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  2011دجنبر  26الدار البيضاء في 

  11/164إعالن رقم 

 بإجراءات التحفظ على األوراق المالية المسعرةمتعلق 

م        انون رق ة  ق ادر بمثاب ريف الص ر الش يات الظهي ى مقتض اءا عل اريخ   ، 1-93-211بن ي ت تنبر  21ف دل    1993ش المع
   .مكرر 7و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة  45-06و  52-01,  29-00,  34-96والمتمم  بقانون  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  م         2008يولي ة رق ر اإلقتصاد والمالي رار وزي تمم بق دل والم اريخ    10-1156المع ل   7الصادر بت أبري

    .3.4.20و  3.3.10 تانوخاصة الماد 2010

  :لقد تقرر ما يلي 

  1المادة 

ا     /الحجز يتم اللجوء إلى  ة آلم ة مالي ى ورق تحفظ عل ه   ال ة أوامر    ثبت أن اء مواجه إجراء ، أثن صفقة أو عدة صفقات، يمكن      ب
  .هاب حلمسمواللتغير الثابتة  العتباتأن يتجاوز  حلالفتتا يلنظرا لسعرالمستوى 

  .لدنياا لعتبةا وزتم تجا إذا يلزتناحجز  وأ ،لعلياا لعتبةا وزتجا تم إذا يتصاعد حجزنتج عن هذا التجاوز ي

  2المادة 

الل    ي   ة خ ات الثابت اوز العتب ف ، إل لمستمرا للتسعير لخاضعةا لماليةا وراقألا اولتد حصةؤدي تج عير  ى توق ت لتس مؤق
د األمر ا   . لماليةا قةرلوا تجميدالورقة المعنية، وتسمى هذه العملية  ة تأآي والصادر  لمالية ا قةرلوا تجميد لىإ لمفضيوفي حال

وم  عن شرآة للبورصة، فإن بورصة الدار البيضاء  ا  تق ور  على لتحفظب ا في        قةال ا لإلجراءات المنصوص عليه ة طبق المالي
   .تجميد الورقة الماليةحدا لع ذلك، فإن بورصة الدار البيضاء تضوفي حالة خالف . اإلعالن من هذا 6المادة 

  3دة لماا

ومي ثابت لتسعير لخاضعةا لماليةا وراقلأل بالنسبة ع  ،ي  ثانية ةفتر لةوجد ،لتحفظا/  لحجزا بعد ء،لبيضاا ارلدا صةربوتض
  : حفتتااإل قبل لما

 روض؛لسندات القدقيقة بالنسبة  30لمدة  •

 ؛11دقيقة بالنسبة لألسطر الثانوية لمجموعة التسعيرة  15لمدة  •

  .13دقائق بالنسبة لألسطر الثانوية لمجموعة التسعيرة  5لمدة  •
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 عند لماليةا قةرلوا تسعير يتمفإنه  ،بها حلمسموا تلعتباا لىإ حلالفتتا يلنظرا لسعرا دعاإذا  ة،لمدا ذهه ءنتهاا عندو 
     .  ليةالموا اوللتدا حصة حتى لتحفظا/  لحجزا قيد تبقى لماليةا ةقرلواف ،الإ و.  حالفتتاا

  
  4 دةلماا

الدار  صةربو متقو ال ،ما مالية قةور على لتحفظا/   حجز بعد د،لمتعدا لثابتا للتسعير لخاضعةا لماليةا وراقلأل بالنسبة
  .حالفتتاا قبل لما ضافيةإ ةفتر يةأ لةوبجد البيضاء

 5 دةلماا

  :  يلي آما لتحفظا أو لحجزا اءجرإ ديتحد ،لمستمرا للتسعير لخاضعةا لماليةا اقورلأل بالنسبة

 : حالفتتاا عند لتحفظا/  لحجزا -

 حجز ،لثانيةا حالفتتاا ةفتر عند دا،مجد تم إذا.  دقيقة 15 تمتد حالفتتاا قبل لما ثانية ةفتر لةوبجد ءلبيضاا ارلدا صةربو تقوم
إلى غاية الساعة الثالثة بعد  حالفتتاا قبل ثالثة لما ةفتر لةوبجد ءلبيضاا ارلدا صةربو متقو ،لماليةا قةرلوا على لتحفظا/ 

