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  ملخص بيان المعلومات
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  تنبيه
  
الھيئة المغربية  طرف من للمغرب الفالحي للقرض تابعية إقراض سندات بإصدار المتعلق المعلومات بيان على التأشير تم

 .2016شتنبر  15 تاريخب لسوق الرساميل

 متوفر أو في المقر الرئيسي للقرض الفالحي للمغرب في كّل وقت عمومالكامل موضوع رھن إشارة ال نّص بيان المعلومات

 : الماليين المستشارين لدى

� Atlas Capital Finance :88، ا���، ز���
�� ��ار – ھ���دروم � ا ����ء ا : ا�����. (ا�

05.22.23.76.02.( 

� Capital Trust Finance :50، رع��
ا��ي � ��ار – ا ����. (ا�����ء ا�  ).05.22.46.63.50: ا

� Valoris Corporate Finance :355،  !
�$�!�ة ط ��ار – ا : ا�����. (ا�����ء ا

05.22.23.97.60.( 
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 3   ا��رض ا��
	� ����رب

I- تقديم العملية  
  

 ا�*�,�� أھ�اف .1

سندات اقتراض تابعية لقرض الفالحي للمغرب قرارا إلطالق عملية ل الجمع العامأصدر  2012في عام 

وبعد أن تم منح تفويض السلطة لمجلس االدارة والسماح له باتخاذ قرار  .مليار درھم 1.5ف كلي يبلغ بسق

 :  رب إطالق ھذا البرنامج في مرحلتيالقرض الفالحي للمغ بشأن قواعد تنفيذ ھذه العملية، قرر

 .2015ر عام ونبمليون  درھم في ن 900ولى الى اال ةارتفعت قيمت العملي •

لتاني من العملية و قيمته  2016بر شتن 06و في   • مليون  600قرر مجلس االدارة اطالق الشطر ا

 :، وذلك من أجل تحقيق األھداف التالية درھم

ً لسداد القروض المالية والديون الثانوية التي يصل أجل -   تغطية احتياجات خزينة البنك تحسبا

 :استحقاقھا

 .درھم مليار 1.5: القيمة االصلية           

 العملية الناتجة عن مليون درھم 900 تم استبدالھا ب مليون درھم 880: القيمة المسددة           

 .االولى

يون درھم 600القيمةالمتطلبة:             لتانية مل   الموافقة لقيمة العملية ا

  السيولة).تعزيز النسب االحترازية (المالءة و وبالتالي الراھنة التنظيمية الذاتية األموال تعزيز - 

  تحسين دعم الميزانية بالرفع من مدة مواردھا.  - 
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  المعلومات. بيان في اردالو النحو على والمعينين المغربي للقانون الخاضعين المؤھلين المستثمرين على اإلصدار ھذا يقتصر

 كتتاباال إدارة عملية تسھيل ھو المغربي القانون حسب المؤھلين المستثمرين على فقط كتتاباال حصر وراء من الھدف

  .الثانوي السوق من يشتريھا أن سندات قتناءا في يرغبُ  مستثمر أي مقدور في يبقى حين في .األولي السوق داخل
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

 درھم   600.000.000 سقف الحصة

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

 ر من العملية مع احتساب اليوم األول واألخي 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2023اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  سعر فائدة قابل للتعديل سنوياً. 

 بالرجوع )نقدي معدل( أسبوعا 52 ل لالكام المعدل ھو االسمي الفائدة معدل يكون األولى، السنة خالل

 ھذا ويزداد  2016شتنبر  21بنك المغرب بتاريخ  نشرھاسي والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

  .مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  110إلى  90 بنسبة المعدل

 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز سوف يتم 

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 المعدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو المرجعي السعر يكون عام، كل من سنة مرور تاريخ في و

بنك المغرب والذي يسبق تاريخ عن  منحنى ثانوي لسندات الخزينة الصادرة آخر إلى بالرجوع )النقدي

  مجازفةال بمنحة الناجم المرجعي الفائدة سعر رفع ويتممرور سنة القسيمة على األٌقل بخمسة أيام تداول. 

  المحددة  خالل السنة االولى لإلصدار.

 مرور تاريخ قبل تداول أيام 5 عن يقل ال ما قبل من قبل القرض الفالحي للمغرب البورصة إبالغ ويتم

 .ةسن

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

%� 	���  دم �و%ر ا��#ر ا��ر$#� �"��رة  �� ��	�� �ؤ�ر ا��وق ا����و��، �وف ��م �	د�د �ن 
 ..)'� دة ا���د�� (أ�"و �  52  ��دة ���د��ن ا��ؤطر��ن  ا�*ط� ا��)��ل'"ل 

����"�  أ�"وع  52"ر �ن ا��وا%�� ��دة ا) ا�	��"�� ا���"� ا�*ط� "#د �	و�ل ا��)��لو���م ذ�ك 

 .ا���د�� ا��#�د�� �/

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي سعرال بمراجعة

 يوم)). 360/األيام عدد*( اإلسمي السعر*  اإلسمية (القيمة

 طريقة التخصيص
سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 



 

 6   ا��رض ا��
	� ����رب

 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو ندماجاال

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب يالفالح القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .الملغاة بالسندات البيضاء الدار بورصة إبالغ المصدر على يجب اإللغاء، تم إذا

 .سابق إصدار في سندات اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع' أ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند فوائدوال الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الحيالف

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء غربللم لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
 يوجد ال. الدارالبيضاء بورصة في حرية بكل للتداول قابلة" أ" للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 .'أ' للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي

 إدراج السندات 

 موافقة طلب موضوع ستشكل كما الدارالبيضاء بورصة في ،"أ" الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

 بمقصورة 2016 اكتوبر 07 في إدراجھا تاريخ ويُحّدد .الدارالبيضاء رصةببو السندات مقصورة في

  .OCAMCالشريط  990200 الرمز تحت السندات

" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص اإلجمالي المبلغ على يجب الدارالبيضاء، بورصة في ولإلدراج 

" ج"و" ب"و" أ" شطرلأل المخصص المبلغ كان وإذا.  درھم 20.000.000 يساوي أو يفوق أن" ح"و

 بھذه المتعلقة االكتتابات إلغاء سيتم درھم،  20.000.000 من أقل االكتتاب فترة إقفال تاريخ عند" ح"و

 .الحصص

 مسطرة اإلدراج األول
 العام النظام من 1.2.22 و 1.2.6 للمادتين طبقا مباشر إدراج خالل من" أ" الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 ملي السنداتتمثيل حا

، ُيقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

تاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكت

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 القانون المغربي القانون المطبق
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 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في المقيدة و) ماروكلير(

 سندات لحاملھا  ل القانوني للسنداتالشك

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 نتفاعتاريخ اال

 2023اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على  المحسوب سنوات 7 لمدة الخزينة يحدد اعتماد على سندات يعاين او سعر إلى سعر ثابت: بالرجوع
المغرب  بنك عنه علنسي الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما ء على المنحنىطريقة االستيفاء الخطي بنا

  .أساسية نقطة 110و 90بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة ،2016شتنبر  21يوم 
 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7جاوز سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يت

 .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي
 من الثانوي المنحى من تحسب تعاين او سنوات 7 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

 .أساس  نقطة 110و 90 المجازفة منحة اليه تضاف 2016شتنبر  21 بتاريخ الخزينة سندات

 الفوائد

من كل سنة. ويتم سداد الفوائد في  اكتوبر 12، أي في  اإلنتفاعيتم صرف الفوائد سنويا في ذكرى تاريخ 

إن لم يتطابق ھذا اليوم مع يوم عمل. أما فيما يتعلق  اكتوبر 12اليوم نفسه أو في أول يوم عمل بعد تاريخ 

  :حتساب الفوائد على أساس نقدي، أيبمراجعة السعر اإلسمي السنوي، فسيتّم ا

 (القيمة اإلسمية * السعر اإلسمي).

 طريقة التخصيص

سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 

 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق
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 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .الملغاة بالسندات البيضاء الدار بورصة إبالغ المصدر على يجب اإللغاء، تم إذا

 .سابق إصدار في سندات اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع'  ب ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية صوصبالن البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند ھامبلغ مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع ةالتابعي للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
 يوجد ال. اءالدارالبيض بورصة في حرية بكل للتداول قابلة"  ب " للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 ." ب " للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي

 إدراج السندات 

 طلب موضوع كما ستشكل الدارالبيضاء بورصة في ،" ب " الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

 2016 اكتوبر 07ي ف إدراجھا تاريخ وُيحدّد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

  .OCAMDالشريط  990201 الرمز تحت السندات بمقصورة

" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص اإلجمالي المبلغ على يجب الدارالبيضاء، بورصة في ولإلدراج 

" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص المبلغ كان وإذا.  درھم 20.000.000 يساوي أو يفوق أن" ح"و

 بھذه المتعلقة االكتتابات إلغاء سيتم درھم،  20.000.000 من أقل االكتتاب رةفت إقفال تاريخ عند" ح"و

 .الحصص

 مسطرة اإلدراج األول
 العام النظام من 1.2.22 و 1.2.6 للمادتين طبقا مباشر إدراج خالل من " ب " الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300ولى والمادة الفقرة األ 299للمادة طبقاً 

مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

ماعية التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الج

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  وني للسنداتالشكل القان

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2023اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  سعر فائدة قابل للتعديل سنوياً. 

