
 مقدم الطلب تعريف: 1االستمارة رقم 
 ومضمون االستمارة  تصميم

 املؤسسني عريفت .1
 والتسيري والتدبري اإلدارة أجهزةأعضاء  .2
 حاصلني على ترخيص متعهدين آخرينرأمسال  يفمقدم الطلب  مسامهة .3
 يف رأمسال شركات إلصدار الصحف أو للنشر، مقدم الطلب مسامهة .4
    بتأجري التسيريجتارية مرتبطة خبدمة مسعية بصرية  صولأ على ،أو مع شركائه الفرديةبصفته  امتالك املرتشح،  .5
 توزيع رأس املال االجتماعي .6
 املسامهني نشاط .7
 املؤهل املتعهد .8
 هلم مرخص آخرين تعهدينمرأمسال  يف املسامهني مشاركة .9

 شركات إلصدار الصحف أو للنشر رأمسال يف املسامهني مشاركة .10
 التسيري بتأجري بصرية مسعية خبدمة مرتبطة جتارية صولأ على ،مع شركائهمالفردية أو  مبصفته توفرون،املسامهون امل .11
 املسامهني بني العالقة .12

 
 الشركة: .......................................................................................... تسمية 
  :الشكل القانوين...................................................................................... 
 بالسجل التجاري: ...................................................................... لتقييدتاريخ ا 
  لشركةل االجتماعي قراملعنوان...................................... :... 
  (:االجتماعي هامقر عن  ت)إذا اختلف كاتباملعنوان 

.................................................. 
...................................................................................................... 

 (:.....................................اهلاتف )احملمول(: .................................اهلاتف )الثابت 
 ..................................... :الفاكس:............................................املوقع اإللكرتوين 

 
 
 :1هوية املؤسسني /1

                                                           
 .التجاريالشركة بعد بالسجل  تقيدهذا اجلدول فقط إذا مل يمأل   1



 مضبوطة معلومات 2اهلويةإثبات  بطاقةرقم  اجلنسية اهلوية
    
    
    

 

 :3اإلدارة والتسيري والتدبريأجهزة أعضاء  /2

 4دائمالمثل امل الوظائف اهلوية
   
   
   

 

 حاصلني على ترخيص: متعهدين آخرينرأمسال مسامهة مقدم الطلب يف  /3

 الشركة اسم) املتعهدهوية 
بالسجل  تقييدهارقم  &

 (التجاري

مباشرة أو عن طريق 
 5بةمراق  شركة 

 شهادات %عدد و
 6االستثمار احملتفظ هبا

حقوق  %عدد و
 7التصويت املتوفر عليها

األسهم  %عدد و
 اململوكة

     
     

 

 

 :للنشر أو الصحف إلصدار شركات رأمسال يف الطلب مقدم مسامهة/4

                                                           
 باملغرب بالنسبة لألجانب املقيمني التسجيلبطاقة يتعلق األمر هنا ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة، جواز السفر بالنسبة لألجانب غري املقيمني و   2

 .اعيةواإلدارة اجلم الرقابةجملس جملس اإلدارة واملديرية العامة أو ، اإلدارة والتسيري والتدبري بأجهزةنعين   3
 .خاص ماديونأشالذين هم بالنسبة لألعضاء   4
 .حسب رأس املال أو حق التصويت() املسامهةحجم طبيعة و ، جتدر اإلشارة إىل امسها وسجلها التجاري وكذا مراقبة شركةإذا متت املشاركة عن طريق   5
 .بالرجوع إىل رأس املال التأسيسي االستثمار واألسهم شهاداتبيتم احتساب مجيع النسب املتعلقة   6
 .سهميتم احتساب مجيع النسب املتعلقة حبقوق التصويت بناء على جمموع حقوق التصويت، مبا فيها اليت ترتبط باأل  7



رقم  & اسم الشركة) هوية املتعهد
 بالسجل التجاري( تقييدها

مباشرة أو عن طريق 
 8 مراقبةشركة 

 شهادات %عدد و
االستثمار احملتفظ 

 هبا

حقوق  %عدد و
التصويت املتوفر 

 عليها

 األسهم اململوكة %عدد و

     
     

 

 :ة بصرية بتأجري التسيري جتارية مرتبطة خبدمة مسعي صولأ على ،أو مع شركائه بصفته  الفرديةامتالك املرتشح،  /5

بالسجل  قييدهات& رقم  الشركة اسم)بتأجري التسيري اململوكة  صولاأل حتديد
 التجاري(

 حقوق التصويت املتوفر عليها % رأس املال املتوفر عليه %

   
   

 

 توزيع رأس املال االجتماعي: /6

عليها املتوفر التصويت حقوق عدد املسامهة القارة  احملتفظ االستثمار شهاداتعدد  
 هبا 

اململوكةد األسهم عد  املساهم 

     

 اجملموع    

 

 

 

 

                                                           

 (. التصويت حق أو املال سرأ)حسب  املسامهةيتوجب حتديد امسها وسجلها التجاري وطبيعة وحجم  ،مراقبة شركةإذا متت املشاركة عن طريق   8



 :املسامهني نشاط /7

الفعلينشاط ال  املساهم9 غرض الشركة 

   

   

 املتعهد املؤهل: /8
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 :ترخيصحاصلني على  آخرين تعهدينم رأمسال يف املسامهني مشاركة /9

 
 هارقم تقييدو  الشركة اسم) هوية املتعهد 10ملساهما

 بالسجل التجاري(
 شهادات %عدد و

االستثمار احملتفظ 
 هبا

حقوق  %عدد و
التصويت املتوفر 

 عليها

 األسهم اململوكة %عدد و

     
     

