قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة للحصول على الموافقة المسبقة للهٌئة فٌما
ٌخص العملٌات التً تهدف الى تغٌٌر فً األغلبٌة أو التحكم المباشر أو الغٌر
مباشر الذي تفوق نسبته  % 03من رأسمال الشركة

المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع القيام بها:
)1
أ) وضع المفوت إلٌهم داخل المقاولة فً تارٌخ التفوٌت (عضو أو غٌر عضو بمجلس اإلدارة
أو اإلدارة الجماعٌة أو الرقابة أو أي لجنة أخرى محدثة داخل مقاولة التأمٌن وإعادة التأمٌن
المعنٌة).
ب) المعلومات المتعلقة بما ٌلً:
 .1طبٌعة العملٌة وآلٌاتها ؛
 .2وصف التركٌبة القانونٌة والمالٌة للعملٌة والوثائق المتعلقة بها؛
 .3عدد وطبٌعة أسهم المقاولة التً فً حوزة المفوت إلٌهم قبل وبعد العملٌة؛
 .4قٌمة األسهم المتوفر علٌها من رأس المال االجمالً معبر عنها بالنسبة المئوٌة من هذا
الرأس المال؛
 .5عدد األسهم المفوتة وطبٌعتها ؛
 .6سعر التفوٌت ؛
 .7تارٌخ اإلنجاز ؛
 .8الشروط التً ٌتوقف علٌها إنجاز العملٌة ،عند االقتضاء؛
 .9قرار تعٌٌن أجهزة جدٌدة للتقرٌر أو لتدبٌر المقاولة ،عند االقتضاء؛
 .11التأثٌر الكبٌر على المستخدمٌن مع تبٌان المهن والوحدات المعنٌة وإعطاء تطور األعداد
اإلجمالٌة للمستخدمٌن حسب الوحدات وتحدٌد ما إذا كان مسلسل االستشارة مع األجهزة
التمثٌلٌة للمستخدمٌن قد تم تفعٌله أم ال.
ج) مخطط أعمال ٌتضمن المعلومات التالٌة:
 -1مخطط للتنمٌة االستراتٌجٌة ٌوضح بصفة عامة األهداف األساسٌة لعملٌة االقتناء وأهم
الطرق التً سٌتم اللجوء إلٌها لتحقٌق هاته األهداف؛
 -2تقدٌر القوائم المالٌة الخاصة بالمقاولة لمدة ثالث ( )13سنوات وكذا القوائم المالٌة المجمعة،
عند االقتضاء؛
 -3مذكرة توضح تأثٌر عملٌة االقتناء على الحكامة وعلى الهٌكل التنظٌمً العام للمقاولة.
د) مذكرة تعطً معلومات حول كٌفٌات تموٌل العملٌة.