 وعبالرج )نقدي معدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو االسمي الفائدة معدل يكون األولى، السنة خالل

 المعدل ھذا ويزداد  2016شتنبر  21المغرب بتاريخ بنك  نشرھاسي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

   .مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  110إلى  90 بنسبة

 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7جاوز سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يت

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 المعدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو المرجعي السعر يكون عام، كل من سنة مرور تاريخ في و

منحنى ثانوي لسندات الخزينة الصادرة عن بنك المغرب والذي يسبق تاريخ  آخر إلى بالرجوع )النقدي

 بمنحة بمنحة الناجم المرجعي الفائدة سعر رفع ويتمالقسيمة على األٌقل بخمسة أيام تداول.  مرور سنة

  المحددة  خالل السنة االولى لإلصدار.  مجازفةال

 تاريخ قبل تداول أيام 5 في جريدة اعالن رسميةبنشر سعر الفائدة المعدل  سيقوم القرض الفالحي للمغرب

 .سنة مرور

 ل المرجعيطريقة حساب الُمعدّ 

%� 	���  دم �و%ر ا��#ر ا��ر$#� �"��رة  �� ��	�� �ؤ�ر ا��وق ا����و��، �وف ��م �	د�د �ن 
 ..)'� دة ا���د�� (أ�"و �  52'"ل ا��)��ل ا�*ط� ���د��ن ا��ؤطر��ن  ��دة  

 أ�"وع ����"�  52ا��وا%�� ��دة ا)"ر �ن  ا�	��"�� و���م ذ�ك ا��)��ل ا�*ط� "#د �	و�ل ا���"�
 .ا���د�� ا��#�د�� �/

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب تمّ فسي السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 )).يوم 360/األيام عدد*( اإلسمي السعر*  اإلسمية القيمة(

 طريقة التخصيص
سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10لشطرين 'ج' و'خ' (على مدة سنوات بسعر ثابت)، ثم ا 7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 
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 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية لتقدمةا أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. جباتھاووا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع'  ت ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين يعجم

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
 الدار ببورصة مدرج غير( بالتراضي للتداول قابل" ت" للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 ."ت" للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي يوجد ال. )البيضاء

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

 مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية 

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 يالقانون المغرب القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28ن م مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2023اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على  المحسوب سنوات 7 لمدة الخزينة اعتماد على سندات يحدد يعاين او سعر إلى سعر ثابت: بالرجوع

المغرب  بنك عنه علنسي الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما طريقة االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

  .أساسية نقطة 110و 90بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة ،2016شتنبر  21يوم 

 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

 المنحى من تحسب تعاين او سنوات 7 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

 أساس نقطة 110و 90 المجازفة منحة اليه 2016شتنبر  21 بتاريخ الخزينة سندات من الثانوي

. 

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع ليوما ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 ).اإلسمي السعر*  اإلسمية القيمة(

 طريقة التخصيص

سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7'ب' و'ث' (على مدة ثم الشطرين 

 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. ستحقاقاال انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع السداد المبكر 
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 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب لفالحيا القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي يةالثانو السندات

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع'  ث ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة قانونيةال بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع عيةالتاب السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا عموضو التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
). اءالبيض الدار ببورصة مدرج غير( بالتراضي للتداول قابل'ث'  للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 'ث'. للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي يوجد ال

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

حاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون مؤقت ل تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية 

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 االكتتاب.  ابتداء من افتتاح فترة

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   10 القتراضمدة ا

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2026اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120 و 100ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  فائدة قابل للتعديل سنوياً. سعر 

 بالرجوع )نقدي معدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو االسمي الفائدة معدل يكون األولى، السنة خالل

 ھذا ويزداد  2016شتنبر  21بنك المغرب بتاريخ  نشرھاسي والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

  . مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  120إلى  100 بنسبة المعدل

 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 المعدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو المرجعي السعر يكون عام، كل من سنة مرور تاريخ في و

منحنى ثانوي لسندات الخزينة الصادرة عن بنك المغرب والذي يسبق تاريخ  آخر إلى بالرجوع )النقدي

 بمنحة بمنحة الناجم المرجعي الفائدة سعر رفع ويتممرور سنة القسيمة على األٌقل بخمسة أيام تداول. 

  المحددة  خالل السنة االولى لإلصدار.  مجازفةال

 مرور تاريخ قبل تداول أيام 5 عن يقل ال ما قبل من قبل القرض الفالحي للمغرب البورصة إبالغ ويتم

 .سنة

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

%� 	���  دم �و%ر ا��#ر ا��ر$#� �"��رة  �� ��	�� �ؤ�ر ا��وق ا����و��، �وف ��م �	د�د �ن 
 ..)'� دة ا���د�� (أ�"و �  52'"ل ا��)��ل ا�*ط� ���د��ن ا��ؤطر��ن  ��دة  

أ�"وع ����"�   52ا��وا%�� ��دة ا)"ر �ن  ا�	��"�� و���م ذ�ك ا��)��ل ا�*ط� "#د �	و�ل ا���"�

 .ا���د�� ا��#�د�� �/

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 )).يوم 360/األيام عدد*( اإلسمي السعر*  اإلسمية القيمة(

 طريقة التخصيص
سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا طىتع الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 
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 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة واجباتوال الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي اقاالستحق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .الملغاة بالسندات البيضاء الدار بورصة إبالغ المصدر على يجب اإللغاء، تم إذا

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع' ج' للشطر ابعيةالت السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 هھذ سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار وعموض السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ا القرض،ھذ موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. لتنقيطا

 تداول السندات
 يوجد ال. الدارالبيضاء بورصة في حرية بكل للتداول قابلة"  ج " للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 .' ج ' للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي

 إدراج السندات 

 طلب موضوع كما ستشكل الدارالبيضاء بورصة في ،" ج " الشطر من التابعية سنداتال إدراج سيتم

  2016 اكتوبر 07في إدراجھا تاريخ وُيحّدد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

 .OCAMEالشريط  990202 الرمز تحت السندات بمقصورة

" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص جمالياإل المبلغ على يجب الدارالبيضاء، بورصة في ولإلدراج 

" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص المبلغ كان وإذا.  درھم 20.000.000 يساوي أو يفوق أن" ح"و

 بھذه المتعلقة االكتتابات إلغاء سيتم درھم،  20.000.000 من أقل االكتتاب فترة إقفال تاريخ عند" ح"و

 .الحصص

 مسطرة اإلدراج األول
 العام النظام من 1.2.22 و 1.2.6 للمادتين طبقا مباشر إدراج خالل من"  ج " الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 تمثيل حاملي السندات

، ُيقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

كيل مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون كو تعيين السيدمحمد حديد الجماعيةاإلدارة 

التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية 

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 فتتاح فترة االكتتاب. ابتداء من ا
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 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات 10  راضمدة االقت

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2026اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120 و 100ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على  المحسوب سنوات 10 لمدة الخزينة اعتماد على سندات يحدد يعاين او سعر إلى بالرجوع سعر ثابت:

المغرب  بنك عنه علنسي الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما طريقة االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

  .أساسية نقطة 120و 100بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة ،2016شتنبر  21يوم 
 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةنشر سعر الفائدة المرجعي في  سوف يتم

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي
 من الثانوي المنحى من تحسب تعاين او سنوات 10 ةالفائد سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

  . أساس نقطة 120و  100ما بين  المجازفة منحة اليه تضاف 2016شتنبر  21 بتاريخ الخزينة سندات

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم لأو في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 ).اإلسمي السعر*  اإلسمية القيمة(

 طريقة التخصيص

سنوات بسعر ثابت)،  10' و'د' (على مدة 'ح للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 

 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض لتابعيةا االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 تراضاالق بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية
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 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني ولالجد على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .الملغاة بالسندات البيضاء الدار بورصة إبالغ المصدر على يجب اإللغاء، تم إذا

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية لمذكرةا ھذه موضوع' ح' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب فوائدا،و رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية نداتس لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 ألي طلب تنقيط.لم يخضع ھذا اإلصدار  التنقيط

 تداول السندات
 يوجد ال. الدارالبيضاء بورصة في حرية بكل للتداول قابلة"  ح " للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

 ." ح "للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي

 إدراج السندات 

 طلب موضوع ستشكل كما الدارالبيضاء بورصة في ،" ح " الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

  2016 اكتوبر 07 في إدراجھا تاريخ ويُحّدد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

  . OCAMFالشريط  990203 الرمز تحت السندات بمقصورة

" ح"و" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص اإلجمالي المبلغ على يجب الدارالبيضاء، بورصة في ولإلدراج

 عند" ح"و" ج"و" ب"و" أ" لألشطر المخصص المبلغ كان وإذا.  درھم 20.000.000 يساوي أو يفوق أن

 .الحصص بھذه المتعلقة االكتتابات إلغاء سيتم درھم،  20.000.000 من أقل االكتتاب فترة إقفال تاريخ

 مسطرة اإلدراج األول
 العام النظام من 1.2.22 و 1.2.6 للمادتين طبقا مباشر إدراج خالل من"  ح " الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  مؤقت لحاملي السندات تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية 

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات10 مدة االقتراض

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2026اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120 و 100ما بين  منحة المجازفة

 إلسميسعر الفائدة ا

  سعر فائدة قابل للتعديل سنوياً. 

