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 انقزض انؼقاري وانسٍاحً

تٍاٌ  انًؼهىياخ يهخص  

حذاتؼٍ  إقزاض  إصذار سُذاخ   

 يهٍار درهى 1: انًثهغ اإلجًانً نهؼًهٍح

ذرجي "أانشطز "   
 غٍز انشطز "ب"

ذرجي  

 انشطز "ج"غٍز

ذرجي  

ذرجي انشطز "د"  غٍز "و"انشطز 

ذرجي  

 غٍز"ِ"انشطز 

ذرجي  

 المبلغ األقصى
1 000 000 000 درهم   

 مغربً

 

  1 000 000 000  

 درهم مغربً

 

1 000 000 000 

درهم مغربً   

1 000 000 000 

درهم مغربً   

1 000 000 000 

 درهم مغربً

1 000 000 000 

 درهم مغربً

سند تابعً  عدد السندات سند تابعً   000 10  سند تابعً  000 10سند تابعً  000 10  سند تابعً   000 10  سند تابعً   000 10   10 000  

 القيمة اإلسمية
100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

 فٟ ثٛهطخ اٌلاهاٌج١ؼبء التفاوض حول األسهم
ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ  لبثٍخ

 )فبهط اٌجٛهطخ(
لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ 

 )فبهط اٌجٛهطخ(
 فٟ ثٛهطخ اٌلاهاٌج١ؼبء

لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ 
 )فبهط اٌجٛهطخ(

لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ )فبهط 
 اٌجٛهطخ(

 سعر الفائدة اإلسمي

ثابت، إعتمادا على المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة ذات 

ما أصدره سنوات، ك 7مدة 
  42بنك المغرب  بتارٌخ  

، أي بنسبة 4102نونبر 
%  تضاف إلٌها نسبة 9423

عالوة المخاطرة  ، أي مابٌن 
% 2423و 2443 % 

على المنحنى  ثابت، إعتمادا
الثانوي لسندات الخزٌنة 

سنوات، كما  7ذات مدة 
أصدره بنك المغرب  

، 4102نونبر   42بتارٌخ  
%  تضاف 9423أي بنسبة 

إلٌها نسبة عالوة المخاطرة 
% و 2443، أي مابٌن  

2423% 

قابل للمراجعة سنوٌا، 
إعتمادا على سعر الفائدة 

أسبوعا  24الكامل لمدة 
لمحّدد "السعر النقدي" وا

بالرجوع إلى المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة كما 
أصدره بنك المغرب بتارٌخ 

، أي  4102نونبر  42
بالمئة،  44.1ٌنسبة %

تضاف إلٌه عالوة المخاطرة 
 9421أي مابٌن %

بالنسبة للسنة  9471و%
 األولى4

ثابت، إعتمادا على المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة ذات 

أصدره  سنوات، كما 01مدة 
  42بنك المغرب  بتارٌخ  

، أي بنسبة 4102نونبر 
%  تضاف إلٌها نسبة 9423

عالوة المخاطرة  ، أي مابٌن 
2432و % 2472 % 

ثابت، إعتمادا على 
المنحنى الثانوي لسندات 

 01الخزٌنة ذات مدة 
سنوات، كما أصدره بنك 

  42المغرب  بتارٌخ  
، أي بنسبة 4102نونبر 
%  تضاف إلٌها 9423

نسبة عالوة المخاطرة  ، 
و % 2472أي مابٌن 

2432% 

قابل للمراجعة سنوٌا، إعتمادا 
على سعر الفائدة الكامل لمدة 

أسبوعا "السعر النقدي"  24
والمحّدد بالرجوع إلى المنحنى 

زٌنة كما الثانوي لسندات الخ
أصدره بنك المغرب بتارٌخ 

، أي ٌنسبة  4102نونبر  42
بالمئة، تضاف إلٌه  %44.1

عالوة المخاطرة أي مابٌن 
بالنسبة  9471و% %9431

 للسنة األولى4

 عالوة المخاطرة
نقطة  011و  1.ما بٌن 

 أساس
نقطة  011و  1.ما بٌن 

 أساس
نقطة  31و  71ما بٌن 

 أساس
نقطة  041و  011ما بٌن 

 أساس
 041و  011ما بٌن 

 نقطة أساس
نقطة  001و  31ما بٌن 

 أساس

سنوات  7 المّدة سنوات  7   سنوات  7   سنوات  01   سنوات  01   سنوات  01     

 نهائً  إلى آخر اامدة   تعويض األصل

,ه,و طريقة التخصيص دمع إعطاء األسبقٌة  ٌةسالتخصٌص بالطرٌقة الفرن   

 

  ِلح االوززبة  2014كعٕجو 30ئٌٝ  26ِٓ 
 مبْٔٛ اٌّغوثٟ وّب رّذ اإلشبهح ئ١ٌُٙ فٟ ٘نٖ اٌّنووح اإلفجبه٠خٌٍ اٌقبػؼ١ٓ ئطلاه ِقظض ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ           

 

 

ثبٌزٛظ١ف ٚ اٌزَغ١ً ٚاٌز١َٕك اٌؼبَاٌّىٍّفخ  ا١ٌٙئخ اٌقلِبد اإلٍزشبه٠خ  اٌّإٍَخ ِٛػٛع اٌلهاٍخ 

   

 رأش١وح ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ

-93-1ثّضبثخ لبْٔٛ هلُ  اٌشو٠ف اٌّؼزجوِٓ اٌظ١ٙو 14ؽجمب ٌّمزؼ١بد ِٕشٛه ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ اٌّؾلكح رطج١مب ٌٍفظً 

، وّب رُ رؼل٠ٍٗ ٚئرّبِٗ ٚاٌّزؼٍك ثّغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزطٍجخ ِٓ األشقبص 1993شزٕجو  21، ثزبه٠ـ 212

رؾذ  2014كعٕجو 19 ثزبه٠ـ ِٓ ؽوف ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ٘نا اٌج١بْاٌّؼ١٠ٕٛٓ ثلػٛح اٌؼَّٛ ئٌٝ االكفبه، رُ اٌزأش١و ػٍٝ 

 VI/EM/048/2014   اٌّوعغ
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 رؾن٠و

ثاطلاه  ث١بْ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍكأشو ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ػٍٝ  , 2014كعٕجو 19 ثزبه٠ـ

 ِٓ ؽوف اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ. ربثؼ١خٍٕلاد ئلواع 

اٌّإشو ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ِزٛفو فٟ أٞ ٚلذ ثّمو  ث١بْ اٌّؼٍِٛبدئْ 

ِزٛفو  عٟ وبث١زبي'، وّب أٔٗاٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ، ٌلٜ اٌَّزشبه اٌّبٌٟ ٌـ "ٍٟ كٞ 

 ٍبػخ ٌلٜ اٌّإٍَبد إٌّظّخ ألٚاِو اٌيثٕبء. 48فالي 

ٍٝ ِٛلؼٙب ه٘ٓ ئشبهح اٌؼَّٛ فٟ ِمو ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء ٚػ اٌج١بْ ٚلل رُ ٚػغ

  ، ٚػٍٝ ِٛلغ ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخwww.casablanca-bourse.comاإلٌىزوٟٚٔ: 

www.cdvm.gov.ma. 
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http://www.cdvm.gov.ma/
http://www.cdvm.gov.ma/
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I .ُاٌؼ١ٍّخ رمل٠ 

I.1. أهذاف انؼًهٍح 
 3،7ئطلاه ٍٕلاد  ثم١ّخ ٚاٌزٟ هّفظذ ثؤبِظ  2011ِبٞ  20ثّمزؼٝ ارفبل١خ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌّقزٍطخ إٌّؼملح ثزبه٠ـ 

ّٛع ِٓ ؽوف اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌّقزٍطخ ثزبه٠ـ اٌزٛو١ً اٌّ ١ٍِبه كهُ٘، ٚػّال ثّمزؼ١بد  ّْ ِغٌٍ 2012فجوا٠و  16ف ، فا

 ل لّوه ٚثاعّبع أػؼبئٗ، ػٍٝ :  ، ل2014شزٕجو  10اإلكاهح إٌّؼمل ثزبه٠ـ 

 ٌ١ٍِبه كهُ٘ رّبش١ب ِغ ِمزؼ١بد اٌّٛاك  1ثم١ّخ ٍٕلاد ئلواع ربثؼ١خ زوف١ض ٌٍجٕه اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ثاطلاه ا

ِٓ كٚه٠خ ثٕه  19ٚ 3اٌّزؼٍّك ثبٌشووبد اٌّغٌٙٛخ اإلٍُ، ٚاٌّبكر١ٓ  95ـ 17ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  315ئٌٝ  292

 رى١ٍ١ّخ ِٓ مار١خ ٌزظؼ أِٛاالاألِٛاي اٌزٟ ٍززّّقغ ػٓ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ٍزظجؼ ِإٍ٘خ " G/2006/24اٌّغوة هلُ 

 ، "اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ؽَت ِمزؼ١بد ٘نٖ اٌّبكح

  َغ١ّغ اٌّظالؽ١بد، ِغ اٌملهح ػٍٝ رف٠ٛذ ثؼغ اٌظالؽ١بد، ثُغ١خ: ثاٌزوف١ض ٌٍوئ١ٌ اٌّل٠و اٌؼب 

 ،رؾل٠ل اٌزفبط١ً اٌّب١ٌخ ٚاٌؼ١ٍّبر١خ ٌٙنا اٌموع 

 ٌشوٚع فٟ اٌؼ١ٍّخ رّبش١ب ِغ إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌّإؽوح ٌٙنا اٌّغبي،ا 

 ًرؾم١ك ٘نٖ اٌغب٠خ، ٠غت ػٍٝ اٌوئ١ٌ اٌّل٠و اٌؼبَ، ِغ ئِىب١ٔخ رف٠ٛزٗ ٌجؼغ اإلفزظبطبد، أفن  ِٓ أع

ٚئٔٙبء ع١ّغ اٌزؼبللاد ٚاٌّؼبِالد اٌؼوٚه٠خ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌموع اإلعجبهٞ  ع١ّغ اٌزلاث١و اٌالىِخ

ًٍ ٔٙبئٟ، ٚفك ِب رمزؼ١ٗ إٌظٛص  .ٌٍمطبع اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ ثشى

ًّ ػ١ٍّخ ئطلاه ػٍٝ أٔٙب لوع ئعجبهٞ ثّمزؼٝ اٌفظً  ُّ اٌزؼبًِ ِغ و ِٓ  298فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ػ١ٍّبد إلطلاه ِزؼّلكح، ٠ز

ُّ رغ١١وٖ ٚرىٍّزٗ ِٓ ؽوف اٌمبْٔٛ ػلك  17/95لبْٔٛ ػلك  . ٠غت اإلكالء 20/05اٌّزؼٍّك ثبٌشووبد ِغٌٙٛخ اإلٍُ وّب ر

 خ.ة غ١و ِىزٍّرؼزجو ػ١ٍّبد اإلوززب، ثبٌم١ّخ اٌىبٍِخ ٌٍموع اإلعجبهٞ، فٟ ؽبي رؼّنه مٌه

  :ؽلك اٌوئ١ٌ اٌؼبَ اٌقبط١بد اٌؼ١ٍّخ وّب ٠ٍٟ 

  :١ٍِبه كهُ٘" كهُ٘ " 1000000000ِجٍغ اٌؼ١ٍّخ 

  : ٍٕٛاد ثبٌَٕجخ ٌٍشطو ك، ٖ،ٚ.  10ٍٕٛاد ثبٌَٕجخ ٌٍشطو أ ، ة،ط   7اٌّلح 

  :كهُ٘. 100000اٌم١ّخ اإل١ٍّخ 

  :َٔجخ اٌقوٚط 

  ٍٕٛاد،  7اٌشطو "أ" ِلهط: َٔجخ لبهح، اػزّبكا ػٍٝ ِٕؾٝ إٌَت ٌٍَٛق اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕخ اٌزٟ ِلرٙب

ثبٌّئخ رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ ػالٚح اٌّقبؽوح  3،49، أٞ َٔجخ 2014ٔٛٔجو  24وّب أطله٘ب ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ 

 ثبٌّئخ.  4،49ثبٌّئخ ٚ 4،29أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ ٔمطخ  100ٚ  80اٌّؾظٛهح ث١ٓ 

 " 7" غ١و ِلهط: َٔجخ لبهح، اػزّبكا ػٍٝ ِٕؾٝ إٌَت ٌٍَٛق اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕخ اٌزٟ ِلرٙب ةاٌشطو 

ثبٌّئخ رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ ػالٚح  3،49، أٞ َٔجخ 2014ٔٛٔجو  24ٍٕٛاد، وّب أطله٘ب ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ 

