
 

 

 

AV-2014-148 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

طرق احتساب و موازنة المساهمة األولية في نظام الضمان الحدث

- موضوع اإلشعار

طرق احتساب و موازنة المساهمة األولية في نظام الضمان

- مرجعية

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  211-93-1 ، في تاريخ 21 شتنبر 1993  المعدل  والمتمم  بقانون  رقم  34-96 , 00-
29 , 01-52 و 06-45 و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة 33.

بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 08-1268  الصادر بتاريخ 7 يوليو 2008
المعدل والمتمم بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 1156-10 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010 و رقم 30-14 بتاريخ 6 يناير 2014 وخاصة المادتين

4.1.20 و4.1.21 منه.                                         
قرر ما يلي:

- المادة 1

تقوم شركة البورصة بأداء المساهمة األولية فور انضمامها إلى نظام الضمان على شكل تقدمة نقدية بهدف تغطية خطر التصفية.
قد تأخذ المساهمة األولية أيضا شكل ضمان بنكي يمكن اللجوء إلى استعماله عند أول طلب. لكن يتم اللجوء إلى هذه اإلمكانية

بصفة استثنائية و يتطلب ذلك الموافقة األولية لبورصة الدار البيضاء.

- المادة 2 : طريقة االحتساب

تم تقييم المساهمة األولية انطالقا من خلفية نشاط كل شركة من شركات البورصة. لهذا الغرض، تم اعتماد المعايير التالية :
.

(PN moyenne) متوسط الوضعية الصافية لشركة بورصة ما على مدة معينة -   
(t) المعدل األقصى لتغير األسعارالمطبق -   

   - عدد األيام الالزمة لتصفية وضعيات شركة بورصة ما (j) : تبقى كل وضعية عالقة حتى تاريخ اإلتمام النظري و حتى بعد هذا التاريخ أي بعد
اليومين الالزمين لتصفية هذه الوضعية

.
يتم احتساب المساهمة األولية لكل شركة بورصة وفق الصيغة الرياضية التالية :

.

.
كما يتم احتساب متوسط الوضعية الصافية كالتالي :

.
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PNmoyenne: متوسط الوضعية الصافية
N: عدد حصص التداول خالل الستة أشهر األخيرة

Ai: حجم التداول عند الشراء على السوق المركزي خالل حصة تداول
Vi: حجم التداول عند البيع على السوق المركزي خالل حصة تداول

t: المعدل األقصى المطبق لتغيير األسعار هو كالتالي : 6% بالنسبة لألسهم و 2% بالنسبة للسندات

 

- المادة 3

يتم إخبار شركات البورصة بمبلغ المساهمة األولية التي يجب أن تؤديها لنظام الضمان عن طريق إرسال رسالة. و يتعين على
شركات البورصة أن تضع مبلغ المساهمة، من خالل تحويل بنكي، أو عن طريق ضمان بنكي.

- المادة 4

يتم تحديث المساهمة األولية على أساس نصف سنوي طبقا لنفس القواعد المشار إليها أعاله. بيد أنه يبقى بإمكان بورصة الدار
البيضاء في أي وقت أن تقوم بإعادة تحيين مبلغ المساهمة األولية ألية شركة بورصة في حال شهد نشاط هذه األخيرة تغيرا هاما.

كما أنه يمكن لبورصة الدار البيضاء  أن تقوم بمراجعة طريقة تحديد المساهمة األولية .
يتم اإلعالن عن كل تغيير طارئ على طريقة احتساب المساهمة األولية من خالل صدور نشرة في أجل أقصاه خمس حصص

تداول قبل تاريخ دخولها حيز التطبيق.

- المادة 5

يتم توظيف المبالغ المودعة التي تم تكوينها في أصول سائلة دون أية مجازفة في الرأسمال. يتم دفع عائد االستثمار لكل شركة
بورصة حسب إيداعها دون احتساب تكاليف التسيير.

- المادة 6

في حالة انضمام شركة بورصة جديدة لنظام الضمان، ستكون تقدمتها النقدية مساوية ألدنى تقدمة نقدية أدتها شركات البورصة
المزاِولة لنشاط الوساطة المالية .  لكن بورصة الدار البيضاء تحتفظ بحق مراجعة هذه التقدمة في أي وقت، خالل الستة األشهر

األولى  لمزاولة الشركة البورصة المعنية لنشاطها.
 عندما تتوقف شركة بورصة ما عن ممارسة نشاطها نهائيا، يتم إرجاع مبلغ المساهمة األولية لها ، بعد أن تفي بجميع التزاماتها.

- المادة 7

تلغي هذه النشرة و تحل محل النشرة رقم 08/205.

- المادة 8

تدخل هذه النشرة حيز التنفيذ انطالقا من تاريخ إصدارها.
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