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 13/12إشعار رقم 

  مسطرة حجز القيم المنقولة المسعرةبالمتعلق 
  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية ةنسخ( 

  
 

شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
و المتعلق  ببورصة القيم  45-06و  52-01,  29-00,  34-96ل  والمتمم  بقانون  رقم  المعد  1993

   .مكرر منه 7  وبالخصوص المادة 
  

بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
- 1156تمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم والم المعدل 2008يوليوز  7الصادر بتاريخ   08-1268
  .20.4.3 و 10.3.3تين وخاصة الماد 2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10

  
  : تقرر ما يلي

  
    1المادة 

  
يتم حجز تسعير سند ما بمجرد أن يصبح سعر التنفيذ الناتج عنه عند مقابلة األوامر بغرض خلق صفقة 

  . بات التغير المرخص بهاواحدة أو عدة صفقات قابال لتجاوز عت
  

يؤدي التجاوز إلى حجز السعر على االرتفاع، إذا آان التجاوز من جهة العتبة العليا أو على االنخفاض إذا 
  . آان التجاوز من جهة العتبة الدنيا

  
    2المادة 

  
سمى يؤدي تجاوز عتبات الحجز خالل حصة التسعير المستمر إلى توقف مؤقت لتسعير القيمة المعنية، ت

في حالة تأآيد األمر الذي آان وراء التجميد من طرف شرآة البورصة، فإن بورصة الدار . تجميد القيمة
في حالة العكس، فإن بورصة . لهذا اإلشعار 5البيضاء تحجز القيمة حسب الكيفيات الواردة في المادة 

   .الدار البيضاء تفرج عن تجميد القيمة
  

    3المادة 
  



ضعة لنظام تسعير ثابت واحد في اليوم، بعد الحجز، فإن بورصة الدار البيضاء تبرمج بالنسبة للقيم الخا
  : فترة ثانية ما قبل االفتتاح

  دقيقة بالنسبة لسندات االعتماد؛  30ل  -
 ؛ 11دقيقة بالنسبة للخطوط الثانوية لمجموعة التسعير  15ل  -
  .13دقائق بالنسبة للخطوط الثانوية لمجموعة التسعير  5ل  -
ا ما عاد سعر االفتتاح النظري إلى العتبات المرخص بها في نهاية هذه الفترة فإن القيمة تسعر عند إذ

 . وإال تبقى القيمة محجوزة حتى حصة البورصة الموالية. االفتتاح
 

  4المادة 
  

ال  بالنسبة للقيم الخاضعة لعدة أنظمة تسعير ثابت في اليوم، بعد حجز قيمة ما خالل عملية تسعير ثابت،
  .تبرمج بورصة الدار البيضاء أية فترة إضافية ما قبل االفتتاح

  
  5المادة 

  
  : بالنسبة للقيم الخاضعة لنظام التسعير المستمر تحدد مسطرة الحجز آما يلي

  
  :حجز عند االفتتاح -

 
ل إذا ما بقيت القيمة محجوزة خال. دقيقة 15تبرمج بورصة الدار البيضاء فترة ما قبل افتتاح ثانية ل 

من السعر المرجعي وتبرمج  %10االفتتاح الثاني تقوم بورصة الدار البيضاء بتوسيع عتبة التغير بنسبة 
إذا ) الواحدة بعد الزوال خالل شهر رمضان(افتتاح على رأس آل ساعة، حتى الساعة الثالثة بعد الزوال 

  .ظلت القيمة محجوزة
  

إذا ظلت القيمة محجوزة قبل المرور إلى فترة ما قبل اإلغالق فهي تشارك في نظام التسعير الثابت عند 
  . اإلغالق

  
  : الحجز خالل الحصة نتيجة للتجميد -

 
بين الساعة (دقيقة بعد الزوال  45دقيقة صباحا والساعة الثانية و 30تجميد حاصل بين الساعة التاسعة و

  )دقيقة بعد الزوال خالل شهر رمضان 45ا والساعة الثانية عشرة ودقيقة صباح 30التاسعة و
  

 .دقائق 5تبرمج بورصة الدار البيضاء فترة ما قبل افتتاح ثانية ل 
  

إذا ما تم مرة أخرى حجز القيمة خالل االفتتاح الثاني تقوم بورصة الدار البيضاء بتوسيع عتبة التغير 
ضاء، وتبرمج افتتاحا على رأس آل ساعة، حتى الساعة من السعر المرجعي، عند االقت %10بنسبة 

  . ، إذا ما ظلت القيمة محجوزة)الساعة الواحدة بعد الزوال خالل شهر رمضان(الثالثة بعد الزوال 
  

إذا ظلت القيمة محجوزة قبل المرور إلى فترة ما قبل اإلغالق فهي تشارك في نظام التسعير الثابت عند 
  . اإلغالق

  
بعد (دقيقة بعد الزوال وحتى الساعة الثالثة والربع بعد الزوال  45ين الساعة الثانية وتجميد حاصل ب

  )دقيقة بعد الزوال وحتى الساعة الواحدة والربع بعد الزوال خالل شهر رمضان 45الساعة الثانية عشرة و



  
قتضاء، وتبرمج من السعر المرجعي، عند اال %10تقوم بورصة الدار البيضاء بتوسيع عتبة التغير بنسبة 

ال يمكن أن . فترة ما قبل افتتاح ثانية تحدد مدتها حسب الوقت المتبقي بين لحظة الحجز وما قبل اإلغالق
  .   دقائق 5تتجاوز المدة القصوى لفترة ما قبل االفتتاح 

  
عند  إذا ظلت القيمة محجوزة قبل المرور إلى فترة ما قبل اإلغالق فهي تشارك في نظام التسعير الثابت

  . اإلغالق
  

الساعة الواحدة والربع بعد الزوال خالل شهر (تجميد حاصل بعد الساعة الثالثة والربع بعد الزوال 
  )رمضان

    
من السعر المرجعي بالنسبة لقيم المجموعة  %10تقوم بورصة الدار البيضاء بتوسيع عتبة التغير بنسبة 

  .    ر الثابت لإلغالق، عند االقتضاء، وتشارك القيمة في نظام التسعي01
  

  : الحجز عند اإلغالق -
 

خالل فترة ما قبل " قيمة غير محجوزة"ال يؤخذ الحجز عند اإلغالق بعين االعتبار إذا آان للقيمة وضع 
  . اإلغالق

  
  6المادة 

  
في حالة حجز تسعير قيمة ما خالل ثالث حصص بورصة متتالية، تقوم بورصة الدار البيضاء في الحصة 

صباحا باستبعاد األوامر المسببة للحجز وبتسعير  11نتيجة لحجز القيمة خالل االفتتاح في الساعة الثالثة 
  .  القيمة المعنية إذا ما سمحت حالة سوق القيم بذلك

  
حين الشروع في مسطرة استبعاد األوامر يمنع تغيير األوامر أو إدراجها أو إلغاؤها وذلك حتى يتم إنهاء 

  . تح القيمةالمسطرة المذآورة وف
  

غير أنه إذا لم تبرر حالة سوق القيمة حجز هذه األخيرة فيمكن ارتقاب هذه المسطرة االستثنائية منذ حصة 
  .  الحجز األولى

  
  7المادة 

 
 . 11/164رقم هذا اإلشعار يلغي ويحل محل اإلشعار 

  
    8المادة 

 
 .04/02/2013ابتداء من  تدخل مقتضيات هذا اإلشعار حيز التنفيذ

  
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
          