 ٌّئخ. ثب 4،49ثبٌّئخ ٚ 4،29ٔمطخ أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ  100ٚ  80اٌّقبؽوح اٌّؾظٛهح ث١ٓ 

  أٍجٛػب "اٌَؼو إٌملٞ"  52اٌشطو "ط" غ١و ِلهط: لبثً ٌٍّواعؼخ ٠ٍٕٛب، ئػزّبكا ػٍٝ ٍؼو اٌفبئلح اٌىبًِ ٌّلح

، أٞ 2014ٔٛٔجو  24ٚاٌّؾّلك ثبٌوعٛع ئٌٝ إٌّؾٕٝ اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕخ وّب أطلهٖ ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ 
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 3،50ٔمطخ أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ  90ٚ 70اٌّؾظٛهح ث١ٓ ثبٌّئخ رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ ػالٚح اٌّقبؽوح  2،80ثَٕجخ 

  ثبٌّئخ.  3،70ثبٌّئخ ٚ

 " ٍٕٛاد،  10" ِلهط: َٔجخ لبهح، اػزّبكا ػٍٝ ِٕؾٝ إٌَت ٌٍَٛق اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕخ اٌزٟ ِلرٙب كاٌشطو

ػالٚح اٌّقبؽوح ثبٌّئخ رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ  3،75، أٞ َٔجخ 2014ٔٛٔجو  24وّب أطله٘ب ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ 

 ثبٌّئخ. 4،95ثبٌّئخ ٚ 4،75ٔمطخ أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ  120ٚ  100اٌّؾظٛهح ث١ٓ 

 "ٚ" 10َٔجخ لبهح، اػزّبكا ػٍٝ ِٕؾٝ إٌَت ٌٍَٛق اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕخ اٌزٟ ِلرٙب  ِلهط: غ١و اٌشطو 

رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ ػالٚح ثبٌّئخ  3،75، أٞ َٔجخ 2014ٔٛٔجو  24ٍٕٛاد، وّب أطله٘ب ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ 

 ثبٌّئخ. 4،95ثبٌّئخ ٚ 4،75ٔمطخ أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ  120ٚ  100اٌّقبؽوح اٌّؾظٛهح ث١ٓ 

  أٍجٛػب "اٌَؼو إٌملٞ"  52اٌشطو "ٖ" غ١و ِلهط: لبثً ٌٍّواعؼخ ٠ٍٕٛب، ئػزّبكا ػٍٝ ٍؼو اٌفبئلح اٌىبًِ ٌّلح

، أٞ 2014ٔٛٔجو  24خ وّب أطلهٖ ثٕه اٌّغوة ثزبه٠ـ ٚاٌّؾّلك ثبٌوعٛع ئٌٝ إٌّؾٕٝ اٌضبٔٛٞ ٌَٕلاد اٌقي٠ٕ

ٔمطخ أٍبً، أٞ ث١ٓ َٔجزٟ  110ٚ   90اٌّؾظٛهح ث١ٓ ثبٌّئخ رؼبف ئ١ٌٙب َٔجخ ػالٚح اٌّقبؽوح  2،80ثَٕجخ 

  ثبٌّئخ.  3،90ثبٌّئخ ٚ 3،70

  : ًرَل٠ل ٔٙبئٟرؼ٠ٛغ األط 

 2015" ٠ٕب٠و 09: "ربه٠ـ االٔزفبع . 

ّْ اٌوئ١ٌ اٌّل٠و  ٌخ ٌٗ ِٓ ؽوف  ثّزؼّٓ اٌؼبَ،فٟ أزظبه أؼمبك اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌإللواػبد اإلعجبه٠خ، فا ّٛ اٌّظالؽ١بد اٌّق

ّٛع ِإلّذ. 2014شزٕجو  10ِغٌٍ اإلكاهح ثزبه٠ـ   ، لل ػ١ّٓ ا١ٌَل ِؾّل ؽل٠ل وّف

ع اٌّإلذ ٘ٛ ٔفَٗ ثبٌَٕجخ ٌغ١ّغ  لواه اٌزؼ١١ٓ ٘نا ١ٍظجؼ ٔبفنا ٚفّؼبال ِجبشوح ثؼل فزؼ فزوح اإلوززبة. ّٛ ّْ اٌّف ِغ اٌزأو١ل أ

 ، "ة"، "ط"، "ك"، "ٖ"، ٚ شطو "ٚ" ٚاٌزٟ رغزّغ وٍّٙب فٟ فئخ ٚاؽلح ٚٚؽ١لح. األشطو "أ"

 اٌَّزضّوْٚ اٌّإٍّْ٘ٛ ؽَت اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ، ُ٘ اٌّؼّوفْٛ وّب ٠ٍٟ: ُ٘األشقبص اٌَّزٙلفْٛ ثبإلوززبة 

  ٟاٌم١ُ اٌؼمبه٠خ،١٘ئبد اإل٠لاع اٌغّبػٟ ف 

 ،اٌشووبد اٌّب١ٌخ 

 ،ِإٍَبد اٌموٚع 

 ،ِٓإٍَبد اٌزأ١ِٓ ٚئػبكح اٌزأ١ِ 

 اإل٠لاع ٚاٌزلث١و، طٕلٚق 

 ٚ اٌزٟ رزؾّىُ فٟ ػٍّٙب، اٌزٕظ١ّ١خ ا١ٌٙئبد اٌّقزظخ ثبٌزمبػل ٚاٌّؼبشبد، ثشوؽ اؽزواِٙب ٌٍَّبؽ١و اٌزشو٠ؼ١خ 

اػزّبك اٌطو٠مخ اٌفو١َٔخ ِغ ئػطبء األفؼ١ٍخ ٌٍشطو " ك" ، "ٖ" ٚ  ٔظبَ اٌزقظ١ض اٌّؼزّل ثبٌَٕجخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌؾب١ٌخ ٘ٛ :

  اٌشطو "ٚ".
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  ِٓ ؽوف اٌجٕه اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ: اٌَّزٍٙىخ ٠ُج١ّٓ اٌغلٚي أكٔبٖ رواف١ض ئطلاهاد إٌَلاد ٚونا اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ

 اإلسرهالك انرزخٍص انًثهغ انثاقً 
قزار انجًؼٍح انؼايح 

هؼًهٍح نتانرزخٍص   

١ٍِبه كهُ٘   3 700   
اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ إٌّؼملح ثزبه٠ـ 

2011ِبٞ  20  

١ٍِبه كهُ٘ 2700  ١ٍِبه كهُ٘      2012 ئطلاه شٙو أثو٠ً   000 1

١ٍِبه كهُ٘  ١ٍِبه كهُ٘    700 1    2014ئطلاه شٙو كعٕجو   000 1

 

I.2.  أهذاف انؼًهٍح 
٘نٖ فٟ ٔطبق ثؤبِظ ر١ّٕخ ٚاٍٍغ رجٕبٖ اٌجٕه اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ٚاٌنٞ ٠ٙلف  ٕلهط ػ١ٍّخ ئطلاه ٍٕلاد اإللواع اٌزبثؼٟر

 ئٌٝ رؾم١ك األ٘لاف اٌزب١ٌخ: 

  األِٛاي اٌنار١خ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌخئػطبء األ٠ٌٛٚخ ٌزم٠ٛخ  

  ه اٌموٚع اٌّّٛىػخ،اإلّٔبئٟ اٌّزّجغ ِٚٛاوجخ ك٠ٕب١ِىر٠ًّٛ اٌجؤبِظ ّٛ  ١خ رط

ُّ عّؼٙب ػٓ ؽو٠ك ػ١ٍّخ ئطلاه اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ اٌزٟ ١ٍ ُّ  اإللواع اٌزبثؼٍٟٕلاد ز  رظ١ٕفٙب ػّٓ األِٛاي اٌنار١خٍٛف ٠ز

   ٌشووبد اٌموٚع. اٌّقطؾ اٌّؾبٍجٌٍٟجٕه، رّبش١ب ِغ 

I.3.  هٍكهح انؼًهٍح 
كهُ٘. اٌّجٍغ اإلعّبٌٟ  100000ثم١ٍّخ ئ١ٍّخ رظً ئٌٝ  ٍٟٕل ئلواع ربثؼ ٠10000ؼزيَ اٌجٕه اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ئطلاه 

ُّ رم١َّٙب ػٍٝ إٌّؾٛ األرٟ:   1000000000ٌٍؼ١ٍّخ ٠ظً ئٌٝ   كهُ٘ " ١ٍِبه كهُ٘" ١ٍز

ذرجي "أانشطز "   
 غٍز انشطز "ب"

ذرجي  

 انشطز "ج"غٍز

ذرجي  

ذرجي انشطز "د"  انشطز "ِ"غٍز 

ذرجي  

 انشطز "و"غٍز

ذرجي  

 المبلغ األقصى
1 000 000 000 درهم   

 مغربً

 

  1 000 000 000  

 درهم مغربً

 

1 000 000 000 

درهم مغربً   

1 000 000 000 

درهم مغربً   

1 000 000 000 

 درهم مغربً

1 000 000 000 

 درهم مغربً

سند تابعً  عدد السندات سند تابعً   000 10  سند تابعً  000 10سند تابعً  000 10  سند تابعً   000 10  سند تابعً   000 10   10 000  

 القيمة اإلسمية
100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

100 000 

 درهم مغربً

 فٟ ثٛهطخ اٌلاهاٌج١ؼبء التفاوض حول األسهم
لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ 

 )فبهط اٌجٛهطخ(
ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ  لبثٍخ

 )فبهط اٌجٛهطخ(
 فٟ ثٛهطخ اٌلاهاٌج١ؼبء

لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ 
 )فبهط اٌجٛهطخ(

لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثبٌزواػٟ )فبهط 
 اٌجٛهطخ(

 سعر الفائدة اإلسمي

ثابت، إعتمادا على المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة ذات 

سنوات، كما أصدره  7مدة 
  42بنك المغرب  بتارٌخ  

، أي بنسبة 4102 نونبر
%  تضاف إلٌها نسبة 9423

عالوة المخاطرة  ، أي مابٌن 
% 2423و 2443 % 

ثابت، إعتمادا على المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة 

سنوات، كما  7ذات مدة 
أصدره بنك المغرب  

، 4102نونبر   42بتارٌخ  
%  تضاف 9423أي بنسبة 

إلٌها نسبة عالوة المخاطرة 
و  %2443، أي مابٌن  

2423% 

قابل للمراجعة سنوٌا، 
إعتمادا على سعر الفائدة 

أسبوعا  24الكامل لمدة 
"السعر النقدي" والمحّدد 
بالرجوع إلى المنحنى 

الثانوي لسندات الخزٌنة كما 
أصدره بنك المغرب بتارٌخ 

، أي  4102نونبر  42
بالمئة،  44.1ٌنسبة %

تضاف إلٌه عالوة المخاطرة 
 9421أي مابٌن %

بالنسبة للسنة  9471و%
 األولى4

ثابت، إعتمادا على المنحنى 
الثانوي لسندات الخزٌنة ذات 

سنوات، كما أصدره  01مدة 
  42بنك المغرب  بتارٌخ  

، أي بنسبة 4102نونبر 
%  تضاف إلٌها نسبة 9423

عالوة المخاطرة  ، أي مابٌن 
2432و % 2472 % 

على  ثابت، إعتمادا
المنحنى الثانوي لسندات 

 01الخزٌنة ذات مدة 
سنوات، كما أصدره بنك 

  42المغرب  بتارٌخ  
، أي بنسبة 4102نونبر 
%  تضاف إلٌها 9423

نسبة عالوة المخاطرة  ، 
و % 2472أي مابٌن 

2432% 

قابل للمراجعة سنوٌا، إعتمادا 
على سعر الفائدة الكامل لمدة 

أسبوعا "السعر النقدي"  24
المحّدد بالرجوع إلى المنحنى و

الثانوي لسندات الخزٌنة كما 
أصدره بنك المغرب بتارٌخ 

، أي ٌنسبة  4102نونبر  42
بالمئة، تضاف إلٌه  %44.1

عالوة المخاطرة أي مابٌن 
بالنسبة  9471و% %9431

 للسنة األولى4

 عالوة المخاطرة
نقطة  011و  1.ما بٌن 

 أساس
نقطة  011و  1.ما بٌن 

 أساس
نقطة  31و  71ا بٌن م

 أساس
نقطة  041و  011ما بٌن 

 أساس
 041و  011ما بٌن 

 نقطة أساس
نقطة  001و  31ما بٌن 

 أساس
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سنوات  7 المّدة سنوات  7   سنوات  7   سنوات  01   سنوات  01   سنوات  01     

 نهائً  إلى آخر اامدة   تعويض األصل

,ه,و طريقة التخصيص دمع إعطاء األسبقٌة  ٌةسالتخصٌص بالطرٌقة الفرن   

 

