوق الساميل يف فرتات دورية طارذا االٕ يف هو

دد الهيئة املغربية لسوق الساميل قامئة الواثئق واملعلومات املذكورة حت. و امجيع الواثئق واملعلومات الالزمة للقيام مبهمهت
  .اومناذهجا وآجال توجهيها ٕالهي

لسوق الساميل ٔالجل البحث عن اخملالفات ٔالحاكم هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فامي لهيئة املغربية ل جيوز 
يتعلق بسري سوق البورصة، ٔان جيري بواسطة لك مأمور حملف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض ٔاحبااث دلى الرشكة 

  .املسرية
للهيئة املغربية و ه مستشارون خارجيون. طلب الاطالع عىل لك تقرير حيررتجيوز للهيئة املغربية لسوق الساميل ٔان 
  .اأمر إبجراء تدقيق عىل نفقهتتلسوق الساميل ، ٕان اقتىض احلال، ٔان 

لهيئة املغربية لسوق الساميل، زايدة عىل ذكل، تقيد الرشكة املسرية ابٔالحاكم الواردة يف ادلورايت املطبقة اراقب ت
 لهيئة املغربية لسوق الساميل.املتعلق اب 43.12رمق قانون من ال 6علهيا املنصوص علهيا يف املادة 

وجه حتذيرا ٔاو ٕانذارا ٔاو توبيخا ٕاىل الرشكة املسرية ٕاذا مل متتثل تلهيئة املغربية لسوق الساميل ٔانل جيوز :32املادة 



  .يف هذا القانون31و 27و 25و 19و 18و 17و 14و 13و 12و 11لٔالحاكم الواردة يف املواد 
لهيئة املغربية لسوق ل ٕاذا ظل إالنذار ٔاو التوبيخ املنصوص علهيام يف الفقرة أالوىل من هذه املادة دون جدوى، جاز 

قرتح عىل الوزير امللكف ابملالية، بناء عىل تقرير مفصل، استبدال ٔاعضاء ٔاهجزة تدبري ٔاو تسـيري تالساميل ٔان 
  الرشكة املسرية.

وجه ٕاىل الرشكة املسرية ٔامرا تٕاذا اختل السري املنتظم للمعامالت جاز للهيئة املغربية لسوق الساميل ٔان :33املادة 
 الوزير امللكف ابملالية بذكل.طلع ٔان تا و ابختاذ مجيع التدابري الرامية ٕاىل تصحيح الوضعية داخل ٔاجل حيدده

اجلرائد املرخص لها بنرش إالعالانت القانونية بعد ميض ب عىل الرشكة املسرية ٔان تنرش يف ٕاحدىجي  :34املادة 
املتعلقة ابلسـنة احملاسبية املنرصمة قوامئ الرتكيبية ال، ٔاشهر عىل اختتام لك سـنة حماسبية عىل ٔابعد تقدير )6( سـتة

 قوامئ الرتكيبية.  التقرير مراقب ٔاو مراقيب احلساابت خبصوص هذه و 
  رشاكت البورصة: الباب الثالث

 الرشوط املتعلقة مبزاوةل املهنة: الفصل أالول
  لرشاكت البورصة يف ابرام املعامالت املتعلقة ابٔالدوات املالية. وبصورة اعتيادية أالسايسالنشاط يمتثل : 35 املادة

  التالية: أالنشطةوجيوز لها ٔايضا ٔان تزاول واحدة ٔاو مجموعة من 
  ٔان تتلقى ٔاو ترسل ٔاوامر حلساب الغري؛   -
ٔان تسامه يف توظيف السـندات الصادرة عن ٔاشخاص معنوية تدعو امجلهور ٕاىل  الاكتتاب يف ٔاسهمها ٔاو  -

  سـنداهتا؛
السـندات واخلدمات التابعة، مبا يف ذكل ادارة حساابت السـيوةل املرتبطة ابلسـندات املذكورة، ٔان تدير حمفظات  -

  وذكل وفق القوانني اجلاري هبا العمل؛
وتساعدمه يف جمال تدبري اذلمة وتقوم مبساع دلهيم قصد رشاء ٔاو بيع ٔادوات مالية، ؤان ترشدمه ٔان ترشد العمالء  -

  املالية ؛
ٔان تساعد أالشخاص املعنوية اليت تدعو امجلهور ٕاىل الاكتتاب يف ٔاسهمها ٔاو سـنداهتا قصد ٕاعداد واثئق املعلومات  -

  اخملصصة للجمهور؛
  ة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي؛ٔان تنشط سوق أالدوات املالية املقيد -
 ٔان تنجز برامج اعادة رشاء الرشاكت املقيدة بسوق البورصة ٔالسهمها؛ -
  ٔان تقوم ابلتحليل املايل ٔاو ٔاي توصية من التوصيات العامة املتعلقة ابملعامالت عىل أالدوات املالية؛ -
  ٔان تقوم مبهام الهندسة املالية. -

 املرتبطة بنشاطهاوالسـامي:عمليات وميكن لرشاكت البورصة ٔان تنجز ال 
ة املغربية لسوق الرساميل، من ئٔان تقدم تسبيقات ملستمثر ما، حسب الرشوط والكيفيات احملددة من طرف الهي  -

 ٔاجل السامح هل ابلقيام مبعامةل عىل ٔادوات مالية وذكل وفق القوانني اجلاري هبا العمل؛
 الرٔاسامل والاسرتاتيجية والاندماج واعادة رشاء الرشاكت. ٔان ترشد الرشاكت و تساعدمه يف جمال تركيبة -

 جيوز لرشاكت البورصة وحدها ٕابرام املعامالت املتعلقة ابٔالدوات املالية املقيدة يف بورصة القمي.: 36 املادة
تلزم لك رشكة من رشاكت البورصة ابحلصول سلفا عىل رخصة اعامتد قبل الرشوع يف مزاوةل نشاطها، : 37املادة 



  ة املغربية لسوق الرساميل.ئويسمل الوزير امللكف ابملالية رخصة الاعامتد بعد اسـتطالع رٔاي الهي 
 واملالية وما ملسريهيا من جتربة.وجيب علهيا ٔان تقدم ضامانت اكفية وال سـامي فامي يتعلق بتنظميها ووسائلها التقنية 

وال تعمتد ابعتبارها رشاكت البورصة ٕاال الرشاكت املكونة عىل شلك رشكة مسامهة اليت يكون مقرها الاجامتعي 
 .من هذا القانون 35ابملغرب واليت يكون غرضها أالسايس القيام ابلعمليات املشار ٕالهيا يف املادة 

ة املغربية لسوق الرساميل ٔالجل ئٔان يوهجوا طلب رخصة الاعامتد اىل الهي  جيب عىل مؤسيس الرشكة: 38املادة 
  ة املذكورة.ئحبثه ؤان يكون الطلب مشفوعا مبلف يشـمتل عىل العنارص احملددة من طرف الهي 

ة ئويثبت ايداع امللف الاكمل املشفوع به طلب رخصة الاعامتد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية من دلن الهي 
  لسوق الرساميل.املغربية 

وللهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تفرض عىل من يطلبون رخصة الاعامتد موافاهتا جبميع املعلومات التمكيلية اليت 
  ترى فهيا فائدة لبحث طلب الرخصة.

