
 ملخص بيان المعلومات

 إسمنت الفارج ش.م

 

   م.ش الفارج إسمنت رأسمال في زيادة
  م.ش المغرب هولسيم وضم إدماج عملية برسم

الجمعية الخاصة للمساهمين و  المغرب لسيمهو  ن غير العاديتين إلسمنت الفارج والعامتي الجمعيتين على المعروضة
 2016 يوليوز 4 في ةالمقرر  المغرب هولسيمل ضاعفحاملي حقوق التصويت الم

 عدد األسهم المصدرة الفارج إلسمنت جديد سهم 512 935 5

 للسهم القيمة اإلسمية درهم 30

 إسمنت الفارج سهمال سعر  درهم 539,17 1

 المغرب لهولسيم واحد سهم مقابل الفارج إسمنت سهم  1,20
 المغرب هولسيم سهمأ 5مقابل  الفارجإسمنت  سهمأ 6 يأ

 معادلة التبادل

 مبلغ العملية   درهم  220 742 135 9

رأسمال في زيادةال لعملية القيمة اإلسمية  درهم360 065 178   

 تاريخ تبادل األسهم   2016يوليوز 13

 المغرب هولسيم شركة لمساهمي مخصصة عملية

تان االستشاريتان ئالهي  الهيئة المكلفة بتسجيل العملية الهيئة الممركزة 
   

 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميلتأشيرة 

  212 -93 -1من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 14طبقا ألحكام منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضي بتطبيق المادة 
لى أصل هذا  البيان الخاص بالمعلومات الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير ع توتتميمه، قامتم تغييره  كما 1993شتنبر  21والصادر في 

 . VI/EM/017/2016 تحت المرجع 2016 يونيو 24بتاريخ 
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 تنبيه

 

 إسمنت رأسمال في بالزيادةبالتأشير على بيان المعلومات المتعلق   2016 يونيو 24 الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ  تقام
 .مش المغرب هولسيم وضم إدماج برسم.م ش الفارج

الرئيسي  المقرفي ويمكن االطالع على بيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل في كل حين أو 
  .CFG Bank Corporate Financeو  Attijari Finances Corpالماليين  نمستشارياللدى و  المغرب هولسيم إلسمنت الفارج و

 موقعالوعلى   )www.ammc.ma(على الموقع اإللكتروني لمجلس القيم المنقولة رهن إشارة العموم  كذلكيوضع بيان المعلومات  و
 . )bourse.com-www.casablanca(ء البيضا لبورصة الدار اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ammc.ma/
http://www.casablanca-bourse.com/
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  العملية تقديم :األول الفصل

I. العملية إطار  

I.1. طارها العملية قسيا   القانوني وا 

أبريل  25و مجلس إدارة هولسيم المغرب )الشركة المضمومة(، المنعقدين بتاريخ ( الضامة الشركة) الفارج إسمنت إدارة مجلس قام
 بحصر قاما كما. (» اإلدماج «بحصر مقتضيات مشروع اإلدماج عن طريق ضم هولسيم المغرب من طرف إسمنت الفارج )، 2016
ونص مشاريع القرارات التي ستعرض على هاتين  العاديتين غير العامتين جمعيتيهما على بعرضها سيقومان التي التقارير بنود

للمساهمين الجمعية الخاصة على  ي سيقوم بعرضهذرير المجلس إدارة هولسيم المغرب بحصر بنود التق كما قامالجمعيتين للتصويت. 
وتم ة ونص مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمعية الخاصة المذكورة من أجل التصويت. مضاعفلحقوق التصويت ال الحاملين

 (. اتفاق اإلدماج) 2016أبريل  25بتاريخ إبرام مشروع اإلدماج بين الشركة الضامة والشركة المضمومة 

 بمقري 2016 يوليوز 4 في االنعقاد أجل من للمساهمين العاديتين غير العامتين الجمعيتين دعوة المذكورين اإلدارة امجلس وقرر
 الخاصة الجمعية دعوة المغرب هولسيم إدارة مجلس قرر أخرى، ناحية ومن. اإلدماج عملية على المصادقة أجل من وذلك الشركتين،
 حقوق وفقدان اإلدماج على والمصادقة الموافقة أجل من 2016 يوليوز 4 بتاريخ ضاعفالم التصويت حقوق حاملي للمساهمين
 إنجاز تاريخ من ابتداء المغرب هولسيم في ضاعفالم التصويت حقوق حاملي للمساهمين بالنسبة عنه المترتب ضاعفالم التصويت
 . اإلدماج

 المساهمة بشركات المتعلق 95-17 القانون من 233، تطبيقا لمقتضيات المادة اتفاق اإلدماج بو الحسابات تقريرهم حول وأصدر مراق
ن ليس لديهم أب ،2016 يونيو فاتح بتاريخ التقارير في المغرب وهولسيم الفارج إسمنت حسابات مراقبو ويشهد. وتتميمه تغييره مت كما

النسبية الممنوحة ألسهم شركة إسمنت الفارج وهولسيم المغرب وال بخصوص الطابع العادل لنسبة  أية مالحظة بخصوص دقة القيمة
التبادل مع تأكدهم من أن مبلغ صافي األصول المقدمة من طرف الشركة المضمومة يساوي على األقل مبلغ الزيادة في رأسمال 

 الشركة الضامة.

مساهميهما بمقريهما الرئيسيين داخل أجل ثالثين يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد ووضع إسمنت الفارج وهولسيم المغرب رهن إشارة 
الجمعية الخاصة للمساهمين حاملي حقوق التصويت جمعيتيهما العامتين غير العاديتين المدعوتين للبت في عملية اإلدماج وكذا 

 وتتميمه تغييره تم كما 95-17 القانون من 234يها في المادة الوثائق المتعلقة باإلدماج وكذا الوثائق الالزمة المنصوص عل ضاعفالم
: 

 ؛ اتفاق اإلدماج 

 ؛ اإلدماج عملية حول شركة كل إدارة مجلس تقرير 

 ؛وتتميمه تغييره تم كما المساهمة بشركات المتعلق 95-17 القانون من 233مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادة  تقارير 

 ؛ للشركتينعليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثالثة األخيرة  لمصادقا الحسابية البيانات 

 .عادي وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعاله بناء على طلب الحصول لكل مساهم كنيم
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I.2. العملية أهداف 

والشركة الوطنية لالستثمار من أجل تقارب إسمنت الفارج وهولسيم المغرب  هولسيم جالفار  مجموعة إرادة إطار في اإلدماج يندرج
 البناء بالمغرب وأول رسملة صناعية ببورصة الدار البيضاء.  مواد وبالتالي إنشاء رائد قطاع

I.3. اإلدماج اتفاق تقديم  

 التالي:على الشكل اتفاق اإلدماج  عليه نص ما أهم جاء

 المتعلق بشركات المساهمة كما تم  95-17القانون من  يليها وما 222 المادة في عليها المنصوص األحكام فقو  اإلدماج سيتم
مع مراعاة إنجاز الشروط المعطلة المذكورة أدناه، ذمتها المالية  الفارج،. ستقدم هولسيم المغرب لصالح إسمنت تغييره وتتميمه

 دماج ؛بمفعول قانوني يسري بتاريخ إنجاز اإل

  تاريخ ،2015 دجنبر 31بناء على حسابات إسمنت الفارج و هولسيم المغرب إلى غاية اتفاق اإلدماج إعداد بنود وأحكام تم 
 الشركتين حسابات مراقبو عليها وصادق الشركتين إدارة مجلسي طرف من حصرها تم والتي األخيرة، المالية سنتهما إغالق
 ؛ للمساهمين نالعامتي الجمعيتين عليها ووافقت

 من  سارية اإلدماجعملية  تكون ،المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه 95-17 القانونوما يليها من  225للمادة  طبقا
 الشروط آخر إنجاز من ابتداء قانونية نظر وجهة ومن 2016بشكل رجعي في فاتح يناير  ة،و جبائيوجهة نظر محاسبية 

 ؛ أدناه هاإلي المشار المعطلة

  : سيتم اإلدماج بناء على القيمة الفعلية لعناصر أصول وخصوم هولسيم المغرب المقدمة كحصة برسم اإلدماج 

  
 تقييم إعادة موضوع أدوات و ومعدات تقنية ومنشآت بنايات أراضي، ملموسة، غير ثابتة أصول شكلت:  التالية األصول        

 قيمتها تحديد أجل من 2015 دجنبر 31 غاية إلى المغرب هولسيم حصيلة في ةالمحاسبي الصافية قيمتها مع مقارنة
 ؛ الفعلية

 الصافية المحاسبية في حصيلة  ةقيمبالنسبة لعناصر األصول والخصوم األخرى، يتم اعتبار القيمة الفعلية تساوي ال
 ؛ 2015دجنبر  31هولسيم المغرب إلى غاية 

 الهيئة تأشير( ثانيا)و البيضاء الدار بورصة طرف من الموافقة إشعار على الحصول( أوال) وهي معطلة، لشروط اإلدماج يخضع 
 العامتين الجمعيتين طرف من اإلدماج على المصادقة( ثالثا)و باإلدماج المتعلق المعلومات بيان على الرساميل لسوق المغربية

 ؛ المغرب لهولسيم المزدوج التصويت حقوق حامليل الخاصة الجمعية وكذا المغرب وهولسيم الفارج إلسمنت العاديتين غير

  247من وجهة نظر جبائية ، سيخضع اإلدماج لنظام انتقالي منصوص عليه في المادة-XV للضرائب العامة المدونة من 
 .المادة هذه في المقررة التدابير من بالتالي وسيستفيد
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I.4. التبادل ونسبة الشركتين وتثمين المقدمة الحصة قيمة تحديد  

أرباح األسهم برسم السنة  توزيع مراعاة مع المغرب، هولسيم من واحد سهم مقابل الفارج إسمنت سهم 1,20 في التبادل نسبة تحديد مت
 . 2015 دجنبر 31المالية المنتهية في 

سيم المغرب بمبلغ زيادة في رأسمالها لفائدة مساهمي هولالفارج  إسمنت شركة ستجري اإلدماج، و التقديم عملية مقابل
( درهم 30القيمة اإلسمية كاألسهم الموجودة ) أي  بنفس جديدا سهما  512 935 5 إحداث خالل من درهم،  360 065 178

 .سهما 625 404 23 إلى 113 469 17 من الفارج إسمنت لرأسمال المشكلة لألسهم اإلجمالي العدد رافعة ،( » الجديدة األسهم«)

 سهم مقابل الفارج إسمنت سهم 1,20الجديدة كليا وسيتم تخصيصها لمساهمي هولسيم المغرب على أساس تحرير األسهم  سيتم
 .المغرب هولسيم

 كافة اإلدماج إنجاز بتاريخ الفارج إلسمنت المغرب هولسيم ستحول أعاله، لها التطرق تم التي المعطلة الشروط إنجاز مراعاة مع
 أصول عناصر جميع اإلدماج برسم المحولة المالية الذمة وستضم. اإلنجاز تاريخ عند عليها توجد التي الحالة في المالية ذمتها

 هولسيم والتزامات خصوم عناصر جميع وكذا تحفظ أو استثناء بدون اإلنجاز تاريخ عند المغرب هولسيم وقيم وحقوق وممتلكات
 .التاريخ هذا عند المغرب
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 غاية إلى المغرب هولسيم حصيلة في الواردة تلك هي أدناه المبينة المغرب لهولسيم المقدمة للحصص المكونة والخصوم األصول إن
نما  ،2015 دجنبر 31 من باب اإلشارة، علما أن اإلدماج يشكل نقال هو مع اإلشارة إلى أن تعداد العناصر أدناه هو غير محصور وا 

 مغرب في الحالة التي توجد عليها عند تاريخ اإلنجاز :شامال لعناصر األصول والخصوم التي تشكل الذمة المالية لهولسيم ال

حصصالقيمة   31القيمة الصافية المحاسبية إلى غاية  
2015دجنبر   

( )بالدراهماألصول المقدمة كحصص   

هاأصول ثابتة تستعمل عند إنشاء الشركة أو تطوير 876,20 867 9 0,00  

 أصول ثابتة غير ملموسة 710,46 253 856 015,29 832 812 5

 أصول ثابتة ملموسة 659,81 433 760 2 309,14 554 226 5

 أراضي 526,34 916 408 364,36 773 607

 تجهيز األراضي 655,09 047 14 190,00 882 1

 بنايات 237,54 809 863 700,00 692 938

ياتمنشآت تقنية، معدات وآل 922,94 031 309 1 884,15 456 490 3  

 معدات النقل 648,66 721 7 648,66 721 7

 منقوالت ولوازم مكتبية وتجهيزات مختلفة 216,90 969 16 216,90 969 16

 أصول ثابتة جارية/أراضي 446,40 444 29 299,12 565 52

 أصول ثابتة أخرى 005,95 493 110 005,95 493 110

 أصول ثابتة مالية 857,25 945 94 857,25 945 94

 حقوق مالية أخرى 574,50 475 15 574,50 475 15

 سندات المساهمة 282,75 470 79 282,75 470 79

 ( Iمجموع األصول الثابتة ) 103,72 501 721 3 181,68 332 134 11

 مخزونات 569,70 042 234 569,70 042 234

 حقوق األصول المتداولة 678,51 857 687 678,51 857 687

 ممونون، مدينون، تسبيقات ودفعات 575,28 182 11 575,28 182 11

 زبناء وحسابات مرتبطة 523,03 203 489 523,03 203 489

 مستخدمون 754,94 061 3 754,94 061 3

 الدولة 953,62 125 101 953,62 125 101

 حسابات الشركاء 000,00 545 58 000,00 545 58

فونمدينون مختل 285,83 313 21 285,83 313 21  

أصول-حسابات تسوية  585,81 425 3 585,81 425 3  

أصول-فارق التحويل 166,00 269 166,00 269  

 (II)مجموع األصول المتداولة  414,21 169 922 414,21 169 922

أصول-خزينة 467,38 879 55 467,38 879 55  

خزينة عامة -بنوك 467,38 879 55 467,38 879 55  

 (II)مجموع  الخزينة  467,38 879 55 467,38 879 55

 
 

 

 (III)مجموع األصول  985,31 549 699 4 063,27 381 112 12

 اتفاق اإلدماج :  المصدر
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حصصالقيمة   
 31لى غاية القيمة الصافية المحاسبية إ

2015دجنبر   

 الخصوم المتكفل بها ) بالدراهم(

  والتكاليف وللمخاطر مقننة  احتياطية مخصصات 593,83 473 193 593,83 473 193

 إعانات لالستثمار 333,10 333 10 333,10 333 10

 مخصصات احتياطية مقننة 797,82 045 2 797,82 045 2

صات احتياطية للمخاطر والتكاليفمخص 462,91 094 181 462,91 094 181  

المتداولة الخصوم ديون 727,97 292 606 507,97 757 115 1  

 ممونون وحسابات مرتبطة  572,63 315 326 572,63 315 326

 زبناء، دائنون تسبيقات ودفعات 322,00 129 13 322,00 129 13

 مستخدمون 307,29 691 67 307,29 691 67

 منظمات اجتماعية 959,93 966 7 959,93 966 7

 الدولة 083,96 707 185 083,96 707 185

 حسابات الشركاء 122,14 197 122,14 197

 حساب التسوية خصوم 360,02 285 5 360,02 285 5

509 464 780,00 
 

 أرباح أسهم للتوزيع )*(

خصوم-التحويل فارق 106,00 191 106,00 191  

خصوم-خزينة 635,47 216 667 1 635,47 216 667 1  

  
 

 مجموع الخصوم  063,27 174 467 2 843,27 638 976 2

 اتفاق اإلدماج :  المصدر
 المقدمة الحصص قيمة على وال التبادل نسبة تحديد على األرباح هذه تؤثر ال.  2015 المالية السنة برسم 2016  يونيو 15  في األسهم أرباح أداء (*)

 

  :أن نستنتج أعاله، والتقييمات التعيينات من

 درهم ؛ و  063,27 381 112 12 بمبلغ المغرب هولسيم طرف من كحصص المقدمة األصول تقييم تم 

 درهم.  843,27 638 976 2المتكفل بها من طرف إسمنت الفارج بمبلغ  خصومتقييم ال تم 

 درهم 220 742 135 9تقييم صافي األصول المقدمة كحصص من طرف هولسيم المغرب بمبلغ  تم. 