 بالرجوع )نقدي معدل( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل ھو االسمي الفائدة معدل يكون األولى، السنة خالل

 ھذا ويزداد  2016شتنبر  21بنك المغرب بتاريخ  نشرھاسي والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

  .مجازفة كمنحة اسيةأسنقاط  120إلى  100 بنسبة المعدل

 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

 دلالمع( أسبوعا 52 ل الكامل المعدل وھ المرجعي السعر يكون عام، كل من سنة مرور تاريخ في و

منحنى ثانوي لسندات الخزينة الصادرة عن بنك المغرب والذي يسبق تاريخ  آخر إلى بالرجوع )النقدي

 بمنحة بمنحة الناجم المرجعي الفائدة سعر رفع ويتممرور سنة القسيمة على األٌقل بخمسة أيام تداول. 

  لإلصدار. المحددة  خالل السنة االولى  مجازفةال

 تاريخ قبل تداول أيام 5 في جريدة اعالن رسميةبنشر سعر الفائدة المعدل  سيقوم القرض الفالحي للمغرب

 .سنة مرور

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

%� 	���  دم �و%ر ا��#ر ا��ر$#� �"��رة  �� ��	�� �ؤ�ر ا��وق ا����و��، �وف ��م �	د�د �ن 
 ..)'� دة ا���د�� (أ�"و �  52ا��ؤطر��ن  ��دة  '"ل ا��)��ل ا�*ط� ���د��ن 

أ�"وع ����"�   52ا��وا%�� ��دة ا)"ر �ن  ا�	��"�� و���م ذ�ك ا��)��ل ا�*ط� "#د �	و�ل ا���"�

  .ا���د�� ا��#�د�� �/

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 )).يوم 360/األيام عدد*( اإلسمي السعر*  اإلسمية القيمة(

 طريقة التخصيص
سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية طريقةال على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 
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 .سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً) 7بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين 'أ' و'ت' (على مدة 

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل عنه

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 

 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية

 االحتفاظ في الراغب المكتتب على عواقب دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ ايةغ المالية بأوراقه

 .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .سابق ارإصد سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع'  خ ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في يھاعل المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية السندات

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في اإلصدار موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن يالت التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ھذا القرض، موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية حقاال تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
 ' قابلة للتداول بالتراضي (غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء).   خ تُعّد سندات الشطر '

 ." خ "للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي يوجد ال

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17ن القانون رقم الفقرتان األولى والثانية م 300الفقرة األولى والمادة  299للمادة طبقاً 

مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية 

ات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السند

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   600.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  6.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات10 مدة االقتراض

  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2016 شتنبر 30إلى  28من  مدة االكتتاب

 2016اكتوبر  12 تاريخ االنتفاع

 2026اكتوبر  12 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 ر اإلصدارسع

 أساس نقطة 120 و 100ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على  المحسوب سنوات 10 لمدة الخزينة اعتماد على سندات يحدد يعاين او سعر إلى سعر ثابت: بالرجوع

المغرب  بنك عنه نعلسي الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما طريقة االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

  .أساسية نقطة 120و 100بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة ،2016شتنبر  21يوم 
 .2016سبتمبر  22 رسميةاعالنات  جريدةسوف يتم نشر سعر الفائدة المرجعي في 

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2016أكتوبر  7سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .رسميةاعالنات  يدةجرفي 

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي
 من الثانوي المنحى من تحسب تعاين او سنوات 10 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

 .أساس  نقطة 120و  100المجازفة ما بين  منحة اليه تضاف 2016شتنبر  21 بتاريخ الخزينة سندات

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 12 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في نوياس الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 12 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  السنوي، اإلسمي السعر بمراجعة

 ).اإلسمي السعر*  إلسميةا القيمة(

 طريقة التخصيص

سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة

سنوات  10سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 

 سنوات بسعر قابل للتعديل سنوياً). 7'أ' و'ت' (على مدة  بسعر قابل للتعديل سنوياً) ثم الشطرين

 سداد الرأسمال 

 حالة في. االستحقاق انتھاء عند كاملة للمغرب الفالحي للقرض التابعية االقتراض سندات ديون تسدد

 يترتب مما القرض، مدة خالل للمغرب الفالحي القرض ألصول الجزئية التقدمة أو االنقسام أو االندماج

 االقتراض بسندات المتعلقة والواجبات الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية ھيئة لفائدة المالية للذمة كامل نقل هعن

 ويكون. وواجباتھا حقوقھا في للمغرب الفالحي القرض محل تحل التي القانونية الھيئة إلى تلقائيا التابعية

 .األخرى الديون لجميع تابعا التصفية حال في الرأسمال سداد

 السداد المبكر 
 االقتراض المبكر لسندات االستخماد في الشروع عن القرض، مدة طيلة للمغرب، الفالحي القرض يمتنع

 في الثانوية السندات شراء إعادة بحق يحتفظ للمغرب الفالحي القرض أن بيد. اإلصدار موضوع التابعية
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 االحتفاظ في الراغب المكتتب على اقبعو دون ھذه الشراء اعادة عمليات تكون بحيثُ   الثانوية السوق

 وتلغى. لالستخماد العادي الزمني الجدول على أثر ودون العادي االستحقاق تاريخ غاية المالية بأوراقه

  .المغرب بنك موافقة بعد الشكل بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع' د' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 رتبة السلف 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع

 ھذه سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

 القرض تصفية حالة في و. العقد في عليھا المنصوص الشروط حسب وفوائدا، رأسماال المالية داتالسن

 ديون أداء بعد إال اإلصدار ھذا موضوع التابعية السندات وفوائد رأسمال سداد يمكن ال للمغرب، الفالحي

 أداء رتبة نفس في صداراإل موضوع السندات ھذه سداد وسيتم. العاديين أو/و االمتياز ذوي الدائنين جميع

 أو المغرب داخل سواء للمغرب لفالحي القرض الحقا يصدرھا أن يمكن التي التابعية القروض من غيرھا

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 المحافظة على رتبة السلف

 تمنح بأال ض،ھذا القر موضوع السندات لمجموع الفعلي السداد حين إلى للمغرب الفالحي القرض يلتزم

 تمنح لم ما التصفية، حالة في السداد رتبة بشأن أولوية أية الحقا تصدرھا قد أخرى تابعية سندات لفائدة

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية السندات تشكل ال ضمان السداد

 لم يخضع ھذا اإلصدار ألي طلب تنقيط. التنقيط

 تداول السندات
 ' قابلة للتداول بالتراضي (غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء).   د تُعّد سندات الشطر '

 ." د "للشطر التابعية للسندات الحر التداول على اإلصدار شروط تفرضه قيد أي يوجد ال

 تمثيل حاملي السندات

، يُقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300فقرة األولى والمادة ال 299للمادة طبقاً 

مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 

دارة الجماعية التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإل

بالدعوة إلى الجمع العام لحاملي السندات من أجل تعيين الممثل النھائي لكتلة السندات من أجل قدره سنة 

 ابتداء من افتتاح فترة االكتتاب. 

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للرباط  المحكمة المختصة
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 16/09/2016 الھيئة المغربية لسوق الرساميل طرف من عليه مؤشر المعلومات ببيان الدار البيضاء بورصة توصل 3

 19/09/2016 اإلدراج بنشرة المصدرة السندات بإدراج المتعلق اإلعالن نشر 4

 20/09/2016 ص بيان المعلوماتنشر ملخ 5

 21/09/2016 مراقبة سعر الفائدة بنك المغرب 6

 22/09/2016  اعالن رسمية جريدة فينشر سعر الفائدة المرجعي  7

 28/09/2016 فتح مرحلة االكتتاب 8

 30/09/2016 إغالق مرحلة االكتتاب 9

 05/10/2016  صباحا 10:00فائدة االسمي قبل الساعة سعر الو  للنتائج العمليةاستقبال بورصة الدار البيضاء  10

 07/10/2016  اعالن رسمية جريدة في ةنشر الفائدة المحدد 11

12 

 إدراج السندات

 تسجيل العملية في البورصة

 اإلعالن عن نتائج العملية بنشرة اإلدراج

07/10/2016 

 12/10/2016 التسليم/التسديد 13

 12/10/2016 اعالن رسمية ةجريد في نشر نتائج العملية 14

 

 



 

 23   ا��رض ا��
	� ����رب

6. ��
 نا������ وا���H9ء ا���ظ�F ا��

 

 العنوان  اإلسم أصناف الوسطاء الماليون 

 القرض الفالحي للمغرب  المستشار والمنسق العام للعملية
 10000 – 49صندوق البريد  –ساحة العلويين 

 الرباط 

 الشركاء في االستشارة المالية

Atlas Capital Finance 
 20100 –حي ھيبودروم  –، زنقة المراكشي 88

 الدار البيضاء 

Capital Trust Finance 50 الدار البيضاء –، شارع الراشيدي 

Valoris Corporate Finance 355  الدار البيضاء  –طريق الجديدة 

الھيئة الموظفة، قائد نقابة التوظيف ومركز 
 أوامر االكتتاب 

Valoris Securities 
الجيش الملكي، مركب الحبوس، الطابق  شارع

 الدار البيضاء  – Bبرج  –الخامس 

الھيئة المكلفة بالتوظيف، شركاء في قيادة نقابة 
 التوظيف

Atlas Capital Bourse 
 20100 –حي ھيبودروم  –، زنقة المراكشي 88

 الدار البيضاء

Capital Trust ecurities 50 الدار البيضاء –، شارع الراشيدي 

  القرض الفالحي للمغرب الھيئة المكلفة بالتوظيف
 10000 – 49صندوق البريد  –ساحة العلويين 

 الرباط

المؤسسة التي تسھر على الخدمات المالية 
للمصدر، والمكلفة بتسجيل العملية في 

 البورصة
M.S.IN. 