ع يبلغ منح ٔاو رفض رخصة الاعامتد اىل الرشكة اليت طلبهتا داخل ٔاجل شهرين من اترخي ايداع امللف الاكمل املشفو 
  .به طلب الرخصة وذكل بواسطة رساةل مضمونة مع ٕاشعار ابلتسمل

 وجيب ٔان يكون رفض رخصة الاعامتد مسببا.
تتوقف التغيريات املتعلقة مبراقبة رشكة البورصة ٔاو طبيعة أالعامل اليت تزاولها عىل منح رخصة اعامتد :39املادة 

ة املغربية لسوق الرساميل املرفوع الهيا أالمر من قبل ئالهي جديدة يسلمها الوزير امللكف ابملالية بعد اسـتطالع رٔاي 
  من هذا القانون. 38وتسمل رخصة الاعامتد داخل أالجل املنصوص عليه يف املادة  .صاحب الطلب

تتوقف التغيريات املتعلقة مبوقع مقر رشكة البورصة ٔاو املاكن الفعيل لنشاطها عىل املوافقة املسـبقة للهيئة املغربية 
 الرساميل اذلي يقميها ابلنظر ٕاىل تأثريها يف تنظمي الرشكة. لسوق
تتوقف مشاريع انفصال واندماج اثنتني ٔاو ٔاكرث من رشاكت البورصة عىل رخصة الاعامتد اليت مينحها الوزير :40املادة 

  ة املغربية لسوق الرساميل.ئامللكف ابملالية بعد اسـتطالع رٔاي الهي 
 .ت العملية ال ترض مبصاحل معالء رشاكت البورصة املعنية ابٔالمروتسمل رخصة الاعامتد اذا اكن

ة املغربية لسوق الرساميل ٕاعداد وتعهد قامئة رشاكت البورصة املعمتدة وتنرش يف موقعها ئتتوىل الهي :41املادة 
  .الالكرتوين مبسعى مهنا القامئة أالولية والتغيريات الطارئة علهيا

البورصة ٔاسامءها والاحاالت ٕاىل القرار الصادر ابعامتدها يف مجيع عقودها ٔاو  جيب ٔان تثبت رشاكت:42املادة 
 .فاتوراهتا ٔاو اعالانهتا ٔاو نرشاهتا ٔاو واثئقها أالخرى

بناء عىل اقرتاح . حيدد الوزير امللكف ابملالية جيب ٔان يدفع رٔاس مال رشاكت البورصة باكمهل حني ٕانشاهئا:43املادة 
ٔان دون اعتبارا لطبيعة أالعامل اليت تزاولها رشاكت البورصة أالدىن رٔاس مال الوق الرساميل ة املغربية لسئمن الهي 

 .يقل عن مليون درمه
خترب رشاكت البورصة معالءها ابلعموالت املفروضة عىل العمليات املنجزة حلساهبم وفق إالجراءات اليت :44املادة 

 ة املغربية لسوق الرساميل.ئحتددها الهي 
جيوز للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان توجه ٕاىل رشكة البورصة لكام تطلبت وضعيهتا ذكل ٔامرا لتتخذ :45املادة 

 .مجيع التدابري الرامية ٕاىل ٕاعادة اقرار توازهنا املايل ٔاو تقويته ٔاو اىل تصحيح مناجه ادارهتا



نون دون جدوى واكن من شأن الوضعية ٔان اذا ظل التحذير املنصوص عليه يف املادة السابقة من هذا القا:46املادة 
ترض مبصلحة العمالء ٔاو حسن سري السوق، جاز للهيئة املغربية لسوق الرساميل  ٔان يوقف ٔاحد ٔانشطة رشكة 
البورصة املعنية ٔاو ٔان يعني مديرا مؤقتا تنقل اليه مجيع الصالحيات الالزمة ٕالدارة وتسـيري رشكة البورصة املعنية 

  ابٔالمر.
عيني مدير مؤقت لرشكة البورصة عندما تكون يف حاةل توقف عن ادلفع، وينهتـي مفعول تعيينه يف هذه وال جيوز ت 

  احلاةل اذا صدر قبل ذكل، وال يعمل حينئذ الا بأحاكم قانون التجارة املتعلقة ابٕالفالس والتصفية القضائية.
التفليسة يف احلمك الصادر إبعالن الافالس من قانون التجارة يعني وكيل ٔاو والكء  568واسـتثناء من ٔاحاكم املادة 

 .بناء عىل اقرتاح من الوزير امللكف ابملالية
ال جيوز للمدير املؤقت، املشار اليه يف املادة السابقة،  متكل ٔاو بيع عقارات وسـندات مسامهة الا إبذن :47املادة 

  مسـبق من الهيئة املغربية لسوق الرساميل. 
الهيئة املغربية لسوق الرساميل  تقريرا لك ثالثة ٔاشهر عن تسـيري املؤسسة املعنية وتطور وجيب عليه ٔان يرفع ٕاىل 

  وضعيهتا.
وعليه كذكل ٔان يرفع ٕاىل الهيئة املغربية لسوق الرساميل  يف هناية مدة ال تزيد عىل سـنة من اترخي تعيينه تقريرا 

هتا وكذا التدابري الكفيةل بتقوميهأاو بتصفيهتا ٕان يتضمن مصدر الصعوابت اليت تعرتض رشكة البورصة ؤامهيهتا وطبيع
  تعذر ذكل.

 .جيب عىل الهيئة املغربية لسوق الرساميل  ٔان تطلع الوزير امللكف ابملالية عىل مضمون التقرير املذكور
الهيئة تسحب رخصة الاعامتد بقرار للوزير امللكف ابملالية اما بطلب من رشكة البورصة واما ابقرتاح من :48املادة 

  املغربية لسوق الرساميل  يف احلاالت التالية:
  اذا مل تسـتخدم رشكة البورصة رخصة اعامتدها داخل اجل سـتة ٔاشهر؛ -
  اذا فقدت رشكة البورصة الرشوط اليت تسلمت عىل اساسها رخصة الاعامتد اليت سـبق ان حصلت علهيا؛ -
  يقل عن سـتة ٔاشهر؛اذا انقطعت رشكة البورصة عن مزاوةل معلها منذ ما ال  -
 من هذا القانون. 87عىل سبيل عقوبة تأديبية وفقا ٔالحاكم املادة  -

  
 تصفى لك رشكة من رشاكت البورصة حسبت مهنا رخصة الاعامتد.

