
المعلومات بيان ملخص  

 مناجم

 

 حصص نقدية ومن خالل مقاصة الديون عبرفي رأس المال  زيادة

 االكتتاب أفضلية حقوق وحاملي الحاليين للمساهمين مخصصة

 سهم  609 832:  األسهم المصدرة  عدد

 درهم للسهم  169 1: االكتتاب  سعر

 درهم للسهم  100 : االسمية القيمة

 سهما قديما  11سهم جديد واحد مقابل : االكتتاب  معادلة

 درهم  921 319 973( : بما فيه عالوة اإلصدار) اإلجمالي للعملية  المبلغ

  درهم  900 260 83: االسمي للعملية  المبلغ

  2017 ليوزيو 24إلى  2017يونيو  23من : االكتتاب  فترة

 االستشارية والمنسق العام  الهيئة
ATTIJARI FINANCES CORP. 

 

 

 

 

بتسجيل العملية في بورصة  المكلفةالهيئة 

 البيضاء 

ATTIJARI INTERMEDIATION 

الهيئة الممركزة و المكلفة بجمع أوامر 

 االكتتاب 

ATTIJARIWAFA BANK 

  

 

 تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 212 -93 -1من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 41القاضي بتطبيق المادة  طبقا ألحكام منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

كما تم تعديله وتتميمه، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير على أصل هذا  البيان الخاص بالمعلومات  4991شتنبر  14والصادر في 

 .VI/EM/015/2017حسب المرجع  13/06/2017بتاريخ 
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  تنبيه

 في بالزيادةعلى بيان المعلومات الخاص بالتأشير  13/06/2017قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 

 .مناجم رأسمال

 بالمقربيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل  على االطالع حين كل في ويمكن

ساعة  14كما يوضع  داخل أجل أقصاه . كورب فينانس التجاري المالي مستشارها ولدى مناجم لشركة الرئيسي

 .لدى المؤسسات المكلفة بجمع األوامر

 لسوق المغربية للهيئة اإللكتروني الموقع فيبيان المعلومات رهن إشارة العموم  ويوضع

 اإللكتروني لبورصة الدار البيضاء الموقع وفي )www.ammc.ma(الرساميل

 bourse.com-www.casablanca  . 

 

 

  

http://www.ammc.ma/
http://www.casablanca-bourse.com/
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  العملية تقديم:  األول القسم
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I. العملية إطار  

التومي، اقتراح زيادة في رأسمال الشركة  عمادبرئاسة السيد  ،2017مارس  14مجلس إدارة مناجم المنعقد بتاريخ  قرر

عبر إصدار أسهم  بما في ذلك عالوة اإلصدار، هم،در 000 000 000 1على الجمعية العامة غير العادية بمبلغ أقصاه 

 .األكيدة والمحددة المقدار والمستحقة للشركة الديون مع مقاصة أو / و نقدية حصص خالل منجديدة يتم تحريرها 

 ذلك في بماالزيادة في رأسمال الشركة  2017ماي  4مناجم، المنعقدة في  لمساهمي العادية غير العامة الجمعية وقررت

 100اسمية قدرها  بقيمة جديدة أسهم إصدار عبر ،درهم( 000 000 000 1) مليار  هأقصا إجمالي بمبلغ اإلصدار عالوة

أو مقاصة مع  /و نقدية حصص عبر اإلصدار، عالوة أو االسمي المبلغ حيث مندرهم، تحرر بالكامل عند االكتتاب، سواء 

باألسهم الجديدة التي سيتم إحداثها ابتداء من تاريخ  االنتفاع تاريخ يحدد,.الديون األكيدة والمحددة المقدار والمستحقة للشركة

 وقرارات األساسي النظام مقتضيات لجميع وتخضع القديمة باألسهممماثلتها  وستتماإلنجاز النهائي للزيادة في رأس المال 

 .العامة الجمعيات

المتعلق بشركات المساهمة كما  95-17 نونمن القا 191و  190و  189الجمعية العامة، تطبيقا لمقتضيات المواد  وقررت

 :بأن المساهمين   12-78و  05-20 انونينتم تعديله وتتميمه بالق

 مع عدد  بالتناسب للتخفيض، قابل غير أساس علىممارسة حقهم التفضيلي لالكتتاب في األسهم الجديدة  يمكنهم

 األسهم التي يمتلكونها في رأسمال الشركة الحالي ؛ 

 كان لهم حق  التي األسهم فيإذا لم يكتتب المساهمون  وبالتالي. قابل للتخفيض أساس على االكتتاب حق كذلك لهم

 من أعلىاكتتبوا عددا  الذين للمساهميناالكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه األسهم المتبقية 

 ودونوفي حدود طلباتهم المال الحالي  رأسوذلك بتناسب مع حصتهم في  للتخفيض، قابل أساس على األسهم

 .األسهم أجزاء تخصيص

 حصرأساس غير قابل للتخفيض مجموع الزيادة في رأس المال، يمكن لمجلس اإلدارة إما  علىلم تستنفذ االكتتابات  وإذا

 .االكتتاب فترة تمديد أو االكتتاب فترة برسم المحصلة االكتتابات مبلغ في المال رأس في الزيادة مبلغ

 ومعاينة إجراءاتها وتحديداإلدارة بغرض إنجاز الزيادة في رأس المال  لمجلسالجمعية العامة ذاتها السلط الالزمة  وفوضت

 .بها المرتبط األساسي النظام بتعديل والقيام إنجازها

 2017و يوني 2هذا التفويض للسلط المخول من طرف الجمعية العامة غير العادية، قام مجلس اإلدارة بتاريخ   وبموجب

األقصى لألسهم  العددوعليه، سجل المجلس بأن . درهم للسهم الواحد  169 1بتحديد سعر إصدار األسهم الجديدة في 

درهم  069 1قدرها  إصداردرهم للسهم، مرتبطة بعالوة  100سهم بقيمة اسمية قدرها  609 832الجديدة سيكون هو 

 .للسهم

درهم إلى   900 869 915درهم، لينتقل من   900 260 83الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ أقصاه  ستتم وهكذا،

 .درهم  800 130 999

أساس غير قابل للتخفيض بناء على سهم جديد  علىعلى ما سبق، يمكن ممارسة حقوق أفضلية االكتتاب للمساهمين  وبناء

 .سهما قديما (11)واحد مقابل أحد عشر 

 : يلي بما للقيامللرئيس المدير العام أو ألي شخص يعينه جميع السلط   اإلدارة سمجل ومنح

 من أجل التأشير  الرساميل لسوق المغربية الهيئة على سيعرض الذيبهذه العملية  المتعلقالمعلومات  بيان توقيع

 ؛عليه 

 ؛ االكتتاب فترة وإغالق افتتاح تواريخ تحديد 

 ؛ المال رأس في الزيادة وكيفيات بشروط المساهمين إخبار 

 ؛ الموافقة والدفعاتاالكتتابات  جمع 

 زيادة في رأس  –مناجم  «تحت خانة  الشركة بنك لدى متاح غير حساب فتح نقدية، حصص عبر تحرير حال في

 ؛ »المال 

 طرف من عليه والتصديق قانونا عليه المنصوص الحساب بحصر القيامحال تحرير عبر مقاصة الديون،  في 

 ؛ الحسابات مراقبي

 ؛في رأس المال في مبلغ االكتتابات المحصلة خالل فترة االكتتاب  للزيادةالمبلغ النهائي  حصر االقتضاء، عند 

 على االكتتابات واالكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض  تستنفذ لماالقتضاء، تمديد فترة االكتتاب إذا  عند 

 ؛ المال رأس في للزيادة المخصص المجموع للتخفيض قابل أساس
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 حامل كل طرف من بإيداعها القيام أو البيضاء للدار التجارية للمحكمة الضبط كتابة في واإليداع وتوقيع إعداد 

االكتتاب والدفع وطلب التسجيل التعديلي بالسجل التجاري  وبيان والدفع باالكتتاب التصريح بذلك له مرخص

 ؛ قانونا عليها المنصوصوالوثائق األخرى 

 الشكليات جميع وإنجاز واإلشهار واإليداع التصريح عمليات بجميع القيامعامة،  وبصفة. 

