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عقــب نــر القانــون رقــم 27.20 يف الجريــدة الرســمية، فــإن  الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل تحيــط املصدريــن واملســتثمرين علــا 

ببعــض التدابــر املدرجــة يف إطــار هــذا القانــون، وكذلــك بالتوصيــات الكفيلــة باحرتامهــا عــى أحســن وجــه يف الســياق الحــايل.

   1. تنظيــم الجمعيــات العامة للرشكات:

ــوارئ  ــرتة الط ــال ف ــة خ ــم العام ــيعقدون جمعياته ــن س ــندات الذي ــهم والس ــدري األس ــاميل مص ــوق الرس ــة لس ــة املغربي ــر الهيئ تذك

ــة  ــزة الحكام ــات أجه ــد اجتاع ــة بعق ــتثنائية املتعلق ــر االس ــن التداب ــة م ــت مجموع ــون 27.20 تضمن ــات القان ــأن مقتضي ــة ب الصحي

ــة. ــوارئ الصحي ــرتة الط ــال ف ــاهمة خ ــركات املس ــة ل ــات العام والجمعي

ــة الطــوارئ  ــان حال ــة، خــال مــدة رسي ــا العام ــد جمعياته ــركات املســاهمة بعق ــون 27.20 تســمح ل ــن القان ــادة 3 م ــإن امل هكــذا ف

الصحيــة، عــر وســائل االتصــال بالصــوت والصــورة أو أي وســائل ماثلــة، واعتــاد التصويــت باملراســلة بواســطة االســتارة املنصــوص 

ــون 17.95. ــا يف املــادة 131 املكــررة مــن القان عليه

وتجــدر اإلشــارة إىل أن اســتعال هــذه الوســائل مــن أجــل املشــاركة عــن بعــد يف االجتاعــات يســتلزم احــرتام اإلجــراءات األساســية 

ــة: التالي

 

     يجب أن تســتجيب وســائل االتصال بالصوت والصورة أو الوســائل املاثلة املســتعملة للروط التالية:

اســتيفاء الخصائص التقنية الكفيلة بضان مشــاركة فعلية يف االجتاع، التي يشــرتط أن يتم بث مداوالتها بشــكل مسرتســل؛

التمكن من التعريف القبيل لألشــخاص املشــاركني يف االجتاع عر هذه الوســيلة؛

التمكن من التســجيل املوثوق للمناقشــات واملداوالت، بحيث ميكن اســتعالها كوسائل إثبات.

ــر كل  ــات، ع ــوا بطلب ــن تقدم ــع املســاهمني الذي ــر املراســلة إىل جمي ــت ع ــغ اســتارات التصوي  يجــب الحــرص عــى إيصــال وتبلي

الوســائل املنصــوص عليهــا يف النظــام األســايس أو إشــعار الدعــوة، وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ توجيــه الدعــوة إىل غايــة أجــل 10 أيــام 
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قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة. ويجــب إرجــاع اســتارات التصويــت للركــة خــال أجــل ال يقــل عــن ثاثــة أيــام مــن موعــد 

ــة العامــة. انعقــاد الجمعي

انطاقــا مــن ذلــك، تدعــو الهيئــة املغريــة لســوق الرســاميل كل الــركات التــي تدعــو الجمهــور لاكتتــاب إىل عقــد جمعياتهــا العموميــة 

عــر اللجــوء إىل الوســائل الســالفة الذكــر مــع احــرتام التوصيــات التاليــة:

الحــرص، قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة، عــى إعــداد الوســائل التقنيــة الرضوريــة الكفيلــة بضــان أوســع مشــاركة ممكنــة عــن بعــد 

للمســاهمني أو حامــيل الســندات املدعويــن لاجتــاع يف إطــار الجمعيــة العامــة. ويجــب أن تكــون هــذه الوســائل مناســبة لعــدد 

املشــاركني املرتقبــني يف الجمعيــة العامــة، وتتعلــق عــى الخصــوص وحســب اإلمــكان بتجهيــز املوقــع اإللكــرتوين للُمْصــِدر باآلليــات 

الكفيلــة بتوفــر الوظائــف التاليــة:

تعريــف األشــخاص املخــول لهــم املشــاركة يف الجمعيــة العامــة وحقــوق التصويــت التــي يتوفــر عليهــا كل واحــد منهــم. وميكــن 

للموقــع اإللكــرتوين للمصــدر أن يوفــر منصــة للتســجيل القبــيل للمشــاركني يف الجمعيــة العامــة، بعــد إثبــات صفتهــم؛

ــة العامــة ووضــع الئحــة الحضــور املنصــوص عليهــا يف املــادة 134  ــا يف اجتــاع الجمعي التعــرف عــى األشــخاص املشــاركني فعلي

مــن القانــون 17.95 الســالف الذكــر؛

التقاســم اإللكرتوين للوثائق املفرتض وضعها رهن إشــارة املشــاركني يف الجمعية العامة؛

تســجيل مقرتحات القرارات املقدمة من طرف املشــاركني الذين تتوفر فيهم الروط املطلوبة؛

البث املتزامن للمداوالت والنقاشــات، عى األقل لفائدة األشــخاص املســجلني عى الئحة املشــاركني يف الجمعية العامة؛

مارســة حق التصويت خال الجمعية العامة عر اســتعال اســتارات تصويت اسمية ومؤمنة؛

تســجيل وتوثيق مداوالت الجمعية العامة وضان إمكانية العودة إليها واســتعراضها الحقا.