 وستتحمل المغرب هولسيم محل وستحل المغرب هولسيم بها توصلت التي التعهدات من االقتضاء، عند الفارج، إسمنت شركة ستستفيد
 .األخيرة هذه اتخذتها التي التعهدات جميع وحدها

 : اإلدماج إنجاز تاريخ عند الحصيلة خارج التعهدات يلي فيما

 المستفيد  المبلغ بالدراهم 

 الغير  578,60 514 8
30 000 000,00 Mateen Immobilier 
 (ECOVAL البنك المغربي للتجارة الخارجية ) بالنسبة لخط االئتمان 000,00 290 4

 اتفاق اإلدماج :  المصدر
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I.5. تحديد عالوة اإلدماج 

 : بين الفرق من درهم 860 903 272 8 أي ، اإلدماج لعالوة الصافي المبلغ يتكون

 و جهة، من درهم، 220 742 135 9 أي المغرب، هولسيم طرف من المقدمة األصول فيصا قيمة  

  درهم و)ثانيا( المبلغ المخصص   360 065 178المبلغ الذي يوافق )أوال( المبلغ اإلسمي للزيادة في رأسمال إسمنت الفارج، أي
درهم، من جهة  000 733 684بمبلغ  هولسيم المغرب طي االستثمار الموافق لمبلغ احتياطيات االستثمار الوارد في خصوماالحتي
 أخرى.

 

I.6.  كيفيات معالجة الكسور 

 أسهم من صحيح عدد على للحصول المغرب هولسيم أسهم من كافي غير عددا يمتلكون الذين المغرب هولسيم مساهمي على يتعين
 .المغرب هولسيم أسهم من الغرض لهذا الالزم العدد شراء أو بيع الشخصية مسؤوليتهم على الفارج إسمنت

يوم عمل،  20كسور أسهم هولسيم المغرب في التداول ببورصة قيم الدار البيضاء طيلة على بقاء رة، سيتم اإلوبغية تسهيل هذه المسط
 ابتداء من تاريخ إدراج األسهم الجديدة.

مصالح مساهمي هولسيم المغرب، سيتم يوم عمل، ابتداء من تاريخ إدراج األسهم الجديدة وبغية الحفاظ على  20وبانقضاء أجل 
أسهم إسمنت الفارج لدى الهيئة الممركزة للعملية وتحويلها ور هولسيم المغرب التي لم تسفر على حصول عدد صحيح من تجميع كس

وفق شروط السوق،  . وعليه، سيتم تفويت هذه األسهم الجديدة في البورصة عبر الهيئة الممركزة للعمليةألسهم جديدة إسمنت الفارج
 يوم خالل الكسور حامليكي حسابات سمن كل تكاليف بين ما صافيبشكل بمقدار و دات التفويت وسيتم توزيع إيراأيام عمل  5خالل 
 .2016 غشت 26 يوم خالل . ويجب على ماسكي الحسابات تقييد المبالغ الواجبة في دائنية زبنائهم2016 غشت 25

ألحكام  )طبقا تتمتع بحق تصويت مضاعف ألسهمهولسيم المغرب المالكين عند تاريخ إنجاز اإلدماج  مساهميأن اإلشارة إلى وتجدر 
من النظام األساسي لهولسيم المغرب( سيفقدون حق التصويت  12المساهمة والمادة وما يليها من القانون حول شركات  257المادة 

همي هولسيم المغرب ما دام النظام األساسي إلسمنت الفارج ال تنص على إمكان مساالمضاعف ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج 
وال يمكن للمساهمين المعنيين لهولسيم المغرب المطالبة بأي تعويض، ألي سبب كان، بفعل فقدان حق الحفاظ على مثل هذا الحق. 

 التصويت المضاعف المذكور آنفا. 

I.7. الفارج إلسمنت العادية غير العامة الجمعية على المقترحة القرارات   

 المدعوة الفارج إلسمنت العادية غير العامة الجمعية على سيعرض الذيالقرارات المتعلقة أساسا باإلدماج  مشاريع نص يلي فيما
 : 2016 يوليوز 4 يوم لالنعقاد
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 : األول القرار

 الجمعية العامة غير العادية :  إن

 ي ذال(، اإلدماج  اقاتفالمغرب )  وهولسيم الفارج إسمنت بين المبرم 2016أبريل  25ريخ بتا اإلدماج اتفاق على االطالع بعد
 األخيرة هذه ضمعلى أحكام وكيفيات النقل الشامل للذمة المالية لهولسيم المغرب لفائدة إسمنت الفارج عقب اإلدماج عبر  نصي
 (.اإلدماج) المغرب هولسيمل

 و ، ةالعيني والحصص اإلدماج كيفيات حول الحسابات مراقبي وتقرير اإلدارة مجلس لتقرير االستماع بعد 

 الرساميل، لسوق المغربية الهيئة طرف من عليه المؤشر باإلدماج المتعلق المعلومات بيان عل بناء 

 وخصومها أصولها جميعوالذي بمقتضاه تقدم هولسيم المغرب كحصة  راإلدماج المذكو  اتفاقعليه  نص ماعلى جميع  تصادق
 .اإلدماج هذا برسم الفارج إلسمنت

 بيان( ثانيا) و البيضاء الدار بورصة طرف من تسليمه تم العملية على الموافقة إشعار( أوال) أن العادية غير العامة الجمعية تسجل
 العادية غير العامة الجمعية موافقةلمعلومات المتعلق باإلدماج تم التأشير عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل و)ثالثا( ا

وعليه فعقب هذه على اإلدماج. المنعقدة في هذا اليوم الخاصة للمساهمين حاملي حق التصويت المضاعف ة لهولسيم المغرب والجمعي
 عطلة لهذه العملية، يصير اإلدماج المذكور نهائيا.ممعاينة استكمال الشروط الالجمعية وبناء على 

 وبناء على ما سبق، سيتم حل هولسيم المغرب بدون تصفية عقب هذه الجمعية. 

 :  الثاني القرار

الحسابات حول الحصص العينية توافق على تقديم مراقبي تقرير إن الجمعية العامة غير العادية، وبعد االستماع لتقرير مجلس اإلدارة و 
الحصص المنجز برسم اإلدماج والتقييم المترتب عنه، مع تقييم صافي األصول المقدمة من طرف هولسيم المغرب برسم اإلدماج الذي 

  063,27 381 112 12 بمبلغ المغرب هولسيم طرف من المقدمة األصول تقييم على بناء درهم 220 742 135 9م تقييمه بمبلغ ت
 . درهم 843,27 638 976 2بمبلغ  الفارج إسمنت طرف من بها المتكفل الخصوم تقييمو  درهم

 : الثالث القرار

ديم كافة ذمتها المالية المحولة من طرف هولسيم المغرب لفائدة إسمنت الفارج، تقرر وكمكافأة منها لتقإن الجمعية العامة غير العادية، 
ستخصص لمساهمي هولسيم المغرب على درهما للسهم،  30 قدرها إسمية بقيمة( الجديدة األسهم) جديدا سهما 512 935 5إصدار 
 . غربالم هولسيم في واحد سهم لكل إسمنت الفارج سهم 1,20أساس 

  إلى درهم 073 524 390 من لينتقل درهم 178 065 360 وعليه، تقرر الجمعية العامة الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
 إلى 113 469 17 من الفارج إسمنت لرأسمال المكونة لألسهم اإلجمالي العدد بالتالي وسيرتفع. درهم 702 138 750

  .سهما 625 404 23 

من حيث  بالكامل،الجديدة التي سيتم إحداثها من طرف إسمنت الفارج برسم الزيادة في راس المال سيتم )أوال( مماثلتها  إن األسهم
النظام األساسي و ستفضي )ثالثا( النتفاع جاري بشكل يتم  وستخضع )ثانيا( لجميع مقتضيات ةالحقوق والواجبات، مع األسهم القديم
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ألسهم الجديدة الحق في توزيع األرباح وعليه، ستخول اة إلسمنت الفارج عند تاريخ إنجاز العملية. الموجود مع األسهمبالكامل  مماثلتها
لكل غاية مفيدة إلى أن أو توزيع االحتياطيات التي يمكن تقريرها من طرف إسمنت الفارج ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج، مع اإلشارة 

تدفعه إسمنت الفارج برسم السنة المالية المنتهية في تي ستحدثها إسمنت الفارج لن تعطي الحق في أي ربح لألسهم األسهم الجديدة ال
 . 2015دجنبر  31

من أسهم هولسيم المغرب للحصول على عدد صحيح من أسهم  مغرب الذين يمتلكون عددا غير كافيتعين على مساهمي هولسيم ال
 لشخصية بيع أو شراء العدد الالزم لهذا الغرض من أسهم هولسيم المغرب.إسمنت الفارج على مسؤوليتهم ا

يوم عمل،  20وبغية تسهيل هذه المسطرة، سيتم اإلبقاء على كسور أسهم هولسيم المغرب في التداول ببورصة قيم الدار البيضاء طيلة 
 ابتداء من تاريخ إدراج األسهم الجديدة.

ن تاريخ إدراج األسهم الجديدة وبغية الحفاظ على مصالح مساهمي هولسيم المغرب، سيتم يوم عمل، ابتداء م 20وبانقضاء أجل 
تجميع كسور هولسيم المغرب التي لم تسفر على حصول عدد صحيح من أسهم إسمنت الفارج لدى الهيئة الممركزة للعملية وتحويلها 

في البورصة عبر الهيئة الممركزة للعملية وفق شروط السوق، ألسهم جديدة إسمنت الفارج. وعليه، سيتم تفويت هذه األسهم الجديدة 
أيام عمل وسيتم توزيع إيرادات التفويت بمقدار وصافية من كل تكاليف بين ماسكي حسابات حاملي الكسور. ويجب على  5خالل 

 ماسكي الحسابات تقييد المبالغ الواجبة في دائنية زبنائهم.

المغرب المالكين عند تاريخ إنجاز اإلدماج ألسهم تتمتع بحق تصويت مضاعف ) طبقا  وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمي هولسيم
من النظام األساسي لهولسيم المغرب( سيفقدون  12والمادة  17-95 وما يليها من القانون حول شركات المساهمة 257ألحكام المادة 
األساسي إلسمنت الفارج ال تنص على إمكان مساهمي ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج ما دام النظام  المضاعفحق التصويت 

هولسيم المغرب الحفاظ على مثل هذا الحق. وال يمكن للمساهمين المعنيين لهولسيم المغرب المطالبة بأي تعويض، ألي سبب كان، 
 بفعل فقدان حق التصويت المضاعف المذكور آنفا. 