المتعلق بشركات المساهمة،  95-17من القانون  199 المادةللمهمة المنصوص عليها في  وتنفيذا أخرى، ناحية من

حول الحساب  06/06/2017ده في الحساب الذي تم إعدا حصرقدم مراقبو حسابات الشركة تقريرهم بشأن 

 .الجاري للشركاء الممنوح من طرف الشركة الوطنية لالستثمار إلى الشركة التابعة لها مناجم

درهم   506 006 670مما أسفر عن رصيد دائن قدره  الحساب، هذا حصر صحة على الحسابات مراقبو وصادق

ى بتاريخ  ثمار إل ت س إل ية ل ن وط ة ال شرك نوح من طرف ال مم ة وال شرك  . 06/06/2017ال

II. العملية هدف  

المعادن في المغرب كما في  لتطويرمن هذه العملية في تعزيز بنية حصيلة مناجم بغية إنجاز برنامجها  الهدف يكمن

 منجم وتوسيع( SMM فرع)  بغينيا Tri-K ومشروع( AGMفرع ) بتيزرت  النحاسالخارج، ال سيما مشروع 

 : إلى المجموعة تهدف التوسعي، مخططها خالل ومن. إلخ... (Manub فرع)  بالسودان الذهب

 ؛ المجموعة نشاط تطوير ضمان 

 ؛ المجموعة استثمارات تمويل 

 ؛ االستدانة قدرة تحرير خالل من لمناجم، المالية البنية تدعيم 

 للمساهمين الجارية بالحسابات المتعلقة المالية التكاليف تخفيف خالل من التمويل تكاليف تحسين. 

III. المصدرة بالسندات تتعلق معلومات  

 السندات  طبيعة بالكامل تحريرها يتم الفئة نفس من أسهم

دراج في بورصة الدار كافة األسهم  لحاملها ابتداء من قبول السندات لإل تكون

ياتالبيضاء وتجرد بالكامل من طابعها المادي و ل دى عم الوديع المركزي  مدرجة ل

 وكليرمار

 السندات شكل

 المصدرة للسندات األقصى العدد 609 832

 للعملية األقصى المبلغ درهم   921 319 973

 االكتتاب سعر درهم  169 1

 االسمية القيمة درهم 100

الوة درهم 069 1  اإلصدار ع

 االنتفاع تاريخ 2017يناير  فاتح

 السندات تحرير التزام كل مناألسهم موضوع هذا البيان للمعلومات بالكامل وتعتبر حرة  تحرر

بورصة الدار  يتعتبر األسهم موضوع هذا البيان للمعلومات قابلة للتداول الحر ف

 . البيضاء
 السندات تداول قابلية

 اإلدراج خط األول  الخط
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سيتم اإلبقاء على حقوق أفضلية  المال، رأس في للزيادة الممثلة الجديدة، األسهم في لالكتتاب

المتعلق بشركات  95-17من القانون  189االكتتاب المخصصة للمساهمين بموجب المادة 

 .وتتميمه ديلهالمساهمة كما وقع تع

اليومين األول  سابمع احت 2017 ليوزيو 24إلى  2017يونيو  23فترة االكتتاب من  وطيلة

األسهم موضوع هذا البيان للمعلومات  فيحقوق أفضلية االكتتاب واألخير من العملية، تعتبر 

وينبغي أن . قابلة للتداول الحر في بورصة الدار البيضاء وفق نفس شروط سهم مناجم نفسه

 .نيمارس حق أفضلية االكتتاب داخل هذا األجل تحت طائلة البطال

 واحد سهم على وبناء للتخفيض قابل غير أساس على االكتتاب أفضلية حقوق لحاملي ويمكن

كما يمكن االكتتاب على أساس قابل . أفضلية االكتتاب ذي حقا عشر أحد مقابل جديد

 .للتخفيض

 أفضلية حق عنناحية أخرى، يمكن لكل مكتتب إذا رغب في ذلك التخلي بصفة فردية  من

 .االكتتاب

 أفضلية حقوق حاملي و القدامى الشركة مساهمي علىاألسهم الجديدة  في االكتتاب يقتصر

 األسهم في للتخفيض قابل غير أساس على اكتتاب حق على سيتوفرون وبالتالي. التصويت

 .إصدارها سيتم التي الجديدة

يمكن ممارسة حقوق أفضلية االكتتاب إال في حدود عدد من حقوق أفضلية االكتتاب  وال

 األشخاصن للمساهمين أو ويمك. في عدد كامل صحيح من األسهم الجديدة باالكتتابيسمح 

الذي يقومون بتفويت حقوق أفضلية االكتتاب الذين ال يملكون برسم اكتتابهم على أساس غير 

قابل للتخفيض عددا كافيا من حقوق أفضلية االكتتاب للحصول على عدد كاف من األسهم 

 .رة االكتتاببشراء أو بيع حقوق أفضلية االكتتاب وفق شروط السوق، خالل فت القيام. الجديدة

تفويت أو تكملة حقوق أفضلية االكتتاب على شكل كسور في السوق طيلة فترة  ويمكن

 . االكتتاب

 غير أساس على فيها االكتتاب حق لهم كان التي األسهم في المساهمون يكتتب لم إذا وبالتالي

 األسهم من أعلى عددا اكتتبوا الذين للمساهمين المتبقية األسهم هذه ترصد للتخفيض، قابل

 حدود وفي الحالي المال رأس في حصتهم مع بتناسب وذلك للتخفيض، قابل أساس على

 .طلباتهم

وم عمل بالبورصة يعشرين  أجلالمساهمون الراغبون في استعمال حقهم التفضيلي  ويمتلك

 . 2017يونيو  23ابتداء من تاريخ من 

 : التالية الطريقة حسب المذكورة االكتتاب أفضليةالسعر النظري لحقوق  ويحتسب

أفضلية االكتتاب  قسعر إقفال سهم مناجم قبيل تاريخ تفكيك ح = االكتتاب افضلية حق
1

 - 

  /  ]عدد األسهم الجديدة  [) x 2016الربح حسب السهم برسم السنة المالية  –سعر االكتتاب 

 (   ]عدد األسهم الجديدة   + عدد األسهم القديمة   [

 

 تتاب أفضلية االك حقوق

                                                      
  االكتتاب أفضلية حق ممارسة لتاريخ موافق 1
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 الجديدة األسهم إدراج تاريخ 2017غشت  3

 SMNGA:  الشريط

 DS MNG 1/11 2017:  التسمية

 Fixing: التداول  دورة

 أفضلية حقوق إدراج خصائص

 االكتتاب

، ستقوم بورصة الدار البيضاء بتفريغ دفتر أوامر سهم  2017يونيو  20 بتاريخ

 مناجم
 األوامر دفتر تفريغ

 الجديدة األسهم إدراج األول الخط في المال رأس في الزيادة عملية عن الصادرة األسهم إدراج سيتم

