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 اإلنترنيتالنشرة الشهرية على في استمارة االشتراك 
 
 
 

 االسم الكامل
 اسم الشرآة

 اسم المستعمل
 العنوان
 نةالمدي

 الوظيفة
 البريد اإللكتروني

 فاآس/ هاتف 
 ـ فترة االشتراك

 ـ عدد االشتراآات
 
 

 )مع احتساب الرسوم (أسعار االشتراك السنوي
 في الخانة المناسبةضع عالمة 
 من المغرب

  درهم750: الشرآات أو المؤسسات
  درهم360:       األفراد 

 
 من خارج المغرب

  درهم3000 :المؤسساتالشرآات أو 
  درهم1000:       األفراد 

 
 

 :طريقة الدفع 
  شيك بنكي محرر باسم بورصة الدار البيضاء

 البنك التجاري المغربي، وآالة القوات المسلحة الملكية الدار البيضاء / 237X 000035لحساب البنكي رقم على اتحويل بنكي 
 نقدا
 

 .يقر المشترك بأنه يقبل االلتزام بنظام االشتراك ظهره
 تاريخال

 التوقيع
 
 



 اإلنترنيتنظام االشتراك في النشرة الشهرية على 
 

 1الفصل 
 .اإلنترنيتيحدد هذا النظام شروط االشتراك في النشرة الشهرية لبورصة الدار البيضاء على 

 
 شروط االستفادة من االشتراك: 2الفصل 

 ألشخاص آخرين أو يستعمل اشتراآه  الخدمةولوجه هذهوال يجوز للمشترك أن يعطي رمز . هذا االشتراك شخصي وفردي
 .ألغراض تجارية عامة وإال ستضطر بورصة الدار البيضاء لتعليق اشتراآه

 
 

 بدء تشغيل الخدمة : 3الفصل 
 .من تاريخ التوصل بالرمز وآلمة المرورتشغيل الخدمة انطالقا يبدأ تاريخ 
 .تراك مسبقا وعند آل بداية إعادة استعمالة االشُتؤّدى قيم

حدث خارج عن إرادة بورصة وقوع  أو الضرورة القصوى إال في حالة 7  أيام على7 و24 ساعة على 24الخدمة متوفرة 
 .الدار البيضاء

 
 المساعدة التقنية : 4الفصل 

من مساء  6:30  الساعةإلىصباحا  8:00تضع بورصة الدار البيضاء رهن إشارة المشترك مساعدة هاتفية من الساعة 
 .االثنين إلى الجمعة

  26/27 26 45 22 212 وبالنسبة للمكالمات من خارج المغرب هو 080001234رقم المساعدة التقنية من المغرب هو
 

 المسؤولية : 5الفصل 
 .حواسيب الخوادمال تتحمل بورصة الدار البيضاء أية مسؤولية عن األضرار العرضية أو اإلرادية الناتجة عن ال

يلتزم المشترك بعدم استعمال هذا االشتراك ألغراض غير قانونية، وال يجوز له بأي حال من األحوال تحويل هذا االشتراك 
 .لفائدة الغير، سواء بمقابل أو بدون مقابل

 
  االشتراكإلغاءاالشتراك ومدة  : 6الفصل 

 . هذا العقد لمدة سنة، قابلة للتجديد ضمنياويبرم. يبدأ االشتراك فعليا ابتداء من تاريخ توقيعه
 . يوما15للمشترك أن يطلب إلغاء هذا االشتراك برسالة مضمونة مع إشعار مسبق بـ 

 .وتحتفظ بورصة الدار البيضاء بحق إلغاء هذا االشتراك في حال عدم التزام المشترك بمقتضيات هذا النظام
 

  االشتراكرسم : 7الفصل 
 .راك عند التوقيع على هذه االستمارة وفي بداية آل سنة االشترسمأداء يجب 