تظل رشكة البورصة خالل مدة تصفيهتا خاضعة ملراقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل املنصوص علهيا يف :49املادة 
من هذا القانون، وال جيوز لها القيام الا ابلعمليات الالزمة لتصفيهتا، كام ال جيوز لها ان تصف نفسها برشكة  52املادة 

 .بورصة الا اذا ٔاشارت اىل كوهنا يف حاةل تصفية 
يبلغ حسب رخصة الاعامتد وفق الاجراءات املتعلقة مبنحها ويرتتب عليه شطب الرشكة من قامئة رشاكت : 50املادة 
 .من هذا القانون 41ورصة املنصوص علهيا يف املادة الب

 ة املغربية لسوق الرساميلئيوهجوا طلب الاعامتد اىل الهي ٔان لك رشكة من رشاكت البورصةميكن ل: 51املادة 
  من هذا القانون. 56 املادةكام هو حمدد يف  املرشد يف الاستامثرملامرسة نشاط 
من هذا  41من قامئة رشاكت البورصة املنصوص علهيا يف املادة املعنية شطب الرشكة  رخصة الاعامتد ويرتتب عىل



 .القانون
املرشد يف نشاط من هذا القانون، ال ترتتب التصفية عىل الرشكة املعمتدة ملامرسة  50و 48 ادو واسـتثناء من ٔاحاكم امل

  .الاستامثر
املتعلق ابلقواعد احملاسبية الواجب عىل التجار العمل هبا، ختضع  09.88اسـتثناء من ٔاحاكم القانون رمق :52املادة 

 رشاكت البورصة لقواعد حماسبية يصادق علهيا الوزير امللكف ابملالية بناء عىل اقرتاح من اجمللس الوطين للمحاسـبة.
 مراقبة رشاكت البورصة: الفصل الثاين

  ختضع ملراقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل رشاكت البورصة وماسكو حساابت أالدوات املالية. :53املادة 
جيوز للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔالجل البحث عن اخملالفات ٔالحاكم هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ٔان 

الهيئات املشار ٕالهيا يف الفقرة أالوىل من جتري، بواسطة لك مأمور حملف منتدب خصيصا لهذا الغرض، ٔاحبااث دلى 
  هذه املادة.

تراقب الهيئة املغربية لسوق الرساميل ، زايدة عىل ذكل، تقيد الهيئات السالفة اذلكر بأحاكم ادلورايت املطبقة علهيا 
  املتعلق ابلهيئة املغربية لسوق الرساميل. 12-43من القانون "رمق  6الواردة يف املادة 

املالية املنرصمة وتقرير مراقب ٔاو مراقيب  ان تنرش القوامئ الرتكيبية للسـنةوجيب كذكل عىل رشاكت البورصة 
احلساابت يف ٕاحدى جرائد إالعالانت القانونية وذكل بعد ميض سـتة اشهر عىل اختتام لك سـنة مالية عىل ابعد 

  تقدير.
وافاهتا جبميع الواثئق واملعلومات الالزمة للقيام مبهمهتا، وحتدد وللهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔايضا ٔان تطلب ٕالهيا م

 قامئة تكل الواثئق واملعلومات ومناذهجا وآجال تبليغها اليه.
ميكن ان تقوم الهيئة املغربية لسوق الرساميل تلقائيا بنرش بعض ٔاو مجموع الواثئق احملاسبية املشار الهيا يف : 54املادة 

 .املادة السابقة

جيب ان توجه رشاكت البورصة اىل الهيئة املغربية لسوق الرساميل قامئة املسامهني اذلين ميلكون بصفة : 55املادة 
 % من رٔاس مالها. 5مبارشة ٔاو غري مبارشة مسامهة تساوي ٔاو تساوي ٔاو تفوق 

 ملرشدين يف الاستامثررابع: االباب ال



يف الاستامثر، لك خشص معنوي يمتثل نشاطه أالسايس وبصورة ٔالجل تطبيق هذا القانون يراد مبرشد:56املادة 
  :اعتيادية يف تقدمي خدمات الاستامثر التالية

  ٕارشاد العمالء يف جمال تدبري حمفظااتٔالدوات املالية؛ -
  حلساب الغري؛  تلقي و ٕارسال ٔاوامر  -
  ٕارشاد العمالء ومساعدهتم يف جمال تدبري اذلمة املالية ؛ -
شخاص معنوية تدعو حلساب الهيئات ٔاواالٔ  الهندسة املالية و العمالء ومساعدهتم يف جمال التدبري املايلٕارشاد  -

  امجلهور ٕاىل  الاكتتاب يف ٔاسهمها ٔاو سـنداهتا؛
  ت؛سـنداال سهم ٔاو االٔ امجلهور ٕاىل الاكتتاب يف يف معليات دعوة رشاد االٕ  -
  ؛ٕارشاد العمالء يف جمال توظيف أالموال باكفة ٔاشاكهل -
 .البورصة ومرافقهتا بعد  إالدراج  ٕارشاد الرشاكت يف جمال إالدراج يف -

ال ميكن الرتخيص ملامرسة نشاط مرشد يف الاستامثر كنشاط ٔاسايس وبصورة اعتيادية ٕاال لٔالشخاص :57املادة 
  من طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل. أهةلاملعنوية امل

الشخص املعنوي املعين بنشاط مرشد يف الاستامثر عندما يسـتويف تأهيل الرساميل ب وتقوم الهيئة املغربية لسوق 
  الرشوط املطلوبة ويتوفر عىل الوسائل والضامانت الاكفية حلسن مزاوةل هذا النشاط. 

وحتدد الرشوط والوسائل والضامانت املطلوبة ملزاوةل نشاط مرشد يف الاستامثر بدورية للهيئة املغربية لسوق 
 اميل.الرس

 ال جيوز للمرشدين يف الاستامثر ٔان يتلقوا ٔاموالا ٔاو سـندات من طرق معالهئم.:58املادة 
جيب عىل املرشدين يف الاستامثر احرتام مدونة أالخالقيات املعدة من طرف الهيئة املغربية لسوق :59املادة 

  الرساميل.
املغربية لسوق الرساميل ابلواثئق اليت حتدد قامئهتا و حمتواها وجيب عىل املرشدين يف الاستامثر كذكل موافاة الهيئة 

 و دورية ٕاعدادها الهيئة املغربية لسوق الرساميل.
 .ملرشدين يف الاستامثر ملراقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميلخيضعون ا :60املادة 

 حامية العمالءامس: الباب اخل
 املوانع: الفصل أالول

حتت طائةل العقوابت املنصوص علهيا يف هذا القانون ٔالي خشص ٔان يكون مؤسسا ٕالحدى  ال جيوز:61املادة 
رشاكت البورصة ٔاو عضوا يف ٔاهجزة ٕادارهتا وتدبريها وتسـيريها ٔاو يف جملس رقابهتا ٔاو يتوىل مبارشة ٔاو بواسطة 

ي وجه من الوجوه ٔاو يمتتع خشص آخر مراقبة هذه الرشكة ٔاو ادارهتا ٔاو تسـيريها ٔاو تدبري شؤوهنا ٔاو متثيلها بأ 
  بسلطة نيابة عهنا:

اذا سـبق ٔان حمك عليه هنائيا من ٔاجل ارتاكب جناية ٔاو احدى اجلنح املنصوص علهيا وعىل عقوبهتا يف املواد من  -
  ؛من القانون اجلنايئ 574اىل  505و من  391اىل  334

  ؛ٔاو للترشيع  املتعلق مباكحفة غسل أالموال لرصفاذا سـبق ٔان حمك عليه هنائيا من ٔاجل خمالفة للترشيع املتعلق اب -
  اذا صدر عليه ٔاو عىل املنشأة اليت يديرها سواء يف املغرب ٔاو اخلارج حمك إبعالن إالفالس ومل يرد اليه اعتباره؛ -



  من هذا القانون ؛ 96اذا صدر عليه حمك هنايئ معال مبا ورد يف املادة -
اكتسب قوة الىشء املقيض به واكن يعترب وفق القانون املغريب حكام من  اذا صدر عليه من حممكة اجنبية حمك -