 عالوة توزيع أو األرباح توزيع عند سواء الحقوق نفس من األسهم جميع ستستفيد

 أي يوجد وال. الجمعيات عقد خالل التصويت حق لحامله سهم كل ويخول. التصفية

 .مزدوج تصويت حق لح سهم

 المرتبطة الحقوق

IV. البورصة في اإلدراج  

IV.1. للعملية الزمني الجدول  

 

 الترتيب المراحل  التواريخ

 4 توصل بورصة الدار البيضاء بملف كامل عن العملية  2017يونيو  12

 1 إصدار بورصة الدار البيضاء لإلشعار بالموافقة  2017يونيو  13

 المغربية الهيئة طرفالمعلومات مؤشر عليه من  ببيانتوصل بورصة الدار البيضاء  2017يونيو  13

بل  الرساميل لسوق ساعة  ق  44 ال
1 

 1 اإلدراج نشرة في المال رأس بزيادةنشر اإلعالن المتعلق  2017يونيو  13

 5 نشر موجز بيان المعلومات في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية 2017يونيو  15

 : االكتتاب أفضلية حقوق فصل 2017يونيو  20

 االكتتاب لحق النظرية القيمة نشر 
 القيمة سعر تعديل 
 دفتر األوامر  تفريغ 

6 

 7 فترة االكتتاب  وفتح االكتتاب أفضلية حقوق إدراج 2017يونيو  23

 4 االكتتاب فترة إغالق 2017 ليوزيو 24

 9 االكتتاب أفضلية حقوقعلى  التشطيب 2017 يوليوز 25

 41 المال رأس في الزيادة على سيصادق الذي اإلدارة مجلس انعقاد 2017يوليوز  31

بورصة الدار البيضاء بنتائج العملية ومحضر اجتماع الهيئة التي صادقت على  توصل 2017 غشت فاتح

 المال رأس في الزيادةعملية  
44 

 41 الجديدة السندات تسليم 2017 غشت 2

 الجديدة األسهم قبول  2017 غشت 3
 البورصة في العملية تسجيل 
 اإلدراج نشرة في العملية نتائج عن اإلعالن 

13 

 14 المصدر طرف من النتائج نشر 2017 غشت 4

 

 االكتتاب فترة أساسا يحدد البيضاء الدار بورصة طرف من إعالن نشر سيتم االكتتاب، فترة تمديد حالة في:  مالحظة

 .التمديد هذا بعد تليها التي المراحل وكذا الجديدة
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IV.2. االكتتاب أفضلية حقوق إدراج خصائص  

SMNGA الشريط 

DS MNG 1/11 2017 التسمية 

Fixing التداول دورة 

 الحقوق إدراج تاريخ  23/06/2017

IV.3.   خصائص إدراج األسهم الجديدة 

 التسمية مناجم

 القطاع المعادن

الرئيسية السوق  المقصورة 

 اإلدراج طريقة متواصلة

MNG الشريط 

األول  الخط  اإلدراج خط 

للوساطة التجاري  العملبة بتسجيل المكلفة البورصة شركة 

 

IV.4. الماليون الوسطاء  

 نوع الوسطاء الماليين االسم العنوان 

الدار  الثاني الحسن، شارع 163

 البيضاء 
كورب فينانس التجاري  

 المستشار المالي والمنسق العام

شارع الحسن الثاني الدار  ،163

للوساطة التجاري البيضاء   
 في مليةالهيئة المكلفة بتسجيل الع

 البيضاء الدار بورصة

الدار  شارع موال ي يوسف ،2

 البيضاء 

 

بنك وفا التجاري  

 أوامر بجمع والمكلفة الممركزةالهيئة 

 االكتتاب

 التي االكتتاب أفضلية وحقوق سندات لديهم المودع الحسابات ماسكي جميع

ممارستها ستتم  
 المكلفة بجمع األوامر  الهيئات

 

 

V. االكتتاب كيفيات 

V.1. االكتتاب فترة  

بجمع  والمكلفةالهيئة الممركزة  لدىعملية االكتتاب في الزيادة في رأس المال ، موضوع هذا البيان للمعلومات،  تفتتح

 .مع احتساب اليوم األول واألخير 2017يوليوز  24 إلىيونيو   23األوامر وكذا  المودع لديهم قبل فترة االكتتاب من 
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االكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض و االكتتابات على أساس قابل للتخفيض المجموع المخصص للزيادة  تستنفذإذا لم 

عد  رئيسها أو الشركة إدارة مجلس قرار على بناء االكتتاب فترة تمديد يمكن ،في رأس المال دار و ب صة ال ور قة ب مواف

ضاء. ي ب  يوم أقصاه أجل داخل الرساميل لسوق المغربية الهيئة و البيضاء الدار بورصة إخبار الشركة على ويتعين. ال

 سوعند التوصل بقرار رئي. قبل العاشرة صباحا بقرار تمديد فترة االكتتاب( 2017يوليوز  24) االكتتاب فترة إغالق

 فترة تمديد مدة يحدد إعالن بنشر البيضاء الدار بورصة ستقوم الشأن، هذا في بت الذي سالمجل بمحضر أو اإلدارة مجلس

 .االقتضاء عند االكتتاب

V.2. المستفيدون 

ينالزيادة في رأس المال ، موضوع هذا البيان للمعلومات ، أمام جميع المساهمين  تفتح ي حال  .االكتتاب حقوق وحاملي ال

 من البيضاء الدار بورصة في الحر للتداول قابلة العملية هذه إطار في المصدرة األسهم تعتبر،  2017غشت  3من  وابتداء

 .المستثمرين فئات كل خالل

V.3. االكتتاب أوراق تسليم  

يونيو   23من المكلفين بجمع أوامر االكتتاب في الفترة  تسليم العملية هذه في المشاركة في الراغبين المساهمين من يطلب

مع احتساب اليوم األول واألخير ورقة االكتتاب المطابقة للنموذج الموضوع رهن إشارتهم والمرفق  2017يوليوز  24إلى 

 .االكتتاب فترة متم غاية إلى حين كل في استرجاعها تتابويمكن ألوراق االك. بهذا البيان للمعلومات

V.4. المكتتبين هوية تحديد  

بان المكتتب هو نفسه حامل السندات أو  االكتتاباالكتتاب في إطار هذه العملية التأكد قبل قبول  بأوامرعلى المكلفين  يجب

 . حقوق التصويت

 بالنسبة الشأن هو كما االكتتاب بورقة وإرفاقها الهوية تحدد التي الوثيقة من نسخة على الحصول عليهمهذا الصدد،  في

 : أسفله الموصوفة فئاتال إلحدى االنتماء تثبت التي للوثائق

المرفقة الوثائق  المكتتبين فئة 

 ذاتيون مغاربة مقيمون  أشخاص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 أشخاص ذاتيون مغاربة مقيمون بالخارج نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 أشخاص ذاتيون مقيمون وغير مغاربة نسخة من بطاقة اإلقامة

نسخة من صفحات جواز السفر المتضمن لهوية الشخص وكذا تواريخ 

 إصدار وانتهاء  صالحية الوثيقة
  ينأشخاص ذاتيون غير مغاربة وغير مقيم

أشخاص معنويون خاضعون للقانون المغربي  التجاري السجل من نسخة

خارج هيئات التوظيف الجماعي للقيم ) 