الدار  –عمارة زنيث، إقامة توفيق، سيدي معروف 
 البيضاء 
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II- فالحي للمغربتقديم القرض ال 
  

 -��8 8*,��8ت .1

 

  القرض الفالحي للمغرب اسم الشركة

 الرباط  10000 – 49صندوق البريد  –ساحة العلويين  المقر الرئيسي

 الھاتف/الفاكس
 الھاتف: 26 إلى 19 82 20 0537

 الفاكس: 32 78 70 0537

 www.creditagricole.ma الموقع اإللكتروني

 ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.  مةشركة مساھ الشكل القانوني

 04/12/1961 تاريخ التأسيس

 تاريخ تحويلھا إلى شركة مجھولة

 1424 رمضان من 16 بتاريخ الصادر 221-03-1 رقم الشريف الظھير نشر بعد 2003 دجنبر 18

 من حيالفال القرض مؤسسة تحويل تمّ  غراره على والذي الفالحي القرض إصالح بظھير ُسمي والذي

 .ُمساھمة شركة إلى عمومية مؤسسة

  سنة 99 مدة الشركة

 السجل التجاري 58873/ الرباط  السجل التجاري

 دجنبر 31من فاتح يناير إلى  السنة المالية

 أغراض الشركة

  :في الشركة ھذه أھداف تتجلى للمغرب، الفالحي للقرض الداخلي القانون من 3 للمادة وفقاً 

  المھمة األساسية: .1

 بالتنمية المتعلقة واألنشطة الفالحة تمويل في المغربي الفالحي للقرض األساسية المھمة تتجلى

  :بھدف القروي للعالم واالجتماعية االقتصادية

 .لألرباح وُمدرة حديثة استغالل وسائل إلى نالمزارعي وصول تسھيل �

 .القروية التنمية لصالح الوطنية المدخرات تعبئة �

 بنكية خدمات تقديم خالل من الريفية والمناطق المزارعين لدى مصرفيةال الخدمات تطوير �

 .مناسبة

 .القروض على حصولھا تحسين خالل من الزراعية المشاريع إنشاء دعم �

 .إنتاجھم لزيادة المزارعين لصالح والخبرة االستشارة تعزيز �

 . والتسويق الزراعية الصناعة إدخال خالل من الزراعي اإلنتاج تعزيز �

 .القروي باالقتصاد المرتبطة والخدمات لإلنتاج االجتماعي االقتصاد دعم �

 المرتبط اإلقليمي أو الوطني الشأن تھمّ  التي المھام جميع على مسؤولة الشركة تكون أن يُمكن كما

  .القروية وبالتنمية بالفالحة

 مھام الخدمة العامة:  .2

 تنفيذ عبر العامة الخدمة مھام الحكومة، تلقرارا وفقاً  الدولة لصالح للمغرب الفالحي القرض يضمنُ 

  .99-15 رقم القانون من 4 المادة في إليھا المشار االتفاقيات

 بتمويل يتعلق فيما األخيرة ھذه بدأتھا عمليات لتنفيذ الدولة مع اتفاقيات عقد للشركة يُمكن الغرض، لھذا

  .الزراعية األنشطة أو والدعم القروي، االقتصاد

 أن ويمكنُ  الموارد إلى باإلضافة األحكام الشروط، المستفيدين، القطاعات، تفاقياتاال ھذه تُحّدد

  :التالية العمليات الخصوص وجه على تتضّمن

 إلى تمتد أن يُمكنو والمتوسط الصغير بشقيه، الزراعي االستغالل تمويل اتفاقيات �

 .يةالتنظيم النصوص تحددھا التي الحالت في الكبرى الزراعية االستغالالت

 .ستثنائيةاال ظروفال في للمزارعين الممنوحة القروض جدولة إلعادة الضرورية االتفاقيات �

 .الدولة قبل من المقررة الفائدة أسعار أو األقساط المساعدات، العمليات، جميع �
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 العمليات البنكية الشاملة:  .3

 الظھير لمقتضيات وفقاً  البنوك ابھ تقوم التي العمليات بجميع العادة عليه جرت كما يقوم أن للبنك يُمكنُ 

) 1993 يوليوز 6( 1414 محرم 15 بتاريخ والصادر 147-93- 1 رقم للقانون الحامل الشريف

  .األساسي ونظامھا ومراقبتھا االئتمانية المؤسسات نشاط بممارسة والمتعلق

 عمليات أخرى: .4

و المنقولة و الغير والصناعية ارية،التج المالية، البنكية، العمليات بجميع القيام عموماً  للبنك يُمكنُ 

 .  التنمية تسھيل شأنھا من والتي كشركة بغرضھا المباشرة غير أو المباشرة الصلة ذات منقولةال

النصوص التشريعية والقانونية 

 الُمطبقة على الشركة

 مجلسب مساھمة شركة باعتبارھا للمغرب الفالحي القرض شركة تخضعُ  القانوني، شكلھا استناداً إلى

 تمّ  كما الُمساھمة بالشركات المتعلق 17/95 قمر القانون لمقتضيات مراقبة ومجلس جماعي إدارة

و  2015دجنبر  30الصادر  12/78و القانون  2008مايو  23 الصادر 05-20 رقم بالقانون تعديله

  : الخاص بشركات المساھمة

 .���رض ا��
	� ����رب 99-15'��ون ا05
ح  •

 ا�������ؤ���ت ا� ��  12-103"=0دار '��ون  2014 $�"رد �24ن  193- 1-14�ر�ف ر'م ا�ظ;�ر ا� •
 .وا�;�<�ت ا�������

 تُشكل موضوع بيان المعلومات ھذا، تخضع شركة القرض الفالحي للمغرب:من خالل العملية التي 

-44و 05-36، 01-23/ "�����ون ر'م )�� �م �#د�� 1993���"ر  �21ن  212- 93-1ا�ظ;�ر ا��ر�ف ر'م  •
06. 

 ا�
<	� ا�#��� ��;�<� ا���ر"�� ��وق ا�ر����ل •

 �� إ���ء ���ودع �ر)زي  96-35، ا����ون ر'م ����1997ر  �9ن  246- 96-1ا�ظ;�ر ا��ر�ف ر'م  •

 (02- 43وا��ؤ��� ��ظ�م ا���$�ل ا�#�م 	��ب "#ض ا���م ("���0/ ا��#د�� "�و$ب ا����ون ر'م 

 1998أ"ر�ل  �16ن  98-932وا%ق "�رار �ن وز�ر ا9'��0د وا������ ر'م ��داع ا��ر)زي �Bا��وا<A ا�#���  •
أ)�و"ر  �30ن  1901-1961وا��#د�� "�و$ب 'رار وز�ر ا9'��0د وا������ وا�*و�00 و ا����	� ر'م 

2001. 

م �#د��/ ، )�� �ا�*�ص ""ور�0 ا�دار ا�"��Cء  �1993"��"ر  �21ن  211- 93-1ا�ظ;�ر ا��ر�ف ر'م  •

 ؛2008 ز�و��و 7%�  08- 1268و ا�3ر ر'م  06- 45و  01-52، 00- 29، 96-���34وا��ن "

 7%�  1208- 1268وا��ظ�م ا�#�م �"ور�0 ا�دار ا�"��Cء ا��وا%�� "�رار �ن وز�ر ا9'��0د وا������ ر'م  •
 14-30و  2010ا"ر�ل  �7ن  10-1156ر �ن وز�ر ا9'��0د وا������ ر'م ، وا��� ���)�ل "�را�2008و��و 

 .�2016و��و   �4ن  16-1955ور'م  ����2014ر  �6ن 

�ور ا�;�<� ا���ر"�� ��وق ا�ر����ل •��  
�;�دات ا�5داع �ن *
ل ا�#���� ا0دار:  

 .06- 33 �� "#ض ��دات ا�د�ن ا���"�� ���داول )�� �م �#د��/ و�����/ "�����ون  94-35ا����ون  • 

"#ض ا�*�ص " 1995أ)�و"ر  �9ن  95-�2560 وا�����9رات ا�*�ر$�� ر'م و �� 'رار وز�ر ا����� •

 .02- 2232و 01-1311، 00- 692ا3وراق ا������ "���0;� ا��#د�� "�و$ب ا��را��م 

 رأسمال الشركة بتاريخ 

31/12/2015 
 درھم.  100إسمية قدرھا سھم بقيمة  765 276 42مكونة من  الف درھم 677 227 4

 نونية الوثائق القا

األساسية ومحاضر الجموع العامة  على الوثائق القانونية للشركة وخاصة األنظمة االطالع يمكن

بمقر القرض  تبليغھا على القانون التي ينص والقانونية المحاسبية والمستندات وتقارير المفوضين

 الفالحي للمغرب. 