 : بين الفرق إن

 و  جهة، من درهم، 220 742 135 9سيم المغرب، أي صافي األصول المقدمة من طرف هول قيمة  
 المطلوب  للمبلغ( ثانيا) و درهم 360 065 178الموافق )أوال( للمبلغ اإلسمي للزيادة في رأسمال إسمنت الفارج، أي  بلغمال

 المغرب هولسيم حصيلة خصوم في الوارد االستثمار احتياطيات لمبلغ الموافق » االستثمار احتياطي «تخصيصه لحساب 
 أخرى، جهة من ، درهم  000 773 684 بمبلغ

ضمن خصوم  » عالوة اإلدماج « حساب في تسجيلها سيتم التي درهم، 860 903 272 8المبلغ الصافي لعالوة اإلدماج، أي سيشكل 
 إسمنت الفارج والتي ستشكل موضوع حقوق المساهمين القدامى والجدد إلسمنت الفارج. حصيلة 

 ، ترخص الجمعية العامة غير العادية لمجلس اإلدارة ب : ومن ناحية أخرى

 حقوق السترجاع الجيد لإلنجاز الالزمة لغالمبا جميع وكذا اإلدماج عن المترتبة واألتعاب والحقوق المصاريف جميع اقتطاع 
  اإلدماج عالوة من الفارج إسمنت طرف من المغرب هولسيم والتزامات

  ؛ ومن عالوة اإلدماج  المبلغ الالزم للمخصصات الكاملة لالحتياطي القانوني والمخصصات االحتياطيةاقتطاع 

  اإلدماجوالمتعلقة بالممتلكات المقدمة كحصص من عالوة اقتطاع جميع الخصوم التي تم إغفالها أو لم يتم الكشف عنها . 
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 :   الرابع القرار

 تإسمنقرر تغيير تسمية شركة توبعد االستماع لتقرير مجلس اإلدارة إن الجمعية العامة غير العادية، بالنظر للقرارات المعتمدة قبله 
 » الفارج إسمنت « عوض » المغرب هولسيم الفارج «التي ستسمى من اآلن فصاعدا الفارج 

 :   الخامس القرار

من  6و  2بالنظر للقرارات المعتمدة قبله وبعد االستماع لتقرير مجلس اإلدارة تقرر تغيير المادتين ير العادية غ إن الجمعية العامة
 النظام األساسي إلسمنت الفارج كما يلي : 

 

  الشركة تسمية:  2 المادة «

 .»الفارج هولسيم المغرب  «:  الشركة تسمى

 »جميع العقود والوثائق )...( في

 

  الشركة رأسمال:  6المادة  «

 على يوزع درهم( 750 138 702) وخمسون سبعمائة و ألفا وثالثون وثمانية ومائة ليونينوم مليونالشركة في سبعمائة  رأسمال يحدد
( 30) ثالثون قدرها إسمية بقيمة سهما(  625 404 23)   وعشرون وخمسة ستمائة و آالف وأربعة وأربعمائة مليون وعشرون ثالثة
 .»  625 404 23 إلى 1 من ترقميها يتم الواحد للسهم درهما

 

 السادس :  القرار 

و موجز منه جميع الصالحيات بغرض إتمام الشكليات أة لحامل أصل هذا المحضر أو نسخة تخول الجمعية العامة غير العادي
 المنصوص عليها في القانون. 
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I.8. المغرب لهولسيم العادية غير العامة الجمعية على المعروضة القرارات  

المدعوة  لهولسيم المغربة مشاريع القرارات المتعلقة أساسا باإلدماج الذي سيعرض على الجمعية العامة غير العادينص  فيما يلي
 : 2016يوليوز  4لالنعقاد يوم 

 : األول القرار

 إن الجمعية العامة غير العادية : 

  ي ذ(، الاتفاق اإلدماج وهولسيم المغرب ) المبرم بين إسمنت الفارج  2016أبريل  25 بتاريخاإلدماج اتفاق االطالع على بعد
المالية لهولسيم المغرب لفائدة إسمنت الفارج عقب اإلدماج عبر ضم هذه األخيرة  نص على أحكام وكيفيات النقل الشامل للذمةي
 هولسيم المغرب ) اإلدماج(.ل

 بعد االستماع لتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي الحسابات حول كيفيات اإلدماج والحصص العينية ، و 

 ن طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل،بناء عل بيان المعلومات المتعلق باإلدماج المؤشر عليه م 

تصادق على جميع ما نص عليه اتفاق اإلدماج المذكور والذي بمقتضاه تقدم هولسيم المغرب جميع أصولها وخصومها إلسمنت 
 الفارج برسم هذا اإلدماج.

بيان بورصة الدار البيضاء و )ثانيا( تسجل الجمعية العامة غير العادية أن )أوال( إشعار الموافقة على العملية تم تسليمه من طرف 
الجمعية بعد موافقة . وعليه فعقب هذه الجمعية و المعلومات المتعلق باإلدماج تم التأشير عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المنعقدة في الفارج  العادية إلسمنتالمغرب وكذا الجمعية العامة غير  المضاعف لهولسيمخاصة للمساهمين حاملي حق التصويت ال
 يصير اإلدماج المذكور نهائيا.هذا اليوم، 

سهما جديدا  512 935 5إصدار  إسمنت الفارج من طرف هولسيم المغرب، تقررإليها المالية المحولة  ةذمالكمكافأة منها لتقديم كافة 
إسمنت الفارج سهم  1,20درهما للسهم، ستخصص لمساهمي هولسيم المغرب على أساس  30الجديدة( بقيمة إسمية قدرها  )األسهم

 لكل سهم واحد هولسيم المغرب. 

  إلى درهم 073 524 390 من لينتقل درهم 178 065 360 الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ إسمنت الفارج وعليه، تقرر 
 إلى 113 469 17 من الفارج إسمنت لرأسمال المكونة لألسهم اإلجمالي العدد بالتالي وسيرتفع. درهم 702 138 750

  .سهما 625 404 23 

من حيث  بالكامل،إن األسهم الجديدة التي سيتم إحداثها من طرف إسمنت الفارج برسم الزيادة في راس المال سيتم )أوال( مماثلتها 
الحقوق والواجبات، مع األسهم القديمة وستخضع )ثانيا( لجميع مقتضيات النظام األساسي و ستفضي )ثالثا( النتفاع جاري بشكل يتم 

الموجودة إلسمنت الفارج عند تاريخ إنجاز العملية. وعليه، ستخول األسهم الجديدة الحق في توزيع األرباح  مع األسهممماثلتها بالكامل 
توزيع االحتياطيات التي يمكن تقريرها من طرف إسمنت الفارج ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج، مع اإلشارة لكل غاية مفيدة إلى أن أو 

األسهم الجديدة التي ستحدثها إسمنت الفارج لن تعطي الحق في أي ربح لألسهم تدفعه إسمنت الفارج برسم السنة المالية المنتهية في 
 . 2015دجنبر  31
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يتعين على مساهمي هولسيم المغرب الذين يمتلكون عددا غير كافي من أسهم هولسيم المغرب للحصول على عدد صحيح من أسهم 
 إسمنت الفارج على مسؤوليتهم الشخصية بيع أو شراء العدد الالزم لهذا الغرض من أسهم هولسيم المغرب.

يوم عمل،  20هولسيم المغرب في التداول ببورصة قيم الدار البيضاء طيلة وبغية تسهيل هذه المسطرة، سيتم اإلبقاء على كسور أسهم 
 ابتداء من تاريخ إدراج األسهم الجديدة.

يوم عمل، ابتداء من تاريخ إدراج األسهم الجديدة وبغية الحفاظ على مصالح مساهمي هولسيم المغرب، سيتم  20وبانقضاء أجل 
لى حصول عدد صحيح من أسهم إسمنت الفارج لدى الهيئة الممركزة للعملية وتحويلها تجميع كسور هولسيم المغرب التي لم تسفر ع

ألسهم جديدة إسمنت الفارج. وعليه، سيتم تفويت هذه األسهم الجديدة في البورصة عبر الهيئة الممركزة للعملية وفق شروط السوق، 
تكاليف بين ماسكي حسابات حاملي الكسور. ويجب على  أيام عمل وسيتم توزيع إيرادات التفويت بمقدار وصافية من كل 5خالل 

 ماسكي الحسابات تقييد المبالغ الواجبة في دائنية زبنائهم.

وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمي هولسيم المغرب المالكين عند تاريخ إنجاز اإلدماج ألسهم تتمتع بحق تصويت مضاعف ) طبقا 
من النظام األساسي لهولسيم المغرب( سيفقدون  12والمادة  17-95 شركات المساهمة وما يليها من القانون حول 257ألحكام المادة 
المضاعف ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج ما دام النظام األساسي إلسمنت الفارج ال تنص على إمكان مساهمي حق التصويت 

يم المغرب المطالبة بأي تعويض، ألي سبب كان، هولسيم المغرب الحفاظ على مثل هذا الحق. وال يمكن للمساهمين المعنيين لهولس
 بفعل فقدان حق التصويت المضاعف المذكور آنفا. 

 إن الفرق بين :

  درهم، من جهة،  و  220 742 135 9قيمة صافي األصول المقدمة من طرف هولسيم المغرب، أي 
 للمبلغ المطلوب درهم و )ثانيا(  360 065 178بلغ الموافق )أوال( للمبلغ اإلسمي للزيادة في رأسمال إسمنت الفارج، أي مال

الموافق لمبلغ احتياطيات االستثمار الوارد في خصوم حصيلة هولسيم المغرب  »احتياطي االستثمار  «تخصيصه لحساب 
 درهم ، من جهة أخرى،  000 773 684بمبلغ 

ضمن خصوم  » عالوة اإلدماج «جيلها في حساب درهم، التي سيتم تس 860 903 272 8سيشكل المبلغ الصافي لعالوة اإلدماج، أي 
 حصيلة إسمنت الفارج والتي ستشكل موضوع حقوق المساهمين القدامى والجدد إلسمنت الفارج. 

 :   اثاني القرار

اج من إن الجمعية العامة غير العادية تسجل حل هولسيم المغرب بقوة القانون والذي سيتم نهائيا بعد المصادقة والموافقة على اإلدم
طرف الجمعية الخاصة للمساهمين حاملي حقوق التصويت المضاعف لهولسيم المغرب عقب الجمعية العامة غير العادية إلسمنت 

تحويل كافة الذمة المالية  ممع اإلشارة إلى أنه لن تتم أية عملية تصفية مادام سيتالفارج التي ستعاين اإلنجاز النهائي لإلدماج، 
 ئدة إسمنت الفارج برسم هذا اإلدماج. لهولسيم المغرب لفا
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 :   الثالث القرار

تخول الجمعية العامة غير العادية لحامل أصل هذا المحضر أو نسخة او موجز منه جميع الصالحيات بغرض إتمام الشكليات 
 المنصوص عليها في القانون. 

 

I.9. المغرب لهولسيم خاصةال الجمعية على المعروضة القرارات  

الجمعية الخاصة للمساهمين حاملي حقوق التصويت اسا باإلدماج الذي سيعرض على مشاريع القرارات المتعلقة أسنص  فيما يلي
 : 2016يوليوز  4المدعوة لالنعقاد يوم المضاعف لهولسيم المغرب 

 : األول القرار

 الخاصة التي ستعقد اجتماعها طبقا ألحكام النصاب واألغلبية الالزمة للجمعيات الخاصة :إن الجمعية 

  ع على : )أوال( بعد االطال

  وهولسيم المغرب ) اتفاق اإلدماج (، الذي المبرم بين إسمنت الفارج  2016أبريل  25بتاريخ  )بما فيه الملحقات( اتفاق اإلدماج
ينص على أحكام وكيفيات النقل الشامل للذمة المالية لهولسيم المغرب لفائدة إسمنت الفارج عقب اإلدماج عبر ضم هذه األخيرة 

 يم المغرب ) اإلدماج(.هولسل

 وتقرير الجمعية الخاصة للمساهمين حاملي حقوق التصويت المضاعف لهولسيم المغرب المرفوعة إلى رير مجلس اإلدارة اتق
 مراقبي الحسابات حول كيفيات اإلدماج والحصص العينية ، 

 و رساميل،بيان المعلومات المتعلق باإلدماج المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق ال 

   : ما يلي معاينة ( بعد )ثانيا 

 اإلدماج على المغرب هولسيم لمساهمي العادية غير العامة الجمعية موافقة  

  مساهمي هولسيم المغرب المالكين عند تاريخ إنجاز اإلدماج ألسهم تتمتع بحق تصويت مضاعف ) طبقا ألحكام المادة فقدان
حق التصويت للهولسيم المغرب(  من النظام األساسي 12والمادة  17-95 وما يليها من القانون حول شركات المساهمة 257

نص على إمكان مساهمي هولسيم المغرب يلنظام األساسي إلسمنت الفارج ال المضاعف ابتداء من تاريخ إنجاز اإلدماج ما دام ا
الحفاظ على مثل هذا الحق. وال يمكن للمساهمين المعنيين لهولسيم المغرب المطالبة بأي تعويض، ألي سبب كان، بفعل فقدان 

 التصويت المضاعف المذكور آنفا. حق 

المتعلق بشركات المساهمة الموافقة والمصادقة على اإلدماج  17-95من القانون  231و  113، تطبيقا لمقتضيات المادتين تقرر
، مساهمي هولسيم المغرب المالكين ألسهم تتمتع بحق تصويت مضاعفمترتب عن ذلك بالنسبة لوفقدان حقوق التصويت المضاعف ال

 .تاريخ إنجاز اإلدماجذلك ابتداء من و 
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 :    الثاني القرار

تخول الجمعية الخاصة لحامل أصل هذا المحضر أو نسخة او موجز منه جميع الصالحيات بغرض إتمام الشكليات المنصوص 
 عليها في القانون. 

 

II. المساهمين بنية على العملية تأثير  

 تخصيصها سيتم جديد، سهم 512 935 5 إحداث عبر رأسمالها في زيادة الفارج ستجري واإلدماج، الحصص تقديم عملية مقابل
سهم إسمنت الفارج مقابل سهم واحد هولسيم  1,20 أساس على المعتمدة التبادل نسبة وفق المغرب هولسيم في القدامى للمساهمين
 : اآلتي النحو على الفارج إسمنت أسمالر  توزيع سيتم اإلدماج، وعقبالمغرب. 

 

اإلدماج قبل  اإلدماج بعد   
% من رأس المال وحقوق  

 وحقوق المال رأس من % عدد األسهم  التصويت 
  المساهمون  األسهم عدد  التصويت

 الفارج المغرب 798 127 12 69,42% 798 127 12 51,82%

 البنك اإلسالمي للتنمية  328 953 5,46% (*)266 649 1 7,05%

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد 094 112 0,64% 094 112 0,48%

0,48% 111 651 0,64% 111 651 Lafarge Cementos 

11,01% 2 576 520 0,00% 0 HOLCIBEL (**) 

1,93% 451 854 0,00% 0 Holcim Maroc International 

 مساهمون آخرون  242 164 4 23,84% 442 375 6 27,24%

 المجموع  113 469 17 100,00% 625 404 23 100,00%

 الفارج إسمنت:  المصدر

 ( األدنى للحد مرجح حساب)  اإلشارة سبيل على المقدمة اإلدماج بعد ما BID أسهم عدد (*)

 %100 بنسبة المحدودة هولسيم للفارج تابعة قابضة شركة(**) 

III. المال رأس في الزيادة بعد الشركة حكامة  

سيواصل مراقبو  ىأخر  ناحية من. اإلدماج إنجاز بمناسبة الفارج إسمنت حكامة أجهزة تشكيل في تعديل بأي القيام المقرر من ليس
 حسابات إسمنت الفارج مدة انتدابهم الراهنة بعد إنجاز اإلدماج.

