
  

 
  

  2013 مارس 13 الدارالبيضاء
  

 
  13/32إشعار رقم 

   باالنطالقة ةالمتعلق باألوامر المحرر
  )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- 96م  بقانون  رقم  والمتم
  

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

  منه 3.3.32و 3.2.1 تينو خاصة الماد 2010
  

  : تقرر ما يلي 
  

  :  1المادة 
  

األوامر باالنطالقة هي أوامر شراء أو بيع التي يرغب بمقتضاها اآلمر في التدخل في السوق بمجرد بلوغ عتبة يختارها 
  ".عتبة االنطالقة"مسبقا، تسمى 

  
عندما ال يتضمن إال " عتبة االنطالقة"يكون على ". بهامش االنطالقة"وإما " بعتبة االنطالقة"يكون األمر باالنطالقة إما 

  . الذي تتم االنطالقة به ابتداء منهالمحدد الثمن 
  

اء أو األدنى الذي ال عندما يوجد حد ثمن ثان يحدد الحد األقصى الذي ال يمكن تجاوزه عند الشر" بهامش االنطالقة"يكون 
  .  ينفذ األمر أدناه بالبيع

  
  :  2المادة 

  
يجب على الثمن الذي يحدد حد التنفيذ عند الشراء أو عند البيع ألمر بهامش االنطالقة أن يحترم وقت تحريره التغير 

  . ، ألثمنة األوامر المدرجة في نظام التسعيرفي اإلرتفاع أو اإلنخفاضاألقصى المسموح به، 
  

  :  3لمادة ا
  

  . يجب أن يتجاوز ثمن أمر بهامش االنطالقة عند الشراء عتبة االنطالقة أو يساويها
  .    يجب أن يكون ثمن أمر بهامش االنطالقة عند البيع أقل من عتبة االنطالقة أو يساويها

  
  :  4المادة  .

  
  : حسب المراحل التالية) CTO(تدخل األوامر باالنطالقة في حساب السعر النظري لالفتتاح 

  حساب السعر النظري لالفتتاح دون أخذ األوامر باالنطالقة بعين االعتبار؛ : األولى المرحلة



حساب السعر النظري لالفتتاح مع األخذ بعين االعتبار لألوامر باالنطالقة التي يطلقها السعر النظري : المرحلة الثانية
  . لالفتتاح خالل المرحلة السابقة

  .    تكرار المرحلة الثانية بعدد المرات الضرورية لكي ال تبقى أوامر يطلقها السعر النظري لالفتتاح يتم
  

  :  5المادة 
  

بالنسبة . ، ينفذ األمر باالنطالقة بسعر االفتتاح بقدر ما آان هذا األخير متوافقا مع عتبة أو مع هامش االنطالقةعند االفتتاح
لشراء أو عند البيع، تنفذ األوامر الواردة في ورقة السوق قبل األوامر المنطلقة التي لها نفس لكل حد من حدود الثمن، عند ا

  .  حد الثمن
  

  . ، تنفذ آل الحدود الموافقة، بأمر داخل، والواردة في ورقة السوق، وذلك قبل األوامر المنطلقةفي حصة التسعير المستمر
  

  :  6المادة 
  

بالنسبة لألوامر  FIFOالشراء حسب ترتيب تصاعدي لعتبات انطالقتها وحسب قاعدة تطلق األوامر باالنطالقة عند 
  . باالنطالقة المحررة بنفس عتبة االنطالقة

بالنسبة لألوامر باالنطالقة  FIFOتطلق األوامر باالنطالقة عند البيع حسب ترتيب تنازلي لعتبات انطالقتها وحسب قاعدة 
  .المحررة بنفس عتبة االنطالقة

  
  :  7لمادة ا

  
تلقائيا بإلغاء األوامر باالنطالقة التي اإللكتروني في حالة تغيير بورصة الدار البيضاء للسعر المرجعي لقيمة ما يقوم النظام 

  ). عند الشراء(السعر المرجعي الجديد أو التي تقل عنه أو تساويه ) عند البيع(تتجاوز عتبتها أو تساوي 
  

 :  8المادة 
  

   04/03/2013ابتداء من  و تخل مقتضياته حيز التنفيد  08/163غي ويحل محل اإلشعار رقم هذا اإلشعار يل
  
  

 
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
          