 (المنقولة

في البلد األصلي وتثبت االنتماء للفئة المعنية أو أية  أية وثيقة يعتد بها 

 مقبولة الهيئةوسيلة أخرى تراها 
 أشخاص معنويون خاضعون للقانون األجنبي

 .نسخة من قرار الترخيص

شهادة اإليداع في كتابة الضبط : بالنسبة لصناديق التوظيف المشترك

 للمحكمة

نموذج التقييد في : المتغيربالنسبة لشركات االستثمار ذات الرأسمال 

 السجل التجاري

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 

 الخاضعة للقانون المغربي

 وانتماء الشركة غرض تتضمن التجاري السجل فيمن التقييد  نموذج

 .المعنية الفئة إلى المكتتب

خارج هيئات ) مستثمرون مؤهلون وطنيون 

 (التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 



10 

المرفقة الوثائق  المكتتبين فئة 

يعتد بها في البلد األصلي ونسخة  أخرى وثيقة أية أو األساسي النظاممن  نسخة

 .المختصة السلطات طرف من تسلممن الترخيص 

 تابعون االستثمار في معتمدون مؤسساتيون

 أجنبي لقانون

 وانتماء الشركة غرض تتضمن التجاري السجل في التقييد من نموذج

 .المعنية الفئة إلى المكتتب

 المغربي للقانون خاضعة بنوك

 مغاربة جمعيات نسخة من النظام األساسي ونسخة من توصيل إيداع الملف

 القاصر الطفل نسخة من دفتر الحالة المدنية يثبت تاريخ والدة الطفل

 

 .االكتتاب فترة إغالق بعد فيها رجعة ال االكتتاب أوامر وتعتبر. باطلة أعاله الشروط تحترم ال التي االكتتابات جميع تعتبر

V.5. الحسابات فتح  

 .يتم تسجيل عمليات االكتتاب في حساب للسندات والنقود باسم المكتتب

 افتتاح اتفاقيةوتشكيل ملف لكل زبون، يتعين على الحاملين الجدد للحساب توقيع  الهويةعن الشروط المتعلقة بتحديد  فضال

 . المودع لدى( نقود أو أسهم)  الحساب

 .يمنع منعا كليا فتح حساب بالتوكيلو ن تتم عمليات فتح الحسابات إال من طرف المكتتب نفسه ؛أال يمكن و

 .للوكيل حساب فتح االكتتاب أجل من توكيل يتيح أن يمكن ال

ال يمكن أن تتم عمليات فتح الحسابات بالنسبة لألطفال القاصرين والبالغين العاجزين إال من طرف الممثل القانوني للطفل 

 وثيقة كل طلب لديهم المودع على ينبغي الصدد، هذا في(. األب، األم أو الممثل القانوني ) قاصر أو البالغ المصاب بعجز ال

يمكن تسجيل االكتتابات  ،بالنسبة لألطفال القاصرين. الذي تم اكتتابه من طرف ممثله القانوني البالغ الشخص عجز تثبت

 (. الوصي أو األماألب، ) حساب الممثل القانوني  علىسواء على حسابهم أو 

V.6. االكتتاب كيفيات  

 .ممارستها ستتم التي االكتتاب أفضلية حقوق أو األسهم لديه المودعة الحساب ماسك لدى االكتتاب يتم أن يجب

كافة  وستتم. الحساب المذكور على الفور بتجميد السندات أو حقوق أفضلية االكتتاب الموافقة لالكتتاب ماسك وسيقوم

قابل للتخفيض لفائدة حاملي  وغيراالكتتابات بشكل نقدي أو عبر تحويل الديون وستخصص األسهم الجديدة بشكل تفضيلي 

االكتتاب من طرف  أوراقوسيتم توقيع . حق أفضلية اكتتاب عشر أحد مقابل واحد سهم أساس علىحقوق أفضلية االكتتاب 

 . االكتتاب أوامر بجمع المكلفة الهيئةالمكتتب أو وكيله و تأريخها من طرف 

ينالجديدة على مساهمي الشركة  األسهم في االكتتاب يقتصر ي حال  سيكون وبالتالي،. حقوق أفضلية االكتتابو حاملي  ال

 .المصدرة الجديدة األسهم على للتخفيض قابل غير اكتتاب حق لهم

يض  ف تخ ل ل ل اب ير ق تاب غ ت تاب حق اك ت ية االك ل ض قوق أف لي ح حام كون ل ي  س

شركة سيكون ساهمي ال م االكتتاب على  حق ممارسة عبر المستنفذة غير األسهم توزيع بغيةقابل للتخفيض  اكتتاب حق ل

 دون و طلباتهم حدود وفي المكتتبون يمتلكها التي القديمة األسهم مع بالتناسب وسيتم هذا التوزيع. أساس غير قابل للتخفيض

 .األجزاء تخصيص

 في االكتتاب حقوق شراء خالل من القدامى كالمساهمين الدرجة بنفسللمساهمين الجدد االكتتاب في هذه العملية  ويمكن

 في الزيادة في االكتتاب في يرغبون ال الذين دامىالق المساهمين طرف من السوق في االكتتاب حقوق طرح وسيتم. السوق

 معتمد وسيطويمكن القيام بشراء وبيع حقوق أفضلية االكتتاب عن طريق . وسيتم إدراجها طيلة فترة االكتتاب. المال رأس

 (.بورصة شركة)

التأكد، قبل قبول االكتتاب،  االكتتاب أوامر لجمع مخولة هيئة كل وكذا االكتتاب بأوامر والمكلفين الممركزة الهيئةعلى  يجب

ويلزمون في هذا الصدد بقبول أوامر اكتتاب أي شخص مؤهل للمشاركة . من القدرة المالية للمكتتب على الوفاء بالتزاماته
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 على يجبحالة اكتتاب عبر مقاصة الديون،  في. في العملية، شريطة أن يدلي الشخص المذكور بالضمانات المالية الالزمة

 مقداره المحدد الدين من االكتتاب، قبول قبل التأكد االكتتاب أفضلية حقوق أو السندات لديه المودع الحساب سكما

صودة   المكتتب يمتلكه الذي والمستحق ق م ون ال دي ال لق ب ع ت م ات ال ساب ح بي ال ر مراق قري م ت قدي ت ك ب و ذل

صة قا م ال  ب

 يمكن المال، رأس في الزيادة مجموع للتخفيض قابل أساس على أو للتخفيض قابل غير أساس على االكتتابات تستنفذ لم وإذا

 فترة تمديد أو االكتتاب فترة برسم المحصلة االكتتابات مبلغ في المال رأس في الزيادة مبلغ حصر إما اإلدارة لمجلس

 .االكتتاب

V.7. لحساب الغير  االكتتاب 

 :يرخص باالكتتابات لحساب الغير في الحاالت اآلتية 

 قبول االكتتابات لحساب الغير شريطة أن يدلي المكتتب بتوكيل موقع ومصدق عليه بشكل قانوني من طرف  يتم

والنقود في  السندات حركات أنواع جميع بشأن توكيل)  صحيح بشكل التوكيلمع تحديد نطاق تطبيق  وكيله

ال يتوفر  األوامر بجمع المكلف كان وإذا(. مناجم رأسمال في الزيادة عملية في لالكتتاب خاص توكيل أو الحساب

 على هذه النسخة ، يجب عليه الحصول عليها وإرفاقها بورقة االكتتاب

 أو السندات حركاتالتي سيتم فيها تسجيل  لموكله لنقودالسندات وا حسابات مراجع تحديد الوكيل على ويجب 