IV. العملية عقب األساسي النظام تغيير  

 : يلي كما الفارج إسمنت لشركة األساسي النظام تعديل سيتم والضم، اإلدماج عمليةعقب 

  : تسمية الشركة 2المادة  «

 .»الفارج هولسيم المغرب  «تسمى الشركة : 

 »في جميع العقود والوثائق )...(
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  الشركة رأسمال:  6المادة  «

( درهم يوزع على 750 138 702يحدد رأسمال الشركة في سبعمائة مليون ومليونين ومائة وثمانية وثالثون ألفا و سبعمائة وخمسون )
( 30( سهما بقيمة إسمية قدرها ثالثون ) 625 404 23مائة وأربعة آالف و ستمائة وخمسة وعشرون )  ثالثة وعشرون مليون وأربع

 .»  625 404 23إلى  1درهما للسهم الواحد يتم ترقميها من 

V. العملية عقب التوازن إعادة  

 : بغية اهماتالمس توازن بإعادة القيام لالستثمار الوطنية الشركة ومجموعة هولسيم الفارج مجموعة تعتزم

 و المجموعتين؛ هاتين بين المغرب الفارج شركة رأسمال في متكافئة مساهمة على الحفاظ  

 المغرب هولسيم الفارج على المراقبة و الشركة رأسمال في األغلبية على الحفاظ من المغرب الفارج تمكين. 

إدماج وضم هولسيم المغرب من طرف إسمنت الفارج.  في هذا الصدد، تعتزم المجموعتان إجراء عمليات فورية إلعادة التوازن بعد
 وتتوزع العمليات المذكورة على مرحلتين :  

 لنصف األسهم الجديدة الفارج هولسيم المغرب التي سيتم  لالستثمار الوطنية الشركة لفائدة هولسيم الفارج مجموعة هيئات تفويت
 م عقب العملية ؛استالمها من طرف هاتين الهيئتين من مجموعة الفارج هولسي

  تقديم األسهم الجديدة الفارج هولسيم المغرب التي سيتم امتالكها من طرف الشركة الوطنية لالستثمار و مجموعة الفارج هولسيم
 لفائدة الفارج المغرب، كمكافأة لذلك سيتوصل مقدمو الحصص باألسهم الجديدة الفارج المغرب.

  األولى المرحلة

فارج هولسيم بتفويت نصف األسهم الجديدة الفارج هولسيم المغرب التي سيحصلون عليها عقب عملية هيئات مجموعة العقب قيام 
و هولسيم المغرب  Holcibelسهما، تواليا من طرف  854 451و  333 062 1تفويت  )أياإلدماج لفائدة الشركة الوطنية لالستثمار 

 : رب أن تتطور مستقبال كما يلي المغالدولية(، من شأن بنية مساهمي شركة الفارج هولسيم 

التفويت وقبل اإلدماج بعد  التفويت بعد   

من راس المال وحقوق 
 %التصويت

 عدد األسهم
 وحقوق المال راس من

األسهم عدد %التصويت  
 المساهمون

 الفارج المغرب 798 127 12 51,82% 798 127 12 51,82%

سالمي للتنميةالبنك اإل 266 649 1 7,05% 266 649 1 7,05%  

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد 094 112 0,48% 094 112 0,48%

0,48% 111 651 0,48% 111 651 Lafarge Cementos (*) 

6,47% 1 514 187 11,01% 2 576 520 HOLCIBEL 

0,00% 0 1,93% 451 854 Holcim Maroc International 

ستممارالشركة الوطنية لال 0 0,00% 187 514 1 6,47%  

 مساهمون آخرون  442 375 6 27,24% 442 375 6 27,24%

 المجموع  625 404 23 100,00% 625 404 23 100,00%

 لالستثمار الوطنية الشركة هولسيم، الفارج:  المصدر
 %98,28شركة خاضعة للقانون المغربي تابعة إلسمنت الفارج في حدود (*) 

 م من المساهمين أعاله   أن يتطور عدد األسهم التي يمتلكها كل مساه يمكن البيضاء، الدار بورصة في مدرجة الشركة باعتبار:  مالحظة
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 المرحلة الثانية 

األسهم الجديدة  بتقديم( سهما 187 514 1)  هولسيم الفارج ومجموعة (سهما  187 514 1الشركة الوطنية لالستثمار ) قيام عقب
 : ليي كما تتطور أن  المغرب هولسيم الفارج مساهمي بنية شأن من ،المغرب الفارج إلىالفارج هولسيم المغرب التي ستمتلكها 

األسهمتقديم بعد  األسهمقبل تقديم     

من راس المال وحقوق 
 %التصويت

 عدد األسهم
من راس المال وحقوق 

 %التصويت
 عدد األسهم

 المساهمون

 الفارج المغرب 798 127 12 51,82% 172 156 15 64,76%

 البنك اإلسالمي للتنمية 266 649 1 7,05% 266 649 1 7,05%

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد 094 112 0,48% 094 112 0,48%

0,48% 111 651 0,48% 111 651 Lafarge Cementos 

0,00% 0 6,47% 1 514 187 HOLCIBEL 

 الشركة الوطنية لالستممار 187 514 1 6,47% 0 0,00%

 مساهمون آخرون  442 375 6 27,24% 442 375 6 27,24%

 المجموع  625 404 23 100,00% 625 404 23 100,00%

 لالستثمار الوطنية الشركة هولسيم، الفارج:  المصدر
 أن يتطور عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم من المساهمين أعاله    يمكن البيضاء، الدار بورصة في مدرجة الشركة باعتبار:  مالحظة

 

 بين متكافئ بشكل رأسمالها امتالك سيتم التي المغرب الفارج على يتعين للمساهمات، التوازن إلعادة الرامية العمليات هذه عقب
 .المغرب هولسيم الفارج تصويت وحقوق رأسمال من %64,76الوطنية لالستثمار ومجموعة الفارج هولسيم، امتالك  الشركة مجموعة

 وقعة ما بعد اإلدماج وإعادة التوازن :ويستعرض المخطط أدناه تطور بنية مساهمي إسمنت الفارج بين البنية الحالية والبنية المت

 الفارج إسمنت مساهمي بنية تطور

  

Source : LafargeHolcim, SNI 

Lafarge Maroc

LafargeHolcimSNI

50,0% 50,0%

Lafarge Ciments

  ر ن

69,42%

30,58%

بعد اإلدماج و  عادة التواز   ل ا د ا 

Lafarge Maroc

LafargeHolcimSNI

LafargeHolcim
Maroc

  ر ن

64,76%

35,24%

50,0% 50,0%
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VI. العملية مبلغ 

 هولسيم طرف من كحصص المقدمة األصول صافي قيمة يوافق بحيث درهم، 220 742 135 9 إلى للعملية اإلجمالي المبلغ يصل
 من درهم 360 065 178 قدره إسمي بمبلغ المال رأس في بزيادة الفارج إسمنت ستقوم ر،المذكو  األصول لتقديم كمكافأة .المغرب
 .للسهم درهما 30 قدرها إسمية بقيمة جديدا سهما 512 935 5 إصدار خالل

حتياطيات ويشكل الفرق بين المبلغ اإلجمالي للحصص المقدمة ومبلغ الزيادة في رأس المال عالوة اإلدماج بمبلغ إجمالي بما في ذلك ا
، يرتفع المبلغ  »احتياطي االستثمار  «درهم لحساب  000 773 684درهم. وبعد تخصيص مبلغ   860 676 957 8االستثمار بمبلغ 

 درهم.  860 903 272 8الصافي لعالوة اإلدماج إلى 

VII. المصدرة بالسندات تتعلق معلومات  

 السندات طبيعة الفئة لنفس جميعها الفارج إسمنت أسهم تنتمي
 لدى اإللكتروني تسجيلها ويتم المادي طابعها من كليا الفارج إسمنت الجديدة األسهم تجرد

 ماروكلير
 للسندات القانوني الشكل

 
 المصدرة السندات عدد سهما  512 935 5
 سعر اإلصدار درهم للسهم   539,17 1

 القيمة اإلسمية درهم للسهم  30
 ماجعالوة اإلد درهم للسهم   509,17 1

 تاريخ االنتفاع 2016 يناير فاتح
 تداول السندات البيضاء الدار بورصة في حرية بكل الصادرة األسهم تداول يتم

 إدراج األسهم الجديدة األول الخط في المال رأس في الزيادة عملية عن الصادرة األسهم إدراج سيتم
 تحرير السندات امالتز  كل من حرة وتعتبر بالكامل الصادرة األسهم تحرير سيتم
 وسيتم األرباح في الحق الفارج إسمنت طرف من إحداثها سيتم التي الجديدة األسهم جميع تمنح

 .القديمة باألسهم والواجبات الحقوق حيث من بالكامل مماثلتها
 القوانين المرتبطة

VIII. اإلصدار سعر تقييم عناصر  

VIII.1. طرق تقييم الشركات 

 : والسيما االعتيادية التقييم طرق كافة تصور تم ، عنه المترتبة اإلدماج معادلة وتحديد المغرب موهولسي الفارج إسمنت تقييم إطار في

 ؛ البورصة أسعار 

 ؛ المستقبلية الخزينة تدفقات تحيين 

 ؛ المقارنة للشركات البورصة مضاعفات 

 ؛ المقارنة للشركات التعاملية المضاعفات 

 ؛ المستقبلية األسهم أرباح تحيين 
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 تقييمه المعاد صولاأل صافي 

VIII.1.1. طرق التقييم المست عدة 

نشاطها أو بالظرفية الوطنية، تم استبعاد بعض الطرق المذكورة  ولقطاع للتقييم الخاضعة بالشركات المتعلقة الخصائص لبعض بالنظر
 أعاله من أشغال التقييم، وذلك بغية تفادي أي خلل ملحوظ في النتيجة النهائية لهذا التمرين. 

 ل ورصة للشركات المقارنة ضاعفات ا

 شركة ما انطالقا من مستويات تقييم شركات مقارنة مدرجة في البورصة. قيمة بتقدير يسمح تماثلي تقييم أسلوب الطريقة هذه تعتبر

 ،البيع )أحجامتحديد عينة الشركات المقارنة، يتمثل المبدأ )أوال( في اختيار المؤشرات األساسية التي ستستخدم كأساس للمقارنة  وبعد
 المضاعفات حساب)ثانيا( و...( الذاتية األموال الصافية، النتيجة االستغالل، نتيجة لالستغالل، اإلجمالي الفائض المعامالت، رقم

 .للتقييم الخاضعة الشركة مجاميع على المضاعفات هذه تطبيق)ثالثا(  و المقارنة المؤشرات مجاميع و البورصة في قيمتها من انطالقا

 يسمح مما( الدفترية القيمة مضاعف و الربحية )مضاعف المباشرة المضاعفات بين التمييز ينبغي المضاعفات، هذه ضمن ومن
 قيمة المعامالت، رقم /الشركة قيمة المباعة، األحجام /الشركة قيمة)  المباشرة غير والمضاعفات الذاتية األموال لقيمة مباشرة بمقاربة
 خصم ينبغي التي الشركة قيمة حساب إلى تفضي التي( االستغالل نتيجة / الشركة قيمة ، لالستغالل اإلجمالي الفائض / الشركة

 .منها للشركة الصافية االستدانة

 عينة تشكيل الممكن من ليس فإنه المغربية، البورصة سوق في المقارنة الشركات من كاف عدد غياب ظل وفي الوطني، الصعيد على
 . ملحوظة

 بين والمخاطر النمو مستويات بين الفوارق عن أساسا الناتجة بالمغرب اإلسمنت قطاع صياتلخصو  وبالنظر الدولي، الصعيد على
 .التقييم أشغال عليها تعتمد أن يمكن البورصة في المدرجة الشركات بين للمقارنة عينة لتشكي يمكن ال فإنه الدول،

 في دقة أقل الطريقة هذه يجعل مما والربحية لهوامشا من مختلفة مستويات المغرب وهولسيم الفارج إسمنت تقدم أخرى، ناحية من
 .التبادل معادلة تحديد إطار

  المقارنة للشركات التعاملية المضاعفات

تعتمد هذه الطريقة على تقييم شركة ما بناء على مضاعفات للتقييم كنتيجة لمعامالت مقارنة تمت في قطاع اإلسمنت بين شركات لها 
 ة بتلك التي تميز الشركات موضوع عملية التقييم.شبيه عملية وخصائص مالية 

وضم بين شركتين مدرجتين  )إدماجعلى الصعيد الوطني، ال توجد أي عملية سابقة يمكن مقارنتها مع المعاملة موضوع هذه العملية 
 في البورصة ولهما حجم مهم في قطاع اإلسمنت(.

 الطريقة.ة بخصائص سوق اإلسمنت المغربية المبينة أدناه قرار استبعاد هذه على الصعيد الدولي، تفسر نفس المبررات المتعلق
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  المستق لية األرباح تحيين

 )مستوى المعايير من بالعديد ترتبط األسهم أرباح توزيع سياسة أن بيد. األسهم ألرباح مستقبلي توزيع فرضية على الطريقة هذه مدتعت
 يصعب استباقها بشكل دقيق من أجل احتياجات تمرين التقييم.( التدين مستوى ،التوزيع نسبة الربحية،

 األصول صافي تقييم إعادة

مع عدم مراعاة آفاقها المستقبلية. وتطبق  الشركة، والتزامات أصول لمختلف منفصل تقييم في األصول صافي تقييم إعادة طريقة تتمثل
ر وتصفية األصول بغية تخصيص أفضل للموارد او )ثانيا( لتقييم هذه الطريقة عموما )أوال( في ظل ظرفية للخروج من االستثما

 الشركات المالية أو المحفظة. وما دامت إسمنت الفارج وهولسيم المغرب ال تلبي شروط تطبيق طريقة التقييم هذه ، فقد تم استبعادها.

VIII.1.2. المستعملة لتقييم األموال الذاتية إلسمنت الفارج وهولسيم المغرب الطرق 

األكثر دقة من أجل تحديد معادلة اإلدماج لشركتين مدرجتين في بورصة الدارالبيضاء لهما سيولة وعمق  البورصة أسعار يقةطر  تعتبر
 كافيين لممارسة التقييم.

بيد أن هذه الطريقة يجب تعزيزها بطريقة أساسية وهي تحيين التدفقات المستقبلية. بحيث تقوم هذه األخيرة على إعداد مخطط أعمال 
قعي لكل شركة في أفق ضمني مع مراعاة مجاميعها المالية التاريخية ومخططات نموها التوقعية بغض النظر عن أوجه التآزر تو 

 الناتجة عن تقاربهما

VIII.1.3. البورصة أسعار طريقة 

 تقديم الطريقة

ي فترات مختلفة متقاربة. وتقوم سعرها في البورصة المعاين ف إلى باللجوء ما شركة قيمة إدراك في البورصة أسعار عبر التقييم يتمثل
 دقة هذه الطريقة على فعالية سوق البورصة من جهة وسيولة السهم من جهة أخرى.