كهُ٘، ٚمٌه فٟ  1000000000ال٠غت فٟ أٞ ؽبٍي ِٓ األؽٛاي أْ ٠زؼّلٜ اٌّجٍغ اإلعّبٌٟ اٌّقّظض ٌٍفئبد اٌَزّخ ِجٍغ 

ي  ّٛ  . ِغٌٍ اإلكاهحِٓ ؽوف  بثٙاٌم١بَ ئؽبه ِجٍغ اٌؼ١ٍّخ اٌّق

   .وّب ٘ٛ ِفَو فٟ ث١بْ اٌّؼٍِٛبد غوثٟاٌمبْٔٛ اٌّ ٓ اٌّإ١ٍّ٘ٓ ؽَت ِب٠مزؼ١ٗػ١ٍّخ اإلطلاه ٘نٖ ِقّظظخ ٌٍَّزضّو٠

وززبة كافً ر١ًَٙ ػ١ٍّخ ئكاهح اإل ٘ٛاٌٙلف ِٓ ٚهاء ؽظو اإلوززبة فمؾ ػٍٝ اٌَّزضّو٠ٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ ؽَت اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ 

   ٠جمٝ فٟ ِملٚه أٞ َِزضّو ٠وغُت فٟ ئلزٕبء ٍٕلاد أْ ٠شزو٠ٙب ِٓ اٌَٛق اٌضبٔٛٞ. اٌَٛق األٌٟٚ. فٟ ؽ١ٓ
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I.4. يؼهىياخ خاصح تانسُذاخ انصادرج 

 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجة ثابت، فائدة سعر" ) أ" الحصة خصائص

سندات ثانوٌة مدرجة فً بورصة الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها المادي من 
 .خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر( 

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%

  مدة االقتراض   سنوات 7

 مدة االكتتاب   مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من العملٌة 4102دجنبر 91إلى  42من 

 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4144ٌناٌر  13

 طرٌقة التخصٌص  ، "و"إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 

 ثابت سعر الفائدة

تحسب من  سنوات 7 تحدد نسبة الفائدة اإلسمٌة اعتمادا على سعر الفائدة
المنشور من  4102 نونبر  42بتارٌخ  سندات الخزٌنة المنحنى الثانوي من

 ما بٌن تضاف إلٌه عالوة المخاطرة ، أي ٪.9423، أي قبل بنك المغرب

 .٪4.44 و 4.24٪

استعمال النقطتٌن  بمنهج التقاطب الخطً مع ةالمرجعٌتحدد نسبة الفائدة 
 )أساس حسبانً( سنوات7 المؤطرتٌن لحلول االستحقاق الكامل 

 سعر الفائدة اإلسمً

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  100 و 00 ما بٌن

تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض، أي فً 
 من كل سنة. ٌناٌر 13

 13الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول وٌتم أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً 
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة ستتوقف فوائد السندات 
بتسدٌد رأس المال . وال ٌمكن إجراء أي تأجٌل للفوائد فً  العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

 ستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة القٌمة اإلسمٌة * سعر الفائدة اإلسمً

 الفوائد
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من الحصة "أ" ، فً بورصة الدارالبٌضاء كما  التابعٌةسٌتم إدراج السندات 
ستشكل موضوع طلب موافقة فً مقصورة السندات ببورصة الدارالبٌضاء. 

بمقصورة السندات تحت الرمز  4102ٌناٌر 12وٌحدد تارٌخ إدراجها فً 
 . OB077والشرٌط  331077

المخصص  اإلجمالً المبلغ على ولإلدراج فً بورصة الدارالبٌضاء، ٌجب
 درهم. 000 000 20ٌساوي  او أن ٌفوق "دللحصص "أ" و"

عند تارٌخ إقفال فترة االكتتاب "أ" و"د"وإذا كان المبلغ المخصص للحصص 
 ص.صحء االكتتابات المتعلقة بهذه الدرهم، سٌتم إلغا 000 000 20أقل من 

 إدراج السندات

و  1.2.6سٌتم اإلدراج فً الحصة "أ" من خالل إدراج مباشر طبقا للمادتٌن 
 من النظام العام لبورصة القٌم. 1.2.22

 مسطرة اإلدراج األول

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

 العقاري والسٌاحًالقرض فً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة هٌئة قانونٌة 

 التابعٌةأخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
فً الحقوق  القرض العقاري والسٌاحًللهٌئة القانونٌة التً حلت محل  

 والواجبات.

 التسدٌد العادي االستحقاق/

بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
أن تسمح  بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق العادي 
أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالتالً إلغاء السندات 

 عد موافقة بنك المغرب.التً أعٌد شراؤها إال ب التابعٌة

 

  بكرالتسدٌد الم

الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء

المخصصة للحصة "أ" قابلة للتداول بكل حرٌة فً  التابعٌةتعتبر السندات 
 .بورصة الدارالبٌضاء

 التابعٌةٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات  ال

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

 

 بند التماثل
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 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ  وال
المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب للحصول 

 وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس المال والفوائد.

أي (ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن  التابعٌةالسندات  )011%

فً نفس الرتبة  التابعٌةلهم األولوٌة أو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
األخرى التً ٌمكن إصدارها الحقا فً  التابعٌةالتً توجد علٌها االقتراضات 
 نسبة إلى مبلغها عند االقتضاء. المغرب كما فً الخارج وذلك

  رتبة االقتراض

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح نفس 

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةالحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان هذا اإلصدار ألي ضمان خاص ال ٌخضع

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

محمد احدٌد وكٌل مؤقت   ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من تارٌخ  نهائً لتعٌٌن وكٌل للسندات الجمع العام
 االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 المحكمة المختصة

 

 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجةغٌر ثابت، فائدة سعر" ) ب" الحصة خصائص

الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها المادي مدرجة فً بورصة  غٌرسندات ثانوٌة 
 من خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر( 

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%

  مدة االقتراض   سنوات 7

 مدة االكتتاب   مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من العملٌة 4102دجنبر 91إلى  42من 

 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4144ٌناٌر  13

 التخصٌص  طرٌقة ، "و"إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 
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 ثابت سعر الفائدة

تحسب من  سنوات 7 تحدد نسبة الفائدة اإلسمٌة اعتمادا على سعر الفائدة
المنشور من  4102 نونبر  42بتارٌخ  سندات الخزٌنة المنحنى الثانوي من

 ما بٌن تضاف إلٌه عالوة المخاطرة ، أي ٪.9423، أي قبل بنك المغرب

 .٪4.44 و 4.24٪

استعمال النقطتٌن  بمنهج التقاطب الخطً مع ةالمرجعٌتحدد نسبة الفائدة 
 )أساس حسبانً( سنوات7 المؤطرتٌن لحلول االستحقاق الكامل 

 سعر الفائدة اإلسمً

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  100 و 00 ما بٌن

تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض، أي فً 
 سنة.من كل  ٌناٌر 13

 13الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول وٌتم أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً 
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة ستتوقف فوائد السندات 
ٌمكن إجراء أي تأجٌل للفوائد فً  بتسدٌد رأس المال . وال العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

 ستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة القٌمة اإلسمٌة * سعر الفائدة اإلسمً

 الفوائد

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

 العقاري والسٌاحًالقرض فً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة هٌئة قانونٌة 

 التابعٌةأخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
فً الحقوق  القرض العقاري والسٌاحًللهٌئة القانونٌة التً حلت محل  

 والواجبات.

 العاديالتسدٌد  االستحقاق/

بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة أن تسمح  التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق العادي 
أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالتالً إلغاء السندات 

 بنك المغرب. التً أعٌد شراؤها إال بعد موافقة التابعٌة

 

  بكرالتسدٌد الم

الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء

 )خارج البورصة( قابلة للتداول بالتراضً

 التابعٌةال ٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات 

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

. 

 بند التماثل
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 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ  وال
المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب للحصول 

 وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس المال والفوائد.

أي  (ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن لهم  التابعٌة )011%

فً نفس الرتبة التً  التابعٌةاألولوٌة أو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
األخرى التً ٌمكن إصدارها الحقا فً  التابعٌةتوجد علٌها االقتراضات 

 لى مبلغها عند االقتضاء.المغرب كما فً الخارج وذلك نسبة إ

 رتبة االقتراض 

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح نفس 

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةالحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان ٌخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص ال

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

محمد احدٌد وكٌل مؤقت   ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من تارٌخ  نهائً وكٌللتعٌٌن  للسندات الجمع العام
 االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 المحكمة المختصة
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 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجةغٌر ، قابل للمراجعة سنوٌا فائدة سعر" ) ج" الحصة خصائص

مدرجة فً بورصة الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها  غٌرسندات ثانوٌة 
 .المادي من خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر( 

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%

  مدة االقتراض   سنوات 7

مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من  4102دجنبر 91إلى  42من 
  العملٌة

 مدة االكتتاب 

 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4144ٌناٌر  13

 طرٌقة التخصٌص  "و"، إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 

 قابل للمراجعة سنوٌا سعر الفائدة

 52 ألجل نسبة فائدة  هً نسبة الفائدة اإلسمٌة , بالنسبة للسنة األولى
 بتارٌخ سندات الخزٌنة تحسب من المنحنى الثانوي من )نسبة نقدٌة(أسبوعا

تضاف إلٌه  ٪.44.1، بنسبة المنشور من قبل بنك المغرب 4102 نونبر  42

 .٪0..3 و ٪3.50 ما بٌن المخاطرة ، أي عالوة

 52 ألجل نسبة فائدة  هً نسبة الفائدة اإلسمٌة ,بالنسبة للسنوات الموالٌة
المنشور  سندات الخزٌنة تحسب من المنحنى الثانوي من )نسبة نقدٌة(أسبوعا

 .عمل بالبورصةأٌام  2 ب االستحقاققبل موعد  ،من قبل بنك المغرب

سٌتم زٌادة النسبة المرجعٌة الناتجة من عالوة المخاطر وسوف تنشر فً 
تارٌخ انتفاع من  سنوٌا أٌام على األقل  2صحٌفة اإلشعار القانونً قبل 

 اإلقتراض

 سعر الفائدة اإلسمً

إن تحدٌد السعر المرجعً ٌكون من خالل طرٌقة االستٌفاء الخطً باستخدام 
 أسبوعا )القاعدة النقدٌة(. 24ناضجة كاملة اثنٌن من النقاط المرافقة 

وسٌتم ذلك االستٌفاء الخطً بعد التحوٌل من مستوى أعلى من النضج المقبل 
 أسبوعا )اكتوارٌا( نسبة النقدٌة ما ٌعادلها. 24

 الصٌغة:

 / ك. x 921( 0 -( ^ )ك / العدد الدقٌق لألٌام *(( 0)))معدل االكتوارٌة + 

 أسبوعا. 24اكتواري على الفور من هو استحقاق معدل  kحٌث 

 ٌوما 922أو  922* عدد األٌام بالضبط 

 حساب النسبة المرجعٌة

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  40 و 0. ما بٌن
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تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض، أي فً 
 من كل سنة. ٌناٌر 13

الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً  وٌتم
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر 13

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة ستتوقف فوائد السندات 
وائد فً بتسدٌد رأس المال . وال ٌمكن إجراء أي تأجٌل للف العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

x سعر الفائدة اإلسمً   xستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة : القٌمة اإلسمٌة 

ٌوم 921عدد األٌام المضبوطة /    

 الفوائد

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

القرض العقاري فً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة  والسٌاحً

هٌئة قانونٌة أخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة 
 ي والسٌاحًالقرض العقارللهٌئة القانونٌة التً حلت محل   التابعٌةبالسندات 

 فً الحقوق والواجبات.

 التسدٌد العادي االستحقاق/

بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
حصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة أن تسمح بعد ال التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق 

اء العادي أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالتالً إلغ
 التً أعٌد شراؤها إال بعد موافقة بنك المغرب. التابعٌةالسندات 

 

  بكرالتسدٌد الم

الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء

 )خارج البورصة( قابلة للتداول بالتراضً

 التابعٌةال ٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات 

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

. 

 بند التماثل
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 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة  وال
بالمبادئ المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب 
للحصول وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس 

 المال والفوائد.

أي ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن لهم  التابعٌةالسندات 011%

فً نفس الرتبة التً  التابعٌةاألولوٌة أو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
إصدارها الحقا فً األخرى التً ٌمكن  التابعٌةتوجد علٌها االقتراضات 

 الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاء. المغرب كما فً

 رتبة االقتراض 

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
 ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةنفس الحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان ال ٌخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

وكٌل مؤقت   محمد احدٌد ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من  نهائً لتعٌٌن وكٌل للسندات الجمع العام
 تارٌخ االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 صةالمحكمة المخت

 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجة ثابت، فائدة سعر" ) د" الحصة خصائص

سندات ثانوٌة مدرجة فً بورصة الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها المادي من 
 خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر(.

