
 

 
 
 

     2012  يناير 9الدار البيضاء في 
  

  21/08إشعار رقم 
 .نمط التداول للقيم المنقولة بمراجعة  متعلقال

  )الصادرة باللغة الفرنسية النسخالمعتمد عليها هي  اإلشعارة نسخ(
 

تنبر   21، في تاريخ  1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم   تمم    ا 1993ش دل  والم لمع
  ؛مكرر 7و خاصة المادة  المتعلق  ببورصة القيم و  45-06و  52-01,  29-00,  34-96بقانون  رقم  

  
م     ة رق ر االقتصاد والمالي رار وزي ه بق ام لبورصة الدارالبيضاء المصادق علي ام الع ى مقتضيات النظ اءا عل   1268-08بن

وز   7الصادر بتاريخ  تمم    2008يولي دل والم م      المع ة رق ر اإلقتصاد والمالي رار وزي اريخ    10-1156بق ل   7الصادر بت أبري
   , 3.3.1و   3.1.6  وخاصة المادتين  2010

  
  احتساب سيولة األسهم متعلق بطريقة  08/167شعار رقم اإل بناءا على مقتضيات 

  
  

  :مايلي  تقرر
  

  1 المادة
  

إلى               01/07/2011 منالممتدة  صائياتحاإلأساس تبعا لمراجعة نمط التداول للقيم المنقولة وعلى 
   :آما يلي التسعيرة قسيم القيم المنقولة حسب نوعية بورصة الدار البيضاء بت قامت, 30/12/2011

  
  المتداولة بالمستمر األسهم

  آوم.إب المغرب    أفريقيا غاز
  إنفوليس    أليانس

  إتصاالت المغرب    ألمنيوم المغرب
  *يوم المغربجيط ألمن    أطلنطا

  البيل في    التجاري وفا بنك
  إسمنت الفارج    أوطوهال

  آريسطال لوسيور    البنك المرآزي الشعبي
  ليدك    البنك المغربي للتجارة الخارجية
  م2مجموعة م    البنك المغربي للتجارة والصناعة

  مغرب أوآسجين    آارتيي السعادة
  مناجم    مرآز الحليب

  ميدبايبر    الشرآة العامة العقارية
  مدياآو المغرب    القرض العقاري والسياحي

  ميكروداتا    إسمنت المغرب
  الشرآة المنجمية تويست    سنيا السعادة



  المتداولة بالمستمر األسهم
  بروموفارم    آولورادو
  شرآة المنجزات الميكانيكية    آوزيمار
  ريسما    ستيام

 *الشرآة المغاربية لنقديات    داري آوسباط
  سلفين    دالتر لفيفي المغرب

  سامير    ولدينغدلتا ه
  الشرآة المعدنية إميطير    دياك سلف
  سنيب    ديسواي

  صوفاك    دجى اإلنعاش الضحى
  صوناسيد    النقل

  شمال إفريقيا سطوآفيس    فيني بروسيت
  *ستروك للصناعة    هولسيم المغرب

  تأمين الوفاء    هايتك بيمنت سيستم
  

  في اليوم  المتداولة بالثابث المتعدداألسهم 
  لإليجار المغربية    أآريد

  نكسانس المغرب    *أفريك أندوستري
  أولماس    أآما لحلو التازي
  ربابشرآة     أطو نجمة
  الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية    باليما
  سوطيما    برانوما

  تاسليف    براسري المغرب
  تيمار    مصرف المغرب

  أونيمير    إآدوم
  زليدجة    فرتيما

      مغرب باي
  

  .آة أدرجت مؤخراشر* 
  
  

  2 المادة
  
  .2011/94يحل محل اإلشعار رقم اإلشعار  هذا
  

  3 المادة
  

  .2012يناير 16 مناإلشعار حيز التنفيذ ابتداء  هذامقتضيات  تدخل
  
  
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
  
  
  
  
  