 ٔاجل ارتاكب ٕاحدى اجلناايت ٔاو اجلنح الوارد بياهنا ٔاعاله.
ال جيوز ٔالي خشص منمت ٕاىل ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري ٕاحدى رشاكت البورصة ٔاو ٕاىل مسـتخدمهيا ٔان : 62املادة 

وتسـيري رشكة تكون سـنداهتا مسعرة يف البورصة ٔاو يزاول همام مقابل ٔاجرة يكون عضوا يف ٔاهجزة ٕادارة وتدبري 
 .ابلرشكة املذكورة ٕاال ٕاذا تعلق أالمر ابلرشكة املسرية لبورصة ادلار البيضاء ٔاو برشكة بورصة

 ٔاحاكم تتعلق ابحليطة: الفصل الثاين
رشاكت البورصة ٔاو يف جملس رقابهتا ٔاو ال جيوز ٔالي خشص عضو يف ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري ٕاحدى :63املادة 

 .ينمتي ٕاىل مسـتخدمهيا ٔان يقوم بعمليات يف البورصة حلسابه اخلاص ٕاال بواسطة الرشكة املذكورة
ال ميكن ٔان تربم املعامالت املشار الهيا يف املادة السابقة من هذا القانون وفق رشوط تفضل الرشوط اليت :64املادة 

  ء.يسـتفيد مهنا مجموع العمال
 .تقيد املعامالت املذكورة، عالوة عىل ذكلو 

جيب عىل رشاكت البورصة للمحافظة عىل سـيولهتا ومالءة ذمهتا ٔان تتقيد بقواعد احليطة املمتثةل يف مراعاة : 65املادة 
  وجود نسب مالمئة والسـامي:

  بني الاموال اذلاتية ومبلغ  الالزتامات ؛ -
اخملاطر املتعرض لها ابلنسـبة للسـندات الصادرة عن خشص واحد ٔاو عن مجموعة من بني الاموال اذلاتية ومبلغ   -

  الاشخاص ؛
  بني عنارص الاصول  ومجموع ٔاو بعض عنارص اخملصوم. -

  وحتدد النسب املذكورة حبسب النشاطات اليت متارسها رشاكت البورصة يف دورية للهيئة املغربية لسوق الرساميل.
لسوق الرساميل ٔان متنح ،بشلك اسـتثنايئ و مؤقت، لرشاكت البورصة اسـتثناءات فردية وميكن للهيئة املغربية 

 للقواعد احملددة مبوجب هذه املادة، و ذكل وفق الرشوط اليت حتددها الهيئة.
 .ال يسمح لرشاكت البورصة، ابلعمل حلساهبا اخلاص الا بعد تلبية الاوامر الصادرة عن معالهئا: 66املادة 
اذا ترصفت رشاكت البورصة، عند تنفيذ ٔاوامر صادرة عن العمالء، ترصفا لكيا ٔاو جزئيا بواسطة معلية :67املادة 

 .البيع والرشاء حلساهبا اخلاص، وجب علهيا ٔان خترب بذكل االٓمرين ابلسحب املعنيني ابٔالمر
الاوامر ابلسحب فامي يتعلق تعترب رشاكت البورصة مسؤوةل عن ٔاي تقصري حممتل ممن يصدرون الهيا :68املادة 

 بتسلمي مبيعاهتا ومشرتايهتا يف السوق وبدفع مثهنا.
جيب عىل رشاكت البورصة ٔان تربم تأمينا من اخملاطر املتعرض لها ابلنسـبة اىل ضياع ٔاو رسقة ٔاو اتالف : 69املادة 

 أالموال والقمي املعهود الهيا هبا من قبل العمالء ٔاو املسـتحقة علهيا لفائدهتم.
 نصندوق الضام: الفصل الثالث

حيدث صندوق ضامن يكون الغرض منه منح التعويضات املسـتحقة لعمالء رشاكت البورصة املعلنة : 70املادة 
  تصفيهتا.

مبلغ التعويض و    ٕاحدى رشاكت البورصةريصتقٔاعامل صندوق الضامن املرتتبة عىل حتدد كيفيات التعويض ومجموع 



 بنص تنظميي. طبيعيا ٔاو معنوايعميل سواء ٔااكن خشصا ال 
 .هذا التسـيريات دد الوزير امللكف ابملالية كيفيحيو  .وتسري الهيئة املغربية لسوق الرساميل صندوق الضامن املذكور

تتعلق الالزتامات اليت يشملها الضامن ابسرتجاع السـندات والنقود املودعة دلى رشاكت البورصة ٕالجناز : 71 املادة
ٔاو املسـتحقة علهيا لفائدة معالهئا عقب معليات البورصة كام تتعلق ابلسـندات املسلمة لرشاكت  معليات البورصة

 البورصة عىل سبيل الوديعة.
جيب عىل مجيع رشاكت البورصة ٔان تسامه يف صندوق الضامن بدفعها اشرتااك ميثل مبلغه نسـبة من مبلغ :72املادة 

ابقرتاح من الهيئة  ابملاليةحيدد الوزير امللكف .و رشاكت البورصة السـندات والنقود اليت حتتفظ هبا لك رشكة من
 احتساب الاشرتاك ودفعه.كيفيات املغربية لسوق الرساميل هذه النسـبة وكذا 

يتوقف تدخل صندوق الضامن عىل معاينة الهيئة املغربية لسوق الرساميل لوجود ٕاحدى رشاكت البورصة :73ادة امل
  .اكن سبهبا يف طور التصفية وذكل همام

وينرش هذا التدخل يف شلك ٕاعالن يف نرشة جدول ٔاسعار بورصة القمي اليت تصدرها الرشكة املسرية ويف حصيفة 
لٕالعالانت القانونية، يدعى فيه معالء رشكة البورصة املوجودة يف طور التصفية ٕاىل التقدم مبطالهبم لصندوق الضامن 

  .حساهبم ٔاو ديوهنم النقدية ٔاو الكهافامي خيص حقوقهم عىل السـندات املسجةل يف 
  .اذلكرسالف وتتلقى طلبات التعويض داخل ٔاجل ثالثة ٔاشهر ابتداءا من نرش إالعالن ال 

ويرتتب عىل تدخل صندوق الضامن حلوهل حمل ٔاحصاب ادليون املسـتفيدين من الضامن عىل رشكة البورصة 
 املغطاة فعليا ابلضامن. املوجودة يف طور التصفية يف حقوقهم وذكل عىل ٔاساس النسب

  : التنظمي املهينرابعالفصل ال
عمتد بصورة ولك مرشد يف الاستامثرامل عمتدة بصورة قانونية امل  جيب عىل لك رشكة من رشاكت البورصة:74ادة امل

علهيا  " وترسيالاستامثر يف واملرشدين  ٕاىل مجعية همنية تسمى "امجلعية املهنية لرشاكت البورصة وانضمي قانونية ٔان 
  ) املتعلق حبق تأسيس امجلعيات. 1958نومفرب  15(  1378جامدى أالوىل  3ٔاحاكم الظهري الرشيف الصادر يف 

  
جيب ٔان يوافق الوزير امللكف ابملالية بعد اسـتطالع رٔاي الهيئة املغربية لسوق الرساميل عىل النظام :75 املادة

  يطرٔا عليه. وعىل لك تغيري ةرو ذكأالسايس للجمعية املهنية امل
عىل تقيد ٔاعضاهئا بأحاكم هذا القانون  الاستامثر يف واملرشدينتسهر امجلعية املهنية لرشاكت البورصة :76املادة 

 والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  وجيب علهيا ٔان تطلع الوزير امللكف ابملالية و الهيئة املغربية لسوق الرساميل عىل لك خمالفة يف هذا امليدان.