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%

  مدة االقتراض   سنوات 01

 مدة االكتتاب   مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من العملٌة 4102دجنبر 91إلى  42من 

 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4142ٌناٌر  13

 طرٌقة التخصٌص  ، "و"إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 
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 ثابت سعر الفائدة

تحسب من  سنوات 01 تحدد نسبة الفائدة اإلسمٌة اعتمادا على سعر الفائدة
المنشور من  4102 نونبر  42بتارٌخ  سندات الخزٌنة المنحنى الثانوي من

 ما بٌن ، أيتضاف إلٌه عالوة المخاطرة ٪.9472، أي قبل بنك المغرب

 .٪4.45 و 5٪..4

استعمال النقطتٌن  بمنهج التقاطب الخطً مع ةالمرجعٌتحدد نسبة الفائدة 
 )أساس حسبانً(  سنوات 01 المؤطرتٌن لحلول االستحقاق الكامل 

 سعر الفائدة اإلسمً

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  120 و 100 ما بٌن

تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض، أي فً 
 من كل سنة. ٌناٌر 13

 13الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول وٌتم أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً 
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة السندات  ستتوقف فوائد
بتسدٌد رأس المال . وال ٌمكن إجراء أي تأجٌل للفوائد فً  العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

 ستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة القٌمة اإلسمٌة * سعر الفائدة اإلسمً

 الفوائد

سٌتم إدراج السندات التابعٌة من الحصة "أ" ، فً بورصة الدارالبٌضاء كما 
ستشكل موضوع طلب موافقة فً مقصورة السندات ببورصة الدارالبٌضاء. 

بمقصورة السندات تحت الرمز  4102 ٌناٌر 12وٌحدد تارٌخ إدراجها فً 
  ..OB07والشرٌط  .33107

المخصص  اإلجمالً المبلغ على ولإلدراج فً بورصة الدارالبٌضاء، ٌجب
 درهم. 000 000 20ٌساوي  او أن ٌفوق "د "للحصص "أ" و

عند تارٌخ إقفال فترة االكتتاب  "د ""أ" ووإذا كان المبلغ المخصص للحصص 
 ص.صحء االكتتابات المتعلقة بهذه الدرهم، سٌتم إلغا 000 000 20أقل من 

 إدراج السندات

و  1.2.6سٌتم اإلدراج فً الحصة "أ" من خالل إدراج مباشر طبقا للمادتٌن 
 من النظام العام لبورصة القٌم. 1.2.22

 مسطرة اإلدراج األول

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

 العقاري والسٌاحًالقرض فً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة هٌئة قانونٌة 

 التابعٌةأخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
فً الحقوق  القرض العقاري والسٌاحًللهٌئة القانونٌة التً حلت محل  

 والواجبات.

 العاديالتسدٌد  االستحقاق/

بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة أن تسمح  التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق العادي 
أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالتالً إلغاء السندات 

 بنك المغرب. التً أعٌد شراؤها إال بعد موافقة التابعٌة

. 

  بكرالتسدٌد الم
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الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء

المخصصة للحصة "أ" قابلة للتداول بكل حرٌة فً  التابعٌةتعتبر السندات 
 .بورصة الدارالبٌضاء

 التابعٌةال ٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات 

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

 

 بند التماثل

 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ  وال
المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب للحصول 

 وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس المال والفوائد.

أي ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن لهم  التابعٌةالسندات  011%

فً نفس الرتبة التً  التابعٌةاألولوٌة أو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
األخرى التً ٌمكن إصدارها الحقا فً  التابعٌةتوجد علٌها االقتراضات 

 سبة إلى مبلغها عند االقتضاء.المغرب كما فً الخارج وذلك ن

 رتبة االقتراض 

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح نفس 

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةالحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان ٌخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص ال

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

محمد احدٌد وكٌل مؤقت   ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من تارٌخ  نهائً وكٌللتعٌٌن  للسندات الجمع العام
 االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 المحكمة المختصة

 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجةغٌر ثابت، فائدة سعر" ) و" الحصة خصائص

مدرجة فً بورصة الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها المادي  غٌرسندات ثانوٌة 
 من خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر(.

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%
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  مدة االقتراض   سنوات 01

 مدة االكتتاب   مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من العملٌة 4102دجنبر 91إلى  42من 

 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4142ٌناٌر  13

 طرٌقة التخصٌص  ، "و"إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 

 ثابت سعر الفائدة

تحسب من  سنوات 01 تحدد نسبة الفائدة اإلسمٌة اعتمادا على سعر الفائدة
المنشور من  4102 نونبر  42بتارٌخ  سندات الخزٌنة المنحنى الثانوي من

 ما بٌن تضاف إلٌه عالوة المخاطرة ، أي ٪.9472، أي قبل بنك المغرب

 .٪4.45 و 5٪..4

استعمال النقطتٌن  بمنهج التقاطب الخطً مع ةالمرجعٌتحدد نسبة الفائدة 
 )أساس حسبانً( سنوات 01 المؤطرتٌن لحلول االستحقاق الكامل 

 سعر الفائدة اإلسمً

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  120 و 100 ما بٌن

، أي فً تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض
 من كل سنة. ٌناٌر 13

 13الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول وٌتم أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً 
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة ستتوقف فوائد السندات 
ال . وال ٌمكن إجراء أي تأجٌل للفوائد فً بتسدٌد رأس الم العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

 ستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة القٌمة اإلسمٌة * سعر الفائدة اإلسمً

 الفوائد

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

 القرض العقاري والسٌاحًفً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة هٌئة قانونٌة 

 التابعٌةأخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
فً الحقوق  ي والسٌاحًالقرض العقارللهٌئة القانونٌة التً حلت محل  

 والواجبات.

 التسدٌد العادي االستحقاق/

بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة أن تسمح  التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق العادي 

الً إلغاء السندات أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالت
 التً أعٌد شراؤها إال بعد موافقة بنك المغرب. التابعٌة

 

  بكرالتسدٌد الم

الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء
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 )خارج البورصة( قابلة للتداول بالتراضً

 التابعٌةٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات  ال

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

 

 بند التماثل

 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ  وال
المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب للحصول 

 وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس المال والفوائد.

أي ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن لهم األولوٌة  التابعٌة 011%

فً نفس الرتبة التً توجد  التابعٌةأو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
األخرى التً ٌمكن إصدارها الحقا فً المغرب كما  التابعٌةعلٌها االقتراضات 

 فً الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاء.

 رتبة االقتراض 

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح نفس 

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةالحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان هذا اإلصدار ألي ضمان خاص ال ٌخضع

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

محمد احدٌد وكٌل مؤقت   ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من تارٌخ  نهائً لتعٌٌن وكٌل للسندات الجمع العام
 االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 المحكمة المختصة

 (الدارالبٌضاء بورصة فً مدرجةغٌر ، قابل للمراجعة سنوٌا فائدة فائدة سعر" ) ه" الحصة خصائص

مدرجة فً بورصة الدارالبٌضاء ، تجرد من طابعها المادي  غٌرسندات ثانوٌة 
 .)من خالل تسجٌلها لدى الودٌع المركزي )ماروكلٌر

 طبٌعة السندات 

 الشكل القانونً  لحاملها

 سقف الحصة  درهم 1 000 000 000 

 العدد األقصى للسندات المصدرة   تابعًسند  10 000

 القٌمة اإلسمٌة  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100أي  100%

  مدة االقتراض   سنوات 01

 مدة االكتتاب   مع احتساب الٌوم األول واألخٌر من العملٌة 4102دجنبر 91إلى  42من 
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 تارٌخ االنتفاع  4102ٌناٌر 13

 تارٌخ االستحقاق 4142ٌناٌر  13

 طرٌقة التخصٌص  "و"، إعطاء األسبقٌة للحصص "د"، "ه"بالطرٌقة الفرنسٌة، مع 

 فائدة قابل للمراجعة سنوٌا سعر الفائدة

 52 ألجل نسبة فائدة  هً نسبة الفائدة اإلسمٌة, بالنسبة للسنة األولى
  42 بتارٌخ سندات الخزٌنة تحسب من المنحنى الثانوي من )نسبة نقدٌة(أسبوعا
تضاف إلٌه  ٪.44.1، بنسبة المنشور من قبل بنك المغرب 4102 نونبر

 .٪0..3 و ٪3.40 ما بٌن عالوة المخاطرة ، أي

 52 ألجل نسبة فائدة  هً نسبة الفائدة اإلسمٌة ,بالنسبة للسنوات الموالٌة
المنشور  سندات الخزٌنة تحسب من المنحنى الثانوي من )نسبة نقدٌة(أسبوعا

 .عمل بالبورصةأٌام  2 ب االستحقاققبل موعد  ،من قبل بنك المغرب

سٌتم زٌادة النسبة المرجعٌة الناتجة من عالوة المخاطر وسوف تنشر فً 
تارٌخ انتفاع من  سنوٌا أٌام على األقل  2صحٌفة اإلشعار القانونً قبل 

 .اإلقتراض

 سعر الفائدة اإلسمً

إن تحدٌد السعر المرجعً ٌكون من خالل طرٌقة االستٌفاء الخطً باستخدام 
 أسبوعا )القاعدة النقدٌة(. 24ناضجة كاملة اثنٌن من النقاط المرافقة 

وسٌتم ذلك االستٌفاء الخطً بعد التحوٌل من مستوى أعلى من النضج المقبل 
 أسبوعا )اكتوارٌا( نسبة النقدٌة ما ٌعادلها. 24

 الصٌغة:

 / ك. x 921( 0 -( ^ )ك / العدد الدقٌق لألٌام *(( 0)))معدل االكتوارٌة + 

 أسبوعا. 24اكتواري على الفور من هو استحقاق معدل  kحٌث 

 ٌوما 922أو  922* عدد األٌام بالضبط 

 حساب النسبة المرجعٌة

 عالوة المخاطرة نقطة أساس  110 و 40 ما بٌن

تسدد الفوائد فً التوارٌخ التً تصادف سنوٌا تارٌخ انتفاع اإلقتراض، أي فً 
 من كل سنة. ٌناٌر 13

 13الذي ٌلً  ٌوم عمل فً البورصةأول أداء الفوائد فً نفس الٌوم أو فً  وٌتم
 .عمل فً البورصةٌصادف ٌوم ال إذا كان هذا األخٌر  ٌناٌر

القرض عن السرٌان فً الٌوم الذي سٌقوم فٌه التابعٌة ستتوقف فوائد السندات 
وائد فً بتسدٌد رأس المال . وال ٌمكن إجراء أي تأجٌل للف العقاري والسٌاحً
 إطار هذه العملٌة.

x سعر الفائدة اإلسمً   xستحتسب الفوائد تبعا للصٌغة التالٌة : القٌمة اإلسمٌة 

ٌوم 921عدد األٌام المضبوطة /   

 الفوائد

موضوع هذا البٌان لتسدٌد نهائً للمبلغ  التابعًسٌخضع اإلقتراض السندي 
 األصلً.

 القرض العقاري والسٌاحًفً حالة اندماج أو انفصال أو تقدٌم جزئً ألصول 
خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحوٌل شامل للذمة المالٌة لفائدة هٌئة قانونٌة 

 التابعٌةأخرى، سٌتم بشكل تلقائً تحوٌل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
فً الحقوق  ي والسٌاحًالقرض العقارللهٌئة القانونٌة التً حلت محل  

 والواجبات.

 التسدٌد العادي االستحقاق/
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بالتسدٌد القٌام خالل مدة االقتراض  القرض العقاري والسٌاحًٌمنع على 
 موضوع هذا اإلصدار. التابعٌةللسندات  المبكر

فً السوق  التابعٌةبٌد أن البنك ٌحتفظ بالحق فً القٌام بإعادة شراء السندات 
حصول على موافقة مسبقة من بنك المغرب وشرٌطة أن تسمح بعد ال التابعٌة

بذلك المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة. وعلى أال ٌكون لعملٌة إعادة الشراء أي 
تأثٌر ٌطال أي مكتتب ٌرغب فً االحتفاظ بسنداته إلى غاٌة االستحقاق العادي 

اء السندات أو ٌطال الجدول الزمنً لالستحقاق العادي. وال ٌمكن بالتالً إلغ
 التً أعٌد شراؤها إال بعد موافقة بنك المغرب. التابعٌة

 

  بكرالتسدٌد الم

الهٌئة المكلفة بتسجٌل العملٌة فً بورصة  س.د.ج رأسمال للبورصة
 الدارالبٌضاء

 )خارج البورصة( قابلة للتداول بالتراضً

 التابعٌةال ٌوجد أي قٌد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات 

 تداول السندات 

موضوع هذا البٌان وسندات أي إصدار  التابعٌةال ٌوجد أي تماثل بٌن السندات 
 سابق.