ويجــب أن تكــون هــذه اآلليــة مؤمنــة وســهلة الولــوج بالنســبة للمشــاركني. ويتعــني جمعهــا عــى نفــس الصفحــة التــي ميكــن فتحهــا 

ــع  ــى املوق ــف ع ــذه الوظائ ــل ه ــر مث ــتعصاء تطوي ــة اس ــت. ويف حال ــى األنرتني ــدر ع ــع املُْص ــتقبال يف موق ــة االس ــن صفح ــاق م انط

اإللكــرتوين الرســمي للمصــدر، يتعــني إيجــاد آليــات بديلــة معتمــدة عــى التكنولوجيــات املتوفــرة ومتأتيــة الولــوج عــى أوســع نطــاق، 

ــرى  ــيلة أخ ــة وس ــق )streaming(، أو أي ــث املتدف ــا الب ــو، وتكنولوجي ــة الفيدي ــر تقني ــات ع ــرتوين، واالجتاع ــد اإللك ــل الري ــن قبي م

ــة. ماثل

التواصل بشــكل واضح وجيل حول ســبل عقد الجمعية العامة، خاصة حول املعلومات التالية:

األســاليب الخاصــة والطــرق الدقيقــة التــي ســتتبع يف ســر أشــغال الجمعيــة العامــة اعتبــارا إلكراهــات الســياق الصحــي الحــايل، 

وعــى الخصــوص الكيفيــة التــي ســيتم بهــا إثبــات صفــة املشــارك يف الجمعيــة العامــة والولــوج إىل الفضــاء اإللكــرتوين للجمعيــة 

العامــة؛
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 )AMMC( حول الهيئة املغربية لسوق الرساميل

تعتــر الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل الهيئــة املنظمــة لســوق الرســاميل املغربيــة . ويف هــذا االطــار، تســهر عــى حايــة املدخريــن وحســن 

ســر وشــفافية أســواق الرأســال يف املغــرب.

http://www.ammc.ma 

ســبل ضان مارسة حقوق املشــاركني يف الجمعية العامة، خصوصا:

حــق الولــوج لجميــع الوثائــق املوضوعــة رهــن إشــارة املشــاركني تطبيقــا للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة املطبقــة يف هــذا 

املجــال؛ 

حق التصويت باســتعال االستارات اإللكرتونية؛

حق اقرتاح مشــاريع قرارات عى الجمعية العامة.

ــاب  ــور إىل االكتت ــو الجمه ــي تدع ــركات الت ــن ال ــادرة ع ــندات الص ــهم والس ــيل األس ــاميل حام ــوق الرس ــة لس ــة املغربي ــويص الهيئ ت

ــة. ــات العام ــات الجمعي ــد يف اجتاع ــن بع ــاركة ع ــل املش ــن أج ــة م ــائل املتاح ــتعال كل الوس باس

   2. الرتخيص لعمليات إصدار الســندات:

تذكــر الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل الــركات التــي تدعــو الجمهــور إىل االكتتــاب، والتــي ترغــب يف القيــام بإصــدار ســندات بأنــه 

تطبيقــا ملقتضيــات املــادة 4 مــن القانــون 20.27 الســالف الذكــر، ميكــن خــال مــدة حالــة الطــوارئ الصحيــة أن يتــم الرتخيــص لهــذه 

اإلصــدارات مــن طــرف املجلــس اإلداري أو مجلــس اإلدارة الجاعيــة، دون اللجــوء إىل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمني.

ويتعــني عــى املجلــس اإلداري أو مجلــس اإلدارة الجاعيــة الــذي يلجــأ إىل اســتعال هــذه الصاحيــة أن يقــدم بشــأنها تقريــرا إىل أول 

جمعيــة عامــة للمســاهمني، والتــي يجــب أن تتــم الدعــوة إليهــا خــال أجــل أقصــاه 15 يومــا بعــد نهايــة حالــة الطــوارئ الصحيــة. 

للمزيد من املعلومات: 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل

دانية بوهالل

dania.bouhlal@ammc.ma :الريد اإلليكرتوين

الهاتف: 31 19 29 07 07