وحدها  الاستامثر يف واملرشدينفامي خيص القضااي اليت هتم املهنة، تكون امجلعية املهنية لرشاكت البورصة  :77املادة
دون غريها من اجملموعات ٔاو امجلعيات والنقاابت وسـيطا بني ٔاعضاهئا من هجة والسلطات العامة ٔاو ٔاي هجاز وطين 

  ٔاو ٔاجنيب من هجة ٔاخرى.
يف القضااي اليت هتم مزاوةل املهنة والسـامي ما  الاستامثر يف واملرشدينتنظر امجلعية املهنية لرشاكت البورصة :78املادة

 يرجع ٕاىل حتسني تقنيات البورصة، ٕاحداث مصاحل مشرتكة، ٕادخال تكنولوجيات جديدة و تأهيل املسـتخدمني.
لها ٔان تقمي ادلعاوى القضائية عندما يتبني لها ٔان مصاحل املهنة همددة والسـامي عندما يتعلق أالمر بواحد ٔاو  وجيوز



  ٔاكرث من ٔاعضاهئا.
ميكن ٔان يستشري الوزير امللكف ابملالية ٔاو الهيئة املغربية لسوق الرساميل امجلعية املهنية لرشاكت  :79املادة 

  يف لك قضية هتم املهنة. وللجمعية كذكل ٔان تقدم ٕالهيام اقرتاحات يف هذا امليدان. الاستامثر يف واملرشدينالبورصة 
  اخرىٔاحاكمامس: الفصل اخل

من  2/3ٔاو  2/1ٔاو  3/1ٔاو  5/1ٔاو  10/1ٔاو 20/1لك خشص طبيعي ٔاو معنوي ميكل ٔاكرث من نسـبة:80املادة 
جيب عليه ٔان  ،القمي ٔاو من حقوق التصويت فهيارٔاس مال رشكة يوجد مقرها يف املغرب ومسعرة ٔاسهمها يف بورصة 

من اترخي  تبتدئٔاايم معل  5خيرب بذكل تكل الرشكة والهيئة املغربية لسوق الرساميل والرشكة املسرية داخل ٔاجل 
جتاوز حد من حدود املسامهة املذكورة ابلعدد إالجاميل ٔالسهم الرشكة اليت ميلكها وكذكل بعدد السـندات اليت ختول 

  .دة ادلخول ٕاىل رٔاس املال وحبقوق التصويت الناشـئة عهنابعد م
اليت يعزتم الوصول ٕالهيا خالل  االٓجالبأالهدافكام جيب عليه ٔان خيرب الهيئة املغربية لسوق الرساميل داخل نفس 

  .سلفاشهر املوالية حلصول جتاوز حد من احلدود املذكورة ) أ 6السـتة(
 اليت يعزتم الوصول ٕالهيا والرشكة املسرية عىل الفور بلك تغيري يف أالهداف لهيئة املغربية لسوق الساميال ختطر 

  ) ٔاشهر السالفة اذلكر.6(خالل مدة السـتة 
ة وفق الكيفية قالساب اتوجيب ٔان يمت القيام بواجبات ٕاخبار الهيئة املغربية لسوق الرساميل املنصوص علهيا يف الفقر 

  .اليت حيددها اجمللس املذكور
يئة املغربية لسوق الساميل والرشكة املسرية العموم علام هبذه املعلومات وفق الكيفيات حتددها عىل التوايل وحتيط اله 

  .من هذا القانون 5ة املشار ٕاليه يف املادة الهيئة املغربية لسوق الساميل والنظام العام للبورص
يمت أالخذ بعني الاعتبار أالسهم موضوع قرض ٔاو اقراض السـندات وفق الكيفيات حتددها الهيئة املغربية لسوق 

 الساميل يف حساب احلدود املشار ٕالهيا يف الفقرة أالوىل من هذه املادة.
من 2/3ٔاو  2/1ٔاو  3/1ٔاو  5/1ٔاو  10/1ٔاو 20/1لك خشص طبيعي ٔاو معنوي ميكل ٔاكرث من نسـبة :81املادة 

رٔاس مال رشكة يوجد مقرها يف املغرب ومسعرة ٔاسهمها يف بورصة القمي ٔاو من حقوق التصويت فهيا قام بتفويت 
هيئة املغربية ال كل الرشكة و مجموع أالسهم ٔاو حقوق التصويت املذكورة ٔاو جزء مهنا، وجب عليه ٔان خيرب بذكل ت

ٔاعاله وذكل ٕاذا نزل عن حد من حدود  74والرشكة املسرية وفق نفس الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة للسوق السامي
  .املسامهة املذكورة

 عىل التوايلحتددها وحتيط الهيئة املغربية لسوق الساميل والرشكة املسرية العموم علام هبذه املعلومات وفق الكيفيات 
  .من هذا القانون 5املشار ٕاليه يف املادة الهيئة املغربية لسوق الساميل والنظام العام للبورصة

هيئة املغربية لسوق يمت أالخذ بعني الاعتبار أالسهم موضوع قرض ٔاو اقراض السـندات وفق الكيفيات حتددها ال 
 .في حساب احلدود املشار ٕالهيا يف الفقرة أالوىل من هذه املادةلالسامي

 الباب السادس: السوق البديل
السالف اذلكر، الزتامات إالخبار  44.12من القانون رمق  15ٕاىل 11برصف النظر عن ٔاحاكم املواد من:82املادة 

اليت جيب ٔان حترتم من مصدري أالدوات املالية املقبوةل للتداول يف ٔاقسام السوق البديل حيددها الوزير امللكف 
 ابملالية ابقرتاح من الهيئة املغربية لسوق الرساميل.