 

 

 

 

                                                           
 .االستثمار شهادات من المستفيدينوحق التصويت  من المستفيدينتجدر اإلشارة كذلك إلى   9

  االستثمار شهاداتتجدر اإلشارة كذلك إلى المستفيدين من حق التصويت والمستفيدين من  10



 :شركات إلصدار الصحف أو للنشر رأمسال يف املسامهنيمشاركة  /10 

شركات إلصدار الصحف أو هوية  11 املساهم
 رقم تقييدهاو  الشركة اسم) للنشر،

 بالسجل التجاري(

 شهادات %عدد و
 االستثمار احملتفظ هبا

حقوق  %عدد و
 التصويت املتوفر عليها

 األسهم اململوكة %عدد و

     
 

 :التسيري بتأجري بصرية مسعية دمةخب مرتبطة جتارية صولأ على ،أشخاص آخرينمع  أو الفردية مبصفته املتوفرون، املسامهون /11

 رقم&  كةالشر  اسم) التسيري بتأجري اململوكة صولاأل حتديد 12 املساهم
  (التجاري بالسجل تقييدها

 حقوق التصويت املتوفر عليها % رأس املال املتوفر عليه %

    
    

 :13 نياملسامهبني  العالقة /12

 16الذين جتمعهم عالقة املسامهنيهوية  15طبيعة العالقة بينهم  14توضيحات
   

   

 

 :117االستمارة رقم  – الوثائق المطلوبة

 الشركة: مت تأسيسإذا 

 لشركةل النظام األساسينسخة مطابقة لألصل من  .1
 (7بالسجل التجاري )النموذج  التقييد شهادة  .2
 الرقابةو جملس نسخة مطابقة لألصل من الوثيقة االجتماعية املتعلقة بتعيني أعضاء جملس اإلدارة أ .3

                                                           
 .االستثمارشهادات  من والمستفيدين التصويت حق من المستفيدينتجدر اإلشارة كذلك إلى   11
 االستثمار. شهاداتتجدر اإلشارة أيضا إلى المستفيدين من حق التصويت والمستفيدين من   12
المستفيدين من حق تجدر اإلشارة إلى وجود أم عدم وجود روابط عائلية أو روابط البنوة أو التحالف أو روابط رأسمالية بين حملة األسهم و/أو   13

 .التصويت
 ينبغي وصف عالقة الرأسمال إن وجدت.  14
 عالقات أخرى رأس المال او 15
 نفسها. االستثمار أو حقوق التصويت المشتركة في الخانة شهاداتوالمستفيدين من  المساهمينتجدر اإلشارة إلى هوية كل  16
أة العليا لالتصال السمعي البصري عند االقتضاء، اثناء المراحل الهيإلى  1الملف المتضمن للوثائق المطلوبة في إطار االستمارة رقم إرسال يجب   17

 .ةالمتعلقة بدراسة الطلبات والتي سيعتمد عليها في منح الرخص



ملدراء العامون، إن وجدوا ) أو من نسخة مطابقة لألصل من حمضر اجمللس اإلداري املتعلق بتعيني الرئيس، واملدير أو ا .4
 ر العام(واملدي مدير عام واحد أو أعضاء اإلدارة اجلماعية متعلق بتعينيالرقابة  جملسحمضر 

 يري والتدبرينسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية اخلاصة بأعضاء أجهزة اإلدارة والتس .5
 املسامهة القارةهنائي بضمان ثابت و  تزامال .6
 بصري.أي وثيقة تثبت التجربة الناجحة للمتعهد املؤهل يف جمال االتصال السمعي ال .7

  : 18التأسيسإذا كانت الشركة يف طور 

 إمضاءات املؤسسني مصادق عليها  حتملاألصلية ملشروع النظام األساسي  الوثيقة .8
 الئحة تضم اهلوية الكاملة للمؤسسني .9

 املسامهة القارةالتزام ثابت وهنائي بضمان  .10
 البصري أي وثيقة تثبت التجربة الناجحة للمتعهد املؤهل يف جمال االتصال السمعي .11

 فاق الوثائق التالية:توجب كذلك إر من رأس املال وحقوق التصويت، ي %10يف حال مل حيصل املتعهد املؤهل بعد على 

أجل ال ، يف 19التصويت وحقوق املال رأس منعلى األقل % 10 أو اكتتاب اقتناءبللمتعهد املؤهل  التزام ثابت وهنائي .12
 الرتخيص من الشركة.عد احلصول على مخس عشرة يوما ب يتعدى

إىل  جتماعي وحقوق التصويترأس املال االمن  %10ل املسامهنيأو املساهم حالة نهائي بإال التعهدشهادة   .13
، املسامهنيأو حمضر اجتماع املتعهد املؤهل، يف غضون مخس عشرة يوما من تاريخ احلصول على الرخصة من الشركة )

مخس عشرة يوما من تاريخ  لداخل أج جيب القيام بهمتعلق بقرار زيادة رأس املال املخصص للمتعهد املؤهل والذي 
 على الرتخيص(. حصول

 

                                                           
بت التأسيس النهائي للشركة، كما تمت اإلشارة إليه في الفقرة عندما تكون الشركة في طور التأسيس، ال تمنح الرخصة إال إذا تم اإلدالء بوثائق تث  18

 .السابقة
 . لمبطلالشرط اتمنح الرخصة تحت هذا   19


