
  

 
  

  2013 مارس 13الدارالبيضاء
  
  13/30إشعار رقم 

  "حسب السوق"المتعلق باألمر 
  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية( 

  
المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  

   ,مكرر 7و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة  45-06و  52- 01,  29-00,  34- 96رقم  والمتمم  بقانون  
  

  1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156لمالية رقم المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد وا 2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 

  منه 3.3.31و 3.2.1 تينو خاصة الماد 2010
  

  : تقرر ما يلي 
  

  :  1المادة 
  

حيث يخصص . "ATP" تحت عالمةويعلن عنه في محطات التداول . غير مشمول بأية إشارة للثمن "حسب السوق"األمر 
  . تر األوامر حسب شروط السوقلكي ينفذ بمختلف األثمنة في دف" حسب السوق"األمر 

  
  :  2المادة 

  
حيث يعتمد تنفيذه على آيفية تسعير القيمة المنقولة المعنية . األولوية على آل أنواع األوامر األخرى" حسب السوق"لألمر 

  :  وفترة التسعير التي يدرج خاللها في نظام التسعير اإللكتروني
  

  لتسعير المستمربالنسبة للقيم المنقولة المستعرة بنظام ا
  

  : عند االفتتاح
  . ، فيتم بذلك تنفيذه بسعر االفتتاح"حسب السوق"إذا آانت الكميات المتوفرة تسمح بالتنفيذ الكامل لألمر 

  
، فيتم حجز القيمة المنقولة مع برمجة فترة ما "حسب السوق"أما إذا آانت الكميات المتوفرة ال تسمح بالتنفيذ الكامل لألمر 

بأقصى الكمية المتوفرة، ويبقى " حسب السوق"في نهاية هذه المدة يتم تنفيذ األمر . ثانية لمدة خمسة عشرة دقيقة قبل افتتاح
رصيد األمر أو الكمية اإلجمالية في حالة عدم تنفيذ األمر معلقا في ورقة السوق دون وضع حد للسعر وتنطلق فترة الحصة 

   .بالمستمر بالنسبة للقيمة المنقولة المعنية
  

بأقصى الكمية " حسب السوق"في نهاية حجز قيمة منقولة ناتج عن تجاوز عتبات التغير المسموح بها، يتم تنفيذ األمر 
المتوفرة، ويبقى رصيد األمر أو الكمية اإلجمالية في حالة عدم تنفيذ األمر معلقا في ورقة السوق دون وضع حد للسعر 

  .وتنطلق فترة الحصة بالمستمر بالنسبة للقيمة المنقولة المعنية
  



  : في حصة التسعير المستمر
الحدود حسب الحاجة على ورقة السوق، وعند  بأقصى حد متوفر مع تقديم" حسب السوق"عند إدراجه يتم تنفيذ األمر 

  . االقتضاء، يعلن عنه بالنسبة للكمية غير المنفذة دون تحديد للسعر
  

  . في ورقة السوق دون تحديد للسعر" حسب السوق"في غياب أوامر في االتجاه المعاآس يتم تعليق األمر 
  

القيمة المنقولة المعنية وتنطلق فترة الحصة بالمستمر من جديد عند االفتتاح المبرمج نتيجة للحجز الحاصل بعد التجميد تفتح 
   ".حسب السوق"حتى في حالة عدم تنفيذ األمر 

  
  : عند اإلغالق

  . فيتم بذلك تنفيذه حسب سعر اإلغالق" حسب السوق"إذا آانت الكميات المتوفرة تسمح بالتنفيذ الكامل لألمر 
  

، يتم حجز القيمة المنقولة حتى حصة البورصة "حسب السوق"التنفيذ الكامل لألمر أما إذا آانت الكميات المتوفرة ال تسمح ب
  .   الموالية ويكون السعر المحتفظ به هو سعر آخر صفقة

  
  بالنسبة للقيم المنقولة الخاضعة لنظام التسعير الثابت

  
  . ، فيتم بذلك تنفيذه بسعر االفتتاح"قحسب السو"في آل افتتاح، إذا آانت الكميات المتوفرة تسمح بالتنفيذ الكامل لألمر 

  
  ": حسب السوق"إذا آانت الكميات المتوفرة ال تسمح بالتنفيذ الكامل لألمر 

  
  . بأقصى الكمية المتوفرة" حسب السوق"إذا آانت القيمة المنقولة في حالة حجز يتم تنفيذ األمر  -
قولة المعنية وتتم برمجة فترة ثانية لما قبل االفتتاح إذا لم تكن القيمة المنقولة في حالة حجز يتم حجز القيمة المن -

 .   بأقصى الكمية المتوفرة" حسب السوق"في نهاية هذه المدة يتم تنفيذ األمر . لمدة خمسة عشرة دقيقة
 

 : 3المادة 
  

   04/03/2013ابتداء من  وتدخل مقتضياته حيز التنفيد  08/163هذا اإلشعار يلغي ويحل محل اإلشعار رقم 
  
  

 
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
          