 الباب السابع: العقوابت
 واملاليةالفصل أالول:العقوابت التأديبية

 ةو/ٔاو عقوب (توبيخ ٔاو اندار ٔاو حتذير) ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر عقوابت تأديبية :83املادة 
.اعىل ٔاساسها اعامتدهمت  حرتم الرشوط اليتملترشكة البورصة يف حق لك درمه  500000درمه و 50000بني مالية 
هنة، ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل بعد ٕاشعار املسريين عندما ال تتقيد رشكة البورصة بقواعد امل : 84املادة 

 بتقدمي تفسرياهتم، ٔان توجه هلم حتذيرا.
عندما ال تتقيد رشكة البورصة ابلقواعد املتعلقة بواحدة ٔاو ٔاكرث من أالنشطة  اليت اعمتدت لها، فميكن : 85املادة 

 .هذه أالنشطة يف ٕاطار الرشوط اليت حتددهأايضا للهيئة املغربية لسوق الرساميل الرشوع يف تعليق 
من هذا القانون، ميكن للهيئة املغربية لسوق  87دون إالخالل ابلعقوابت املنصوص علهيا يف املادة: 86املادة 

  :الرساميل ٔان توجه ٕانذارا ٔاو توبيخا ٕاىل رشاكت البورصة اليت
خملصصة للجمهور وتنشـيط السوق اخلاصة بسـندات ال تتقيد ابٕالجراءات الرضورية ٕالعداد واثئق املعلومات ا -

  ؛، كام هو حمدد يف النظام العام للبورصةجدول أالسعار يفأالشخاص املقيدين 
ابلهاتف ٔاو ال توهجها  ال تضع طابع التارخي والساعة عىل ٔاوامر العمالء وال تقوم ابلتسجيل الصويت لٔالوامر املتلقاة -

  ٔاعاله؛ 22عىل وجه الرسعة وفقا ٔالحاكم املادة 
ٔاو تطبق عىل العمالء سعر  من هذا القانون 24ال تدفع ٕاىل الرشكة املسرية العموالت املنصوص علهيا يف املادة  -

  معوةل يزيد عىل احلد املقرر يف املادة املذكورة؛
  ؛27و 26ال تتقيد ابٔالحاكم املتعلقة بتسجيل وتضمني املعامالت الواردة يف املواد  -
  ٔاعاله؛ ة)ني(الفقرة الثا 28ال تكون دلى الرشكة املسرية ودائع للضامن وفق ٔاحاكم املادة  -
  ٔاعاله؛ 23ال متتثل ٔالحاكم املادة  -
، ماعدا ٕاذا اكن عدم النظام العام للبورصة يه يفال تسمل السـندات ٕاىل مصدر أالوامر داخل أالجل املنصوص عل  -

  التسلمي راجعا ٕاىل ٕاخالل ماسك حساابت مصدر أالوامر؛
 الفقرة أالوىلتسـمتر يف مزاوةل معلها دون احلصول عىل رخصة اعامتد جديدة عىل ٕاثر التغيريات املنصوص علهيا يف  -

اطها دون املوافقة املسـبقة للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔاعاله ٔاو تغري مقرها  ٔاو املاكن الفعيل لنش 39من املادة 
  املذكورة؛  39من املادة   الثانيةاملنصوص علهيا يف الفقرة 

 الفقرة الثانيةال تبلغ ٕاىل الوزير امللكف ابملالية واىل الهيئة املغربية لسوق الرساميل  التغيريات املنصوص علهيا يف  -
  داخل االٓجال املقررة يف املادة املذكورة؛من هذا القانون  39من املادة 

  ٔاعاله؛  42ال متتثل ٔالحاكم املادة   -
  ٔاعاله؛ 44ال تتقيد ابٕالجراءات املتعلقة إبخبار العمالء املنصوص علهيا يف املادة  -
  ٔاعاله؛ 53ال متتثل لواجبات التبليغ والنرش املنصوص علهيا يف املادة  -
  ٔاعاله؛ 55سوق الرساميل قامئة املسامهني املنصوص علهيا يف املادة ال توجه ٕاىل الهيئة املغربية ل  -
 ٔاعاله؛ 65ال تتقيد بقواعد احليطة املنصوص علهيا يف املادة  -
  ال تتقيد بأحاكم النظام العام للبورصة؛ -



  ال تتقيد بأحاكم النظام العام للوديع املركزي؛ -
  ٔاعاله؛ 69و 67و 66ال متتثل ٔالحاكم املواد  -
 ٔاعاله؛ 72ال تسامه يف صندوق الضامن وفقا ٔالحاكم املادة  -

من هذا القانون ٔاو التحذير املنصوص عليه  السابقةٕاذا ظل إالنذار ٔاو التوبيخ املنصوص علهيام يف املادة: 87املادة 
من هذا القانون دون جدوى جاز للهيئة املغربية لسوق الرساميل وقف واحد ٔاو ٔاكرث من ٔاعضاء ٔاهجزة  86يف املادة 

 ٕادارة وتدبري وتسـيري رشكة البورصة املعنية ٔاو جملس رقابهتا.
  للهيئة املغربية لسوق الرساميل ابٕالضافة ٕاىل ذكل ٔان تقرتح عىل الوزير امللكف ابملالية: ميكنو 
  بورصة من مزاوةل بعض العمليات ٔاو قرص نشاطها عىل مزاولهتا؛ٕاما منع رشكة ال  -
  وٕاما تعيني مدير مؤقت؛ -
 وٕاما حسب رخصة الاعامتد من رشكة البورصة. -

ٕاال بعد اسـتدعاء أالشخاص املشار  من هذا القانون ال حيمك ابلعقوابت املنصوص علهيا يف املادة السابقة: 88املادة 
ٕالهيم يف نفس املادة للحضور بصورة قانونية قبل املثول ٔامام الهيئة املغربية لسوق الرساميل لالسـامتع ٕالهيم مبا ال يقل 

  عن ٔاسـبوع.
تبلغ ٕالهيم  وجيوز لهؤالء أالشخاص الاسـتعانة مبحامني من اختيارمه. وجيب عىل الهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔانة

  سلفا اخملالفات املنسوبة ٕالهيم وتطلعهم عىل مجيع عنارص امللف.
ممثل امجلعية املهنية  وحسب احلاةل، وتسـتدعي الهيئة املغربية لسوق الرساميل كذكل بطلب من املعنيني ابٔالمر

 من هذا القانون. 74املشار ٕالهيا يف املادة  الاستامثر يف واملرشدين لرشاكت البورصة
من قمية املعامةل دون ٔان   %1ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر غرامة ميكن ٔان تبلغ  :89ادة امل

  ) درمه ، ضد:200.00تتجاوز مبلغ مائيت ٔالف (
خشص طبيعي ال يرصح داخل االٓجال احملددة بعملية حتويل مبارش من غري العمليات املرتتبة عىل ٕارث ٔاو  لك -

  من هذا القانون؛27وصية طبقا ٔالحاكم الفقرة أالوىل من املادة 
لك مؤسسة منتسـبة للوديع املركزي ال ترصح داخل االٓجال احملددة بتحويل مبارش مرتتب عىل معلية ٕارث ٔاو  -

  من هذا القانون. و يعمل بآخر تسعرية للقمية املعنية مكرجع حلساب تكل الغرامة.27من املادة 2بقا للفقرة وصية ط 
درمه ضد لك خشص  100.000ٕاىل  5.000ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر غرامة من: 90املادة 

د املسامهة يف رشكة مسعرة ٔاسهمها يف طبيعي ٔاو معنوي ال يرصح داخل االٓجال املفروضة بتجاوز حد من حدو 
ٔاعاله. ويفقد  74بورصة القمي ٔاو ال يرصح للهيئة املغربية لسوق الرساميل مبا يعزتم القيام به وذكل طبقا ٔالحاكم املادة 

هذا الشخص فضال عام سـبق حقه يف التصويت الناشئ عن أالسهم اليت تتجاوز احلصة اليت اكن من الواجب 
يف لك مجعية من مجعيات املسامهني املقرر عقدها حىت انقضاء سـنتني من اترخي ارتاكب اخملالفة.  الترصحي هبا وذكل