 النظام الضريبي
) والضريبة على القيمة المضافة  %37شركات (يخضُع القرض الفالحي للمغرب للضريبة على ال

)10%.( 

المحكمة المختصة في حالة 

 حدوث نزاع 
 المحكمة التجارية الرباط 
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� ا��
ض رأ9��ل �ل 8*,��8ت .2:F�ب ا
4�,� 

  

K!ر�/ � ا��
ض رأ9��ل ��70 ،2016 !���� 30 3:F�ب ا
4�,� ��� �,! : 

 

 المساھمون
 2016يونيو 

  %من حقوق التصويت   %الرأسمالمن   عدد األسھم

 %75 %75 365 780 31 الدولة المغربية

MAMDA 3 134 311 7% 7% 

MCMA 3 134 311 7% 7% 

CDG 4 227 678 10% 10% 

 %100 %100 765 276 42 المجموع
  المصدر: القرض الفالحي للمغرب

  

� ا��
ض �68ھ��ت ھ�70 .3:F�ب ا
4�,� 


ضا 3�� !MF/N ا�/� أ9�L 8$��ع�� �:F�ب ا
�� ����� �68ھ�� 30ھ� ,� �= 2015/12/31�4 ���O376 ?�=�� إ 

����� 8% !/�ا= ( 48
�3، درھL 8,��ن 
!� ا/=�� 
ض اO1���� ا��,QR =� ا�,� �:F�ب ا
4��  ).ا

 

�S% رأ�	�ل  31/12/2015 (درھم  000') �:F�ض ا

�� .�Hع اU-��ل �68ھ�� ا��� 

 
 ا�Eرا-�     

 HALIOPOLIS زرا*� 20,00% 000 71

  SNDE زرا*� 0,24% 40965

  SOGETA زرا*� 0,00% 300

 SUNABEL زرا*� 0,38% 173 190

ت ا
Rرا*�� 0,01% 800 66*3�
  COMAPRA ا

ت ا
Rرا*�� 0,39% 000 50*3�
 SOCIETE LAITIERE CENTRALE DU NORD ا

ت ا
Rرا*�� 0,98% 000 160*3�
 SONACOS ا

ت 9,89% 000 1��K
 AGRO-CONCEPT ا

 
 ا���Dك و ا������    

37 450 0,48% H��T) SMAEX 

7 429 275 0,12%  U3� AFREXIMBANK 

75 000 0,73%  U3� DAR ADDAMANE 

50 000 100,00%  ��PV8#$Eوض ا+(
 �P+- ASSALAF AL AKHDAR ا

ر 22,18% 060 40	N#$Eا Xد�3� AGRAM INVEST  

ر 11,88% 139 272	N#$Eا Xد�3� ALTERMED MAGRHEB 

ر 7,17% 000 150	N#$Eا Xد�3� FOND D'INVESTISSEMENT DE L'ORIENTAL 

ر 15,87% 600 54	N#$Eا Xد�3� IGRANE  

ر 99,99% 500 7	N#$Eا Xد�3� TARGA 

ل  99,66% 376 36	*Iا U3� HOLDAGRO 

 TAMWIL EL FELLAH زرا*� 100,00% 000 125

11 600 100,00%  +��') �P+- CAM GESTION 

1 000 5,88%  +��') �P+- SGFG 

 I FINEA$�اق (��8 0,28% 000 120

10 000 60,00%  +��') �P+- MSIN 

1 000 60,00%  +��') �P+- MAROGEST 

2 000 12,50%  +��') �P+- FIROGEST 

1 000 18,00%  +��') �P+- REGIONAL GESTION  

 
 ا��8�Rت    

ت 18,00% 500 11��K
 INTERBANK ا

ت 1,80% 000 100��K
 MAROCLEAR ا

ت 10,18% 200 98��K
 CMI ا

 

ى    Xأ 

589 904 2,81% Z�,K) SONADAC 

10 000 100,00% �O-أر GCAMDOC 
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4. �,/Mض أ+(

�	:+ب ا
GVO� ا  

  

ت (,�ر .1.5.1[#3	
��M ا	# \Eا 
  

  ت االئتمانية لعمالء القرض الفالحي للمغرب على النحو التالي خالل السنوات المحددة في الجدول: تطورت المنتجا

 

 

 %Δ% 2015 Δ  2014 2013 باالف الدراھم

 %7,71 452 053 8 %17,06- 039 477 7 520 014 9 (1) ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمماثلة  

 %9,01 %11,53 %من مجموع الميزانية  
 

9,24% 
 

 %100< 381993 %39,10- 132872 218180 ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمماثلة باالطالع 

 %4,46 459 671 7 %16,51- 166 344 7 341 796 8 ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمماثلة ألجل 

 %4,73 301 085 64 %12,42 799 193 61 954 430 54 (2) ودائع الزبائن  

 %73,72 %69,62 %انية من مجموع الميز 
 

73,55% -0,23% 

 %14,12 113 347 29 %1,83- 189 716 25 266 195 26 حسابات تحت الطلب دائنة

 %8,67 022 885 9 %13,02 226 096 9 508 048 8 حسابات االدخار

 %4,26- 271 467 23 %39,22 287 510 24 321 605 17 ودائع ألجل

 %25,93- 895 385 1 %27,53- 097 871 1 859 581 2 حسابات أخرى دائنة

 5.05% 753 138 72 8.24% 838 670 68 474 445 63  (2) + (1) مجموع الديون

Source : CAM 

  
  )+وضا
 (,�ر.  2.5.1

  
  لعمالء القرض الفالحي للمغرب على النحو التالي خالل السنوات المحددة في الجدول:  القروضتطورت 

 
 %Δ% 2015 Δ  2014 2013 الدراھم االفب

 %89,01 017 123 2 %37,62- 228 123 1 573 800 1 (1) مستحقات على مؤسسات االئتمان والمماثلة 

 %1,35 %2,30 %من مجموع الميزانية  
 

2,44% 
 

 %43,04 380 165 %71,30- 619 115 832 402 مستحقات على مؤسسات االئتمان والمماثلة باالطالع

 %94,29 637 957 1 %27,91- 609 007 1 741 397 1 مان والمماثلة ألجلمستحقات على مؤسسات االئت

 %3,21 632 532 62 %6,11 976 585 60 241 096 57 (2) مستحقات على الزبانة 

 %72,99 %73,03 %من مجموع الميزانية  
 

71,77% 
 

 %1,25 889 895 22 %4,80 266 614 22 663 578 21 قروض الخزينة وقروض االستھالك

 %2,72 598 336 17 %6,78 287 878 16 502 806 15 قروض التجھيز

 %1,69- 017 810 15 %6,97 121 081 16 804 032 15 قروض عقارية

 %29,48 127 490 6 %7,14 302 012 5 273 678 4 قروض أخرى

 4.77% 649 655 64 4.78% 204 709 61 814 896 58 (2) + (1) مجموع القروض 

 الفالحي للمغرب المصدر: القرض
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III- مالية معطيات  
 

ب .1'G ات�\�

�[ و ا;#
  ا

  
2013 2014 Δ% 2015 Δ% ('000 Lدرھ) 

ن 27,38%-    282 20             10,57%-    931 27                       230 31             	#\Eت ا'$^� _�ت ��	* ��* ��>	� ��ا\� و*\�ات 

3ء 4,08%    082 189 4      2,38%    898 024 4                437 931 3      �R
ت �_ ا��	* � ��ا\� و*\�ات *�

          284 909                    257 593    -9,59%          274 076    6,40% ��M���	�
 ��N		

�� ا	
� اIوراق ا�* ��>	� ��ا\� و*\�ات 

             18 701                       17 274    -7,63%                9 873    -42,85% ��;�	
\�ات *�� $�3ات ا* 

ت 6,64%    306 350          15,16%    486 328                    248 285          ��`  ��() � *	�Eت *�

\�ات �3;�� أ`+ى 29,56%-    661 246          96,04%    151 350                    616 178          * 

      4 730 140                5 006 333    5,84%      5 090 281    1,68% �0D��ات ا;4/9:ل ا�>�- 

ت 14,09%-    772 259          19,23%-    388 302                    367 374          ��	* ��* ��>	� ]�
ن ��ا\� و(;	#\Eت ا'$^� _� 

3ء 9,95%    035 360 1      8,19%    975 236 1                376 143 1      �R
ت �_ ا��	* ��* ]�
 ��ا\� و(;


�� ا 5,62%-    933 215          2,17%-    791 228                    874 233          	
� اIوراق ا�* ��>	� ]�

�	�����M ا
	��رة��ا\� و(; ��N		
 


�[ �3;�� أ`+ى 32,26%-    369 188          108,05%    091 278                    667 133          ;) 

      1 885 285                2 046 245    8,54%      2 024 109    -1,08% �0D���0��� ا;4/9:ل ا� 

      2 844 856                2 960 088    4,05%      3 066 172    3,58%  ��=
S��ادات ا
 ?�=� ا1!