وباعتبار إسمنت الفارج وهولسيم المغرب شركتين مدرجتين في بورصة الدار البيضاء ولها سيولة ملحوظة نسبيا، تسمح أسعار 
 تماد على المعدل المرجح لألسعار في أفق زمني ملحوظ.البورصة بتقييم قيمة أموالها الذاتية مع االع

أو معدالت أسعار إسمنت الفارج وهولسيم المغرب  spotويلخص الجدول التالي األسعار المسجلة في فترات مختلفة بناء على سعر 

 :المرجحة عبر األحجام المتبادلة في هذه الفترات

للشركة الرئيسيين المساهمين طرف من اإلدماج عملية إعالن قبل أي أقصى، كحد 2016 مارس 11 إلى المستعملة األسعار تعود: مالحظة  

 (17/03/2016  

عادلة اإلدماج الناتجة م الفارج  سمنت هولسيم المغرب   بالدرهم/للسهم 

1,04x 1 780 1 710  السعرspot  2016مارس  11في 

1,06x 1 759 1 655 حدالسعر المتوسط المرجح لشهر وا  

1,06x 1 732 1 638 أشهر  3السعر المتوسط المرجح ل  

1,08x 1 765 1 641  أشهر 6لالسعر المتوسط المرجح  

1,06x 1 759 1 661 المعدل السعر   

 .CFG Bank Corporate Finance, Attijari Finances Corpلمصدر : ا
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 حسب القيمة مقابل درهم 661 1 الفارج إلسمنت( مرتبطة قسيمة) السهم حسب القيمة تبلغ البورصة، أسعار طريقة على بناء وهكذا،
 .درهم 759 1لهولسيم المغرب بمبلغ  مرتبطة( )قسيمة السهم

 . 1,06x البورصة أسعار طريقة عن الناتجة اإلدماج معادلة تبلغ وبالتالي،

 

VIII.1.4. المستق لية التدفقات تحيين طريقة 

  د ل

بينما تجري هولسيم المغرب ذلك من  المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على بناء الموطدة حساباتها وتصدر الفارج إسمنت تعد
 خالل المعايير المغربية.

لمعايير الدولية إلعداد التقارير عداد مجموع التقارير الداخلية والمعطيات التحليلية والتوقعات المالية لهولسيم المغرب طبقا لبيد أنه يتم إ
 إلىكما تم اعتمادها من طرف الفارج هولسيم المحدودة. ويرد الفارق الرئيسي بالنسبة لهولسيم المغرب بين المعيارين  المالية 

بناء على مدد الحياة االقتصادية  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كات التي يتم تسجيلها في الحسابات وفقمخصصات اإلهال
 وليست الضريبية كما هو الشأن بالنسبة للحسابات وفق المعايير المحاسبية المغربية.

المستعملة، تم إعداد أشغال التقييم بطريقة تحيين تدفقات  في إطار هذه العملية، وبغية تحقيق تناسق وقابلية للمقارنة بين الحسابات
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالخزينة المتاحة المتوقعة بناء على الحسابات التاريخية وتوقعات االستغالل وفق 

 تقديم الطريقة 

حداث القيمة عن الفرق بين مردودية الرساميل المستثمرة تقيس طريقة تحيين التدفقات المستقبلية قدرة شركة على خلق القيمة. ينتج إ
 ومتطلبات مكافأة المساهمين ومقدمي األموال.

وتعطي طريقة التقييم هذه صورة ديناميكية حول قيمة مقاولة ما وترتكز على توقعات تدفقات الخزينة المتاحة الناتجة عن االستغالل، 
قيمة األصول االقتصادية للشركات كمشاريع التطوير والمردودية االقتصادية. ويتم تحيين مع مراعاة العوامل الرئيسية التي تؤثر على 

 .الجوهريةتدفقات الخزينة هذه من خالل استعمال نسبة تراعي البنية المالية والمخاطر 

خالل تحيين تدفقات الخزينة المتاحة والمسماة كذلك قيمة األصول االقتصادية من  ، 2016 يناير فاتح غاية إلى الشركة قيمة تقدير يتم
 التوقعية وتتضمن :

 ؛( 2021 دجنبر 31 إلى 2016 يناير فاتح من المتراوح)  الضمني األفق في المتاحة الخزينة لتدفقات المحينة القيمة 

 طريقة على بناء وتحدد. الضمني األفق نهاية مع الشركة قيمة تمثل التي النهائية القيمة Gordon Shapiro ال تحيين خالل نم 
 المتزايدة وفق نسبة فائدة محددة : المتاحة الخزينة لتدفقات نهائي

 𝑭𝒍𝒖𝒙 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒇  =القيمة النهائية 

𝑪𝑴𝑷𝑪−𝒈
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 : بحيث

 

 CMPC   :المال لرأس المرجحة المتوسطة التكلفة  

 المعياري التدفق (Flux normatif)  :2021 سنة متم غاية على المتاحة الخزينة تدفق 

 g   :2,0 في محددة نهاية ال ما إلى النمو نسبة% 

 :  التالية الصيغة حسب (Vfp) الذاتية األموال قيمة على الحصول يتم

𝑽𝒇𝒑 = 𝑽𝑬 − 𝑬𝑭𝑵 
 :  بحيث

 VE   :2016 يناير فاتح غاية إلى الشركة قيمة 

 EFN   :2015 دجنبر 31 غاية إلى الصافية المالية االستدانة 

  التحيين سبةن حساب

 .المال لرأس المرجحة المتوسطة التكلفة المستقبلية التدفقات تحيين بطريقة الذاتية األموال تقييم أجل من المستعملة التحيين نسبة تساوي

 التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال المردودية المتوسطة المرجحة المطلوبة من طرف مقدمي أموال الشركة. ويتم تشكيل توافق
وفق  المردودية المذكورة انطالقا من تقييم تكلفة مختلف السندات المالية التي تصدرها شركة ما ) تكلفة األموال الذاتية وتكلفة االستدانة(

 الصيغة التالية 

𝑪𝑴𝑷𝑪 = 𝒓𝒄

𝑬

𝑫 + 𝑬
+ 𝒓𝒅 × (𝟏 − 𝑻) ×

𝑫

𝑫 + 𝑬
 

 : بحيث

 rc :؛ الذاتية األموال تكلفة 

 E  ذاتية في السوق ؛ : قيمة األموال ال 

 D   مع ( قيمة الدين في السوق :D/E = 30%؛ ) 

  dr  (%5): تكلفة الدين قبل الضريبة 

 T   (%31): نسبة فرض الضرائب على النتائج  

 بالطريقة التالية :  %11,5وتم حساب تكلفة األموال الذاتية التي بلغت 

𝒓𝒄 = 𝒓𝒇 + (𝜷𝒆 × 𝒓𝒎) 

 بحيث : 

 rf  أي  2016مارس  8بة دون المخاطر ) نسبة فائدة سندات الخزينة ألجل عشر سنوات في السوق المانوية بتاريخ : النس ،

 )والتجاري للوساطة CFG Researchالمصدر :  (( 3,22%

 ؛: eβ )بيتا مستدانة ) أنظر الحساب أدناه : 

  mr   المصدر : معدالت عالوات المخاطر المستعملة من طرف (( %6,5: عالوة مخاطر سوق األسهم ) أيCFG Research والتجاري للوساطة( 
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 التي البورصة في المدرجة والدولية الوطنية الشركات تضم ينةلع المستدان غير المتوسط بيتا مؤشر يوافق المستعمل بيتا مؤشر إن
 : العينة هذه تفصيل التالي الجدول ويعرض. اإلسمنت قطاع في نشاطها تمارس

المستدا  غير بيتا معدل  معدل بيتا  المستدا   

 المغرب 1,36 1,20 
الفارج إسمنت       1,75 1,72  
المغرب هولسيم        1,23 0,78  
المغرب إسمنت        1,09 1,09  
 ( القطاع في شركة 214 معدل)  الصاعدة الدول 1,04 0,92
معدلال 1,20 1,06  

 Damodaran و للوساطة والتجاري CFG Research:  المصدر

 

 إن االنتقال من مؤشر بيتا المستدان التاريخي لمؤشر بيتا غير المستدان يتم بواسطة الطريقة التالية :

𝛽𝑑 =
𝛽𝑒

1 + (1 − 𝑇) × 𝐺
 

 

  dβ  :مستدان غير بيتا  

 ;eβ  :مستدان بيتا 

 T :النتائج على الفعلية الضرائب فرض نسبة 

 G  :االستدانة نسبة 

 المتوسطة المستدانة غير بيتا استدانة إعادة خالل من عليه يحصل)  1,28 بقيمة مستدان بيتا مؤشر اعتبار ومع األساس هذا على
 تبلغ ،%30 بنسبة مستهدفة استدانة ونسبة %3,5 بقيمة الضريبة بعد استدانة تكلفة ،(أعاله الصيغة استعمال خالل من 1,06  بقيمة

CMPC 9,66 المغرب لسيموهو  الفارج إلسمنت% . 

 االستدانة المالية الصافية 

التي  2015دجنبر  31كما هو مبين أعاله، تراعي طريقة تحيين التدفقات المستقبلية االستدانة المالية الصافية للشركات إلى غاية 
 مليون درهم بالنسبة لهولسيم المغرب.  582 1مليون درهم بالنسبة إلسمنت الفارج و  121بلغت 
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 تحيين التدفقات المستق لية  طريقة حسب الفار  نتإسم تقييم

 

 التدفقات
  المعيارية

 الدراهم بماليين 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 لالستغالل اإلجمالي الفائض 706 2 804 2 004 3 360 3 868 3 329 4 329 4

 النظرية الشركات على الضريبة 751- 788- 855- 776- 992- 165 1- 290 1-

 العامل المال رأس إلى الحاجة تغير 9- 21- 35- 46- 61- 66- 16-

 االستثمارات 400- 076 1- 951 1- 049 1- 184- 198- 168-

2 855 2 900 2 630 1 488 163 919 1 546  =FCFF 
        

 2021-2016 التحيين بعد FCFF مبلغ+  652 6      
        

 + القيمة النهائية بعد التحيين  848 21      
        

 2016 يناير 1 في الشركة قيمة 500 28      
        

 2015 دجنبر 31 في الصافي الدين - 121      
        

 = قيمة األموال الذاتية  379 28      

 القيمة حسب السهم  625 1      

  المغرب وهولسيم الفارج إسمنت:  المصدر

 

 379 28قيمة األموال الذاتية إلسمنت الفارج  غتبل ،%2,0 قدرها النهاية ما إلى نمو ونسبة %9,66 قيمتها تحيين نسبة على بناء
 ( . مرتبطة قسيمة) درهم 625 1حسب السهم تبلغ  بقيمة أي درهم، مليون
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  المستقبلية التدفقات تحيين طريقة حسب المغرب هولسيم تقييم

التدفقات 
 المعيارية 

 بماليين الدراهم 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 الفائض اإلجمالي لالستغالل 377 1 417 1 521 1 533 1 547 1 575 1 575 1
 الضريبة على الشركات النظرية 294- 328- 391- 400- 405- 413- 457-
 تغير الحاجة إلى رأس المال العامل 28- 7- 24- 2- 3- 5- 7-
 االستثمارات 30- 100- 100- 100- 100- 100- 100-
1 010 1 057 1 040 1 031 1 006 982 1 025  =FCFF 
        

 2021-2016بعد التحيين  FCFF+ مبلغ  491 4      
        

 + القيمة النهائية بعد التحيين  731 7      
        

 2016 يناير 1 في الشركة قيمة 222 12      
        

 2015دجنبر  31الدين الصافي في  - 582 1      
        

 = قيمة األموال الذاتية  640 10      

 القيمة حسب السهم  151 2      

 المصدر : إسمنت الفارج وهولسيم المغرب 

 

  640 10 المغرب لهولسيم، تبلغ قيمة األموال الذاتية %2,0ونسبة نمو إلى ما النهاية قدرها  %9,66بناء على نسبة تحيين قيمتها 
 ) قسيمة مرتبطة( .  درهم  151 2السهم تبلغ  حسبمليون درهم، أي بقيمة 

السهم  حسب قيمةال مقابل درهم 625 1إلسمنت الفارج  بناء على طريقة تحيين التدفقات المستقبلية، تبلغ القيمة حسب السهم وهكذا،
 . درهم 151 2مرتبطة( لهولسيم  )قسيمة

 . 1,32xتبلغ  تحيين التدفقات المستقبليةفمعادلة اإلدماج الناجمة عن طريقة  وعليه،
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VIII.1.5. الناتجة ا د ا  دلة  عا التقييم طرق  الصة . 

