
 

 

 

AV-2014-089 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

تسجيل عمليات التحويل النهائي األوراق المالية في إطار عمليات اإلستعار األوراق
المالية

الحدث

- موضوع اإلشعار

تسجيل عمليات التحويل النهائي األوراق المالية المسجلة ببورصة القيم في إطار عمليات اإلستعار األوراق المالية

- مرجعية

بناء على الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 1-93-211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الذي تم تعديله و استكماله من خالل
صدور القوانين رقم 34-96، 29-00، 52-01، و 45-06 المتعلقة ببورصة القيم و تحديدا المادة 7 مكرر

بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 08-1268  الصادر
بتاريخ 7 يوليوز 2008 المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم 1156-10 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010 وخاصة

المواد 3.13.2,  3.13.3 و 3.13.4.
بناءا على مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 12-45 المتعلق باستعار األوراق المالية.

قرر مايلي

- المادة 1

في حالة إنهاء عملية استعار األوراق المالية،  وعندما تكون األوراق المالية, المعارة أو المسلمة كضمان, مدرجة في بورصة
القيم. يتعين على الطرفين اللذان اتخذا القرار في غضون (5) أيام التداول انطالقا من تاريخ إنهاء العملية،  الشروع في تسجيل

األوراق المالية في البورصة بواسطة شركات البورصة المعتمدة والتي عينها الطرفان المعنيان

- المادة 2

يتم تسجيل عملية التحويل النهائي بآخر سعر تم تداوله بالسوق المركزي يوم إنهاء عملية استعار األوراق المالية المعنية.
في حالة عدم تداول الورقة المالية المعنية بعملية التحويل النهائي يوم إنهاء عملية االستعار، يتعين أن يتم التقييم على أساس

السعر المرجعي لهذا اليوم الخاص بهذه الورقة المالية.
في حالة حجز على ورقة  مالية معنية بعملية التحويل النهائي ، يتعين أن يتم التقييم على أساس السعر المرجعي الخاص بالورقة

المالية لحصة التداول الموالية.

- المادة 3

يترتب عن تسجيل عمليات التحويل النهائي دفع عمولة التسجيل من قبل المحيل والمحال له عن األوراق المالية لفائدة بورصة
الدار البيضاء. يتم اقتطاع العمولة مباشرة من حساب شركة الوساطة المكلفة بالعملية.

- المادة 4
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يدخل هذا اإلشعار حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ نشره.
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