
 

 

 

AV-2017-036 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

الخصائص الرئيسية التفاقية تنشيط التداول الحدث

أفما القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

الخصائص الرئيسية التفاقية تنشيط التداول الخاصة بأسهم أفما

- مرجعية

- بناء على الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 1-93-211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الذي تم تعديله و استكماله من خالل صدور القوانين رقم
34-96، 29-00، 52-01، و 45-06 المتعلقة ببورصة القيم و تحديدا المادة 7 مكرر

- بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة القيم المنقولة، الذي صادق عليه وزير االقتصاد و المالية من خالل إصدار القرار الوزاري رقم 08-1268
الصادر أبريل 2010 ,رقم 14-30  بتاريخ 7  الصادر  بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم 10-1156  المعدل والمتمم  يوليوز 2008  بتاريخ 7 

المادة 3.1.9؛ بتاريخ 4 يوليوز2016  تحديدا  الصادر  بتاريخ 6 يناير2014 و رقم 16-1955 
SOGECAPITAL تتمثل الخصائص الرئيسية التفاقية تنشيط التداول الخاصة بأسهم أفما ، الموقعة بتاريخ 01/04/2017 بين شركة البورصة -

BOURSE ,الشركة المعنية و المساهمين باألوراق المالية و المساهمين النقديين كما يلي :

- الخصائص الرئيسية التفاقية تنشيط التداول

يتعين على شركة البورصة أن تعرض عند الشراء و عند البيع الكمية الدنيا المحددة لألوراق المالية، و يتم تحيينها دوريا و تصدر في نشرة لبورصة
الدار البيضاء. ال يمكن أن تقل هذه الكمية عن 000 25 / آخر سعر مرجعي.

.
يتم تقديم الكمية الدنيا المذكورة بأسعار متضمنة في سلم أقصى معين، يتم تحيينه دوريا و يصدر في نشرة لبورصة الدار البيضاء. ال يمكن أن يتعدى هذا

السلم 4 % مقارنة مع السعر المرجعي المسموح به لدى بورصة الدار البيضاء (الحد األعلى/ الحد األدنى > أو =  1,04).
.

يتعين على شركة البورصة ضمان وتيرة تسعير يومية على األقل للورقة المالية المحددة، يتم تحيينها دوريا و تصدر في نشرة لبورصة الدار البيضاء.
.

فيما يلي، أهم خصائص إتفاقية تداول أسهم "أفما" :
SOGECAPITAL BOURSE : شركة البورصة المسؤولة عن التنشيط -

- المساهمة باألوراق المالية : 791
- المساهمة النقدية : 440.982,41 درهم

- تاريخ بداية التنشيط : 02/05/2017
- مدة التنشيط (بالشهر) : 12
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