 و يف حاةل القيام بتفويت عقب معاينة اخملالفة يسرتجع املفوت ٕاليه حقوقه يف التصويت.
ضد لك خشص  درمه 100.000ٕاىل  5.000ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر غرامة من: 91املادة 

طبيعي ٔاو معنوي ال يرصح داخل االٓجال املفروضة ابلزنول عن حد من حدود املسامهة يف رشكة مسعرة ٔاسهمها يف 
 ٔاعاله. 82بورصة القمي وذكل طبقا ٔالحاكم املادة 



درمه ضد لك خشص  200.000ٕاىل  5.000ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر غرامة من: 92املادة 
عضو يف ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري ٕاحدى رشاكت البورصة ٔاو جملس رقابهتا ٔاو ينمتي ٕاىل مسـتخدمهيا يقوم، خالفا 

بعمليات يف البورصة حلسابه اخلاص من هذا القانون، بطريقة مبارشة او غري مبارشة،  64ٔاو  63ٔالحاكم املادة 
  بواسطة رشكة بورصة ٔاخرى ٔاو يعطي أالولوية لهذه العمليات ابلنسـبة ٕاىل معليات الزبناء.

درمه ضد لك خشص  200.000ٕاىل  50.000ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر غرامة من: 93املادة 
 62دى رشاكت البورصة ٔاو ٕاىل مسـتخدمهيا خيالف ٔاحاكم املادة لك خشص منمت ٕاىل ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري ٕاح

من هذا القانون بكونه عضوا يف أالهجزة املذكورة يف رشكة تكون سـنداهتا مسعرة يف البورصة ٔاو مبزاولته همام مقابل 
  ٔاجرة ابلرشكة املذكورة.

(توبيخ ٔاو اندار ٔاو حتذير) و/ٔاو عقوبة ميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تصدر عقوابت تأديبية : 94املادة 
درمه يف حق لك مرشد يف الاستامثر مل حيرتم الرشوط اليت مت عىل ٔاساسها  500000درمه و 50000مالية بني 

  .تأهيهل ٔاو مل يعد يتوفر عىل الوسائل والضامانت املطلوبة
من هذه املادة دون جدوى جاز للهيئة  ٕاذا ظل إالنذار ٔاو التوبيخ ٔاو التحذير املنصوص علهيم يف الفقرة الثانية

املغربية لسوق الرساميل وقف واحد ٔاو ٔاكرث من ٔاعضاء ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري املرشد يف الاستامثر املعين ٔاو 
  .جملس رقابهتا

  :وميكن للهيئة املغربية لسوق الرساميل ابٕالضافة ٕاىل ذكل ٔان
  العمليات ٔاو قرص نشاطه عىل مزاولهتا؛ٕاما منع املرشد يف الاستامثر من مزاوةل بعض  -
  وٕاما حسب التأهيل وفق الكيفيات اليت حتددها الهيئة املغربية لسوق الرساميل. -

 الفصل الثاين: العقوابت اجلنائية
درمه ٔاو إبحدى هاتني  100.000ٕاىل  5.000ٕاىل سـنة وبغرامة من يعاقب ابحلبس من ثالثة ٔاشهر:95املادة 

العقوبتني فقط لك خشص عامل حلسابه اخلاص ٔاو حلساب الغري يسـتعمل بغري حق اسام جتاراي ٔاو عنواان جتاراي ٔاو 
مزاوةل ٕاعالان و بصفة عامة ٔاي عبارة يفهم مهنا انه معمتد كرشكة بورصة ٔاو حيدث يف ٔاذهان امجلهور التباسا حول 

 نشاطه بصورة قانونية .
لك خشص عامل حلسابه اخلاص ٔاو حلساب خشص طبيعي آخر ٔاو خشص معنوي غري معمتد بصورة : 96 املادة

ٔاعاله، يعاقب ابحلبس من سـتة ٔاشهر ٕاىل ثالث  35قانونية كرشكة بورصة يقوم اعتياداي ابلعمليات احملددة يف املادة 
  درمه ٔاو إبحدى هاتني العقوبتني فقط. 500.000ٕاىل  50.000سـنوات وبغرامة من 

حملددة نشطة ايقوم اعتياداي ابالرشد يف الاستامثر و لك خشص خشص معنوي غري معمتد بصورة قانونية مك: 97 املادة
درمه  200.000ٕاىل  50.000ٔاشهر ٕاىل ثالث سـنوات وبغرامة من  ٔاعاله، يعاقب ابحلبس من سـتة 56يف املادة 

  ٔاو إبحدى هاتني العقوبتني فقط.
من هذا القانون، تصدر احملمكة أالمر إبغالق مؤسسة  88و 87يف احلاالت املنصوص علهيا يف املادتني: 98املادة 

اجلرائد اليت تعيهنا عىل نفقة احملكوم عليه. الشخص املسؤول عن اخملالفة املرتكبة. وتصدر ٔايضا أالمر بنرش احلمك يف
  

بورصة القمي، ابسـتثناء التحويالت املبارشة  جتلغى بقوة القانون لك معامةل متعلقة ابٔالدوات املاليةتمت خار : 99املادة 



اليت تكون  من هذا القانون وكذكل املعامالت املتعلقة ابٔالدوات املالية  3ات كام هو حمدد يف املادة ندالسـ تقدمات و 
  حمل قيد يف جدول ٔاسعار سوق منظمة خارج املغرب.

تلغى بقوة القانون لك معامةل متعلقة ابٔالدوات املالية مقيدة يف جدول أالسعار متت يف سوق منظمة ٔاخرى ابملغرب 
  غري بورصة القمي.

رتني ٔاعاله عىل وجه وعالوة عىل ذكل، يعاقب أالشخاص اذلين ٔاجنزوا ٕاحدى املعامالت املشار ٕالهيام يف الفق
 .التضامن بغرامة تساوي قمية املعامةل

درمه ٔاو إبحدى  500.000ٕاىل 10.000يعاقب ابحلبس من سـتة ٔاشهر ٕاىل ثالث سـنوات وبغرامة من :100 املادة
 من هذا القانون. 61هاتني العقوبتني فقط، لك خشص خيالف املوانع املنصوص علهيا يف املادة 

ٔاعضاء ٔاهجزة ٕادارة وتدبري وتسـيري الرشكة املسرية ورشاكت البورصة ٔاو جملس رقابهتام خيضع : 101املادة 
ومسـتخدموهام بكامتن الرس املهين يف مجيع القضااي اليت ينظرون فهيا بأية صفة من الصفات وٕاال تعرضوا للعقوابت 

 من القانون اجلنايئ. 446املنصوص علهيا يف املادة 
) بتنفيذ 2004ٔابريل  21( 1425صادر يف فاحت ربيع أالول  1.04.21ة للظهري الرشيف رمقٔاحاكم مغري : ثامنالباب ال 

  46.06املتعلق ابلعروض العمومية يف سوق البورصة كام مت تغيريه وتمتميه ابلقانون رمق  26.03القانون رمق 
  

املتعلق ابلعروض العمومية يف  26- 03املكررة من القانون رمق  20و 20و 18 يمت تغيري وتمتمي ٔاحاكم املواد:102املادة
  :) عىل النحو التايل2004ٔابريل  21( 1425لفاحت ربيع أالول  1.04.21سوق البورصة الصادر ابلظهري الرشيف رمق 