 .العملية هذه موضوع مناجم، بأسهم المتعلقة النقود

 سنة شريطة أن تتم من طرف األب  44لحساب األبناء القاصرين الذين يقل عمرهم أو يساوي  يرخص باالكتتابات

، في حالة لم يسبق لهم التوفر األوامر بجمع المكلفونويلزم .  أو األم أو الوصي أو الممثل القانوني للطفل القاصر

في . الحصول على نسخة من دفتر الحالة المدنية الذي يبين تاريخ والدة الطفل القاصر عند االقتضاء على ذلك،

الحركات سواء في حساب مفتوح باسم الطفل القاصر، أو في حساب للسندات أو النقود مفتوح  لهذه الحالة، يتم نق

 باسم األب أو األم أو الوصي أو الممثل القانوني ؛

 تسيير المحفظة، ال يمكن للمسير االكتتاب لحساب الزبون الذي يتولى تسيير محفظته إال بعد تقديم في حالة توكيل ب

توكيل موقع بشكل قانوني ومصدق على صحته من طرف موكله أو توكيل بالتسيير إذا كان يتضمن حكما صريحا 

التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  وتعفى شركات التسيير من تقديم هذه اإلثباتات بالنسبة لهيئات. في هذا السياق

 التي تسيرها ؛

V.8. االكتتاب أفضلية حقوق ممارسة مسطرة  

 ماسكي لدى حصري بطلب التقدم االكتتاب أفضلية حقوق حاملي على يجب االكتتاب، أفضلية في حقهم لممارسة

 احتساب مع والوساطة إليه عموالت البورصة تضاف) الحسابات خالل فترة الكتاب وتسديد سعر االكتتاب الموافق 

 فترة متم قبل بطالنها طائلة تحت حامليهم طرف من االكتتاب أفضلية حقوق ممارسة ويجب(. الرسوم جميع

 .لالكتتاب الموافقة االكتتاب أفضلية حقوق تجميد على فورا الحساب ماسك وسيعمل. االكتتاب

تبليغ الئحة أوامر االكتتاب الجارية والتي تهم حقوق  البورصة شركات على يتعين االكتتاب، فترة إغالق وقبل

 .أفضلية االكتتاب لمودعي الزبناء الذين عبروا عن هذه األوامر

 تفويت أوامر تحويل يجب الرساميل، لسوق المغربية الهيئة منشور من I.2.27ناحية أخرى، وطبقا للمادة  من

 زبونها من مباشرة البورصة شركة توصلت إذا أنه بيد. الحسابات ماسكي خالل من البورصة شركة إلى الحقوق

 آخر في تأخذ أال البورصة شركات على يجب. الحقوق بهذه الفور على الحسابات مساك بإخبار فتقوم التفويت، بأمر

 .تحويلها تضمن ال التي الحقوق هذه على التفويت أوامر االكتتاب حقوق صالحية مدة من يوم

V.9. التخصيص كيفيات 

 كل يمتلكها التي االكتتاب أفضلية حقوق عدد مع بالتناسب للتخفيض قابلتخصيص األسهم المكتتبة على أساس غير  يتم

 .مكتتب
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 سيتم الصدد، هذا في. للتخفيض قابل بشكل االكتتاب للمساهمين يمكن ، للتخفيض قابل غير أساسعن االكتتابات على  فضال

 طلبهم حدود في للتخفيض قابل أساس على لالكتتابات للتخفيض قابل غير بشكل المكتتبة وغير المصدرة األسهم تخصيص

 .المملوكة األسهم مع وبالتناسب

V.11. الكسور معالجة  

القيام  (11)من األسهم و أو من الحقوق تكون من مضاعفات إحدى عشر  عدداعلى مساهمي مناجم الذين ال يمتلكون  يجب

 .االكتتاب فترة خالل الالزمة التصويت حقوق أو االكتتاب فترة قبل ألسهم،ا من لعدد السوق شروط وفقبشراء أو بيع 

VI. العمليات وتسجيل االكتتابات ودفع العملية مركزة كيفيات  

VI.1. االكتتاب أوامر مركزة  

التجاري وفا بنك بجمع جميع أوراق االكتتاب المعبئة  سيقوم االكتتاب، أوامر وجمع مناجم ألسهم الممركزة الهيئة باعتبارها

 . والمتعلقة بهذه العملية من لدن مؤسسات اإليداع المؤهلة

بورصة  وتبليغ مناجم إلدارة المكتتبة والمبالغ االكتتابات الئحة بتبليغ بنك وفا التجاري سيقوم االكتتاب، فترة نهاية وعند

 . يةالدار البيضاء بالنتائج العامة للعمل

على  2017يوليوز  25وكذا الالئحة المفصلة للمكتتبين للهيئة الممركزة داخل أجل أقصاه  االكتتاب أوراق تسليم ويجب

 . الثانية عشرة زواال السعة

 لدى المفتوح بنك وفا التجاري باسم المركزة حساب على الممارسة االكتتاب حقوق تحويل الحسابات ماسكي على ويتعين

 .ماروكلير المركزي الوديع

وعلى أساس قابل للتخفيض إلى  للتخفيض قابل غير أساس على االكتتاب مبالغ تحويل الحسابات ماسكي على ويجب

 .الرسوم جميع، يضاف إليها عموالت البورصة والوساطة مع احتساب  SRBMالتجاري وفابنك عبر 

أفضلية االكتتاب التي اشتراها المكتتب في  حقوق إنهاء وروف االكتتاب، فترة إغالق بعد عمل يوم ثالث أقصاه أجل وداخل

المطابقة للتجاري وفا  االكتتاب ورقة تبليغ الحساب ماسك علىالبورصة خالل الثالثة أيام األخيرة من نفس الفترة، يتعين 

االكتتاب الموافق عبر  مبلغتتمة حقوق االكتتاب إلى حساب المركزة على مستوى ماروكلير وإجراء تحويل  وتحويلبنك 

SRBM. 

VI.2. حساب في والتسجيل االكتتابات دفع 

 .ماروكلير لدى الجديدة األسهم بتسجيل بنك وفا التجاري يتكفل

ات تاب ت ة اك قدي صص ن بر ح  ع

ةتحرير المبالغ الموافقة لالكتتابات  يجب قدي صص ن بر ح هذه العملية للزيادة في رأس المال نقدا ومن خالل تسليم  في ع

 تاريخ أقصاه أجل داخل الممركزة للهيئة والمودع الوديع دفاترشيكات أو عبر تقييد في مدينية حساب المكتتب المفتوح على 

 .االكتتاب فترة إغالق

 .االكتتاب فترةاإلشارة بأن الشيكات يجب أن يتم تحصيلها قبل إغالق  وتجدر

( دون احتساب رسوم المبلغ المكتتب %0,1) البورصة عمولة إليه تضاف المكتتب المبلغ الدفعات مبلغ يساوي أن ويجب

دون احتساب رسوم المبلغ  %0,2)وعمولة التسديد والتسليم   (دون احتساب رسوم المبلغ المكتتب %0,6)الوساطة  وعمولة

 .اإليداع مؤسسات طرف من العموالتوتتم فوترة   . (المكتتب

 .العموالت مختلف على المضافة القيمة على ضريبة تطبيق وسيتم

 هذا موضوع ، للعملية خاص حساب في المبالغ هذه بدفع األوامر بجمع والمكلفة الممركزة الهيئة ، بنك وفا التجاري وسيقوم