          238 322                              574    -99,76%          227 051    >100% ��;3�
\�ات اV:#$Eل �A+ ا* 

             23 343                       41 000    75,64%             52 253    27,45% ��;3�

�[ اV:#$Eل �A+ ا;) 

          874 607                    919 646    5,15%          975 631    6,09% H���K#'	

�[ ا;) 

 ا
6+ا\b وا
+$�م 0,22%-    616 30             6,90%    683 30                       702 28             

ر��� 7,41%    868 389          4,41%    973 362                    646 347          ` ]�
;) 

�� أ`+ى 
V:#$Vل 12,88%    138 51             34,32%    302 45                       727 33             * ]�
;) 

          176 836                    172 020    -2,72%          176 844    2,80% �$�	�	
�#� ا
	�	�$� و �A+ اN
ط�� *H ا��Iل ا�#GEت ا��K	
ت و اPVادات ا�ھ�� إ

 ا�/�0��� ا�*��8 �:4/9:ل  6,11%    096 624 1      4,73%    624 530 1                517 461 1      


#��0_ ا
	#�N+ة 10,65%    607 089 1      46,78%    764 984                    916 670           ���Q
ت ا�
#RاEن و ا���
ط�� *H ا�#GEت ا��K	
 إ��ادات ا

          217 337                    474 312    118,24%          275 846    -41,84% ���Q#�
 ���(
ت �A+ ا(Q#'	
� ا�* +\'K
 ا

ط�� 100%<    400 450          67,86%-    073 125                    167 389          �#GEت ا��K	�
 إ��ادات أ`+ى 

      1 277 420                1 584 149    24,01%      1 815 853    14,63% 7�SN/,� �,3�. 
�Y ت��N/68 +,- 
>�6R�ط�� و ا��/ إ�8ادات ا���SSRت ا;


#��0_ ا
	#�N+ة 38,53%-    610 496          130,80%    846 807                    021 350           ���Q
ت ا�
#RاEن و ا���
ط�� *H ا�#GEت ا��K	
 ا$#+�ع ا


;� (���Q ا
���ن 27,63%    695 73             42,32%-    740 57                       099 100          8
 ا

ط�� أ`+ى 65,87%    247 189          11,80%-    091 114                    347 129          �#Gت ا��K	
 ا$#+�ع 

          579 468                    979 677    69,06%          759 551    -22,47% 0��� �ا9/
�Oع ا���SSRت ا;/��ط�� و �7�SN ا��!�ن ا�

 اUر�3ح ا�$�ر!� 28,55%-    572 560          12,86%-    566 784                    365 900          

ر�� 7,30%    923 19             48,07%    567 18                       540 12             � +�A ات�\* 

ر�� 10,56%-    928 163          61,12%-    283 183                    381 471          � +�A ]�
;) 

 اUر�3ح .�7 ا./�Hع ا��
ا<]  32,80%-    568 416          40,39%    850 619                    523 441          

� ا
3#�]�ا 57,58%-    380 80             426,96%    500 189                    961 35             �* b\6+ا
 

 ?�=� اUر�3ح �,�D6 ا������  21,88%-    188 336          6,11%    350 430                    563 405          

  



 

 29   ا��رض ا��
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2. JK�	

� ا	�Eا 

2013 2014 Δ% 2015 Δ% ('000 Lدرھ) 

1 995 112 1 914 156 -4,06% 2 355 323 23,05% �
 E!�، ا��D!ER ا�*��8�X ،�8ا���L ا���D!�، ا�D3Uك ا��

 د!�ن -,+ ا��[�69ت ا;</����� و ا��[�69ت ا����\,� 89,01% 017 123 2 37,62%- 228 123 1 573 800 1

402 832 115 619 -71,30% 165 380 43,04% b�,
 (Q= ا

1 397 741 1 007 609 -27,91% 1 957 637 94,29% ��I 

��ق -,+ ا��D3Eء 3,21% 632 532 62 6,11% 976 585 60 241 096 57 

 0+وض ا
�3�RK و0+وض ا�V8#$ك 1,25% 889 895 22 4,80% 266 614 22 663 578 21

15 806 502 16 878 287 6,78% 17 336 598 2,72% R�8[#
 0+وض ا

 0+وض *)ر�� 1,69%- 017 810 15 6,97% 121 081 16 804 032 15

 0+وض أ`+ى 29,48% 127 490 6 7,14% 302 012 5 273 678 4

 أوراق �8��� �:�$�ر و ا9/^��ر!� .�3,� �,/�اول 8,16%- 526 013 7 50,41% 735 636 7 337 077 5

1 349 170 196 904 -85,41% 1 170 013 >100% ��>	� $�3ات ا
�3�RK و�0  

 $�3ات ا
��H اI`+ى 99,68% 444 202 38,70% 385 101 096 73

3 655 071 7 338 447 >100% 5 641 068 -23,13% ��;�	
 $�3ات ا


ى 67,56% 192 944 3 24,92%- 919 353 2 070 135 3Xأ?�ل أ 

 �D9ات ا;9/^��ر 0,88%- 573 322 6 0,88%- 980 378 6 388 435 6

6 435 388 6 378 980 -0,88% 6 322 573 -0,88% ��>	� $�3ات ا
�3�RK و�0  

      0   +`Iا H��
 ى$�3ات ا

 �D9ات ا���6ھ�� و ا9/*��;ت 8��\,� 5,03% 957 375 20,30% 943 357 544 297

 1 400 
 

1 400 
 

���M د��ن <

 
    

ر[�f

#	�U و � �8#3	
ر ا[�f
 �G�3	� �#� أ��ل <

410 557 387 012 -5,74% 373 214 -3,57% �9��,8 
�Y �/3�\ أ?�ل 

 أ?�ل \�3/� 8,���9 7,99%- 340 089 2 17,59% 715 270 2 113 931 1

 8$��ع اU?�ل 4,96% 174 131 87 6,18% 063 010 83 935 178 78



 

 30   ا��رض ا��
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     2013 2014 Δ% 2015 Δ% ('000 Lدرھ) 

 
    

����+�
ت ا;�/
�� ا�` ،���
3ك ا
	+��RP، ا
�3�RK ا�I3)���، ا
 ا
)�  ا

 ا�$�ه ا��[�69ت ا;</����� و ا��[�69ت ا����\,� د!�ن 7,71% 452 053 8 17,06%- 039 477 7 520 014 9

218 180 132 872 -39,10% 381 993 >100% b�,
 (Q= ا

8 796 341 7 344 166 -16,51% 7 671 459 4,46% ��I 

 ودا<% ا��D3Eء 4,73% 301 085 64 12,42% 799 193 61 954 430 54

26 195 266 25 716 189 -1,83% 29 347 113 14,12% Gb�,
ت دا\�3 *�3 ا�' 

8 048 508 9 096 226 13,02% 9 885 022 8,67% +���#
ت ا�'G 

17 605 321 24 510 287 39,22% 23 467 271 -4,26% ��I _\ودا 

ت أ`+ى دا\�3 25,93%- 895 385 1 27,53%- 097 871 1 859 581 2�'G 

 �S8 ����!�8 رة أوراق 11,45%- 675 349 5 5,20%- 511 041 6 961 372 6


�#�اول ���رة 11,45%- 675 349 5 5,20%- 511 041 6 961 372 6 ���0 ��M���� أوراق 

 
    

 ا0#+ا@ت ���3$ ���رة

 أوراق ������M أ`+ى ��� رة          


ى 10,78% 917 075 1 21,85%- 188 971 789 242 1Xم أ�SX 

688 147 656 774 -4,56% 912 384 38,92% SR8�!ر�S��و ا 
 �Sت ا/��ط�� -) ا���Rط

 
    

�33(�ط�� �#Gت ا��K� 

7 157 7 157 
 

7 157 
 


ىXUن ا��د!  ا���D?و �SSR8 ��8��-  !د�D? ،إ-���ت 

 د!�ن ��3*� 65,16% 221 526 1 24,64%- 079 924 238 226 1

409 428 409 428 
   

L���/�ارق إ-�دة ا�= 

1 443 120 1 443 120 
 


أ9��ل 0,86% 506 455 1��3 �H��
 أ.�6ط 8

3 818 248 3 818 248 
 

 ا�
أ9��ل 10,72% 677 227 4

-292 000 -180 000 
   


 �8=�ع (�Y ل��ن. رأ9���6ھ�ا� -( 

-588 192 -588 192 
 

101 696 
 

/+) �!�O (8 7
8 -( 

 405 562 
   

) J��K#
ر اh#Mح �� ا�� اIر�� -(+/ 

 )- ?�=� اUر�3ح �,�D6 ا������ (+/ 21,88%- 188 336 6,11% 350 430 562 405

 8$��ع ا��SRم 4,96% 174 131 87 6,18% 063 010 83 935 178 78

 



 

 31   ا��رض ا��
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IV- الدولية المعايير حسب موطضة مالية معطيات 
  

ب .1'G ات�\�

�[ و ا;#
  ا
	�ط� ا

  

2 013 2 014 Δ% 2 015 Δ% ('000 Lدرھ) 

ت ��از��  4,91% 008 626 4 1,33% 698 409 4 679 351 4[#3� ا
�Oا\� و 

ر�[ ��از��  4,97% 835 865 1 0,02%- 551 777 1 846 777 1�� ا
�Oا\� و 

 ھ�d8 -,+ ا��F<�ة  4,86% 173 760 2 2,27% 147 632 2 833 573 2

��#3ت" 8,19% 672 364 15,02% 068 337 058 293	
� ا�*" Rا��Q
 ا

645 85 -86,82% 910 >100% 
ر�[ ا �	
� ا�* Rا��Q 

292 413 336 983 15,24% 363 762 7,95%  E=ا�N�ا +,- d8�� ا�

111 129 34 369 -69,07% 47 447 38,05%  �[�#M �P H* ����
8# ا	�(� ��
	
� اEjت ا�* ����
رة ا'K
 ا
+�k او ا

11 602 244 263 >100% 144 498 -40,84%  ��* ����
رة ا'K

�� ا
	#��+ة 
���_ ا
+�k او ا	
 ا��Iل ا

 �/�$� ��H��e ا�9Uاق ا������ 8,55%- 946 191 71,02% 894 209 731 122

��#3ت �H اM/,� أ`+ى 1,33%- 302 39 100%< 830 39 075 1� 

ر�[ �H اM/,� أ`+ى  26,22%- 782 123 100%< 761 167 630 64�� 

2 925 422 3 051 093 4,30% 3 231 401 5,91%  �=�S��0 اD��ج ا�/D��ا 


V:#$Vل  7,04% 423 551 1 5,62% 370 449 1 277 372 1 ���
ر�[ ا�	
 ا

188 520 257 244 36,45% 257 803 0,22%  �$�	�	
ض �0	� ا
	���دات ا
	�	�$� و �A+ اOKMن و ا���

�� ا
	��V8#$E �8ك ا	

� ا�	
 ا

 ا�g��D ا��S=� �:4/9:ل  5,78% 176 422 1 1,48%- 479 344 1 625 364 1

441 616 553 081 25,24% 621 280 12,33% +,K
 ()��  ا

 �S8ر!� ا;4/9:ل  1,20% 896 800 14,26%- 399 791 009 923

197 265 34,52% 7 933 >100%  �
د�	
ت ا
	�@�*� رھH اP+/
�H ا$8  ا ����
 ��G اEر�ح ا

�H ا��Eل اE`+ى  97,36%- 277 2 77,81%- 255 86 630 388 +\'K
 اEر�ح و ا

 
 

   
�#Vك Eات �� �0  ��ارق ا+�:#
 ا

 ا�g>�/D .�7 ا/�6ب ا��
ا<]  12,09% 687 790 32,05% 408 705 182 534

 ا��
ا<] -,+ ا;ر�3ح  32,83% 118 244 66,35% 778 183 477 110

423 704 521 630 23,11% 546 569 4,78% /D�ا ��=�S�ا �$� 

13 500 8 614 -36,19% 6 010 -30,23%  ��/�8
 ا
�Oا\� ا

�S ا��$��-� 5,37% 559 540 25,06% 016 513 204 410 

 



 

 32   ا��رض ا��
	� ����رب

 

2. JK�	

� ا	�Eط� ا�	
  ا

 

2 013    2 014 Δ% 2 015    Δ% ('000 Lدرھ) 

2 005 924    1 914 829 -4,54% 2 356 670    23,07% D��وق وا�DS�ا L�.�!�!
 �ك ا��
�E!� وا��D!ER ا�*��8 و�N,S8 ا����0ت ا��

 اU?�ل ا������ �3����� ا�*�د�� X (8:ل ا�
h3 و ا��6Rرة 29,43%    163 25 37,44%- 441 19    073 31

 
  

  
 أدوات ا�/��H4 ا���/��

 �% ا;?�ل ا������ ا��/�=
ة �,� 7,59%-    551 138 7 48,80% 959 724 7    663 191 5

1 658 914    1 131 828 -31,77% 2 137 242    88,83%  ��� �� ا��
وض و ا��8�6ت -,+ ا��[�69ت ا;</����� و ا��[�69ت ا����

57 770 167    61 557 837 6,56% 63 920 009    3,84%  (>�3E�وض و ا��8�6ت -,+ ا
 ا��

 
  

  
 ت ا��F<�ة=�رق إ-�دة ا�/���U L?�ل ا��M=�N ا���H4ة 3�*�;

6 463 182    6 433 002 -0,47% 6 359 088    -1,15%  7O&�-� إ�+ أ��ا� 
�3�6ت ا�/�=� 

 ا?�ل ا��
ا<] ا��ا��O اUداء %+100<    355 191 58,50%- 781 41    666 100

 ا?�ل ا��
ا<] ا��[O,� ا;داء  34,86%    133 182 26,22% 053 135    996 106


ى  22,57%    032 362 1 42,11%- 194 111 1    525 919 1X�3�6ت ��6!� ا��&*��، و ا?�ل ا 

 
  

  
i!�F/,� ��O�8 �!ر�O 
�Y أ?�ل 

9 421    13 207 40,19% 
  


��ت �8&�-� رھ) ا��*�د�� � ا���6ھ�� =� 

 ا;9/^��ر ا�*��ري  100%<    969 297 2 11,56% 249 098 1    422 984

 ا����Oدات  2,33%    062 971 2 12,18% 398 903 2    138 588 2

110 270    91 380 -17,13% 81 191    -11,15%  ��D�*�/,�0ت ا��ا� 

302 522    302 522 - 305 135    0,86%  U�	#
 ��ارق ا

 8$��ع ا;?7  5,74%    599 327 89 6,61% 680 478 84    885 242 79
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 2 013    2 014    Δ% 2 015    Δ% ('000 Lدرھ) 

   
   �!�!
 ا���Dك ا��
�E!�، ا��D!ER ا�*��N,S8 ،�8 ا����0ت ا��

 ا��SRم ا������ �3����� ا�*�د�� X (8:ل ا�
h3 و ا��6Rرة 80,35%-    548 25 100%<    006 130    177 6

   
 أدوات ا�/��H4 ا���/��  

9 739 195    8 429 219    -13,45% 9 366 275    11,12%  �� ا��!�ن ا�$�ه 8[�69ت ا��
وض ا����3

 ا��!�ن ا�$�ه ا��D3Eء  4,75%    707 084 64 12,41%    716 179 61    980 425 54

 �D9ات ا���!���� ا���Sرة 11,45%-    675 349 5 5,20%-    511 041 6    961 372 6

 �D9ات ا��!) ا�/� �L ا?�ارھ�  11,45%-    675 349 5 5,20%-    511 041 6    961 372 6

   
 =�رق إ-�دة ا�/����SR� Lم ا��M=�N ا���H4ة 3�*�;ت ا��F<�ة  

36 051    198 546    >100% 354    -99,82%  ����N�ا ���!
 ا;�/Eا�8ت ا��

487 199    504 624    3,58% 696 840    38,09% �9 7Oا (N! L� �/�ا ���!
 ادھ� ا;�Eا�8ت ا��


ى  100%<    642 195 1 56,91%-    694 597    181 387 1X;ا ���!
�3�6ت ��6!� ا��&*��ت و ا�/Eا�8ت ا�� 

   
  i!�F/,� ��O���ا�$�ر!� ا 
�Y ل�?U�3 �H��
 د!�ن 8

   
 ����Dت -��د ا�/�8j)- ا���SSRت ا;/��ط��   

 ا���SSRت ا;/��ط�� �,��Rط
 و ا���Sر!� 15,05%    778 359 17,67%    705 312    743 265

19 382    15 488    -20,09% 47 593    >100%   �?�X ن��د!  &�D? 

 د!�ن \���!� 63,60%    989 628 1 18,80%-    703 995    238 226 1

 رأ9��ل و ا;/��ط� ا��/*,  3>  3,58%    853 675 5 2,09%    816 479 5    816 367 5

525 842    51 101    NS 335 913    >100%  ة� ا1/��ط�ت ا���

585 486    22 049    NS 253 751    NS - �*�	[	
 ��G ا

��0ت - 12,32%    162 82 22,65%    151 73    643 59Iا ��G 

11 099    20 920    88,49% 13 865    -33,73%  �,O]��او ا �D8�0�ا 
>�6R�9�0] و ا�ا� 

 �/�$� ا��D6 ا������  4,78%    569 546 23,11%    630 521    704 423

410 204    513 016    25,06% 540 559    5,37% - �*�	[	
 ��G ا

��0ت - 30,23%-    010 6 36,19%-    614 8    500 13Iا ��G 

 �k ا����N/6 8$��ع ا���� 5,74%    599 327 89 6,61%    680 478 84    885 242 79
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V- عوامل المخاطر 
  

 الممارسات أفضل إطار وفي به المعمول القانوني اإلطار في القرض الفالحي للمغربب الخاص المخاطر تدبير نظام يندرج
  .الداخلية والمراقبة بالمخاطر والخاصة للمجموعة الداخلية العمليات بدقة تحدد دوليا والتي المقررة

فالحي للمغرب موكول لمديرية االعتمادات وتدبير المخاطر التي تُعتبر المكلفة باإلشراف إن تدبير مخاطر القرض ال
والمراقبة وقياس المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. أما مخاطر تسيير الودائع واالعتمادات ومخاطر السوق فھي تحت 

  مسؤولية القطب المالي.
 


HR8 
 ا��F<�ة 9*
 

ثر السلبي الذي يُمكن أن يحدث نتيجة حدوث تغيير في أسعار الفائدة على الوضع المالي يُعّرف مخطر سعر الفائدة باأل
  للمؤسسة، وعلى كافة العمليات داخل وخارج الميزانية، باستثناء العمليات التي يغطيھا نظام رصد مخاطر السوق.

الموارد القصيرة األجل إلى  عن طريق تحويلفي الواقع، يرتبط مخطر سعر الفائدة ارتباطاً وثيقاً بأنشطة الوساطة البنكية 
موارد عمالة متوسطة وطويلة األجل. أي تغيير سلبي في سعر الفائدة قد يؤدي إلى تلف ربحية المؤسسة االئتمانية، أو حتى 

  تشكيل تھديد كبير ألموالھا عندما يطرأ تغيير كبير على سعر الفائدة. 
قة بجھاز إدارة مخاطر سعر الفائدة، ينقل القرض الفالحي للمغرب بصفة المتعل G/2007/30طبقاً لمقتضيات الدورية 

  دورية لمجلس اإلدارة الجماعية ولبنك المغرب تقارير مفصلة حول مخاطر أسعار الفائدة.
عن طريق توجيه على تحسين اإلدارة المثلى للودائع واالعتمادات ALM تستندُ سياسة القرض الفالحي للمغرب فيما يتعلق بـ

تتبعاً منتظماً لمخطر سعر الفائدة وتتحمل تغطية الفجوات  ALMعلق بالودائع واالعتمادات. كما تضمن ستراتيجية تتا
  . ALMالمحتملة لھذه األسعار في الحدود التي وضعتھا لجنة 

 وحتى اآلن، لم يلجأ القرض الفالحي للمغرب إلى عمليات تغطية عبر التحوط.
 