  18"املادة 
الصادر  .....يف مدلول هذا الباب ابلسوق املنظم ذكل السوق املعرف بأحاكم املادة أالوىل من القانون رمق يراد
  املتعلق ببورصة القمي. .......يف

يعترب ٕايداع العرض العمويم للرشاء ٕاجباراي عندما يصبح خشص طبيعي ٔاو معنوي يترصف لوحده ٔاو ابتفاق مع 
اله مالاك بصفة مبارشة ٔاو غري مبارشة لنسـبة معينة من حقوق التصويت يف رشكة ٔاع  10الغري حسب مدلول املادة 

  تكون سـنداهتا مقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي.
حتدد إالدارة ابقرتاح من الهيئة املغربية لسوق الرساميل نسـبة حقوق التصويت اليت تلزم مالكها إبيداع عرض   

 يه سـندات الرشكة املقصودة. هذه النسـبة ال ميكن ٔان تكون اقل من:معويم للرشاءحسب قسم السوق اذلي قيدتف 
ثلث حقوق التصويت يف الرشكة املقصودة عندما تكون سـنداهتا مقيدة يف جدول ٔاسعار احد ٔاقسام السوق  -

  الرئييس؛
يف نصف حقوق التصويت عندما تكون سـنداهتا مقيدة يف جدول ٔاسعار احد ٔاقسام السوق البديل املشار ٕاليه  -

  .املادة أالوىل من القانون رمق..... الصادر يف....... املتعلق ببورصة القمي
جيب عىل لك خشص طبيعي ٔاو معنوي مشار ٕاليه يف الفقرة أالوىل ٔاعاله ٔان يقوم مبسعى منه وخالل الثالثة ٔاايم  

يداع مرشوع عرض معويم من ٔاايم العمل التالية لتجاوز نسـبة حقوق التصويت املشار ٕالهيا يف الفقرة السابقة ابٕ 
  للرشاء دلى الهيئة املغربية لسوق الرساميل وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون.

يف حاةل عدم القيام بذكل، يفقد الشخص املذكور، وٕان اقتىض احلال، أالشخاص املترصفون ابتفاق معه بقوة القانون   



حلقوق املرتبطة بصفهتم مسامهني. وال تسرتد احلقوق املذكورة ٕاال مجيع حقوق التصويت واحلقوق املالية وغريها من ا
  بعد ٕايداع مرشوع عرض معويم للرشاء وفقا ٔالحاكم الباب الرابع من هذا القانون."

  20"املادة 
يعترب ٕايداع العرض العمويم للسحب ٕاجباراي عندما يكون خشص ٔاو عدة ٔاشخاص طبيعيني ٔاو معنويني مسامهني 

نداهتا مقيدة يف جدول ٔاسعار بورصة القمي مالكني لوحدمه ٔاو ابتفاق مع الغري حسب مدلول يف رشكة تكون سـ 
  من هذا القانون، بصفة مبارشة ٔاو غري مبارشة، نسـبة معينة من حقوق التصويت يف الرشكة املذكورة.   10 املادة 

  %. 90دون ٔان تقل عن  حتدد إالدارة النسـبة املذكورة ابقرتاح من الهيئة املغربية لسوق الرساميل  
جيب عىل أالشخاص املشار ٕالهيم يف الفقرة أالوىل ٔاعاله ٔان يقوموا مبسعى مهنم وخالل الثالثة ٔاايم من ٔاايم العمل   

التالية لتجاوز نسـبة حقوق التصويت املشار ٕالهيا يف الفقرة السابقة، إبيداع مرشوع عرض معويم للسحب دلى 
  وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون. الهيئة املغربية لسوق الرساميل

ويف حاةل عدم القيام بذكل، يفقد أالشخاص املذكورون بقوة القانون مجيع حقوق التصويت واحلقوق املالية وغريها من  
احلقوق املرتبطة بصفهتم مسامهني. وال تسرتد هذه احلقوق ٕاال بعد ٕايداع مرشوع عرض معويم للسحب وفقا ٔالحاكم 

  الرابع من هذا القانون." الباب
  املكررة 20"املادة 

  يعترب ٔايضا ٕايداع العرض العمويم للسحب ٕاجباراي يف حاةل:
  شطب سـندات رٔاس مال رشكة ما من جدول أالسعار ٔالي سبب اكن ؛ -
  نقل سـندات رٔاس مال رشكة ما من السوق الرئييس ٕاىل السوق البديل. -

ٔاعاله   10الذلين ميتلكون بوحدمه ٔاو ابتفاق مع الغري حسب مدلول املادة جيب عىل أالشخاص الطبيعية ٔاو املعنوية 
ٔاغلبية رٔاس مال الرشكة املعنية مببادرة مهنم وقبل الشطب الفعيل من جدول أالسعار الرشوع يف ٕايداع مرشوع 

  عرض معويم للسحب وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون."
  املكررة مرتني 20"املادة 
املكررة منح ٕاسثناء من ٕايداع  20للهيئة املغربية لسوق الرساميل بطلب من أالشخاص املشار ٕالهيم يف املادة ميكن 

مرشوع عرض معويم للسحب يف حاةل الشطب من جدول أالسعار اثر وضع التصفية الناجتة عن وضع اخلطر اذلي 
  إالعفاء."ال ميكن ٕاصالحه. وحتدد من قبل إالدارة ٕاجراءات تقدمي الطلب ومنح 

  املكررة 21"املادة 
و  18ميكن لٕالدارة بعد اسـتطالع رٔاي الهيئة املغربية لسوق الرساميل ٔان تعفي أالشخاص املشار ٕالهيم يف املادتني 

الوطنية  الاسرتاتيجيةٔاعاله من واجب ٕايداع مرشوع العرض العمويم عندما الرشوط الاسـتثنائية ٔاو املصاحل  20
  تربر ذكل."

) 2012ديسمرب  28( 1434من صفر  14صادر يف  1.12.55ٔاحاكم مغرية للظهري الرشيف رمق: تاسعلباب ال ا
بدعوة امجلهور ٕاىل الاكتتاب وابملعلومات املطلوبة ٕاىل أالشخاص املعنوية والهيئات املتعلق  44.12بتنفيذ القانون رمق 

 اليت تدعو امجلهور ٕاىل الاكتتاب يف ٔاسهمها ٔاو سـنداهتا
  



  ٔاخرية وانتقالية ٔاحاكم: عارشاللبابا

تتوفر أالشخاص املعنوية اليت تزاول نشاط مرشد يف الاستامثر بصورة اعتيادية وهمنية عىل اجل سـنة  :104املادة 
  .من ٔاجل الامتثال ٔالحاكم هذا القانون، انطالقا من اترخي نرشه

يف اجلريدة  تطبيقهب الصادرة النص التنظميي انطالقا من اترخي نرشيدخل هذا القانون حزي التنفيذ:105املادة 
  الرمسية.

) 1993سبمترب  21( 1414ربيع االٓخر  4الصادر يف  1.93.211يلغى الظهري الرشيف املعترب مبثابة القانون رمق 
  ابتداء من هذا التارخي.املتعلق ببورصة القمي كام وقع تمتميه وتغيريه 

 