 )2المعلومات المتعلقة بالمفوت إليهم :
أ /بالنسبة لألشخاص الذاتيين:
 -1األسماء الشخصٌة والعائلٌة والموطن والجنسٌة وتارٌخ ومكان االزدٌاد ؛
 -2نسخة من السجل العدلً مؤرخة بأقل من ثالثة ( )3أشهر أو وثٌقة تقوم مقامه مسلمة من
طرف سلطة قضائٌة أو إدارٌة مختصة .كما ٌجب علٌهم تقدٌم تصرٌح بالشرف ٌشهدون فٌه
بأنهم لم ٌكونوا محل أي من األحكام الواردة فً المادة  227من القانون رقم  17.99السالف
الذكر؛
 -3بٌان وصفً ٌتضمن معلومات عن أنشطتهم ٌوضح على الخصوص:
 طبٌعة أنشطتهم المهنٌة الحالٌة وتلك التً مارسوها قبل طلب الموافقة المسبقة السالفة الذكر؛ إذا سبق وأن كانوا موضوع فصل أو إجراء مماثل؛ المعلومات المالٌة ،بما فٌها التصنٌف والتقارٌر العمومٌة حول الشركات المراقبة أو المسٌرةمن طرف المفوت إلٌه؛
 وصف المصالح المالٌة وغٌر المالٌة أو عالقات المفوت إلٌه مع : كل مساهم فً المقاولة؛
 كل عضو فً مجلس االدارة أو فً مجلس الرقابة أو األشخاص المكلفٌن بتسٌٌر أو تدبٌر
المقاولة؛
 المقاولة بنفسها أو المجموعة التً تنتمً إلٌها؛
 وصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إلٌه من شأنه خلق تضارب المصالح مع المقاولةوالحلول الممكنة لمعالجة هذا التضارب؛
 إذا سبق وأن كان هؤالء األشخاص موضوع عقوبات تأدٌبٌة متخذة من طرف سلطة مراقبةأو هٌئة مهنٌة مختصة أو رفض تقٌٌدهم فً الئحة مهنٌة؛
 إذا سبق وأن كانوا موضوع فصل أو إجراء مماثل من أجل خطإ مهنً؛ إذا سبق وأن زاولوا مهام متصرف أو مدٌر داخل مقاوالت كانت موضوع إجراءات تقوٌمٌةأو موضوع تصفٌة؛
 -4كل المعلومات التً تمكن من تقٌٌم وضعٌة ذمتهم المالٌة.
ب /بالنسبة لألشخاص االعتباريين:
 -1هوٌة أو محل إقامة المساهمٌن المباشرٌن أو غٌر المباشرٌن ،الذٌن ٌتوفرون فٌها على
مساهمة تساوي أو تفوق ثالثٌن بالمائة ( )%31أو تمكنهم من ضمان التحكم الفعلً فً المقاولة،
وفً حالة شركة تعاضدٌة للتأمٌن ،كٌفٌة تكوٌن الرأسمال التأسٌسً؛
 -2وثٌقة تثبت تأسٌسهم بشكل قانونً ،ماعدا إذا كانوا مقاوالت للتأمٌن وإعادة التأمٌن
ومؤسسات ائتمان معتمدة؛
 -3الئحة المسٌرٌن الرئٌسٌٌن مرفوقة بسٌرتهم الذاتٌة؛
 -4توزٌع رأس المال وكذا الئحة المساهمٌن الرئٌسٌٌن وحصة كل واحد منهم فً الرأسمال ؛
 -5وصف أنشطة هؤالء األشخاص وتفصٌل مساهماتهم فً مقاوالت التأمٌن وإعادة التأمٌن
المغربٌة أو األجنبٌة ،عند االقتضاء؛
 -6وصف المصالح المالٌة وغٌر المالٌة أو عالقات المفوت إلٌه مع:

 كل مساهم آخر بالمقاولة؛
 كل عضو فً مجلس االدارة أو فً مجلس الرقابة أو األشخاص المكلفٌن بتسٌٌر أو تدبٌر
المقاولة؛
 المقاولة نفسها أو المجموعة التً تنتمً إلٌها؛
 -7وصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إلٌه من شأنه خلق تضارب المصالح مع المقاولة
والحلول الممكنة لمعالجة هذا التضارب؛
 -8إذا كان هؤالء األشخاص ٌنتمون إلى مجموعة ،إعطاء الئحة أهم الوحدات المكونة لهذه
المجموعة معززة بهٌكل تنظٌمً مفصل للمجموعة ؛
 -9إذا سبق وأن كان هؤالء األشخاص موضوع بحث أو مسطرة مهنٌة أو إدارٌة أو قضائٌة،
الكشف عن العقوبات أو التبعات المالٌة الناتجة عنها أو الممكن أن تنتج عنها؛
 -11الحصٌلة وحساب العائدات والتكالٌف وتقارٌر التسٌٌر السنوٌة والقوائم المالٌة لثالث ()13
سنوات األخٌرة المختتمة؛
 -11نسبة تغطٌة هامش المالءة إذا تعلق األمر بمقاولة للتأمٌن وإعادة التأمٌن أو مستوى
المالءة بالنسبة لمؤسسات اإلئتمان ،وكذا وثٌقة تثبت اعتماد هذه الهٌئات.

