
 

 

 

AV-2016-133 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

كيفية إلغاء المعامالت الحدث

- موضوع اإلشعار

كيفية إلغاء المعامالت

- مرجعية

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1-93-211 بتاريخ 21 شتنبر 1993، المعدل والمتمم بالقوانين
رقم 34-96، 29-00، 52-01 و45-06 المتعلقة ببورصة القيم خاصة المواد 4 و7 مكرر، و19

بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بقرار  وزير االقتصاد والمالية رقم 1268-08 الصادر
بتاريخ 7 يوليوز 2008 المعدل والمتمم بقرارات وزير االقتصاد والمالية رقم 1156-10 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010 , رقم
و  3.3.43 لمواد  ا وخاصة   2016 يوليوز   4 بتاريخ   16-1955 2014  ورقم  ناير  ي  6 بتاريخ   14-30

                    : يلي   ما قرر                                             .3.3.44

- المادة  1

تقوم بورصة الدار البيضاء بدراسة كل طلب إلغاء لمعاملة أوعدة معامالت في الحاالت اآلتية:
ـ إذا قامت إحدى شركات البورصة بخطأ في إرسال أمر نجم عنه سوم بسعر مفرط على قيمة مسومة بالمستمر.

ـ إذا قامت إحدى شركات البورصة بخطأ في إرسال أمر على قيمة مسومة حسب دورة المعامالت بالثابت.
أما بخصوص القيم المسعرة حسب دورة المعامالت بالمستمر، فإنه ال يمكن إلغاء المعامالت الناتجة عن السوم بالثابت لإلغالق.

المادة 2
يجب على شركة البورصة أن توافي مصلحة المراقبة بطلب اإللغاء في أجل أقصاه 5 دقائق بالنسبة للقيم المسعرة حسب دورة
المعامالت بالمستمر، و15 دقيقة بالنسبة للقيم المسعرة حسب دورة المعامالت بالثابت؛ يتم احتساب هذه المدة من بداية المعاملة.
ويجب تأكيد الطلب المعني بإرسال وثيقة تحمل التوقيع الصحيح للمسؤول ومرفقة بجميع المستندات المؤيدة والمطلوبة من قبل

مصلحة المراقبة.
المادة 3

بعد التحقق من إمكانية قبول طلب اإللغاء وبغية البث فيه، تشرع مصلحة المراقبة ب:
ـ إيقاف المعامالت على القيمة إذا كانت مسومة حسب دورة المعامالت بالمستمر؛

ـ دراسة مشروعية الطلب؛
ـ دراسة تأثير اإللغاء على السوق؛

ـ طلب موافقة جميع األطراف المعنية عن طريق مراسلة كتابية. ويجب على كل طرف إرسال موافقته إلى مصلحة المراقبة في
أجل أقصاه 15 دقيقة، وأن تحمل هذه الموافقة التوقيع الصحيح للمسؤول.

المادة 4
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في حالة إلغاء معاملة أو عدة معامالت على قيمة مسعرة حسب دورة المعامالت بالثابت، يمكن لمصلحة المراقبة إعادة الثابت
(بما في ذلك السطور الثانوية) بعد الحصول على موافقة جميع شركات البورصة المعنية.

المادة5
طبقا لمقتضيات المادة 12 تربيع من الظهير المصدر للقانون رقم 1ـ93ـ211 المتعلق ببورصة القيم، تعفى جميع شركات
البورصة غير المتدخلة في أصل إلغاء معاملة من كل مسؤولية في مواجهة عمالئها فيما يتعلق بالتبعات المحتملة الناجمة عن

اإللغاء المعني.
المادة 6

يتم إخبار شركات البورصة فوريا بكل إلغاء معاملة ويتم نشره عن طريق إشعار.
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