 إلدماجا معادلة وكذا المعتمدة الطرق خالل نم عليها المحصل المغرب وهولسيم الفارج إسمنت قيم خالصة أدناه الجدول يعرض
: الناتجة  

 

سيم لهولالقيمة حسب السهم  معادلة اإلدماج الناتجة 
(مرتبطة )قسيمة المغرب  

ت القيمة حسب السهم إلسمن
( مرتبطةقسيمة الفارج )  

  الدراهم ماليينب

1,06x 1 759 1 661 البورصة أسعار  
1,32x 2 151 1 625 المستقبلية الخزينة تدفقات تحيين  

1,19 x 1 955 1 643 المعدل  
 .CFG Bank Corporate Finance, Attijari Finances Corp:  المصدر

  .(مرجح رقم) 1,20x المعتمدة للطرق المتوسطة المعادلة تبلغ

 .المغرب لهولسيم درهم 1950 و الفارج إلسمنت درهم 1625( مرتبطة قسيمة) للسهم المعتمدة القيمة تبلغ

 

IX. الماليون الوسطاء  

 الوسطاء الماليو    التسمية  العنوا 

 البيضاء الدار – طفيل نإب زنقة 5-7
  البيضاء الدار -الثاني الحسن شارع ،163

CFG Bank Corporate Finance 
Attijari Finances Corp. ماليان مستشاران  

  للعملية الممركزة الهيئة  وفابنك التجاري  البيضاء الدار – يوسف موالي شارع ،2

المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار  المؤسسة Attijari Intermédiation البيضاء الدار -الثاني الحسن شارع ،163
 البيضاء 

X. للعملية الزمني الجدول  

  الترتيب المرحلة التاريخ

 1 امل عن العمليةتوصل بورصة الدار البيضاء بملف ك 17/06/2016

 2 إصدار بورصة الدار البيضاء لإلشعار بالموافقة  24/06/2016

 3 الرساميل لسوق المغربية الهيئةتوصل بورصة الدار البيضاء ببيان المعلومات مؤشر عليه من طرف  24/06/2016

 4  انونيةالق لإلعالنات صحيفة في المعلومات بيان ملخص نشر 27/06/2016

 5 في راس المال وتغيير تسمية الشركة(  الزيادة)بالعملية في نشرة اإلدراج  ةالمتعلق اتنشر اإلعالن 27/06/2016

04/07/2016 

 المغرب هولسيم سندات إدراج تعليق 
 و العادية غير العامة الجمعية) الشركة تسمية تغيير وستقرر العملية على ستصادق التي الهيئات اجتماع 

 (الخاصة الجمعية
6 

05/07/2016 
الجمعية العامة غير العادية و الجمعية الخاصة( وقررت )التوصل بمحضر الهيئة التي عاينت الزيادة في رأس المال 

 تغيير تسمية الشركة
7 

12/07/2016 
 المغرب هولسيم أسهم حاملي لوضعيات الحسابات ماسكي حساب 
 تحويلها المطلوب المغرب هولسيم أسهم حاملي لوضعيات للعملية ممركزةال الهيئة إلى الحسابات ماسكي إرسال  

8 
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  الترتيب المرحلة التاريخ

 9 غير المعنية بالكسور( إلى أسهم الفارج هولسيم المغربتحويل أوتوماتيكي ألسهم هولسيم المغرب ) 13/07/2016

14/07/2016 

 المغرب هولسيم الفارج الجديدة األسهم قبول 
 البورصة في العملية تسجيل 
 اإلدراج نشرة في العملية نتائج عن ناإلعال 
 الكسور وتحويل التداول فترة افتتاح :المغرب هولسيم سندات إدراج استعادة 

10 

 11 كسور هولسيم المغربتداول إغالق فترة  10/08/2016

 12 التشطيب على أسهم هولسيم المغرب 11/08/2016

15/08/2016 

هولسيم المغرب المطلوب  الكسور المتبقيةيئة الممركزة للعملية لوضعيات حاملي إرسال ماسكي الحسابات إلى اله  •
 تحويلها 

 تحويل أوتوماتيكي ألسهم هولسيم المغرب )المعنية بالكسور( إلى أسهم الفارج هولسيم المغرب 
13 

 من
16/08/2016 

   إلى
22/08/2016 

 14 األوتوماتيكي ألسهم هولسيم المغرب المعنية بالكسورسهم الفارج هولسيم الناتجة عن التحويل تفويت أ

 15 توزيع الهيئة المركزية للعملية إليراد التفويت بين ماسكي حسابات حاملي الكسور 25/08/2016

 16 زبنائهمإليراد التفويت بين ماسكي حسابات حاملي الكسور توزيع  26/08/2016

 

XI. السندات تبادل  

 هولسيم أسهم تحويل وسيتم. بالكسور المعنية غير المغرب هولسيم ألسهم بالنسبة 2016 يوليوز 13 يوم السندات تبادل يرتقب
 . 2016غشت  15إلى الفارج هولسيم المغرب طيلة يوم  بالكسور المعنية المغرب

XII. العملية من المستفيدون  

  المغرب هولسيم شركة مساهمي على اإلدماج عن الناتجة المال راس في الزيادة تقتصر

XIII. التبادل معادلة  

 . المغرب هولسيم واحد سهم مقابل الفارج إسمنت سهم 1,20 التبادل معادلة تبلغ
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XIV. البورصة في الجديدة األسهم إدراج خصائص  

 القطاع البناء ومواد البناء
LAFARGEHOLCIM MAR ةالمختصر  القيمة تسمية (NSC) 
LafargeHolcim Maroc الكاملة القيمة تسمية  

  القيمة رمز 3800
LHM الشريط 

MA0000012320 رمز ISIN 
 المقصورة الرئيسية السوق

  دراجاإل شكل متواصل
  الجديدة السندات إدراج تاريخ 2016 يوليوز 14

  البيضاء الدار بورصة في العملية بتسجيل المكلفة الهيئة وفابنك  التجاري
 

 

XV. البيضاء الدار بورصة في العملية تسجيل  

 .Attijari Intermédiation طرف من البيضاء الدار بورصة في العملية تسجيل سيتم
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  الفارج إسمنت تقديم:  الثاني الفصل

I. الفارج إسمنت نشاط  

 جميع وتسويق إنتاج وكذا البناء مواد وجميع اإلسمنت مصانع واستغالل إنشاء في مختصة صناعية مجموعة الفارج إسمنت تعتبر
 . والجبس المالط مواد و والخرسانة واإلسمنت الكلينكر سيما ال العمومية واألشغال البناء في تستخدم التي المائية المالط مواد

 :  2015دجنبر  31وفيما يلي البنية القانونية لمجموعة إسمنت الفارج إلى غاية 

 2015 دجنبر 31 غاية إلى الفارج إسمنت لمجموعة القانونية البنية 

  

  الفارج إسمنت:  المصدر

II. الفارج إسمنت رأسمال حول لوماتمع  

 بقيمة سهما 113 469 17 ويتشكل من  بالكامل محررا درهم 390 073 524 الفارج إسمنت كةشر  رأسمال يبلغ العملية، هذه قبل
 . للسهم درهما 30 تبلغ إسمية

  : اآلتي الشكل على رجالفا إسمنت مساهمي بنية تتوزع ،2015 دجنبر 31 غاية إلى

 

  عدد السندات المملوكة  م   رأس المال وحقوق التصويت  % 

 المغرب الفارج 798 127 12 69,42%
  للتنمية اإلسالمي البنك 328 953 5,46%
 للتقاعد المغربي المهني الصندوق 094 112 0,64%
0,64% 111 651 Lafarge Cementos 

 آخرون مساهمون 242 164 4 23,84%
  المجموع 113 469 17 100%

 

 .العملية بداية قبل تغيير بدون المساهمين بنية تظل

Lafarge Ciments

Lubasa Maroc SA
Lafarge Cementos

S.A. (Maroc)

Lafarge Calcinor
Maroc

CEVAL GIE

25,0%98,28% 100,0%

50,0%

ECOCIM

45,0%

شركة منحلة

0,64%
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 .تغييرات أي هأعال الجدول في المبينة الفارج إسمنت مساهمي بنية على تطرأ لم األخيرة، سنوات الخمس خالل

 . 1997 فبراير فاتح منذ البورصة في الشركة إدراج تم

III. اإلدارة مجلس تشكيل  

 :  اآلتي الشكل على الفارج إسمنت إدارة مجلس يتشكل للمعلومات، البيان هذا إعداد تاريخ غاية إلى

 المناصب تاريخ استالم المهام تاريخ تجديد مدة االنتداب انقضاء مدة االنتداب الحالية
 أعضاء مجلس اإلدارة

لسنة  الجمعية العامة العادية
ستبت في حسابات  التي 2017

 2016السنة المالية 

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

يناير  19مجلس اإلدارة بتاريخ 
1994  

 السيد محمد القباج الرئيس 

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

مارس  6مجلس اإلدارة بتاريخ 
2012  

نائب الرئيس               
 إدارة عضو مجلس 

 السيد كريستيان هيرو

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

يوليوز  2مجلس اإلدارة بتاريخ 
2009  

نائب الرئيس               
 عضو مجلس إدارة 

 السيد أيمن تود

المنعقد الجمعية العامة العادية 
يوليوز  7بشكل استثنائي في 

2015  

يو يون 2مجلس اإلدارة بتاريخ 
2015  

 إدارة مجلس عضو
  عام مدير

 السيد مارسيل كوبيز

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2015أبريل  27

دجنبر  11مجلس اإلدارة بتاريخ 
2014 

 السيد حسن الورياغلي إدارة مجلس عضو

تاريخ الجمعية العامة العادية ب
  2014أبريل  29

 6بتاريخ مجلس اإلدارة بتاريخ 
   2012مارس 

 السيد سعد الصبار عضو مجلس إدارة 

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2016أبريل  27

شتنبر  22مجلس اإلدارة بتاريخ 
2015  

 السيد عبد المجيد التزالوي عضو مجلس إدارة 

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014ريل أب 29

نونبر  26مجلس اإلدارة بتاريخ 
1984  

 عضو مجلس إدارة 
البنك اإلسالمي للتنمية 

ممثال حاليا بالسيد عبد )
 الرحمن المذكوري(

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

نونبر  26مجلس اإلدارة بتاريخ 
1984 

 عضو مجلس إدارة 
صندوق اإليداع والتدبير 

عمر ليا بالسيد ممثال حا)
 (الحلو

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

نونبر  26مجلس اإلدارة بتاريخ 
1984 

 عضو مجلس إدارة 
الصندوق المهني المغربي 

للتقاعد ) ممثال حاليا بالسيد 
 خالد شدادي(

الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  2014أبريل  29

بر نون 26مجلس اإلدارة بتاريخ 
1984   

 عضو مجلس إدارة 
ممثلة حاليا الفارج ش.م )

بالسيد خوصي أنطونيو 
 بريمو(
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  المغرب هولسيم تقديمالفصل الثالث : 

I. المغرب هولسيم نشاط  

المالط المائية التي تستخدم في البناء واألشغال  كمواد البناءواستغالل مواد تاج صناعية مختصة في إنهولسيم المغرب مؤسسة تعتبر 
 . الرملالخرسانة و مواد المالط الطرقية و  واإلسمنت والعمومية ال سيما الكلينكر 

 :  2015دجنبر  31إلى غاية  هولسيم المغربوفيما يلي البنية القانونية لمجموعة 

 

 2015دجنبر  31إلى غاية  هولسيم المغربالبنية القانونية لمجموعة 

 

  المغرب هولسيم:  المصدر

II. المغرب هولسيم رأسمال حول معلومات  

سهما بقيمة   260 946 4ويتشكل من   بالكاملدرهم محررا   000 626 494 المغرب هولسيمقبل هذه العملية، يبلغ رأسمال شركة 
 درهم للسهم.  100إسمية تبلغ 
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 على الشكل اآلتي:   الشركةتتوزع بنية مساهمي  ،العملية  وقبل

 

 المساهمون 2011 2012 2013 2014 2015

من رأس  %
 المال

السندات 
 المملوكة

من رأس  %
 المال

السندات 
 المملوكة

من رأس  %
 المال

السندات 
 المملوكة

من رأس  %
 المال

السندات 
 المملوكة

من رأس  %
 المال

 السندات
 المملوكة

 

43,40% 2 147 100 43,40% 2 147 100 43,40% 2 147 100 51,00% 2 147 100 51,00% 2 147 100 Holcibel SA 

11,70% 579 949 11,70% 579 949 11,70% 579 949 13,80% 579 949 13,80% 579 949 
البنك اإلسالمي 

 للتنمية 

7,60% 376 545 7,60% 376 545 7,60% 376 545 - - - - 
Holcim Maroc 
International 

(HMI) 

37,30% 1 842 666 37,30% 1 842 666 37,30% 1 842 666 35,20% 1 482 951 35,20% 1 482 951 
متداولة في 
 البورصة  

 المجموع  000 210 4 100,00% 000 210 4 100,00% 260 946 4 100,00% 260 946 4 100,00% 260 946 4 100,00%

 المصدر : هولسيم المغرب 
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XVI.  مجلس اإلدارة تشكيل 

 على الشكل اآلتي :  هولسيم المغربإلى غاية تاريخ إعداد هذا البيان للمعلومات، يتشكل مجلس إدارة 

العالقة مع رئيس 
 مجلس اإلدارة 

تاريخ انقضاء مدة 
التعيين في تاريخ  االنتداب الحالية 

 مجلس اإلدارة 

تاريخ استالم المهام في 
مجلس اإلدارة أو مجلس 

 الرقابة
 المناصب

 أعضاء مجلس اإلدارة

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعية العامة 
التي  2017العادية 

ستبت في حسابات 
2016  

مة الجمعية العا
 7 المشتركة بتاريخ

  2015يناير 
مجلس ئيس ر  (*)2015

 اإلدارة 

 دومنيك درويالسيد 

الجمعية العامة  بدون
 7 المشتركة بتاريخ

  2015يناير 
 عضو  2009

 عادل الدويريالسيد 

الجمعية العامة  بدون
 7 المشتركة بتاريخ

  2015يناير 
1982 

البنك اإلسالمي للتنمية  عضو
 السيد) ممثال حاليا ب

عبد الرحمن 
 المذكوري(

الجمعية العامة  بدون
 7المشتركة  بتاريخ 

  2015يناير 
1993 

 HOLCIBEL S.A 
السيد دومنيك  يمثلها
 دروي

الجمعية العامة  بدون
 7المشتركة  بتاريخ 

  2015يناير 
1993 

الفارج هولسيم  عضو
المحدودة ويمثلها السيد 

 سعد الصبار
الجمعية العامة  بدون

 7المشتركة  بتاريخ 
  2015يناير 

2013 
السيدة دنيا بنعباس  عضو

 التعارجي

الجمعية العامة  بدون
 7المشتركة  بتاريخ 

  2015يناير 
2013 

 السيد ادريس بنهيمة  عضو

الجمعية العامة  بدون
 7المشتركة  بتاريخ 

  2015يناير 
2015(**) 

السيد عبد الجليل  ضوع
 الحسني السباعي

عية العامة العادية   الجم بدون
 2016  2016ماي  24بتاريخ 

 السيد سعد الصبار عضو

 المصدر : هولسيم المغرب 
 مجلس إدارة. إلى غاية تحويل هذه األخيرة لشركة مساهمة ذات 2004تقلد السيد دومينيك دروي مهام رئيس مجلس اإلدارة الجماعية لهولسيم المغرب من سنة (*) 

إلى غاية تحويل هذه األخيرة لشركة  2004رئيس مجلس اإلدارة الجماعية لهولسيم المغرب من سنة نائب تقلد السيد عبد الجليل الحسني السباعي مهام (**) 
 مساهمة ذات مجلس إدارة.
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  الفارج إلسمنت الموطدة الحسابات: رابع ال الفصل
I. والتكاليف للعائدات وطدالم الحساب  

 

 المصدر : إسمنت الفارج 

 

 

 

 

 