 

 بند التماثل

 .التابعٌةٌخضع رأس المال والفوائد لبند 

ٌمس تطبٌق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ  وال
المحاسبٌة لتخصٌص الخسائر، واجبات المساهمٌن وحقوق المكتتب للحصول 

 وفق الشروط المحددة فً العقد على أداء سنداته من حٌث رأس المال والفوائد.

أي ٌد رأسمال ، لن ٌتم تسدالقرض العقاري والسٌاحًوفً حالة تصفٌة 
لهذا اإلصدار إال بعد تعوٌض جمٌع الدائنٌن الذٌن لهم األولوٌة  التابعٌة 011%

فً نفس الرتبة التً توجد  التابعٌةأو العادٌٌن. بٌنما ٌتم تسدٌد هذه السندات 
األخرى التً ٌمكن إصدارها الحقا فً المغرب كما  التابعٌةعلٌها االقتراضات 

 مبلغها عند االقتضاء.فً الخارج وذلك نسبة إلى 

 رتبة االقتراض 

إلى غاٌة التسدٌد الفعلً لكافة السندات  القرض العقاري والسٌاحًٌلتزم 
موضوع هذا االقتراض بعدم إعطاء أٌة أولوٌة لفائدة سندات ثانوٌة أخرى 
ٌمكنه إصدارها الحقا من حٌث رتبة تسدٌدها فً حالة التصفٌة، دون منح نفس 

 موضوع هذا االقتراض. التابعٌةالحقوق للسندات 

 اإلبقاء على االقتراض فً رتبته

 استعادة االموال ضمان ال ٌخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنٌف لم ٌخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنٌف

وكٌل مؤقت   محمد احدٌد ، بتعٌٌن القرض العقاري والسٌاحًقام مجلس إدارة 
 من ضمن األشخاص المؤهلٌن لممارسة مهام وكٌل األعمال. وسٌتم دعوة

و ذلك فً ضرف عام إبتداأ من تارٌخ  نهائً لتعٌٌن وكٌل للسندات الجمع العام
 االكتتاب.

 تمثٌل مجموع حاملً السندات

 القانون المغربً

 المحكمة التجارٌة للدارالبٌضاء

 القانون المطبق

 صةالمحكمة المخت
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I.5.  انجذول انشيًُ نهؼًهٍح 

 

  

 اٌزبه٠ـ انًزحهح

4102دجنبر  رٛطً ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء ثبٌٍّف وبِال 19 

  ئطلاه ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء ٌج١بْ اٌّٛافمخ 

 اٌؾظٛي ػٍٝ رأش١وح ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ 
4102دجنبر 19 

4102دجنبر اٌم١ُ إٌّمٌٛخ اٌّإشو ػ١ٍٙب ِٓ ؽوف ِغٌٍثج١بْ اٌّؼٍِٛبد  رٛطً ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء  19 

ٔشو اإلػالْ اٌّزؼٍك ثاكهاط إٌَلاد اٌظبكهح فٟ ئؽبه اٌشو٠ؾز١ٓ"أ" ٚ"ك" ثٕشوح اإلكهاط 

 ثجٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء
4102دجنبر 19 

4102دجنبر ثج١بْ اٌّؼٍِٛبد ٔشو ِٛعي  23 

4102دجنبر وززبةاإل فزوح  افززبػ  26 

4102دجنبر وززبةفزوح  اإل  ِورمت لفبيا 29 

4102دجنبر ّورمتاٌ لفبياال  ٔشو ِٛعي  29 

4102دجنبر ّورمتاٌ لفبياال    رٛطً ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء ثٕزبئظ ػ١ٍّخ 30 

4102دجنبر وززبةاإل فزوح   اٌؼبكٞ لفبيا 30 

4102دجنبر رٛطً ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبء ثٕزبئظ اٌؼ١ٍّخ 31 

 لجٛي إٌَلاد  

 اإلػالْ ػٓ ٔزبئظ اٌؼ١ٍّخ فٟ وشف اٌؾظض 

 ٌخ فٟ اٌجٛهطخؼ١ٍّرَغ١ً ا 

4102ٌناٌر 6 

4102ٌناٌر اٌز١ٍَُ/اٌزَل٠ل 9 
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II .إٌَلاد ِظله ؽٛي ِؼٍِٛبد 

II.1.   ًذقذٌى ػاو نهقزض انؼقاري وانسٍاحCIH Bank 

 

 التسمٌة اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ

شبهع اٌؾَٓ اٌضبٟٔ، اٌلاه اٌج١ؼبء 187 الرئٌسً المقرّ    
+212 05 22 47 90 00 / 05 22 47 91 11 

+212 05 22 47 93 63 / 05 22 22 37 48 / 05 22 

20 84 25 

 أرقام الهاتف والفاكس

www.cihbank.ma ًالموقع اإللكترون 
شووخ ِغٌٙٛخ اإلٍُ ماد ِغٌٍ ئكاهح لبْٔٛ فبص فبػؼخ 

ٚونا  2006فجوا٠و  14ٌٍمبْٔٛ إٌّظُّ ٌألثٕبن اٌّإهؿ ثـ 

اٌّزؼٍّك ثبٌشووبد ِغٌٙٛخ اإلٍُ  95ـ17ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ 

ٍخ ٚاٌّغ١ّوح ٌٍمبْٔٛ هلُ  ّّ اٌظبكه ثظ١ٙو ػلك  05ـ20اٌّى

 2008ِبٞ  23ثزبه٠ـ  18ـ08ـ1

 الشكل القانونً

أثو٠ً 25  1927  تارٌخ اإلنشاء 

RC 203 اٌلاه اٌج١ؼبء   السجل التجاري 

ٍٕخ 99  المّدة 

كعٕجو 31ِٓ فبرؼ ٠ٕب٠و ئٌٝ   السنة المالٌة 

ّْ غوع اٌشووخ،  ٠2ّٕض اٌفظً  ِٓ إٌظبَ األٍبٍٟ، ػٍٝ أ

 ؽجمب ٌٍمبْٔٛ اٌّؼّٛي ثٗ، ٠ىّٓ فٟ ِب ٠ٍٟ:

 اٍزالَ األِٛاي اٌؼبِخ؛ 

  اٌموٚع اٌمظ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚاٌط٠ٍٛخ ِٕؼ

 األِل؛  

 االٌزياَ ػٓ ؽو٠ك اٌزٛل١غ؛ 

  ،عّغ اٌّٛاهك اٌؼوٚه٠خ إلٔغبى ػ١ٍّبرٙب

ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌوٍب١ًِ اٌّٛكػخ ِٓ ؽوف 

ىثٕبئٙب ػٓ ؽو٠ك ئطلاه ٍٕلاد ك٠ْٛ لظ١وح 

 ِٚزٍٛطخ ٚؽ٠ٍٛخ األِل؛

  ٚػغ ع١ّغ ٍٚبئً األكاء ه٘ٓ ئشبهح اٌيثٕبء

 ٚرلث١و٘ب؛

 ػ١ٍّبد اإل٠غبه ِغ ف١به اٌشواء؛ 

  ػ١ٍّبد اٌج١غ ِغ ئِىب١ٔخ ئػبكح شواء األٚهاق

 ث١ؼٙب؛اٌزغبه٠خ ٚاٌم١ُ إٌّمٌٛخ أٚ ئػبكح 

 ػ١ٍّبد شواء اٌفٛار١و؛ 

     ػ١ٍّبد اٌظوف؛ 

  اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثبٌن٘ت ٚاٌّؼلْ اٌض١ّٕخ ٚاٌمطغ

 إٌمل٠خ؛

  ػ١ٍّبد اٌٛػغ ٚاالوززبة ٚاٌشواء ٚاٌز١١َو

ٚاالؽزفبظ ٚاٌج١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌم١ُ إٌّمٌٛخ أٚ أ٠خ 

 ِٕزغبد ِب١ٌخ؛

  ٌٟاالٍزشبهح ٚاٌَّبػلح فٟ ِغبي اٌز١١َو اٌّب

ٍخ اٌّب١ٌخ، ٚػِّٛب، ع١ّغ اٌقلِبد ٚإٌٙل

 اٌّقظظخ ٌز١ًَٙ ئؽلاس اٌّمبٚالد ٚر١ّٕزٙب؛

 اإلٍزشبهح ٚاٌَّبػلح فٟ ػ١ٍّخ ئكاهح اٌّّزٍىبد 

  ػ١ٍّبد أفوٜ ِٕغيح ثطو٠مخ اػز١بك٠خ ِٓ ؽوف

، ٚونا أ٠خ ػ١ٍّخ ِورجطخ ثٙب اٌموٚع ِإٍَبد 

أٚ ػوٚه٠خ إلٔغبى اٌؼ١ٍّبد اٌّنوٛهح أػالٖ، 

 .اٌجٕه ٚاٌقٛاص ٚاألٍوح ال١ٍّب أٔشطخ

 .الغرض 
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II.2.  ًٍٍهٍكهح انًساه 
وبٔذ ١٘ىٍخ اٌَّب١ّ٘ٓ فٟ اٌموع اٌؼمبهٞ  4102ٔٛٔجو  91ٚثزبه٠ـ  4109ٚ 4104ِٓ شٙو كعٕجو ٍٕزٟ   90فٟ 

 ٚا١ٌَبؽٟ ػٍٝ إٌّؾٛ اٌزبٌٟ:  

 

 المساهمون 

2012 2013 30/11/2014 

عدد األسهم 
التي يتوفر 

 عليها

النسبة 
المئوية 

من 
 الرأسمال

النسبة 
المئوية من 
الحق في 
 التصويت

عدد األسهم التي 
 يتوفر عليها

النسبة 
المئوية من 

 الرأسمال

النسبة 
المئوية من 
الحق في 
 التصويت

عدد األسهم التي 
 يتوفر عليها

النسبة 
المئوية من 
الحق في 
 التصويت

النسبة المئوية من 
 الحق في التصويت

 %65,88 %65,88 419 530 17 %70,88 %70,88 825 860 18 %70,88 %70,88 825 860 18 مسٌرة كابٌتال مانجمنت

RCAR 984 558 3,70% 3,70% 1 013 665 3,81% 3,81% 1 013 665 3,81% 3,81% 

 %2,96 %2,96 314 786 %2,88 %2,88 571 767 %2,88 %2,88 561 767 الملكٌة الوطنٌة للتأمٌن

 %5,79 %5,79 191 540 1 %3.37 %3.37 530 896 %2,84 %2,84 233 756 أطلنطا

 %5,27 %5,27 177 401 1 %2,91 %2,91 867 773 %2,66 %2,66 064 707 سند

 %16,30 %16,30 319 336 4 %16.15 %16.15 627 295 4 %17,03 %17,03 844 531 4 مختلفة

 %100,00 %100,00 085 608 26 %100,00 %100,00 085 608 26 %100,00 %100,00 085 608 26 المجموع

 المصدر : القرض العقاري والسٌاحً

  

II.3.  يجهس اإلدارج 
ْ ِٓ األػؼبء األر١خ أٍّبؤُ٘: 4102ِٓ شٙو ٔٛٔجو 91ئٌٝ غب٠خ اٌـ  ّٛ  ، وبْ ِغٌٍ ئكاهح اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ٠زى

 

 اإلسم الكامل والمنصب المنصب
تارٌخ التعٌٌن فً 
 المنصب الحالً

 نهاٌة التعٌٌن

 الرئٌس
 ،أؽّل هؽٛالسٌد 

 ٍموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٌٟؼبَ اٌّل٠و اٌوئ١ٌ اٌ 
07/10/2009 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102قً حسابات سنة 

 المدراء

 أنس هوٌر علمً السٌد

 المدٌر العام لصندوق اإلٌداع والتدبٌر
07/10/2009 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102قً حسابات سنة 

 سعٌد لفتٌت دالسٌ

الكاتب العام لصندوق اإلٌداع والتدبٌر وممثل مسٌر ة  
 كابٌتال ماناجمنت

28/05/2009 
الجمع العام العادي للبّث 

 4102قً حسابات سنة 

 محمد أمٌن بنحلٌمة دالسٌ

 المدٌر العام المساعد لصندوق اإلٌداع والتدبٌر
28/05/2009 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102حسابات سنة  قً

 محمد حسن بنصالح دالسٌ

 رئٌس ومدٌر عام هولماركوم
28/05/2009 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102قً حسابات سنة 

 مصطفى لحبوبً  دالسٌ

 مدٌر قطب تدبٌر المخاطر بصندوق اإلٌداع والتدبٌر
25/11/2010 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102قً حسابات سنة 