HR8 ف
S�ا 
 

المؤسسات البنكية، يتعرض القرض الفالحي للمغرب لمخطر الصرف المرتبط بمختلف النشاطات على غرار جميع 

  (االقتراضات بالعمالت، االعتمادات بالعمالت، الصرف ألجل...).

 يُمكن للبنك أن يُعاين تطوراً ألسعار الصرف المستقبلية عكس مصلحته وأن يسجل نتيجة لذلك تقليص ھامشه.

 


HR8 ����6�ا 
 

ل مخطر السيولة خطر تعرض البنك للخسارة دون أن تكون لديه السيولة الالزمة للوفاء بالتزاماته المالية في الوقت ُيشك
  المناسب.

يُمكن لھذا المخطر أن ينتج عن ھيكل الميزانية بسبب عدم التطابق بين االستحقاقات الفعلية الخاصة بالخصوم واألصول، 
  وك العمالء، اضطرابات محتملة في األسواق أو تذبذب في األوضاع االقتصادية.متطلبات تمويل أنشطة مستقبلية، سل

  يھدف تدبير مخطر السيولة إلى ضمان وصول البنك إلى األموال الالزمة لسداد التزاماته المالية عند استحقاقھا.
تدبير منضبط لميزانيته ويقوم بتتبع ، يلجأ البنك إلى المغرب بنكقبل التوافق مع النسبة الدنيا التنظيمية المطلوبة من قبل 

شھري لسيولته على المدى القصير. تنطوي إدارة ھذا المخطر على الحفاظ على مستوى كاف من األصول السائلة وأموال 
  موفرة ومتنوعة.

  تتألف محفظة السندات أساساً من سندات الخزينة ومن سندات قابلة للتداول.
  يرتكز مخطر السيولة على: 

 السيولة حسب المتطلبات الداخلية والمتطلبات التي تفرضھا النصوص التنظيمية.تتبع نسب  �
 تتبع محفظة االستثمارات وتوقعات التدفقات النقدية. �
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  الحفاظ على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، ورصد تركيز الودائع حسب نوع المنتج.  �
البنكية من خالل أنشطته في السوق. إن تموضع القرض -ية وبينيُعّد القرض الفالحي للمغرب العباً رئيسياً في السوق النقد

إلى مصاف بنوك ومؤسسات مالية أخرى فيما  المغرب بنكالفالحي للمغرب مّكنه من الوصول في مدة قصيرة إلى جانب 
  يتعلق بعمليات الشراء.
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 الجمركية الحواجز وإزالة الحدود وفتح االقتصادي كالتحرير المغرب، يشھدھا التي العميقة بالتغيرات تتسم ظرفية ظل في
 ارتفاع وبالتالي تفاقما المقابل الطرف مخاطر تسجل أن يمكن التنفيذ، حيز إلى الحر التبادل اتفاقات من مجموعة ودخول
 .المواتية غير صاديةاالقت للظرفية بالنظر الوضعية ھذه تتفاقم أن ويمكن .المتعثرة للديون اإلجمالية النسبة

 تتجلى أساسية مھمة للمخاطر الشامل التدبير قطب داخل "االئتمان مخاطرة " ھيئة تتولى المقابل، الطرف مخاطرة ولتدبير
 صالحياتھا ضمن يندرج كما .للمجموعة التابعة البيع قوى مختلف عن الصادرة المخاطرة تحمل طلبات ودراسة تحليل في

  .المطلوبة للتمويالت االقتصادية والجدوى للزبون النشاط حجم وتقدير لضماناتا وصالحية مضمون تقييم
ُيطور القرض الفالحي للمغرب نظام تصنيف لتقييم جميع األطراف المقابلة. يتماشى نظام التقييم ھذا مع وعالوة على ذلك، 

بين أساسيين وھما اللذان سيمكنان كل مؤسسة '. وھكذا، يستند تنفيذ نھج التقييم الداخلي على متطل2متطلبات اتفاقية 'بازل 
  ائتمان من اختيار األنظمة واألساليب التي تناسب أنشطتھا.

يتوفر القرض الفالحي للمغرب على نظام تصنيف يغطي مجموع شرائح العمالء. كما يتوفر عالوة على ذلك، على نظام 
ي، كما يتوفر القرض الفالحي للمغرب على بالمغرب وھو خاص بالمخاطر في القطاع الزراعPMEA تصنيف خاص بـ

تصنيف ائتماني يُمكن من تقييم المخاطر الكامنة في االئتمان استناداً إلى حالة المدين المالية، إمكانية تطوره والقطاع الذي 
ل، تواكب ينشط فيه. يتميز القطاع الزراعي بتنوعه وكثرة تعرضه لمخاطر المناخ. واعترافاً منھا بخبرتھا في ھذا المجا

في تطورھم وذلك بتوفير منتجات مالية محددة لھم ومنتجات التأمين المناسبة  مؤسسة القرض الفالحي للمغرب الفالحين
  للتأمين على ھذا النوع من المخاطر.

عملية إنشاء شركات تابعة تكون مھمتھا الخدمات العامة عبر  2009وعالوة على ذلك، بدأ القرض الفالحي للمغرب سنة 
شاء مؤسسة 'أرضي' وشركة 'تمويل الفالح' التي تمكن من تحديد المخاطر المرتبطة بھذا القطاع ومنح ھذه الكيانات إن

  عروض التأمين المناسبة.
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  يُمكن الحديث عن مخطر المالءة عندما ال يكون البنك قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه.
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قرض الفالحي للمغرب نفسه من خالل شبكة متخصصة وخبرة كبيرة في القطاع كرائد في تمويل الصناعة يفرض ال
منافسين جدد واالھتمام المتزايد من بعض الجھات بھذا المجال. إن استراتيجية تمويل  ، وذلك على الرغم من ظھورالزراعية

وميزانية  2013مليار درھم مستحقة في  20زانية أولية تبلغ ھذا القطاع تتوفر من خالل التزامھا بخطة المغرب األخضر بمي
  . 2014 ابتداء من شھر مارسمستحقة مليار درھم  25أخرى تبلغ 

على أساس ھذه التوقعات، أنشأ القرض الفالحي للمغرب خطة لتعزيز رأس المال لتلبية التزاماته في ھذا القطاع والتأكيد 
  على موقعه كرائد في ھذا المجال.
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يُعّرف الخطر العملياتي بمخاطر الخسائر التي تنشأ من عدم كفاءة أو فشل العمليات الّداخلية واألفراد والنظم أو تنشأ نتيجة 
  ومخاطر السمعة. اإلستراتيجيةألحداث خارجية ويتضمن ھذا التعريف المخاطر القانونية، ولكنه يستثني المخاطر 
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  ن المخاطر التشغيلية، يتوخى اتخاذ عدة إجراءات: للتحكم في والتخفيف م
 تعزيز المراقبة. �
 تغطية األخطار عن طريق إرساء التأمين �
 وضع خطط الستمرارية العمل. �

  
يتوفر القرض الفالحي للمغرب على نظام مراقبة يُمكنه من التخفيض من المخاطر التشغيلية في نفس الوقت الذي تُمكن فيه 

تخفيف من المخاطر المتعلقة باألضرار الالحقة بالمحالت، االحتياالت، سرقة أشياء ذات قيمة سياسات التأمين من ال
  والمسؤولية المدنية.

  يُمكن من انتعاش أحداث المخاطر. CROإن ھذا الجھاز التنظيمي في عين المكان، والمعتمد على أساس 
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اط مجموعة القرض الفالحي في الخدمة العمومية يلقي على عاتقه مسؤولية تنشيط العالم القروي بكل تجلياته. ومن إن انخر

ھذا المنطلق، ال يمكن الحديث عن خطر التركيز القطاعي، لكون المجموعة تُشرف على كافة مجاالت الخدمات (من نقل 

  حي.وعقار وغير ذلك من المجاالت) وليس فقط القطاع الفال
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 مصادر لتنويع البنك يسعى لكن. الصافي البنكي هدخل تكوين من األكبر بالنصيب القرض الفالحي فائدة حظى ھامش تاريخيا،

 ).2015 في٪ 87 إلى 2012 عام في٪ 92 من ارتفعتالصافي  البنكي الناتج في الفائدة ھامش نسبة( الربحية

في إطار تنويع مصادر مردودية البنك، اتخذ القرض الفالحي عدة إجراءات ترمي إلى تعزيز مساھمة منتوجات العمليات 

المالية المرتبطة بتدبير وسائل األداء (مثل العمولة المطبقة على البطاقة البنكية). وبالتالي، فقد تم تسجيل تطور على مستوى 

 %12إلى  %10، منتقلة من 2013ة في بنية الناتج الوطني الخام منذ السنة المالية مساھمة ھامش عمولة البطاقة البنكي

  .2015خالل سنة 
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