
 

 
 
 

    2009   أبريل  16الدار البيضاء في  
  

  13/97إشعار رقم 
  المتعلق بالتسجيل في البورصة لعمليات تقدمة األوراق المالية المتداولة

  )الصادرة باللغة الفرنسية النسخالمعتمد عليها هي  نسخة اإلشعار( 
 

تنبر   21، في تاريخ  1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم   تمم     1993ش دل  والم المع
  ؛18و 4المواد و خاصة  المتعلق  ببورصة القيم و  45-06و  52-01,  29-00,  34-96بقانون  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  ي 7الصادر بتاريخ  م         2008ولي ة رق ر اإلقتصاد والمالي رار وزي تمم بق دل والم اريخ    10-1156المع ل   7الصادر بت أبري
  3.11.8و  3.11.7, 3.11.6, 3.11.5, 3.11.4 ,3.11.3,  3.11.2 , 3.11.1د واالم خاصةو  2010

  
 
1المادة   

 
الية المتداولة من خالل وساطة شرآة يتعين أن يتم التصريح لدى بورصة الدار البيضاء بعمليات تقدمة األوراق الم

و تقوم بورصة الدار البيضاء بتسجيل و نشر . حصص تداول ابتداء من إجراء عملية التقدمة 5للبورصة و ذلك، في أجل 
  . عملية التقدمة في نشرة التسعيرة

 
2المادة   

 
ية الشخص، الذي يقوم بتقدمة يتعين على شرآات البورصة أن تدون عمليات التقدمة في سجل خاص يتضمن تحديدا هو

األوراق المالية و هوية الشخص المستفيد من عملية التقدمة، و آذا آمية األوراق المالية، موضوع عملية التقدمة، وسعر 
  .  التقييم و طبيعة التقدمة

 
 

3المادة   
  

ة و ذلك يوم إجراء عملية التقدمة في يتم تسجيل عمليات التقدمة بآخر سعر تم تداوله للورقة المالية المعنية بعملية التقدم
في حالة ما لم يتم تداول القيمة المنقولة المعنية بعملية التقدمة، يتعين إجراء التقييم على أساس السعر . السوق المرآزي

  . المرجعي للقيمة المذآورة
  

تقييم على أساس السعر المرجعي للقيمة التحفظ على القيمة المنقولة المعنية بعملية التقدمة، يتعين أن يتم ال/ في حالة حجز 
  .  المذآورة خالل حصة التداول الموالية

 
 

4المادة   
 

  . ليس من الممكن إجراء عملية التقدمة إذا تم تعليق تسعير القيمة المنقولة، موضوع عملية التقدمة



 
 

5المادة   
  

يترتب عن تسجيل عمليات التقدمة دفع عموالت من طرف الشخص المبادر بالتقدمة و الشخص المستفيد من األوراق المالية 
دة في        . لفائدة بورصة الدار البيضاء د تسجيل الصفقات المنعق ا عن تم تطبيقه يعادل مستوى هذه العموالت مستوى تلك التي ي

  . السوق
  

 . ساب شرآات البورصةيتم اقتطاع العمولة مباشرة من ح
 

 
6المادة   

 
ألوراق  6و  4خروجا على ما تم تفصيله في الفصلين  ، تخضع لتصريح بسيط لدى بورصة الدار البيضاء، عمليات التقدمة ل

ذي يخص                 ة داخل مجموعة اقتصادية أو ال ادة الهيكل ات إع ا ضمن اإلطار المحدد لعملي م إجراؤه ي ت ة، الت المالية المتداول
ى       عمليات إعا ر مباشرة عل دة هيكلة لمجموعة اقتصادية معينة غير مفضية إلى تغيير الجهة المسيطرة بصفة مباشرة أو غي
 . ال تخضع هذه العمليات ألي شروط سعر و ال يترتب عنها أي أجر. الرأسمال،

 
 

7المادة   
  

المرآزي، عن طريق شرآة ، من خالل وساطة هيئة منتسبة لهيئة اإليداع 7في الفصل  هيتم التصريح، المشار إلي
 . ال بد من إرفاق وثائق إثباتية بالتصريح المذآور. أيام تداول بعد إجراء عملية التقدمة 5للبورصة، في أجل أقصاه 

. 
 

8المادة   
  

ل فع  7تتأآد بورصة الدار البيضاء، بالتشاور مع مجلس القيم المنقولة، من أن عملية التقدمة، المشار إليها في الفصل  ال ، تمث
ر        ى تغيي ر مفضية إل ة غي عملية إعادة هيكلة داخل مجموعة اقتصادية أو تخص عملية إعادة هيكلة لمجموعة اقتصادية معين

 .الجهة المسيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الرأسمال
 
 

9المادة   
  12/09هذا اإلشعار يحل محل اإلشعار رقم 

12المادة   
  

  2013يوليوز  8من تنفيذ ابتداء اإلشعار حيز ال هذامقتضيات  تدخل
 
 

  
  
  

  واقـــــة األســـــمديري
  


