
 
 
 

  2011يناير  17الدار البيضاء، 
 

 إشعار  رقم  11/ 05
   التطبيقية الصيغ احتساب بمنهجية متعلق

  المالية األوراق تنشيط بعملية للقيام
  ) الصادرة باللغة الفرنسيةة النسخ عليها هي  نسخة اإلشعار المعتمد( 

  
تنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم            تمم    1993 ش دل  والم  المع

  ؛ 14ة دا وبالخصوص المالمتعلق  ببورصة القيم و  45-06 و 52-01 ، 29-00 ، 34-96بقانون  رقم  
  

م     ة رق صاد والمالي ر االقت رار وزي ه بق صادق علي ضاء الم ام لبورصة الدارالبي ام الع ضيات النظ ى مقت اءا عل   1268-08بن
وز    7 الصادر بتاريخ  م                2008 يولي ة رق صاد والمالي ر اإلقت رار وزي تمم بق دل والم اريخ      10-1156المع صادر بت ل   7 ال  أبري

  ، 3.6.2 و 3.6.1 المادتين  وخاصة2010
  
 و 2006 مارس 30الصادرة بتاريخ ¨ CDVM¨ لمجلس القيم المنقولة 01 /06 مقتضيات النشرة الدورية رقم  علىابناء و

   البورصة؛م المدرجة للتداول في المتعلقة بتنشيط األسه
  
 

ىو اءا عل ضيات  بن م  مقت عار رق اريخ 08/171اإلش تنبر 19 بت ق 2008  ش ة المتعل ساب بمنهجي صيغ احت ة ال  التطبيقي
 المالية األوراق تنشيط بعملية للقيام

  
 

  : مايلي قرر
  1المادة 

  
، تم تحديد الصيغ التطبيقية للقيام بعملية تنشيط 2010 دجنبر  31 إلى يوليوز  1على أساس إحصائيات الفترة المتراوحة من 

ع في الجدول                             شراء و البي ي ال د عمليت ديمهما عن الزم تق دنيا ال األوراق المالية، و المتعلقة بسلم األسعار األقصى و بالكمية ال
  :التالي

  
 القيم   بالدرهمالحجم األدنى سلم األسعار األقصى

4,00 25 000,00   أآريد
2,38 25 000,00  غاز أفريقيا
4,00 25 000,00   التازيلحلو أآما
1,20 173 000,00 انس  ألي
4,00 25 000,00  المغرب ألمنيوم
1,20 57 000,00   أطلنطا
1,20 1 547 000,00    بنكوفا التجاري
1,20 57 000,00  أطوهال
4,00 25 000,00    نجمةأطو
4,00 25 000,00  باليما



 2

 القيم   بالدرهمالحجم األدنى سلم األسعار األقصى
1,20 727 000,00    المرآزيالشعبي البنك
1,70 25 000,00   المغرب بيرلي
1,20 220 000,00   للتجارة الخارجيةالمغربي البنك
3,07 25 000,00    للتجارة و الصناعةالمغربي البنك
4,00 25 000,00  برانوما
4,00 25 000,00  المغرب براسري
2,30 25 000,00   آارتي السعادة
4,00 29 000,00   المغرب مصرف
4,00 112 000,00  الحليب مرآز
1,22 125 000,00   الشرآة العامة العقارية
1,20 85 000,00    والسياحيالعقاري القرض
1,20 134 000,00  المغرب إسمنت
1,20 1 810 000,00   سنيا السعادة
1,97 25 000,00   لورادووآ
2,62 104 000,00    آوزيمار
2,20 25 000,00  ستيام
2,48 25 000,00   آوسباط داري
3,13 25 000,00   دالتر لفيفي المغرب
1,20 89 000,00   دلتا هولدينغ 
4,00 25 000,00  سلف دياك
1,44 55 000,00   ديسواي
1,20 848 000,00   دجى اإلنعاش الضحى
1,20 64 000,00 ل   النق
3,70 25 000,00  إيكدوم
2,31 29 000,00   فنيبروسيت
3,18 25 000,00  فرتيما
1,48 99 000,00   المغرب هولسيم
2,01 33 000,00   هايتك بيمنت سيستم
1,99 25 000,00   آوم.  مغرباب
3,74 25 000,00  إنفوليس
1,20 1 039 000,00   المغرب إتصاالت
2,89 77 000,00   البيل في
1,20 424 000,00   الفارج إسمنت
2,83 25 000,00  آريسطال لوسيور
1,97 33 000,00   ليدك
2,24 25 000,00   م 2مجموعة م 
3,83 25 000,00  أوآسجين مغرب
3,51 25 000,00   باي مغرب
1,20 173 000,00  مناجم
3,35 47 000,00   المغربية لإليجار
1,38 25 000,00   ميدبايبر
2,18 25 000,00   بميدياآو المغر
1,92 25 000,00   ميكروداتا
1,62 100 000,00   الشرآة المنجمية تويسيت
3,30 25 000,00  المغرب نكسانس
4,00 25 000,00   أولماس
2,23 25 000,00   بروموفارم
4,00 25 000,00   شرآة المنجزات الميكانكية
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 القيم   بالدرهمالحجم األدنى سلم األسعار األقصى
4,00 25 000,00   رباب
2,31 25 000,00   ريسما
2,11 25 000,00   سلفين
1,20 89 000,00  سامير
4,00 25 000,00   لألسمدة والمواد الكيماويةالشريفة الشرآة
2,86 110 000,00   إميطيرالمعدنية الشرآة
1,20 25 000,00   سنيب
4,00 25 000,00   صوفاك
1,28 160 000,00  صوناسيد
4,00 25 000,00   سوطيما
1,65 34 000,00    شمال إفريقياسطوآفيس
4,00 25 000,00   تسليف
4,00 25 000,00 ار   تيم
4,00 25 000,00   أونيمير
2,71 106 000,00  الوفاء تأمين
4,00 25 000,00  زليدجة

 
  2المادة 

 
ة، فيما يخص الكمية الدنيا الالزم تقديمها عند الشراء والبيع، على شرآة الوساطة المالية المكلفة بعملية تنشيط األوراق المالي  

و يتم تدوير الكمية التي تم احتسابها إلى العدد الصحيح  .أن تقوم باحتسابها بقسمة الحجم األدنى على السعر المرجعي اليومي
   .األعلى

 
 3المادة 

 
 .تم تحديد الوتيرة الدنيا الالزمة لتسعير أي ورقة مالية في مرة واحدة في اليوم

 
 4المادة 

  
  10/10م هذا اإلشعار يحل محل اإلشعار رق

  
 5المادة 

  
  .2011 يناير  19هذا اإلشعار يدخل حيز التطبيق ابتداءا من 

  
  
  

  مديرية األسواق
  
  