14/15التغير  13/14التغير    بماليي  الدراهم  2013 2014 2015 

 رقم المعامالت  050 5  935 4  188 5 2,3%- 5,1%

 عائدات األنشطة العادية   050 5  935 4  188 5 2,3%- 5,1%

 مشتريات  630 1  580 1  704 1 3,1%- 7,8%

  أخرىخارجية  مشتريات  455  473  506 3,8% 7,0%

 مصاريف المستخدمين  397  397  412 0,0% 3,9%

 ضرائب ورسوم  39  38  40 2,8%- 6,7%

 إهالكات ومخصصات احتياطية لالستغالل  407  386  384 5,0%- 0,7%-

 عائدات وتكاليف أخرى لالستغالل  15-  16  43- 100,0%< 100,0%->

يف االستغالل الجارية تكال  912 2  889 2  003 3 0,8%- 4,0%  

 نتيجة االستغالل الجارية   137 2  046 2  185 2 4,3%- 6,8%

 تفويت األصول  1-  0  4 100,0%< 100,0%<

 عائدات وتكاليف االستغالل األخرى غير الجارية  55-  74-  76- 34,6%- 2,2%-

 عائدات وتكاليف أخرى لالستغالل  56-  74-  72- 32,0%- 2,1%

 نتيجة االستغالل  082 2  972 1  113 2 5,2%- 7,1%

75 pbs -125 pbs 40,7% 40,0% 41,2% 
نسبة الهامش التشغيلي ) نتيجة االستغالل/رقم 

 المعامالت(

Ns Ns 0  0  0   تكلفة االستدانة الصافية 

 عائدات مالية أخرى  6  5  10 16,6%- 96,3%

رى تكاليف مالية أخ  71  52  54 27,8%- 4,1%  

 النتيجة المالية   65-  46-  44- 28,8% 5,9%

 النتيجة قبل الضريبة للشركات المدمجة  016 2  926 1  069 2 4,5%- 7,4%

85 pbs -90 pbs 39,9% 39,0% 39,9% 
قم الهامش قبل الضريبة ) النتيجة قبل الضريبة/ر

 المعامالت(

 الضريبة على األرباح  609  629  664 3,3% 5,7%

 ضرائب مؤجلة  11  16-  9 100,0%-> 100,0%<

 النتيجة الصافية للشركات المدمجة   397 1  313 1  395 1 6,0%- 6,2%

ملكية الحصة في نتائج الشركات التابعة حسب حقوق ال  3  2  6 18,2%- 100,0%<  

 النتيجة الصافية للمجموع الموطد  400 1  316 1  401 1 6,0%- 6,5%

35 pbs -106 pbs 27,0% 26,7% 27,7% عامالت(نسبة الهامش الصافي ) النتيجة الصافية/رقم الم  

 فوائد أقلية   3  2  3 12,3%- 13,4%

 النتيجة الصافية حصة المجموعة  397 1  313 1  399 1 6,0%- 6,5%
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II. الحصيلة الموطدة  

 

14/15التغير  13/14التغير    بماليي  الدراهم  2013 2014 2015 

     
 األصول 

 الشهرة التجارية   17  11  11 36,6%- 0,0%

  ملموسةغير أصول ثابتة   92  100  103 8,9% 2,9%

 أصول ثابتة ملموسة  125 6  920 5  740 5 3,4%- 3,0%-

 سندات حسب حقوق الملكية   88  90  96 2,7% 6,7%

 أصول مالية أخرى   154  140  132 9,1%- 5,4%-

قروض وحقوق -  154  140  132 9,1%- 5,4%-  

 حقوق الضرائب على الشركات  5  1  0 78,7%- 84,9%-

 ضرائب مؤجلة أصول  18  1  0 91,7%- 100,0%-

 أصول غير جارية  499 6  264 6  082 6 3,6%- 2,9%-

 مخزونات ومنتجات جارية  437  402  460 8,0%- 14,3%

 حقوق الزبناء  011 1  796  975 21,3%- 22,6%

 مدينون جاريون آخرون  306  182  174 40,5%- 4,6%-

ماثلهاالخزينة وما ي  286  263  303 8,1%- 15,1%  

 األصول الجارية  041 2  643 1  911 1 19,5%- 16,3%

 مجموع األصول  540 8  906 7  993 7 7,4%- 1,1%

     
 الخصوم

 رأس المال  524  524  524 0,0% 0,0%

 احتياطيات  179 3  080 3  926 2 3,1%- 5,0%-

ةالنتيجة الصافية حصة المجموع  397 1  313 1  399 1 6,0%- 6,5%  

الذاتية )حصة المجموعة(الرساميل   100 5  918 4  849 4 3,6%- 1,4%-  

 فوائد أقلية  6  6  6 6,4% 9,3%-

 رساميل ذاتية للمجموع الموطد  106 5  924 4  855 4 3,6%- 1,4%-

 مخصصات احتياطية   78  64  44 18,1%- 30,4%-

 منافع المستخدمين  300  363  408 20,9% 12,3%

 ديون ضرائب على الشركات  70  12  43 82,3%- 100,0%<

 ضرائب مؤجلة خصوم  997  929  928 6,8%- 0,2%-

 خصوم غير جارية  445 1  369 1  423 1 5,3%- 4,0%

 مخصصات احتياطية  26  25  29 4,3%- 15,8%

 ديون مالية جارية  616  411  424 33,2%- 3,1%

مشتقة للتغطية فوائد -  0  1  0 25,4% 92,5%-  

  ديون تجاه مؤسسات االئتمان-  615  411  424 33,3%- 3,3%

 ديون ممونين جارية  700  532  719 23,9%- 35,1%

 دائنون جاريون آخرون  648  645  543 0,4%- 15,8%-

 خصوم جارية  989 1  614 1  715 1 18,9%- 6,3%

ممجموع الخصو  540 8  906 7  993 7 7,4%- 1,1%  

 المصدر : إسمنت الفارج 
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III. الخزينة لتدفقات الموطد الجدول  

 

14/15التغير  13/14التغير   الدراهم بماليي   2013 2014 2015   

 النتيجة الصافية للمجموع الموطد  400 1 316 1 401 1 6,0%- 6,5%

 مخصصات اإلهالكات والمؤونات، خسائر القيمة  399 386 392 3,3%- 1,4%

الشركات حسب حقوق الملكيةنتائج  3- 2- 6- 18,2% 100,0%->  

 نتائج التفويت وخسائر وأرباح التخفيف  1 0 4- 100,0%-> 100,0%->

التمويل الذاتيقدرة  797 1 699 1 783 1 5,5%- 5,0%  

 التأثير على تغير الحاجة لرأس المال العامل 22 151 113- 100,0%< 100,0%->

 ضرائب مؤجلة 11 16- 9 100,0%-> 100,0%<

 التدفق الصافي للخزينة المرتبط بأنشطة التشغيل 829 1 835 1 680 1 0,3% 8,4%-

 شراء األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة والمالية 228 207 226 9,6%- 9,4%

 بيع األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة والمالية 37- 31- 25- 14,6% 20,7%

 التدفق الصافي للخزينة المرتبط بأنشطة االستثمار 192 175 201 8,7%- 14,8%

لمساهمي الشركة األمأرباح األسهم المؤداة  146 1 475 1 449 1 28,8% 1,8%-  

 أرباح األسهم المؤداة لألقلية 3 3 3 2,0% 19,9%

 التدفق الصافي للخزينة المرتبط بأنشطة التمويل 148 1 478 1 452 1 28,7% 1,7%-

 تغير الخزينة ومقابل الخزينة 489 181 26 62,9%- 85,5%-

االفتتاح الخزينة ومماثالتها الصافية عند  818- 329- 148- 59,8% 55,1%  

 الخزينة ومماثالتها الصافية عند اإلغالق 329- 148- 121- 55,1% 17,8%

 المصدر : إسمنت الفارج 
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 الحسابات الموطدة لهولسيم المغرب : الفصل الخا س 

I. والتكاليف للعائدات الموطد الحساب  

  هولسيم المغرب المصدر : 

 

 
14/15التغير  13/14التغير    2015 2014 2013 

 بماليي  الدراهم

  C) = (A) + (B)رقم المعامالت الموطد  112 3 296 3 227 3 5,9% 2,1%-

n.s. -6,4% 745 230 245 )بيع السلع ) على حالتها (A)   

 مشتريات سلع يعاد بيعها 211 196 166 7,0%- 15,5%-

n.s. -2,7% 580 34 35 بيعات على حالتهاالهامش اإلجمالي للم 

  نتاج السنة المالية 829 2 072 3 500 2 8,6% 18,6%-

 (B)مبيعات السلع والخدمات المنتجة  867 2 066 3 482 2 6,9% 19,0%-

n.s. n.s. 18 6 -38 تغير مخزونات المنتجات 

n.s. n.s. 0 0 0 أصول ثابتة تنتجها المقاولة لنفسها 

 استهالك السنة المالية 316 1 545 1 479 1 17,4% 4,3%-

 مشتريات مستهلكة من المواد واالوازم 930 085 1 001 1 16,7% 7,7%-

 تكاليف خارجية أخرى 387 460 477 19,0% 3,8%

 القيمة المضافة 548 1 560 1 601 1 0,8% 2,6%

  
 الضريبة على القيمة المضافة 49,7% 47,3% 49,6%

n.s. n.s. 0 0 0 إعانات االستغالل 

 ضرائب ورسوم 60 23 33 60,9%- 42,2%

 تكاليف المستخدمين 193 231 242 19,5% 4,7%

 الفائض اإلجمالي لالستغالل 295 1 306 1 326 1 0,9% 1,5%

  
 نسبة هامش الفائض اإلجمالي لالستغالل 41,6% 39,6% 41,1%

-91,4% n.s. 1 14 0 عائدات االستغالل األخرى 

n.s. -53,1% 15 2 5 ليف االستغالل األخرىتكا 

-49,6% n.s. 58 115 13 مسترجعات االستغالل وتحويالت التكاليف 

 مخصصات االستغالل 484 520 516 7,4% 0,8%-

 نتيجة االستغالل 819 914 855 11,6% 6,4%-

 نسبة هامش االستغالل 26,3% 27,7% 26,5%    

 النتيجة المالية 72- 71- 106- 1,1% 49,4%-

 النتيجة الجارية 747 843 750 12,8% 11,1%-

n.s. n.s. -15 52 -69 النتيجة غير الجارية 

 ضرائب على النتائج 230 292 217 26,7% 25,6%-

n.s. n.s. -7 1 -2 الحصة في نتيجة الشركات التابعة حسب حقوق الملكية 

 النتيجة الصافية للسنة المالية 446 604 510 35,4% 15,6%-

n.s. -100,0% 0 0 -69 فوائد األقلية 

 النتيجة الصافية )حصة المجموعة( 377 604 510 60,1% 15,6%-

 نسبة الهامش الصافي 12,1% 18,3% 15,8%    
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II. الموطدة الحصيلة  

 

14/15التغير  13/14التغير   دراهم بماليي  ال 2013 2014 2015   

  الثابتة  األصول 149 4 744 3 302 3 9,8%- 11,8%-

  فارق التقييم  591 559 526 5,5%- 5,8%-

 أصول ثابتة غير ملموسة  20 15 4 20,8%- 72,7%-

 أصول ثابتة ملموسة 495 3 153 3 749 2 9,8%- 12,8%-

 أصول مالية  42 16 16 63,4%- 0,7%

n.s. n.s. 7 1 1 قة حقوق الملكية سندات حسب طري  

متداولة أصول  066 2 279 1 168 1 38,1%- 8,7%-  

 مخزونات ومنتجات جارية 228 274 235 20,3% 14,2%-

 زبناء وحسابات مرتبطة  580 562 553 3,1%- 1,6%-

 حقوق أخرى وحسابات تسوية     309 366 292 18,5% 20,0%-

n.s. -100,0% 0 0 908 الخزينة وما يماثلها 

 مجموع األصول 43 78 88 83,7% 12,1%

  ذاتية رساميل 215 6 023 5 470 4 19,2%- 11,0%-

 رأس المال 305 3 970 1 882 1 40,4%- 4,5%-

 عالوة اإلصدار 495 495 495 0,0% 0,0%

 احتياطيات موطدة 737 1 316 316 81,8%- 0,0%

(حصة المجموعة  النتيجة الصافية للسنة المالية 696 556 562 20,1%- 1,0%  

 النتيجة الصافية حصة المجموعة 377 604 510 60,1% 15,6%-

 الرساميل الذاتية )حصة المجموعة( 305 3 970 1 882 1 40,4%- 4,5%-

 احتياطيات 0 0 0 0,0% 0,0%

n.s. n.s. 0 0 0  النتيجة 

أقلية فوائد 0 0 0 0,0% 0,0%  

طويلة األمد ديون مالية 509 1 500 1 0 0,6%- 100,0%-  

مالت المستدامةحمخصصات احتياطية للمخاطر والت 174 196 194 12,7% 1,0%-  

متداولة خصوم 227 1 357 1 394 2 10,6% 76,5%   

 ممونون وحسابات مرتبطة 553 430 370 22,3%- 13,9%-

 ديون وحسابات أخرى للتسوية 311 443 356 42,5% 19,6%-

n.s. 33,3% 1 669 484 364 ينة خصومخز  

 مجموع الخصوم 215 6 023 5 470 4 19,2%- 11,0%-

  هولسيم المغرب المصدر : 
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  الخزينة لتدفقات الموطد الجدول

14/15التغير  13/14التغير    2015 2014 2013 
 بماليي  الدراهم 

ت المدمجة النتيجة الصافية للشركا 446 604 510 35,4% 15,6%-  

6,3% -1,3% 472 444 450 
أو غير  حذف التكاليف والعائدات دون تأثير على الخزينة

 المرتبطة بالنشاط : 

مخصصات صافية - 460 498 474 8,2% 4,8%-  

n.s. 93,7% -21 -1 -9 - تغير الضرائب المؤجلة  

n.s. n.s. 11 -52 0 - فائض قيم التفويت  

n.s. n.s. 7 1 -2 -  في نتيجة الشركات حسب حقوق الملكيةالحصة  

 قدرة التمويل الذاتي للشركات المدمجة 896 048 1 981 17,0% 6,3%-

79,9% n.s. 2 1 0 ة أرباح أسهم محصلة من الشركات حسب حقوق الملكي  

n.s. 83,3% -5 831 453 اطتغير الحاجة على رأس المال العامل المتعلق بالنش  

n.s. n.s. 0 0 0 أخرى 

 التدفق الصافي للخزينة الصادر عن النشاط  349 1 880 1 979 39,4% 47,9%-

 شراء أصول ثابتة 179- 146- 64- 18,6% 56,5%

n.s. n.s. 0 0 -10 مالية شراء أصول ثابتة  

-93,1% n.s. 9 127 0 صافية من الضرائب  شراء أصول ثابتة  

n.s. n.s. 0 0 -288 تأثير تغيرات النطاق 

n.s. 96,1% -55 -18 -477 تثمارالمتعلق بعمليات االسالتدفق الصافي للخزينة ا  

69,1% n.s. -598 -1 939 -421 أرباح األسهم المؤداة لمساهمي الشركة األم 

n.s. n.s. 0 0 0  إعانات مستلمة 

n.s. n.s. 0 0 0  ديون ثابتة صافية 

n.s. n.s. -1 500 -9 0  تسديد قروض 

7,8% n.s. -2 099 -1 947 -421  ويلالمتعلق بعمليات التمالتدفق الصافي للخزينة  

n.s. n.s. -1 175 -85 451 تغير الخزينة 

 خزينة االفتتاح 772- 321- 406- 58,4% 26,6%-

n.s. -26,6% -1 581 -406 -321 خزينة اإلغالق 

 