 2الجديدة يوم التسليم في  األسهميل في حساب تاريخ التسج ويوافق. »زيادة في رأس المال  –مناجم  .« :  للمعلومات البيان

 .2017غشت 

ون دي صة ال قا بر م ات ع تاب ت  اك

دره  غ ق ل ب م شركة ب ى ال ثمار إل ت س ال ية ل ن وط ة ال شرك نوح من طرف ال مم اء ال شرك ساب ال صر ح م ح ت

 مهرد 670.006.506
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ساب ح صر هذا ال صحة ح لى  د ع مؤك رهم ال قري صدار ت إ ة ب شرك ات ال ساب بو ح ام مراق  و ق

 

جب  ر ي قري تاب و ت ت ة االك سطة ورق وا ون ب دي صة ال قا جاز م ن إن عاي سهم أن ت أل زة ل ممرك ئة ال ي ه لى ال ع

تها ص قا صود م ق م ون ال دي ساب ال صر ح شأن ح ة ب شرك ات ال ساب بي ح  مراق

عا  تم دف داع و ي سات اإلي س ها من طرف مؤ رت وت تم ف يم ت ل س ت د و ال سدي ت ساطة و ال و صة، ال بور عموالت ال

زة داخل أجل يقلا ىلع ةبيرضلا هيف امب) ممرك ئة ال ي ه ى ال تب إل ت ك م بة 01%) من طرف ال س ن ة ب ضاف م مة ال

تاب ت ترة االك خ إغالق ف اري صاه ت  أق

 .2017غشت  2الجديدة يوم التسليم في  األسهمتاريخ التسجيل في حساب  ويوافق

VI.3. العملية بتسجيل المكلفة البورصة شركة  

  .2017غشت  3يوم  البورصةسيتم تسجيل العملية في . العملية في بورصة الدار البيضاء بتسجيلالتجاري للوساطة  تتكلف

 . درهم للسهم 169 1إطار هذه العملية، أي  فييوافق سعر التسجيل سعر االكتتاب كما هو محدد 

VI.4. الباقي إرجاع كيفيات  

   .2017غشت  2النقود المتبقية لالكتتابات يوم  إرجاع سيتم

VI.5. العملية نتائج نشر كيفيات  

 طرف من نشرها سيتمكما  2017غشت  3 يوم البيضاء الدار بورصة طرف من اإلدراج نشرة في العمليةنشر نتائج  سيتم

 .2017غشت  4داخل أجل أقصاه  القانونية لإلعالنات صحيفة في مناجم مجموعة
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  لمناجم عام تقديم:  الثاني القسم
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I. مناجم نشاط  

  . البحث واالستغالل والتثمين: وتعمل حاليا في ثالثة قطاعات  1928مجموعة مناجم في سنة  إحداث تم

  واالبتكار والتنقيب المعادن وتثمين المعدني االستغالل عمليات في التحكم مجال في حقيقية مهارة مناجم مجموعة طورت

 . 2األخرى اإلفريقية للدول اليومومقاربة للتنمية المستدامة تصدرها 

 .على تحسين جودة اإلنتاج، واألمن ومناهجها لالستغالل والمردودية مناجم تعمل المؤهل، البشري رأسمالها خالل من

النحاس، ) واستخراج وتثمين وتسويق مختلف المعادن و هي المعادن األساسية  التنقيب في لمناجم التاريخية المهنة وتتمثل

 عن الصادرة( النيكل،إلخ الكوبالت، كاتود)  الخاصة والمعادن( والفضة الذهب)  النفيسة والمعادن(  الرصاص الزنك،

 (.الفليورين)  النافعة المواد وأخيرا المائي المعدني النشاط

 

II. مناجم رأسمال عن معلومات  

II.1. عامة معلومات  

سهما  699 158 9ويوزع على . درهم وهو محرر بالكامل 900 869 915رأسمال مناجم  ،يبلغ2017أبريل  30غاية  إلى

 .درهم للسهم 100 درهابقيمة اسمية ق

II.2. المساهمين بنية وتاريخ بنية  

 : يلي كما األخيرة سنوات الثالث خالل مناجم مساهمي بنية تطورت

 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014  

من رأس  %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات

من رأس  %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات

 رأس من %

 وحقوق المال

 التصويت

 السندات عدد
 المساهمون

 لالستثمار الوطنية الشركة 625 457 7 81,4% 625 457 7 81,4% 625 457 7 81,4%

 للتقاعد المغربي المهني الصندوق 137 581 6,3% 286 654 7,1% 286 654 7,1%

 متداولة أسهم – متنوعون مساهمون 937 119 1 12,2% 788 046 1 11,4% 788 046 1 11,4%

  المجموع 699 158 9 100,0% 699 158 9 100,0% 699 158 9 100,0%

 مناجم :  المصدر

 ،2016دجنبر  31غاية  وإلى. مناجمفي رأسمال  %5الصندوق المهني المغربي للتقاعد عتبة  اجتاز ،2014مارس  21 في

 .كةفي رأسمال الشر  %7,1الصندوق المهني المغربي للتقاعد يمتلك  بات

 

 . يهم بنية مساهمي مناجم خالل الثالث سنوات األخيرة رئيسييتم تسجيل أي تغيير  لمما سبق،  باستثناء

                                                      
 برازافيل والكونغو غينيا السودان، الغابون، ، الديمقراطية الكونغو جمهورية 2
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III. اإلدارة مجلس  

 : التالي الشكل على مناجم إدارة مجلس يتشكل ،2017أبريل  30غاية  إلى

 مع العالقة

مناجم مجموعة  
االنتداب مدة انقضاء  التعيين مصادقة / تجديد آخر 

 الوظيفة

 الراهنة
اإلدارة مجلس أعضاء  

 الرئيس المدير

 العام

الجمعية العامة التي ستبت في 

 2020حسابات 

العامة بتاريخ  الجمعية

27/05/2016 
28/01/2016 

المدير الرئيس  

العام    
 التومي عماد

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2019حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

22/05/2014 04/06/2002 
 مجلس عضو

 إدارة
 الحكيمي جاي باسم

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2020حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

15/05/2015 
09/11/2009 

 مجلس عضو

 إدارة
 الورياغلي  حسن

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2020حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

15/05/2015 11/03/2015 
 مجلس عضو

 إدارة
 عروب رمسيس

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2021حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

27/05/2016 
10/09/2015 

 مجلس عضو

 إدارة
 قصار نفيسة

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2016حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

27/05/2011 27/05/2011 
 مجلس عضو

 إدارة

 لالستثمار الوطنية الشركة

 طود أيمن يمثلها

إدارة مجلس عضو  

الجمعية العامة التي ستبت في 

 2019حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

27/05/2014 16/09/1996 
 مجلس عضو

 إدارة

الوطني  المكتب

 والمعادنللمحروقات 

 بنخضراء أمينة وتمثله

إدارة مجلس عضو  
الجمعية العامة التي ستبت في 

 2019حسابات 

الجمعية العامة بتاريخ 

27/05/2014 04/06/2002 
 مجلس عضو

 إدارة

 حسن ويمثلها سيجر

 الورياغلي

 مناجم : المصدر 

 

 لالستثمار الوطنية الشركة انتداب مدة تجديد 2017يونيو  16مشروع قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  يقترح