 خالد شدادي دالسٌ

 رئٌس ومدٌر عام الصندوق المهنً المغربً للتقاعد
20/05/2011 

الجمع العام العادي للبّث 
 4102قً حسابات سنة 
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خ ر١١َو اٌشووبد اٌزب١ٌخ: ّّ  ٠ؼطٍغ ا١ٌَل أؽّل هّؽٛ ونٌه ثّٙ

 CMB ،ٌٍجالٍز١ه 

 ، ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌزٕظ١ُ اٌٍٛبئؾ اٌزٛاط١ٍخ 

 ،طٛفبن 

 ،ِبهٚن ١ٌي٠ٕغ 

 .اٌقطٛؽ اٌٍّى١خ اٌّغوث١خ  

 

II.4. نهقزض انؼقاري وانسٍاحًىظٍفانًثٍاٌ ان ً : 

 

 ، وبْ اٌّج١بْ اٌٛظ١فٟ ٌٍموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ:  4102ِٓ شٙو ٔٛٔجو  91ئٌٝ غب٠خ اٌـ 
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Source : CIH BANK 
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II.5. ًيجاالخ ػًم انقزض انؼقاري وانسٍاح : 

 

 : ِغبي عّغ اإل٠لاػبد

 

ه ئ٠لاػبد اٌيثٕبء فالي اٌفزوح اٌّّزّلح ِٓ ٍٕخ  ّٛ   :4102اٌوثغ األٚي ِٓ ٍٕخ  ئٌٝ ٠4100ُظٙو اٌغلٚي أٍفٍٗ، رط

 

درهم بمليون  نسبة التطور 2013 نسبة التطور 2012 2011 
 الربع األول 

2014 
 نسبة التطور

 %3,7- 942 10 %13,30 363 11 %4,80 026 10 566 9 اإليداعات العينية

 %5,8 577 3 %12,50 381 3 %13,80 005 3 640 2 حسابات اإلدخار

داإليداعات إلى أجل محدّ   4 546 4 762 4,80% 5 148 8,10% 4 457 -13,4% 

 %3,74- 514 %25,50- 534 %3,20 717 695 حسابات أخرى دائنة

 %4,6- 490 19 %10,30 425 20 %6,10 510 18 447 17 إيداعات الزبناء

 المصدر: القرض العقاري والسٌاحً ـ الحسابات اإلجتماعٌة 

 

 

 : ِغبي اٌموٚع

 

ه اٌنٞ ٌؾك لوٚع اٌيثٕبء فالي اٌفزوح اٌّّزّلح ِٓ ٍٕخ  ّٛ  :  4102ئٌٝ اٌوثغ األٚي ِٓ ٍٕخ  ٠4100جوى اٌغلٚي أكٔبٖ اٌزط

 

الدراهم بمليون  2011 2012 
نسبة 
 التطور

 المتغيرة 2013
الربع األول 

 من سنة
2014 

 نسبة التطور

 8,1 410 2 %6,00- 230 2 %41,80 372 2 672 1 قزوض انخشٌُح وقزوض االسرهالك

 %28,1 037 1 %15,90 809 %13,30- 698 805 قروض التجهيز

 %2,7- 555 22 %2,70 190 23 %3,80 584 22 749 21 القروض العقارية

 %2,8- 886 %40,20- 912 %31,50 526 1 1160 قروض أخرى

 %0,93- 888 26 %0,10- 142 27 %7,10 179 27 387 25 دٌىٌ يطهىتح يٍ انشتُاء

 المصدر: القرض العقاري والسٌاحً ـ الحسابات اإلجتماعٌة  
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III .ِب١ٌخ ِؼط١بد  

III.1. حساب انؼائذاخ و انركانٍف : 

 

 2013 2012 2011 النسب بأالف الدراهم
 الربع األول

2013 
 الربع األول

2014 

 248 195 1 249 194 1 833 372 2 627 244 2 923 956 1 الفوائد و منتجات موازٌة

 818 958 595 905 562 777 مصارٌف موازٌة الفوائد و
 

-470 280 
 

-489 107 

 142 706 969 723 015 414 1 031 339 1 361 179 1 على الفائدةهامش 

 615 99 363 88 050 184 954 188 068 146 الحوافز" على المنتوجات" 

 927 7- 422 10- 270 17 041 21 211 15 الحوافز " على المصارٌف" 

 688 91 941 77 779 166 913 167 857 130 على الحوافز الهامش

الربح أو الخسارة الصافٌة على األالت 
 المالٌة بقٌمتها الصافٌة عن كّل نتٌجة

 

- 12 2 - - 

الربح أو الخسارة الصافٌة على األصول 
 المالٌة المتوفرة للبٌع

21 158 5 233 23 517 14 355 7 545 

 716 236 487 227 723 492 448 99 120 86 منتوجات من أنشطة أخرى

 314 194- 018 176- 685 366 397 60 195 99 مصارٌف من أنشطة أخرى

 778 847 735 867 351 730 1 240 551 1 301 318 1 المنتوج البنكي الصافي

 941 471- 447 400- 466 870 255 831 408 707 المصارٌف العامة لإلستغالل

الموجهة إلستهالك الدٌون المبالغ المالٌة 
وانخفاض قٌمة الموجودات الملموسة وغٌر 

 الملموسة

50 796 95 814 105 130 -51 718 -48 337 

 500 327 569 415 755 754 171 624 098 560 الناتج الصافي لإلستغالل

 962 80 591 30- 802 29 587 126 045 83 تقٌٌم الخطر

 462 408 978 384 954 724 584 497 052 477 مصارٌف اإلستغالل

 الصافٌة من أسهم الشركات حصة األرباح
 الموضوعة رهن المعادلة

29 831 32 599 26 662 14 679 16 296 

 321 3 958 20- 408 17 577 148 541 57 األرباح والخسائر من األصول األخرى

 0 0 478 3 0 0 التغٌرات فً قٌم فوارق اإلمتالك

 078 428 177 382 755 724 760 678 424 564 احتساب الضرائب النتائج قبل

 285 153- 573 144- 116 258 105 187 083 196 األرباحالضرائب على 

 794 274 604 237 385 514 655 491 341 368 النتيجة الصافية

 216 7- 556 7 366 296 4 0 الفوائد الهامشٌة

 577 267 161 245 751 514 358 487 341 368 النتيجة الخام ـ حّصة المجموعة
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III.2.  ًانًهخص اإلجًان 
 

هىاذرتاالف ان   2011 2012 2013 
 الربع األول من سنة 

2014 

اٌم١ُ اٌّٛعٛكح فٟ اٌقي٠ٕخ، اٌجٕٛن اٌّووي٠خ، اٌقي٠ٕخ 

 اٌؼبِخ، ِظٍؾخ اٌش١ىبد اٌجو٠ل٠خ.
1 654 804 1 065 298    2 460 839 1 376 610 

اٌّب١ٌخ اٌّزٛفوح ٌٍج١غاألطٛي   2 276 818 3 471 907    1 287 586 934 644 

ئزّب١ٔخ ٌموٚع ٚاٌَِٛبد ػٍٝ اٌّإٍَبد اإلا

 197 443 848 493    449 139 281 300 ٚاٌّإٍَبد اٌشج١ٙخ ٌٙب

 017 826 32 220 790 31    969 513 31 702 950 26 اٌموٚع ٚاٌَِٛبد ػٍٝ اٌيثبئٓ

 315 639 2 549 220 2 0 0 ؽَبثبد اٌزٛف١و اٌّٛػٛػخ ئٌٝ أعً

 566 181 305 282    198 253 658 75 أطٛي اٌؼوائت اٌٛاعجخ األكاء

األكاء خاٌؼوائت اٌّإعٍأطٛي   5 18 631    5 063 1 917 

 590 943 539 659    991 546 769 470 ؽَبثبد ر٠َٛخ اٌٛػؼ١خ ٚأطٛي أفوٜ

موضوعة رهن المعادلةاٌَّبّ٘خ فٟ شووبد   471 937 549 375    561 818 563 945 

 968 424 829 434    165 502 163 518 اإلٍزضّبه اٌؼمبهٞ

 948 011 1 487 961    163 779 620 659 اٌّّزٍىبد اٌؼ١ٕ١خ

 621 115 986 116    528 120 041 79 اٌّٛعٛكاد

 884 174 884 174    884 184 917 299 فٛاهق اٌزٍّّه

 222 638 41 953 449 41 559 145 39 714 757 33 يجًىع األصم

 

هىاذرتاالف ان   2011 2012 2013 
الربع األول من 

2014 سنة   

 181 181 163  0 اٌجٕٛن اٌّووي٠خ، اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ، ِظٍؾخ اٌش١ىبد اٌجو٠ل٠خ

 941 388 3  905 525 4 812 617 3  829 389 1 اٌل٠ْٛ رغبٖ ِإٍَبد اٌموٚع اٌّشبثٙخ

 123 162 22  014 212 22 528 429 20  261 722 18 اٌل٠ْٛ رغبٖ اٌيثٕبء

ُّ ئطلاه٘ب  702 553 9  948 581 8 111 100 9  003 739 7 ٍٕلاد اٌل٠ٓ اٌزٟ ر

 564 123  948 270 006 217  976 176 اإلٌزياِبد اٌؼو٠ج١خ اٌؾب١ٌخ

اٌؼو٠ج١خ اٌزٟ ٌُ ٠ؾٓ أعً ٍلاك٘باإلٌزياِبد   93 212  58 781 91 458  116 339 

 807 398 1  842 743 756 821  732 066 1 ؽَبثبد ر٠َٛخ اٌٛػؼ١بد ٚاٌزياِبد ػو٠ج١خ أفوٜ

 525 223  516 230 420 243  269 177 ئؽز١بؽٟ

ٍْ فبطخ  0  0 0  0 ك٠ْٛ صب٠ٛٔخ ٚطٕبك٠ك ػّب

 263 573 4  663 702 4 461 570 4  432 392 4 هٍب١ًِ ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ

 809 660 2  809 660 2 809 660 2  809 660 2 هأٍّبي ٚاإلؽز١بؽٟ اٌّزؼٍك ثٗ

 473 637 1  845 521 1 866 421 1  836 357 1 اإلؽز١بؽبد اٌّّٛؽلح

ّإعٍخاٌىبِٕخ أٚ اٌاٌّىبٍت ٚاٌقَبئو   5 447  428 5 258  7 404 

اٌّب١ٌخٔز١غخ إٌَخ   368 341  487 358 514 751  267 577 

 694 97  478 90 521 86  0 فٛائل ٘بِش١خ

 222 638 41  953 449 41 559 145 39  714 757 33 يجًىع انًثانغ انًسرحقّح
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IV .ًِاٌقطو ػٛا  

IV.1.  مخاطر اإلئتمان 

 ثبٌزياِبرٗ رغبٖ اٌجٕه.، ٘ٛاؽزّب١ٌخ أْ ال ٠ىْٛ ثبٍزطبػخ ؽوف ِب اٌٛفبء اٌّمظٛك ثّقبؽو اإلئزّبْ

 فٟ ٍؼ١ٗ ٔؾٛ ئهٍبء ؽوائك ِزطٛهح إلؽزَبة ِقبؽو اإلئزّبْ، لبَ اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ثزجٕٟ:  

 ّٞٔٛمط رٕم١ؾ ػٍٝ اإلٔؼبُ اٌؼمبه; 

 ّٔٛمط رٕم١ؾ ِؼزٍّل ٌٍشووبد; 

 ًِؼ١به الفز١به اٌيثٕبء اٌّؾزوف١ٓ اٌن٠ٓ ٠َلكْٚ ك٠ُٛٔٙ ثلْٚ أكٔٝ رأف١و أٚ ِشى;  

 4ِؼب١٠و رٕم١ط١خ ٌمجٛي ٍِف اٌموع ّٚٔبمط ٌموٚع اٌَىٓ ٚاإلٍزٙالن 

 

 انًثادئ األساسٍح انرً ذحكى أَشطح انقزوضأ ـ 

 

 ٠َزٕل ٔشبؽ اٌموٚع فٟ اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ػٍٝ اٌّجبكب األٍب١ٍخ اٌزب١ٌخ:

 االِزضبي ٌٍزٕظ١ّبد ٚاألفالل١بد اٌزٟ رٕظُ ٔشبؽ اٌموٚع؛ 

  ٌّٕاٌز٠ًّٛ، إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌالٍزلأخ، َٔجخ اٌزغط١خ ظّخ ٌّٕؼ اٌموٚع ئٌٝ اٌيثٕبء )اؽزواَ اٌّؼب١٠و اٌلاف١ٍخ ا

 ثبٌؼّبٔبد اٌّطٍٛثخ، ِٚب ئٌٝ مٌه(.