 .   )الواحدة بعد الزوال خالل شهر رمضان المبارك(الزوال 

ة ما قبل اإلغالق، فإنها تساهم في التسعير الثابت فترقبل المرور إلى  ،لماليةا قةرلوا على لتحفظا/  حجزفي حالة استمرار 
    .اإلغالق عند

 :  اول لتدا حصة لخال  لتحفظا/  لحجزا -

 45بين العاشرة صباحا و الثانية عشرة و(دقيقة بعد الزوال  45حالة تجميد األوراق المالية بين العاشرة صباحا والثانية و
  )دقيقة خالل شهر رمضان

 .دقائق 10لمدة   حالفتتاا قبل لما ثانية ةفتر بجدولة ءلبيضاا ارلدا صةربو قومت

 ةفتر، فإن بورصة الدار البيضاء تقوم بجدولة لماليةا قةرلوا على لتحفظا/  حجز ،لثانيةا حالفتتاا ةفتر عند دا،مجد تم إذا
  .)الواحدة بعد الزوال خالل شهر رمضان(ح على رأس آل ساعة، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال فتتاا

ة ما قبل اإلغالق، فإنها تساهم في التسعير الثابت فترقبل المرور إلى  ،لماليةا قةرلوا على حفظلتا/  حجزفي حالة استمرار 
     .عند اإلغالق

بين الثانية عشرة (دقيقة بعد الزوال  15دقيقة بعد الزوال و إلى غاية الثالثة و  45الثانية وبعد  حالة تجميد األوراق المالية
  )دقيقة بعد الزوال خالل شهر رمضان 15حدة و ادقيقة إلى غاية الو 45و

 على لتحفظا/  حجزبين فترة ح تحدد مدتها حسب الوقت المتبقي الفتتاا قبل لماثانية  ةفتر لةوبجد ءلبيضاا ارلدا صةربو متقو
  .دقائق 10وال يمكن للمدة القصوى لفترة ما اإلفتتاح أن تتجاوز . وفترة ما قبل اإلغالقلمالية ا قةرلوا

ة ما قبل اإلغالق، فإنها تساهم في التسعير الثابت فترقبل المرور إلى  ،لماليةا قةرلوا على لتحفظا/  حجزمرار في حالة است
     .عند اإلغالق

  )دقيقة بعد الزوال خالل شهر رمضان 15الواحدة و (دقيقة بعد الزوال  15الثالثة و  بعد حالة تجميد األوراق المالية

  .تجميد الورقة المالية بصفة آليةحدا لع ار البيضاء تضحالة، فإن بورصة الدفي هذه ال

 : قإلغالا ةفتر لخال  لتحفظا/  لحجزا -

طيلة فترة ما " التحفظ /غير قابلة للحجز" هو لمالية ا قةرلوا ضعق، إذا آان وإلغالا ةفتر لخال  لتحفظا/  لحجزال يعتد با
  .  قبل اإلغالق

 6 دةلماا
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 لخال ء تقوم،لبيضاار الداصة ربو، فإن متتالية اولتد حصص ثثال لخال ام مالية قةور على لتحفظا/  حجزفي حالة 
 متقو ،بذلك قلسوي اف لماليةا قةرلوا ضعو سمح إذا و لتحفظا/   لحجزا لىإ يةدلمؤا مرواألا ءلغاإب ،لثالثةاول التدا حصة
   .   لمعنيةا لماليةا قةرلوا بتسعير

هذه  يتم استيفاء حتى لكذ و مرواألا ءلغاإ أو لخاإد أو تعديل باتا منعا منعياءات إقصاء األوامر، فإنه جرإ تطبيق أيبد عندما
 .   لماليةا قةرلوا اولتد يشرع في اءات وإلجرا

 هذه تطبيق يمكنفإنه  ،لماليةا قةرلوهذه ا على لتحفظا/  حجز اءجرإ قلسوا في لماليةا قةرلوا ضعو ريبر لم إذا غير أنه،
     .لىوألا لتحفظا/ لحجزا حصة منذ يةالستثنائا اءاتإلجرا

  

  األسواق عمليات مديرية

  

 


