
 

 

 

IN-2020-004 تعليمات رقم 
(نسخة التعليمات المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

أوقات التداول الحدث

- موضوع التعليمة

أوقات التداول

- مرجعية

بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151 الصادر في 21 ذي القعدة 25 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق
ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في الستثمار المالي وتحديدا المواد 5 و6

 --
بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بملحق قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 19-2208

الصادر بتاريخ 29  شوال 1440/ 03 يوليوز 2019 ، و تحديدا المواد 4.3.48 و 4.3.75
--

قرر مايلي :
                            

- مضمون التعليمة

المادة 1
تتوافق أوقات تداول األدوات المالية بشكل استثنائي مع تلك المطبقة عادةً خالل شهر رمضان. تتحدد هذه األوقات من االثنين إلى

الجمعة كما يلي:
دفتر األوامر المركزي :

المجموعة 05
المجموعة 03، 04، 06
و07

المجموعة 01 المرحلة/المجموعة

08h10 08h10 08h10 البداية
(PRN) ما قبل التداول  

09h15 09h15 09h15 النهاية

- - 09h15 البداية
(FO) ثابت االفتتاح  

- - *T0 + 10h00 النهاية

- -  FO التداول المستمر البداية نهاية 
(NEC)- - 13h20  النهاية

09h15 09h15 13h20 البداية
(FC) ثابت اإلغالق  

*T3 + 13h00 *T2 + 12h30 *T1 + 13h30 النهاية
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 FC نهاية  FC نهاية  FC البداية نهاية  حساب سعر اإلغالق
(CPC) ونشرهFC  1 دقيقة  +  نهاية FC  1 دقيقة  +  نهاية FC  1 دقيقة  +  نهاية النهاية

- - CPC التداول بسعر اإلغالق البداية نهاية  
 (NCC)- - CPC  النهاية9 دقائق  +  نهاية

CPC نهاية CPC نهاية  NCC البداية نهاية
   ما بعد التداول
   (PON) 15 دقيقة

CPC  نهاية  +
15 دقيقة 
CPC  نهاية  +

15 دقيقة 
NCC  نهاية  +

النهاية

*T2 , T1, T0 و T3 هي مدد عشوائية ≥ 60 ثانية. ويتم تحديدها، حسب كل أداة، بشكل تلقائي بواسطة النظام.
--

دفتر أوامر الكتل :     

المجموعة 03،01، 04، 05، 06 و07 المرحلة/المجموعة

08h10 البداية
(PRN) ما قبل التداول  

10h00 النهاية

10h00  البداية
(NEC) التداول المستمر 

13h40  النهاية

13h40 البداية
   (PON) ما بعد التداول   

13h55 النهاية

--
المادة 2

هذه التعليمة تلغي و تعوض التعليمة رقم 19/017.
-

المادة 3
هذه التعليمة تدخل حيز التنفيذ إبتداء من 24 مارس 2020

2 

ENR.GSCSO.172.1
تاريخ : 23/03/2020


