
 
 

  2008 أآتوبر 22الدارالبيضاء في 
  
  

  08/519 إشعار رقم
  متعلق بطرق احتساب الحجم األدنى للكتل

  نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة العربية
 

م                   انون رق ة ق صادر بمثاب شريف ال ر ال م            1-93-211بناءا على مقتضيات الظهي انون  رق تمم  بق دل  والم ،  34-96 ،  المع
 ،  مثلث19 مكرر 7و ، 4د وا و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم45-06 و 01-52 ، 00-29

  
م  ة رق صاد والمالي ر اإلقت رار وزي ه بق ضاء المصادق علي دار البي ام لبورصة ال ام الع ضيات النظ ى مقت اءا عل   1268-08بن

  3.7.11 و .13.7 وخاصة المادتان 2008 يوليوز 7الصادر بتاريخ 
 

  ما يلي قرر

1المادة   

 :يتم تحديد الحجم األدنى للكتل الخاص بكل ورقة مالية حسب تطور المعايير التالية، خالل األشهر الثالثة السابقة
  المعدل اليومي لألوراق المالية المتبادلة على السوق المرآزي؛ •
  المسجل على سوق الكتل؛السعر المتوسط •
 ي؛المسجل على السوق المرآزالسعر المتوسط  •
 متوسط الكمية المتبادلة على سوق الكتل؛ •

 
  .يتم تحديد طرق احتساب الحجم األدنى للكتل بالنسبة لألوراق المالية المدرجة حديثا في نشرة خاصة

 

2المادة   

إذا تجاوز الحجم الموافق لثالث مرات متوسط آمية األوراق المالية المتبادلة على السوق المرآزي خالل األشهر الثالثة 
خيرة متوسط حجم سوق الكتل، يكون الحجم األدنى للكتل المعتمد مساويا لثالث مرات المتوسط اليومي لألوراق المالية األ

  . المتبادلة على السوق المرآزي
  

في الحالة المعاآسة، يكون الحجم األدنى للكتل هو الكمية المحصل عليها من خالل قسمة الحجم المتوسط لسوق الكتل، على 
  . لصفقات سوق الكتل خالل األشهر الثالثة األخيرةالسعر المتوسط

، أعلى، أي 300، 200، 100(و يكون الحجم األدنى للكتل الذي تم اعتماده في النهاية مساويا ألحد أقرب األرقام المعيارية
  .للحجم األدنى للكتل) 100عدد مضاعف ل 

 3المادة 

ق المالية المتحفظ عليها، و الخاضعة للتسعير المستمر،  على آميات مساوية يجب أن تتم صفقات الكتل، الخاصة باألورا
  .لثالث مرات على األقل الحجم األدنى للكتل الخاص بالورقة المالية المعنية



 

4المادة   

قة مالية  ور5 000 ورقة مالية بالنسبة لألوراق المالية الممثلة لمديونية الرأسمال، و في 100تم تحديد العتبة الدنيا في 
  . درهم، أو في آمية مماثلة حسب القيمة االسمية100بالنسبة لألوراق المالية الممثلة لملكية الرأسمال البالغة قيمتها االسمية 

5المادة   

 .ال تخضع حقوق التخصيص و االآتتاب لصفقات الكتل
 
 

6المادة   
  07/94 هذا اإلشعار يحل محل اإلشعار رقم

  
 7المادة 

 ار حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ نشره يدخل هذا اإلشع
  
  
  واقـــرية األســـمدي