مشروع القرارات ذاته  يقترحمن ناحية أخرى، . طود في مجلس اإلدارة لمدة نظامية تصل لست سنوات أيمن بالسيد ممثلة

 .المجيدي منير السيد سيجر لشركة الدائم الممثل تغيير تسجيل
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IV. القانوني التنظيمي الهيكل  

أبريل  30 غايةويتمثل الهيكل التنظيمي للمجموعة إلى . مناجم شركات تابعة لها على المستويين الوطني والدولي تمتلك

 : كما يلي  2017

 2017أبريل  30الهيكل التنظيمي القانوني للمجموعة إلى غاية 

 

  مناجم : المصدر 

MANAGEM

TECHSUB SMICTTREMINEXAGM

SAMINE SOMIFER

CMG

50,02% 100,00% 99,77% 80,25%98,46%

1,41%

100,00% 100,00%

70,77%

6,15%

49,98%

LUAMBO MINING

RDC

MANACONGO

RDC

MANADIST 

Suisse

COMISA

Congo Brazzaville

TANGANYIKA Mng

RDC

LAMIKAL

RDC

MANAGEM GABON  

Gabon

Multimineral

Suisse

100% 100%

Périmètre International

BUNKEA Mng

RDC

SAGAX 

Maghreb

99,97%

Cie minière 

de Saghro

Cie minière 

d’Oumjrane

Cie Minière 

de Dadès

100,00%

100,00% 100,00%

MANATRADE 

Suisse

LUKUGA (LAMILU)

RDC

MANACI

Côte d’Ivoire

REG 

Gabon  

BUKIMA

Burkina Faso

MANAGUINEE

Guinée

70%

15,25%

65%

70%

75%

100%

100%

95%

65%

100%

100%

100%

4,75%

5%

5%

99,9%

SMM

Guinée

MANACET

Tanger

MALIMA

Mali

NIGEIM Bloc 9 

MCM

Soudan

85%

89%

MANAGOLD

Emirats Arabes Unis

BAYLA

Guinée
MANUB Bloc 15 

78%

80%

80%

40%

85%

Tradist

Emirats Arabes Unis

80%

20%

100% 100%

MANAGEM International

Suisse

5%

5%
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  مناجم لمجموعة المالية الوضعية:  الثالث القسم
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I. والتكاليف للعائدات الموطد الحساب  

 : 2016 – 2014لعائدات وتكاليف مجموعة مناجم في الفترة  الموطد الحساب مجاميع تطور أدناه الجدول يعرض

مناجم: المصدر    

II. الموطدة الحصيلة  

 : 2016 – 2014يعرض الجدول أدناه تطور الحصيلة  الموطدة  لمجموعة مناجم في الفترة 

 بماليين الدراهم 2014 2015 2016 15-14 التطور 16-15 التطور

المعامالت رقم 839,8 3 317,0 4 376,9 4 12,4% 1,4%  

األخرى النشاط عائدات 90,4 41,3- 12,7- 100,0%-> 69,3%  

االعتيادية االنشطة عائدات 930,2 3 275,7 4 364,2 4 8,8% 2,1%  

المخزونات تغير من صافية مشتريات 691,30 1 1727,9 636,9 1 2,2% 5,3%-  

اإلجمالي الهامش 238,9 2 547,8 2 727,3 2 13,8% 7,0%  

329 pbs 71 pbs 62,3% 59,0% 58,3% ( رقم المعامالت  /اإلجماليالهامش )  

أخرى خارجية تكاليف 853,8- 897- 864,4- 5,1% 3,6%-  

المستخدمين مصاريف 824,2- 905,3- 945,4- 9,8% 4,4%  

ورسوم ضرائب 56,9- 65,8- 56,0- 15,6% 14,9%-  

االستغالل ومخصصات إهالكات 890,1- 876,9- 883,4- 1,5%- 0,7%  

لالستغالل أخرى تكاليف( عائدات) 832,1 807 697,1 3,0%- 13,6%-  

لالستغالل الجارية النتيجة 446,0 609,8 675,2 36,7% 10,7%  

األصول تفويت 1 0,2 0,4 80,0%- 100,0%<  

المالية األدوات على نتائج 0,4- 5,3 6,6- 100,0%< 100,0%->  

لالستغالل أخرى جارية غير وتكاليف عائدات 0,7- 1,9 3,4 100,0%< 76,7%  

التشغيلية األنشطة نتيجة 445,9 617,2 672,5 38,4% 9,0%  

107 pbs 268 pbs 15,4% 14,3% 11,6% رقم المعامالت /التشغيل نتيجة)  التشغيلي الهامش  

الفوائد عائدات 12,7 13,6 12,6 7,1% 7,6%-  

الفوائد تكاليف 176,6- 206,6- 206,0- 17,0% 0,3%-  

الصافية المالية االستدانة تكلفة 163,9- 193,0- 193,4- 17,8%- 0,2%-  

أخرى مالية وتكاليف عائدات 28,6 57,7- 45,5 100,0%-> 100,0%<  

المالية النتيجة  135,3- 250,7- 147,9- 85,3%- 41,0%  

المدمجة الشركات على الضريبة قبل النتيجة 310,6 366,5 524,6 18,0% 43,1%  

350 pbs 40 pbs 12,0% 8,5% 8,1% (رقم المعامالت /الضريبة قبلالنتيجة ) الضرائب قبل الهامش 

األرباح على الضريبة 88- 95,9- 110,0- 9,0% 14,7%  

مؤجلة ضرائب 3,1 13,1- 17,3- 100,0%-> 32,4%  

الموطد المجموع أرباح صافي 225,7 257,5 397,2 14,1% 54,2%  

311 pbs 9 pbs 9,1% 6,0% 5,9% (رقم المعامالت  /األرباح صافي)  الصافي الهامش  

أقلية فوائد 43,8 52,6 108,7 20,1% 100,0%<  

األرباح صافي من المجموعة حصة 181,9 204,9 288,5 12,6% 40,8%  

السهم حسب الربح 19,9 22,4 31,5 12,6% 40,6%  

-15التطور 

16 

-14التطور 

15 
 بماليين الدراهم 2014 2015 2016

   
 أصول    

 فارق الشراء 318,2 319,5 319,8 0,4% 0,1%

 أصول ثابتة غير ملموسة 198,0 1 467,4 1 960,1 1 22,5% 33,6%

 أصول ثابتة ملموسة 390,0 4 477,5 4 382,1 4 2,0% 2,1%-

 عقارات االستثمار 26,6 26,3 25,9 1,3%- 1,5%-
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مناجم: المصدر   

  

 أصول مالية أخرى 299,5 279,8 304,2 6,6%- 8,7%

 ضرائب مؤجلة أصول 248,9 279,7 272,7 12,4% 2,5%-

غير جارية أصول 481,3 6 850,1 6 264,7 7 5,7% 6,1%  

 أصول مالية أخرى 3,6 7,3 3,7 100,0%< 49,3%-

 مخزونات جارية 638,0 622,0 594,8 2,5%- 4,4%-

-30,6% -1,3% 422,3 608,4 616,6 
 ديون زبناء

 

 مدينون جاريون آخرون 366,7 1 663,1 1 721,3 1 21,7% 3,5%

 الخزينة وما يعادلها 128,0 384,3 502,5 100,0%< 30,8%

جارية أصول 752,9 2 285,2 3 244,6 3 19,3% 1,2%-  

 مجموع األصول 234,2 9 135,3 10 509,3 10 9,8% 3,7%

     
 