  ٔظوح ِيكٚعخ فٟ ِب ٠قض رؾ١ًٍ ؽٍجبد اٌموٚع ٌفبئلح اٌؾَبثبد اٌىجوٜ اٌزٟ رمَٛ ثٙب ١٘بوً َِزمٍخ؛ 

  ٍخ ثّٕؼ اٌموٚع ِٓ لجً ١٘ئبد عّبػ١خ؛ارقبم اٌمواهاد اٌّزظ 

  اٌزٛل١غ اٌّيكٚط ٌغ١ّغ اٌٛصبئك اٌّورجطخ ثّٕؼ اٌموٚع اٌّظوػ ثٙب؛ 

   ٌٍؼّبٔبد اٌزٟ ٠زُ رٍم١ٙب لجً أٞ اٍزقلاَ ٌٍَّبّ٘بد اٌّب١ٌخ اٌغل٠لح إٌّّٛؽخاٌّووي٠خ اٌّوالجخ . 

  كذا التسعٌراستعمال أنظمة التنقٌط من أجل القرارات المتعلقة بمنح القروض و 

 :يزاقثح وقٍادج يخاطز االئرًاٌب ـ 

  جهاسيراتؼح يخاطز اإلئرًاٌ

 رؼٛك ِّٙخ رزجغ ِقبؽو االئزّبْ ئٌٝ ا١ٌٙبوً اٌزغبه٠خ ٚرٍه اٌّىٍفخ  ثاكاهح اٌّقبؽو ػٍٝ ؽل ٍٛاء.

ئٌٝ رزجغ رٕف١ن٘ب ١ِٛ٠ب ِٓ لجً ا١ٌٙبوً اٌزغبه٠خ، ٠زُ رزجؼٙب أ٠ؼب ثبٌّووي٠خ ِٓ لجً ِل٠و٠خ االٌزياِبد ِٓ عٙخ،  ثبإلػبفخ

 ِٚل٠و٠خ اٌّقبؽو، ِٓ عٙخ أفوٜ.

ًٍ ِٕزظرمبه٠و ٚروًٍ   .ُ ئٌٝ ٌغٕخ االفزؾبص ٚئٌٝ ٌغٕخ ئكاهح اٌّقبؽو ٚونا ئٌٝ ٌغٕخ ل١بكح ِقبؽو االئزّبْثشى

  



 المذّكرة اإلخبارٌة   سندات إقراض تابعٌة 

 

 

 30  

 :اإلنرشاياخذحهٍم حشيح 

  ؽَت اٌَٛق ٚؽَت ؽج١ؼخ اٌموعاٌموٚع  رم١َُ

 :إٔب ٍٕغل أْ، ف2013ِٓ كعٕجو  31ٓ ثزبه٠ـ اٌـ ئما ِب ؽٍٍّٕب رم١َُ اٌموٚع ؽَت ٍٛق اٌيثبئ

  ًِّغبي لوٚع اٌقٛاص ٠ّض ّْ اٌزّٛلغ اإلٍزوار١غٟ ٌٍجٕه فٟ ر٠ًّٛ اؽز١بعبد اٌيثٕبء اٌقٛاص ٚاٌؼبئالد، ٔظوا أل

 ِٓ ئعّبٌٟ اٌموٚع اٌزٟ ١ٌَذ ِٛػٛع ٔياع،ثبٌّئخ  91،65

  لوٚع أشبء أٚ الزٕبء َِبوٓ رّضًّ َٔجخ ّْ اٌزوو١ي اٌىج١وػٍٝ أٔشطخ لوٚع اٌَىٓ، ئما ِبأفنٔب ثؼ١ٓ اإلػزجبه أ

 ثبٌَٕجخ ٌّظبهف األفواك،  ثبٌّئخ ِٓ ئعّبٌٟ اٌموٚع اٌزٟ ١ٌَذ ِٛػٛع ٔياع 30،94

 اٌمو ّْ  ، ٚع اٌشقظ١خ رّضًّ َٔجخ أوضو ِٓ إٌظفؽَٓ رم١َُ ِقبؽو اإلئزّبْ ؽ١ش أ

فٟ ِغبي اإلٔؼبُ اٌؼمبهٞ، رزوّوي أوضو ِٓ ٔظف اٌموٚع " ٚاٌزٟ ١ٌَذ ِٛػٛع ٔياٍع ِب" فٟ عٙزٟ اٌّلاه اٌج١ؼبء 

 اٌىجوٜ ٚاٌوثبؽ. 

 

 :جىدج انحشيح اإلئرًاٍَح

 ١ٍِ2004به كهُ٘ ٔٙب٠خ ٍٕخ  15، ؽ١ش أزمً ِٓ ٠2004ؼوف اٌؾغُ اإلعّبٌٟ ٌٍموٚع اٌّزؼضّوح أقفبػب َِزّّوا ِٕن ٍٕخ 

 . ١ٍِ2014به كهُ٘ ٔٙب٠خ شٙو ١ٔٛ٠ٛ  6،2ئٌٝ 

        .  ثبٌّئخ ِٓ ؽغُ اإلٌزياِبد اٌّظوف١خ ٠ٚ56،7ّضًّ ِؼّلي ٘نٖ اٌموٚع اٌّزؼضّوح َٔجخ 

IV.2. الخطر العملياتي 
 

 ـ ذؼزٌف انخطز انؼًهٍاذًأ 

 

٠زؼٍك األِو ثّقبؽو اٌقَبهح إٌبرغخ ػٓ اٌقظبص أٚ ػٓ اٌؼ١ٛة اٌزٟ رؼيٜ ئٌٝ اٌَّبؽو اٌنار١خ ٚإٌظُ اٌلاف١ٍخ أٚ ئٌٝ 

 .أؽلاس فبهع١خ. ٠ٚشًّ ٘نا اٌزؼو٠ف اٌّقبؽو اٌمب١ٔٛٔخ ٌٚىٕٗ ٠َزضٕٟ اٌّقبؽو االٍزوار١غ١خ ٚرٍه اٌّورجطخ ثبٌَّؼخ

 
 ب ـ ذُظٍى وذذتٍز انخطز انؼًهٍاذً: 

 

 اٌؼ١ٍّبر١خاٌّقبؽو  رلث١وػ١ٍّخ 

ِٓ أعً رؾل٠ل ٔطبق رلث١و اٌّقبؽو اٌؼ١ٍّبر١خ ثللخ، أٔشأ اٌجٕه ثؤبِغب ِؼٍِٛبر١ب أػل فظ١ظب ٌٙنا اٌغوع، وّب ٍٓ 

ّىٓ ِٓ ػّبْ رلث١و رمبه٠و اٌؾٛاكس ئعواءاد إلكاهح اٌزغ١١و ٌفبئلح اٌّزلف١ٍٓ فٟ ػ١ٍّخ ئكاهح ٘نٖ اٌّقبؽو. ٘نا اٌجؤبِظ ٠

 ِٓ فالي ٔظبَ رلفك اٌؼًّ )اٌٛوبالد ٚاٌى١بٔبد اٌّووي٠خ(، ٚرّبه٠ٓ اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚئعواء فطؾ اٌؼًّ اٌزظؾ١ؾ١خ.

ز١ؼ ارقبم لواهاد ثشأْ كاهح اٌّقبؽو، ِّب ٠ٚ٠زُ ئهٍبي رمبه٠و كٚه٠خ ئٌٝ ٌغٕخ ل١بكح اٌّقبؽو اٌؼ١ٍّبر١خ ٚئٌٝ ٌغٕخ ئ

 .اد اٌٛاعت ارقبم٘ب ٌٍؾل ِٓ اٌّقبؽواإلعواء

 

 فطخ اٍزّواه٠خ األٔشطخ

فطخ اٍزّواه٠خ األٔشطخ ٟ٘  فطخ ػًّ ِىزٛثخ ٚشبٍِخ، رؾلك اإلعواءاد ٚإٌظُ اٌالىِخ ٌّٛاطٍخ ػ١ٍّبد اٌّإٍَخ أٚ 

 اػطواثبد ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼ١ٍّبرٟ.  ِؼبٚكح رشغ١ٍٙب ثى١ف١خ ِٕظّخ فٟ ؽبي ؽلٚس

 .٪ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍجٕه90ِشوٚع فطخ اٍزّواه٠خ األٔشطخ فٟ ِوؽٍخ ِزملِخ، ئم ٠غطٟ ؽب١ٌب  ٠ؼزجو
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IV.3.  مخاطر السوق 
 

 أ ـ ذؼزٌف يخاطز انسىق

 ٠مظل ثّقبؽو اٌَٛق، ِقبؽو اٌقَبئو اٌّزظٍخ ثبٌزغ١واد فٟ أٍؼبه اٌَٛق. ٟٚ٘ رغطٟ:

 اٌّزؼٍمخ ثبٌظىٛن اٌّلهعخ فٟ ِؾفظخ اٌزلاٚي؛ٍٕلاد اٌٍّى١خ  اٌّقبؽو اٌّزظٍخ ثبٌَؼو ٚثٛػؼ١خ 

  ،ِقبؽو اٌظوف األعٕجٟ ٚرٍه اٌّزظٍخ ثبٌٍَغ األٍب١ٍخ اٌّزورجخ ػٍٝ ع١ّغ ػٕبطو اٌؾظ١ٍخ ٚفبهط اٌؾظ١ٍخ

 ػلا رٍه اٌٛاهكح فٟ ِؾفظخ اٌزلاٚي.

 ب ـ ذُظٍى وإدارج يخاطز انسىق

ه ِٓ فالي اٌَٛق، ٚر١١َو  اٌقي٠ٕخ ِٚؾبفع ٍٕلاد اٌجٕه، ٚونا ٍٛاق ِىٍفخ ثزٕف١ن ١ٍبٍخ ئػبكح ر٠ًّٛ اٌجٕاألرؼزجو لبػخ 

 ئكاهح رغط١خ ٚػؼ١خ اٌظوف.

٠ٚشبهن ٘نا اٌى١بْ فٟ ٚػغ ئٍزوار١غ١خ ئػبكح ر٠ًّٛ اٌجٕه، وّب ٠ؼزجو َِإٚال ػٓ ػّبْ اؽزواَ اٌم١ٛك ٚإٌَت اٌمب١ٔٛٔخ 

 .ٍٛاقاألاٌّزؼٍمخ ثٕشبؽ لبػخ 

 

 دور يذٌزٌح انًخاطزج ـ 

ٚػغ ئٍزوار١غ١خ اٌّقبؽو ِٓ ؽ١ش  ِل٠و٠خ اٌّقبؽو َِإٌٚخ ػٓ رم١١ُ ِقبؽو اٌَٛق. ٚرؾم١مب ٌٙنٖ اٌغب٠خ، رزٌٛٝرؼزجو 

 ا١ٌَبٍبد ٚاٌم١ٛك اٌّفوٚػخ فٟ ِب ٠قض  ِقبؽو اٌَٛق ٚٚػغ ِإشواد ٌٍوطل ٚاٌززجغ.

IV.4. ذذتٍز األصىل ـ انًطهىتاخ 
 

 أ ـ ذقٍٍى يخاطز سؼز انفائذج وانسٍىنح

 

 عّبٌٟ ٌَؼو اٌفبئلحرم١١ُ اٌقطو اإل

  

رَزٕل ٘نٖ اٌطو٠مخ ٌزم١١ُ ِقبؽو أٍؼبه اٌفبئلح اٌَّزقلِخ ِٓ لجً اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ػٍٝ رؾل٠ل صغواد ٍؼو اٌفبئلح 

 3اٌضبثذ )رٕي٠الد اٌّٛاهك ثَؼو اٌظوف اٌضبثذ ٔبلض رٕي٠الد اٌٛظبئف ثّؼلي صبثذ( ٌىً أعً اٍزؾمبق )شٙو،  شٙو٠ٓ، 

 ػبِب(. صُ ٠زُ رؾ١١ٓ ٘نٖ اٌضغواد. 15ٍٕخ ٚأوضو ِٓ  15ٍٕخ، ٍٕز١ٓ ... أشٙو،   6أشٙو، 

٠َّٚؼ اٌفوق ث١ٓ طبفٟ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ اٌّؾزَجخ ثٛاٍطخ اٌّؼلالد اٌؾب١ٌخ ٚطبفٟ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ اٌّؾزَجخ ثٛاٍطخ ٘نٖ 

 ٔمطخ أٍبً ِٓ اٍزٕزبط ؽَب١ٍخ اٌؾظ١ٍخ ئىاء رغ١واد أٍؼبه اٌفبئلح. 100اٌّؼلالد + 

اٌّزواٚؽخ )آعبي االٍزؾمبق  MT)آعبي اٍزؾمبق ألً ِٓ ٍٕخ ٚاؽلح(، ٚاٌؾَب١ٍخ  ٠CTّىٓ اٌز١١ّي أ٠ؼب ث١ٓ اٌؾَب١ٍخ ٚ

 ٍٕٛاد(. 7)آعبي اٍزؾمبق رفٛق  LTٍٕٛاد( ٚاٌؾَب١ٍخ  7ٚ  1ث١ٓ 

ـ 12ـ 31رظٙو ؽَب١ٍخ اٌٍّّقض اإلعّبٌٟ ٌٍجٕه، ثزبه٠ـ لغ رغ١١و ٍٍجٟ ػٍٝ َٔجخ اٌفبئلح ِٓ فالي رطج١ك ٘نٖ اٌطو٠مخ ٚٚ

  .اٌنار١خ اٌزٕظ١ّ١خِٓ اٌوٍب١ًِ   %10,46-١ٍِْٛ كهُ٘، أٞ ثَٕجخ  343-ِٓ ِٕؾٕٝ َٔت  %1+ثَٕجخ   2013

 

  رم١١ُ ِقبؽو ا١ٌٌَٛخ
 

 ٠زُ هطل ِقبؽو ا١ٌٌَٛخ ِٓ فالي رم١١ُ اٌقي٠ٕخ اٌفٛه٠خ ٚاٌقي٠ٕخ اٌزٛلؼ١خ.