  هولسيم المغرب المصدر : 
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  رطالمخا عوامل:  السادس الفصل
 

 العمومية واألشغال البناء قطاع في فاعلين عن أساسا صادر قوي بطلب( أوال) أساسا يتميز محيط ضمن الفارج إسمنت تطورت
 .البيئية للقوانين تدريجي بتعزيز( ثالثا)و الطاقية التكاليف بتقلبات( ثانيا)و

 وبشرية صناعية لمخاطر وكذا والتنافسي والتنظيمي التجاري بمحيطها المرتبطة المخاطر من لعدد الصدد هذا في الشركة وتخضع
 . الخاص باستغاللها ترتبط

I. التنافسية المخاطر  

للفاعلين وسط ظرفية تتميز بتباطؤ الطلب على اإلسمنت كما يمكن أن يكون له تأثير  اإلنتاجية القدرات تعزيز يسفر أن يمكن
 مضاعف على نشاط الشركة :

 ؛ اإلنتاج قدرات فرط في للزيادة نتيجة المبيعات نمو تباطؤ 

 ؛ التجارية الهوامش على قوي ضغط  

 لمواجهة هذه المخاطر، تم اتخاذ العديد من التدابير التجارية من طرف إسمنت الفارج نذكر منها :

 إغناء وتنويع المنتجات المختلطة ؛

 كسب وفاء الزبناء ؛

 ع قنوات التوزيع ؛تنوي

 تدعيم التموقع الجغرافي عبر كافة جهات المملكة ؛

 تحسين جودة المنتجات ؛

 تطوير خدمة ما بعد البيع والمساعدة التقنية ؛

 وضع شراكات طويلة األمد مع زبناء رئيسيين.

 

II. العمومية واألشغال والبناء العقار بقطاعات المتعلقة طرالمخا  

التي يظل نشاطه مرتبطا بشكل قوي بوتيرة بناء المساكن وكذا عدد  العمومية واألشغال البناء بقطاع قوي بشكل اإلسمنت قطاع يرتبط
 مشاريع البنيات التحتية العمومية والسياحية والصناعية. 

بعض العوامل مثل القدرة الشرائية عامة والنمو الديموغرافي والتعمير وشروط منح القروض لألسر في وتظل صناعة اإلسمنت حساسة ل
 القطاع العقاري وكذا السياسات العمومية في مجال السكن وتوسيع وتجديد البنيات التحتية.
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III. العمومية األشغال قطاع   

 يعزى تطور قطاع العقار خالل العقد األخير بشكل مباشر لسياسة تأهيل وتوسيع البنيات التحتية التي نهجتها المملكة المغربية.

ية و انحصار وقد تؤدي الوضعية الحالية لالقتصاد التي تتميز بضغط على المالية العمومية ) خصوصا من حيث عجز الميزان
ويمكن أن يكون لهذه الوضعية أثر غير إيجابي على الطلب السيوالت( إلى إعاقة وتيرة االستثمار العمومي في البنيات التحتية. 

 الوطني لإلسمنت والخرسانة.

IV. العقار قطاع  

االنخفاض الظرفي للطلب على السكن وخصوصا في الذاتية، يشهد قطاع العقار بعض التباطؤ بفعل  التنموية مؤهالته من الرغم على
( تعقيد شروط منح القروض و)ثالثا( الفئات المتوسطة و الفاخرة بفعل )أوال( انخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع األسعار و )ثانيا

 رج بسبب األزمة العالمية عموما وفي أوروبا بوجه خاص. انخفاض طلب المغاربة المقيمين بالخا

المفعول المحفز للسياسة اإلرادية لمحاربة السكن غير الالئق التي  من خاللعوامل المخاطر المذكورة  التخفيف منينبغي بيد أنه 
الوطنية في السكن والتأثير وتمر هذه السياسة عبر ضمان شروط تطوير عرض كاف يغطي االحتياجات تنهجها السلطات العمومية. 

 الميكانيكي لالرتفاع الديمغرافي.

من ناحية أخرى يبقى قطاع العقار السياحي، باعتباره أحد زبناء قطاع اإلسمنت، خاضعا لمخاطر تباطؤ االستثمارات في البنيات 
 التحتية الفندقية بفعل تراجع الطلب الوارد من أهم األسواق المصدرة للسياح صوب المغرب.

IV.1.  الطابع الموسمي لقطاع البناء واألشغال العمومية 

تساقطات واألعياد الدينية. لل أساسا يعزى الذي العقاري للنشاط الموسمي الطابع تأثير تحت البناء مواد وعموما اإلسمنت سوق يبقى
ي تسجل تساقطات قوية تؤثر بشكل عام على مستوى اإلنتاج في قطاع البناء واألشغال العمومية و تؤدي بالتالي إلى فالفترات الت

 والخرسانة. مبيعات اإلسمنت خفض 

IV.2.  المخاطر الصناعية 

 رافعة مركزية للمردودية التشغيلية للشركات في قطاع اإلسمنت. اإلنتاج لمواقع الصناعي األداء يشكل

ة و ويمكن لهذا األداء أن يتأثر بفعل )أوال( عدم كفاية أدوات اإلنتاج و )ثانيا( التأثيرات التقنية المتتالية و )ثالثا( األخطاء البشري
 الحوادث في مواقع اإلنتاج. )رابعا(

IV.3.  المخاطر المتعلقة باإلنتاج 

وهكذا، فانقطاع بالجاهزية التامة لقدرة اإلنتاج. ة الشركة مرتبطة بشكل قوي بأدائها الصناعي الذي يظل مرتبطا هو اآلخر تبقى مردودي
يتسبب في و في حال قوة قاهرة يمكن أن أاإلنتاج بفعل عطب في قطعة رئيسية من اآلالت أو اضطرابات اجتماعية أو حوادث 

 نتاجية الشركة.إانخفاض ملحوظ في 
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سياسات الصيانة المعتمدة من طرف الشركة مطابقة  اإلشارة مع ذلك إلى أنن اجل تقييم مخاطر وقوع أعطاب صناعية، ينبغي وم
آلي الدولية لمجموعة الفارج هولسيم. وترتكز هذه السياسة على صيانة وقائية تسمح بتنظيم وضمان دقة التدخالت وفق نظام للمعايير 
 .بعتللتدبير والت

 اإلشارة إلى تغطية عوامل المخاطر المذكورة بتأمينات عن أضرار الممتلكات وخسائر االستغالل الناتجة عن هذه األضرار. كما ينبغي

 

IV.4.  السالمة المتعلقة بالمخاطر 

وتضع إسمنت الفارج األمن يستلزم إنتاج اإلسمنت إنجاز عمليات صناعية معقدة قد تتسبب في مخاطر وقوع حوادث للمستخدمين. 
 حذر تسمح بالتقليل من عدد المخاطر.لل مضبوطة نظماوتطور والسالمة في العمل في صميم سياستها االجتماعية 

، فضال وهكذا، وضعت إسمنت الفارج عدة برامج ترمي لتعزيز السالمة في مواقع اإلنتاج بغية الحفاظ على المستخدمين والممتلكات
 عن احترام القوانين التنظيمية الجاري بها العمل. 

 مج السالمة على الخصوص :يهم برنا

 ؛ المواقع لمختلف القانونية للمطابقة افتحاصات تنظيم 
 لحفظ الصحة في أماكن العمل والمنشآت الصحية و محالت المطعمة ؛ افتحاصات تنظيم 

 التقييم والمراقبة المستمرة للمخارط ؛ 

 تحليل واتخاذ التدابير التصحيحية بعد كل حادث ؛ 

 تحسيس وتكوين المستخدمين ؛ 

 .تحسين تقنيات االستغالل 

 بتأمينات قابلة للتجديد كل سنة بشكل ضمني. الصناعية المخاطر تغطية تتم أخرى، ناحية من

  وال يمكن استبعاد مخاطر وقوع حوادث صناعية بشكل كلي على الرغم من اتخاذ تدابير وقائية.

IV.5.  مخاطر انخفاض قيمة األصول 

في المعايير إلى مخاطر تراجع قيمة األصول الحالية دي كل تطور تكنولوجي باعتبار الرسملة القوية لصناعة اإلسمنت، يمكن أن يؤ 
 مما يجبر صناع اإلسمنت على القيام باستثمارات للتأهيل تكون مكلفة.

V.  مخاطر السوق 

تتعرض إسمنت الفارج لمخاطر الصرف وكذا لمخاطر أخرى في السوق ترتبط بشكل مباشر بأسعار بعض المواد األولية والسيما 
 الطاقية. 

V.1. مخاطر الصرف 

 : التالية العناصر أساسا المشتريات هذه وتهم. بالعمالت مشترياتها من جزءا الفارج إسمنت تسدد

 ؛ واليورو األمريكي بالدوالر البترولي الكوك مشتريات 
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 ؛ األمريكي بالدوالر او اليوروب األولية المواد مشتريات 
 باليورو أساسا الغيار قطع مشتريات. 

 فريقيا جنوب الصحراء. وتتم هذه الصادرات بعمالت أجنبية.إعالوة على ذلك، تصدر إسمنت الفارج الكلينكر أساسا لدول 

 يورو. ءات بالفرنك السويسري وبالوعلى مستوى تقديم الخدمات واالستشارة والموارد البشرية بالخارج ، تقوم الشركة بدفع أدا

V.2. الطاقية بالتكاليف المرتبطة المخاطر  

وبالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغير المستمر في أسعار المواد كمية كبيرة من المحروقات.  بالنظر لنشاطها، تستهلك إسمنت الفارج
وأيضا في أسواق أخرى للوازم كالنقل األولية السيما في أسواق المحروقات ) الغاز الطبيعي، الكوك البيترولي، الفحم، الفيول...( 

 البحري.

ة المنافسة بين مصانع اإلسمنت من قطاع اإلسمنت سوقا للعرض مما يمكن الفاعلين وجعلت بنية سوق البناء واألشغال العمومية وشد
من ناحية أخرى ومن منظور من إسقاط ارتفاع أسعار المواد المستهلكة على أسعار بيع منتجاتها وبالتالي ضمان مردودية لنشاطهم. 

 .كسب الزيتون، مطاط ممزق،...() تحسين استهالك المحروقات، تطور إسمنت الفارج استخدام محروقات بديلة 

 ومن اجل الحد من تعرضها لهذه المخاطر، تحاول الشركة تنويع مصادرها من الطاقة وتشجع أساسا اللجوء إلى الطاقة الريحية.

V.3.  المخاطر المتعلقة بتوفر المواد األولية 

سنة وال يخشى  40مدة حياة هذه المقالع ألزيد من نت الفارج على احتياطاتها الخاصة من الكلس ومواد المالط. وتصل تتوفر إسم
 نفاذ المخزون على األمد المتوسط.

 بيد أنه يمكن رفض الترخيص للشركة مستقبال باستغالل مقالع جديدة وعدم تجديد الرخص الحالية. 

V.4. ي مخاطر الممون 

رج هولسيم ، ومن خالل تركيز تموينها من المحروقات لدى مجموعة الفايترتب عن استغالل إسمنت الفارج استهالك قوي للمحروقات. 
تقوم الشركة بالحد من مخاطر تخلف الممونين. ومن ناحية أخرى، تسعى الشركة للتخفيف من هذه المخاطر من خالل تطوير شركائها 

 لوازم...(  الحاليين المفترضين بالنسبة لتمويناتها األخرى ) تجهيزات و

V.5. ناءمخاطر الزب 

المرتبط بمحفظتها من الزبناء في حال شكل أحدهم ر الطرف المقابل باعتبارها شركة تجارية، يمكن أن تخضع إسمنت الفارج لمخاط
 حصة ملحوظة في رقم معامالت الشركة. 

 المعامالت رقم من %21وتظل هذه المخاطر جد ضعيفة بالنظر للبنية المتوزعة للزبناء. فالزبناء العشر األوائل للشركة يمثلون أقل من 
 . 2015 المالية السنة برسم باإلسمنت الخاص

VI. بالبيئة المتعلقة المخاطر  

 .البشرية ومواردها أنشطتها وتدعيم تطوير لسياسة األساسية الدعامات إحدى البيئة من فارجال إسمنت تجعل
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 . الهواء تلوث( ثانيا)و مقالعها مستوى على التربة تلوث( أوال) في الشركة تواجهها التي البيئية المخاطر أهم تكمن عامة، وبصفة

ة سياسة بيئية تستجيب لمتطلبات مجموعة الفارج هولسيم المحدودة وترمي ومن أجل حماية محيطها من المخاطر البيئية، تعتمد الشرك
 أخرى إلى )أوال( احترام المعايير البيئية و)ثانيا( إعادة تثمين المحروقات و)ثالثا( التخفيف من تأثير المواد الكيميائية والنفايات ومواد

 ضارة بالبيئة. 

ير الدولية أن تسمح للشركة بالحد من أية مسؤولية محتملة بخصوص األضرار ومن شان هذه السياسة التي تستجيب ألفضل المعاي
 التي قد تصيب محيطها الطبيعي.

وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أن المصانع ومراكز السحق ومراكز التوزيع ومنصات معالجة نفايات الشركة شكلت منذ سنوات عديدة 
 . للبيئة المحترم لتدبيرها ISO 14 001موضوع مطابقة لمعايير الجودة 
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 تن يه

 المرجع تحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل طرف من عليه المؤشر المعلومات بيان من جزء سوى أعاله الواردة المعلومات تمثل ال
 .2016 يونيو  24في VI/EM/017/2016 رقم

 .الفرنسية باللغة العموم ارةإش رهن والموضوع كامال المعلومات بيان بقراءة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وصيتو 