(. وّب ٠مَٛ أ١ِٓ في٠ٕخ اٌجٕه ثاػلاك ٌإلشبهح فاْ لبػخ األٍٛاق ٟ٘ ِٓ رزٌٛٝ رلث١و اٌقي٠ٕخ اٌفٛه٠خ )ػٍٝ اٌّلٜ اٌمظ١و

اإل٠لاع ٌلٜ ثٕه  ،ٚفمب ٌالؽز١بؽٟ إٌملٞ اٌّطٍٛة  ٌٍقي٠ٕخٌٛؽخ اٌم١بكح ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ رّىٓ ِٓ رؾل٠ل اٌضغواد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚ اٌقبهعخ ِٓ اٌٛوبالد ٚاٌموٚع فٟ اٌَٛق اٌّب١ٌخاٌزلفمبد اٌّب١ٌخ اٌلافٍخ ،اٌّغوة

ٟٚ٘ رلٚه ؽٛي اٌّؾبٚه  ٚرجٍغٙب ئٌٝ ٌغٕخ ئكاهح األطٛي ٚاٌقظَٛ. ،رزٌٛٝ ٌغٕخ ئكاهح األطٛي ٚاٌقظَٛ رلث١و اٌّقبؽو 

 اٌزب١ٌخ: 
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  6أشٙو،  3)رٕي٠الد اٌّٛاهك ٔبلض رٕي٠الد اٌٛظبئف( ٌىً أعً اٍزؾمبق )شٙو،  شٙو٠ٓ، ؽَبة صغواد ا١ٌٌَٛخ 

 ;ػبِب( 15ٍٕخ ٚأوضو ِٓ  15أشٙو،  ٍٕخ، ٍٕز١ٓ ... 

  صغواد ا١ٌٌَٛخ أ٠ؼب رزؼّٓ ا٠ؼب ئكاهح األطٛي ٚاٌقظَٛرمل٠ُ علٚي ٍِقض ٌٍغٕخ ، 

  ٠زُ اٌزٛطً ئٌٝ ٘نا اٌغلٚي ثبٍزؼّبي علاٚي اٍزٙالن ٌؼمٛك ٚظبئف رؼبلل٠خ، ٚلٛاػل ا١ٌٌَٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍٛظبئف غ١و

 اٌزؼبلل٠خ. 

 :ذغطٍح فجىاخ انًؼذالخ وانسٍىنح ـ ب

 

ا١ٌٌَٛخ ٚأْ  ِؼلالد ٚصغواد فغٛاد ٌٍزقف١ف ِٓ، ارقبم رلاث١و ئما ٌيَ األِو،  أْ رموه ئكاهح األطٛي ٚاٌقظَٛ ٠ّىٓ ٌٍغٕخ

رىْٛ ػٍٝ  "ِمب٠ؼبد ػٍٝ أٍؼبه اٌفبئلح ؽبٌخ ػلَ ٚعٛكفٟ " اٌوئ١َ١خ ٘نٖ اٌزلاث١و .اٌزلاث١و االؽزواى٠خرزٛافك ِغ ؽلٚك 

 :إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 

 ،ئؽالق ػ١ٍّبد رٛص١ك اٌوْ٘ٛ اٌؼمبه٠خ 

 ،ئطلاه شٙبكاد اإل٠لاع 

 ١خ، ئؽالق ػ١ٍّبد لوٚع ربثؼ 

 َػٍٝ ؽَت اٌؾبعخ االٍزؾٛام رغط١خ " ئلفبي أٚ و١ٍٍٛخ اٌقي٠ٕخ ٍٕلاد اٍزقلا" 

  ِٚلح اٌموع،فٟ رغ١١و ١٘بوً ؽيِبد اٌموٚع أٚ إٌَلاد ٍٛاٌء فٟ ؽج١ؼخ اٌّؼّلي أ 

 ،ٓاٌٍغٛء ئٌٝ فطٛؽ ر٠ًّٛ ٌلٜ ٍٚطبء ِب١١ٌ 

  .ٚػغ فطٛؽ إلػبكح اٌز٠ًّٛ، وٍّّب الزؼذ اٌؾبعخ، ٌلٜ ثؼغ اٌَّزضّو٠ٓ اٌضمخ 

 :وانسٍىنح أسؼار انفائذجـ يراتؼح يخاطز  ج

 زجغ ِقبؽو أٍؼبه اٌفبئلح ٚا١ٌٌَٛخ ِٓ لجً ٌغٕخ ئكاهح األطٛي ٚاٌقظَٛ، ٚمٌه ِٓ فالي رمبه٠و فظ١ٍخ.ر٠زُ 

ٚثبإلػبفخ ئٌٝ مٌه، ٠زُ اٌم١بَ ثززجغ ِٕزظُ ٌٙنٖ اٌّقبؽو ِٓ لجً ِل٠و٠خ اٌّقبؽو. وّب ٠زُ رؼي٠ي ػ١ٍّخ اٌززجغ ٘نٖ ثٛاٍطخ 

 ؽلٚك اٌزؼوع ٌٙنٖ اٌّقبؽو ِٚٓ فالي ٔظبَ ئػلاك رمبه٠و كٚه٠خ.

ّٛ ٠اإلكاهح أْ ل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌّٚغٌٍ ٠زُ رغ١ّغ اٌج١بٔبد ماد اٌظٍخ ثبٌّقبؽو ثشىً كٚهٞ ؽزٝ ٠زَٕٝ ٌٍّ فىوح شبٍِخ ؽٛي  بٔى

ع١ّغ ِقبؽو أٍؼبه اٌفبئلح ِٚقبؽو ا١ٌٌَٛخ ٌلٜ اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ. وّب ٠زُ رمل٠ُ ٘نٖ اٌّؼط١بد ئٌٝ ٌغٕخ ئكاهح 

 .األطٛي ٚاٌقظَٛ، ٚئٌٝ ٌغٕخ ئكاهح اٌّقبؽو ٚئٌٝ ٌغٕخ االفزؾبص

  

IV.5. الجدارة االئتمانية واألصول المرجحة بالمخاطر 
 

١ٍِْٛ  4334األطٛي اٌجبٌغ ، ِغ ئعّبٌٟ ١ٔٛ٠4102ٛ  91ثبٌّئخ، ثزبه٠ـ  02،12ّلي اٌغلاهح اإلئزّب١ٔخ ٠ظً ئٌٝ وبْ ِؼ

 ١ٍِْٛ كهُ٘.   40433كهُ٘ ٚئعّبٌٟ أطٛي ِوعؾخ ثبٌّقبؽو ٠ظً ئٌٝ 

 

 :أ ـ يخاطز اإلئرًاٌ
 

ّْ األطٛي اٌّوعؾخ ثبٌّقبؽو ٌٍموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ثبٌَٕجخ ٌّقبؽو اإلئزّبْ رجٍغ   0.2.2ثبػزّبك اٌّمبهثخ اٌزم١ٍل٠خ، فا

 ١ٍِْٛ كهُ٘.  ٠0232جٍغ  هٍب١ًِ مار١خ، ثبٌَٕجخ الٍزٙالن ١ٔٛ٠4102ٛ  ١ٍِ91ْٛ كهُ٘، ثزبه٠ـ 

 

 :ب ـ يخاطز انسىق
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، ١ٔٛ٠4102ٛ  91ال٠قؼغ اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ٌؾَبة ِزطٍجبد هؤًٚ األِٛاي ثبٌَٕجخ ٌّقبؽو اٌظوف ثزبه٠ـ 

اٌوٍب١ًِ ثبٌّئخ ِٓ  ١ٍِ4ْٛ كهُ٘ فٟ ٘نا اٌزبه٠ـ الرزغبٚى ٍمف اٌـ 22،7ٔظوا ألْ ٚػؼ١خ اٌظوف اٌؼبِخ اٌّزٛاعلح فٟ 

ُّ رؾل٠ل٘ب ف اٌنار١خ اٌزٕظ١ّ١خ ١ٍِْٛ كهُ٘. ٚأ٠ؼب، ال٠ّزٍه اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ؽيِخ  4334ٟ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌزٟ ر

 .  4102ِٓ ١ٔٛ٠ٛ  91ِفٛػبد    ئٌٝ ؽلٚك اٌـ 

 ج ـ انًخاطز انؼًهٍاذٍح:

 

ّْ ِمبهثخ " اٌّإشو األ ُّ اػزّبك٘ب ِٓ ؽوف اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ.ثبٌَٕجخ ٌٍّقبؽو اٌؼ١ٍّبر١خ، فا  ٍبٍٟ" ٟ٘ اٌزٟ ر

 ١ٍِ91ْٛ كهُ٘ ثزبه٠ـ  4202بٌّقبؽو ٌٍموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ ثبٌَٕجخ ٌٍّقبؽو اٌؼ١ٍّبر١خ، رّضًّ األطٛي اٌّوعؾخ ث

 ١ٍِْٛ كهُ٘.  413ثبٌَٕجخ إلٍزٙالن ٠ظً ئٌٝ  ١ٔٛ٠4102ٛ 
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 وضغ تٍاٌ انًؼهىياخ رهٍ إشارج انؼًىو  

 

 21، ثزبه٠ـ 212-93-1ِٓ اٌظ١ٙو ثّضبثخ لبْٔٛ هلُ  14ؽجمب ٌّمزؼ١بد ِٕشٛه ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ اٌّؾلكح رطج١مب ٌٍفظً 

، وّب رُ رؼل٠ٍٗ ٚئرّبِٗ ٚاٌّزؼٍك ثّغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزطٍجخ ِٓ األشقبص اٌّؼ١٠ٕٛٓ ثلػٛح 1993شزٕجو 

 فجبه٠خ ٠ؾت أْ رىْٛ:٘نٖ اٌّنووح اإلاٌؼَّٛ ئٌٝ االكفبه، 

 ،ٌٗ شقٍض ِٙزُ ثبإلوززبة، أٚ ٠طّؼ ًّ  ِٛعٙخ ٍَِّّٚخ، كْٚ ِمبثً، ئٌٝ و

  شبهع اٌؾَٓ اٌضبٟٔ، 187ه٘ٓ ئشبهح اٌؼَّٛ فٟ ِمو اٌموع اٌؼمبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ، اٌىبئٓ ثـ ِٛػٛػخ ،

 اٌلاهاٌج١ؼبء،

  ٌّب١ِٔٛخ، ٍبؽخ ِٛالٞ اٌؾَٓ ، ه٘ٓ ئشبهح اٌؼَّٛ فٟ ِمو اٌَٟ كٞ عٟ وبث١زبي، اٌىبئٓ ثـجوط اِٛػٛػخ

 اٌوثبؽ،

  رمبؽغ شبهع اٌمٛاد اٌٍَّؾخ اٌٍّى١خ ٚشبهع ه٘ٓ ئشبهح اٌؼَّٛ فٟ ِمو ثٛهطخ اٌلاه اٌج١ؼبءِٛػٛػخ ،

 اٌوش١ل ِؾّل، اٌلاه اٌج١ؼبء،

 ٚػٍٝ ِٛلغ ِغٌٍ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ  www.cdvm.gov.ma . 

 

 

 

  

http://www.cdvm.gov.ma/
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 ذــحــذٌــز

 

انًُقىنح  يٍ انًذكزج اإلخثارٌح انًؤشز ػهٍها يٍ طزف يجهس انقٍى شءنًؼهىياخ انًقذيح ال ذًثم اال جا
كايهح وانًىضىػح رهٍ  انًُقىنح تاإلطالع ػهى انُشزج يجهس انقٍىذحد انّزيش ... ترارٌخ ... ٌُصح 

 إشارج  انؼًىو حسة انرزذٍثاخ انًذكىرج فً هذِ انًذكزج. 
 

 