-15التطور 

16 

-14التطور 

15 
 بماليين الدراهم 2014 2015 2016

     
 خصوم

 رأس المال 915,9 915,9 915,9 0,0% 0,0%

اإلصدار واإلدماج عالوات 784,0 784,0 784,0 0,0% 0,0%  

 احتياطيات 475,3 1 325,1 1 328,5 1 10,2%- 0,3%

 فوارق التقييم 93,4 203,3 230,9 100,0%< 13,6%

 حصة المجموعة من صافي األرباح 181,9 204,9 288,5 12,6% 40,8%

 حصة المجموعة من الرساميل الذاتية 450,4 3 433,1 3 547,7 3 0,5%- 3,3%

 فوائد أقلية 447,2 434,0 471,6 2,9%- 8,7%

 الرساميل الذاتية للمجموع الموطد 897,7 3 867,1 3 019,4 4 0,8%- 3,9%

 مخصصات احتياطية 52,8 54,6 54,4 3,5% 0,4%-

 منافع المستخدمين 112,4 127,5 156,1 13,5% 22,4%

 ديون مالية غير جارية 182,3 2 271,4 2 988,4 1 4,1% 12,5%-

 ضرائب مؤجلة خصوم 9,6 11,9 17,8 23,7% 49,6%

 دائنون غير جاريين آخرين 24,1 18,1 12,6 24,8%- 30,3%-

 خصوم غير جارية 381,2 2 483,6 2 229,3 2 4,3% 10,2%-

 ديون مالية جارية 137,0 1 741,1 1 238,5 2 53,1% 28,6%

 ديون ممونين جارية 779,5 977,0 902,0 25,3% 7,7%-

 دائنون جاريون آخرون 039,0 1 066,5 1 120,2 1 2,7% 5,0%

 خصوم جارية 955,4 2 784,6 3 260,6 4 28,1% 12,6%

 مجموع الخصوم 234,2 9 135,3 10 509,3 10 9,8% 3,7%
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  المخاطر عوامل:  الرابع القسم
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 : أدناه مبينة هي كمامجموعة مناجم بعض المخاطر،  يعترضلطبيعة أنشطته،  بالنظر

I. األولية المواد أسعار بتغير المتعلقة المخاطر 

 ارتفاعويمكن أن يتأثر رقم معامالتها بشكل حساس ب. في األسواق الدولية تحدد بأسعار مبيعاتها ترتبطنشاط مناجم،  بحكم

 .األولية المواد أسعارأو انخفاض 

 التي للمنتجات بالنسبةيمكن أن تلجأ مناجم ألدوات التغطية  المواد األولية، بتغيراتمن مخاطر التقلبات المتعلقة  للحد

 . منظمة أسواق في معالجتها وتتم تسوقها

المنتجات المباعة ، من خالل التركيز على  لتنويع أساسا ويهدفهذه المخاطر بعين االعتبار  مناجم تطوير مخطط ويأخذ

)  والطويل المتوسط األمد على واعدة جد بمؤشرات ومنتجات( مواد نفيسة)  مرتفعمنتجات يكون عامل مقاومتها جد 

 (.الزنك الكوبالت، النحاس،

لمنتجاتها التي  »الكلفة النقدية  «اإلشارة إلى مرونة مناجم في مواجهة تغيرات أسعار المواد األولية بالنظر لتنافسية  وتجدر

 .تتخذ موقعا مهما مقارنة مع المنافسة

II. الصرف مخاطر  

لرقم  يمكنلهذا الغرض، . أقل باليورو وبدرجةمن طرف مناجم للتصدير في معظمها بالدوالر  المنجزةالمبيعات تحرير  يتم

 .الصرف أسعار بتغير ملحوظ بشكل يتأثر أن المبيعات

تجدر اإلشارة إلى أن هذه المخاطر يمكن . مناجم لعقود تغطية مخاطر الصرف تلجأأجل الحد من مخاطر الصرف،  من

 .األولية المواد وأسعار الدوالر بين الموجود االرتباط خالل من منها التخفيف

III. واالحتياطيات بالموارد المرتبطة المخاطر  

 المنجماستنفاذ المخزونات، يقفل  عندوفي هذا الصدد، . الستغالل شركة معدنية أساسيا عنصرا المعادن احتياطيات تشكل

 .الشركة استغالل ويتوقف

 اكتشافية مؤهالت تمثل جودة ذات معدنية مصادر على تتوفر باعتبارها المخاطر هذه من التخفيف يمكن لمناجم، وبالنسبة

على  للتنقيبوبالفعل، تخصص مناجم كل سنة ميزانية مهمة . و تكلفة ضعيفة لعملية البحث للتنقيبومردودية جيدة  مهمة،

 يحد مما المعادن، من تموينية موارد عدة على تتوفر علهاويجالصعيدين الوطني والدولي، بشكل يرفع من مواردها المحلية 

 .المخاطر من

يتم افتحاصه حسب المعيار ( إلخ الموارد، جودة االكتشافات، حصيلة)  االستغالل حيث من مناجمأداء  بأن اإلشارة وتجدر

 .من طرف مكتب دولي « NI 43-101 »الكندي 

المعرفة المعمقة للموقع  إن.المعادن استغالل شركة إنتاج لمستوى مهما متغيرا المعادن من المحتوى يبقىناحية أخرى،  من

باحتواء تغير المحتويات  هامناجم مما يسمح  تمتلكهاوالتحكم في مناهج اإلنتاج والخبرة في البحث والتطوير كلها مؤهالت 

المتوسطة للتقرب قدر اإلمكان من أو مواكبة منحنى المحتويات  قارالمتوسطة التي يتم إحصاؤها سنويا داخل مجال 

 .منجم بكل الخاص االستغالل برنامج أعدهاالمعطيات التوقعية التي 

IV. التقنية المخاطر  

 للمناجم معمقة معرفة مناجم تمتلك المخاطر، هذه والحتواء. المعادن الستغالل نشاط بأي التقنية المخاطر ترتبط

 .الكبيرة خبرتها عن فضال اإلنتاج، مراحل في والتحكم والتجهيزات

وتسمح هذه المقاربة بتحديد . ومخبرية وتجارب قبل اإلنتاج نموذجيةيخص المشاريع الجديدة، تجري مناجم تجارب  وفيما

 .االستغالل مرحلةالمشاكل المحتملة التي يمكن أن تنشأ عند بداية االستغالل وتقديم التصحيحات الالزمة لحسن سير 

V. والبيئة ةبالسالم المتعلقة المخاطر  

 مئات إلى تصل أنالتي يمكن  باألعماقلخصوصية األشغال المتعلقة بالمهن والمناجم و التعدين المائي والخاصة  بالنظر

 .والمستخدمين باالستغالل المخاطر بعض تحيط أن يمكن ، خطيرة منتجات مع والتعامل األمتار
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 .اإلنتاج ومواقع المناجم في السالمة تعزيز تروم برامج عدة مناجم وضعت منها، وللحد

بتكييف أدوات إنتاجها وتأهيل مواقعها لالقتراب من المعايير الدولية في  خاصةالصعيد البيئي، وضعت مناجم برامج  وعلى

 مما المفترضة بالمخاطر اإلحاطة وفي هذا اإلطار، يتم القيام بفحوصات منتظمة . هذا المجال واستباق التنظيمات المحلية

 .البيئية مؤشراتها من تدريجيا يحسن

VI. التنظيمية بالقوانين المتعلقة المخاطر  

 تستفيد التي االمتيازات هذه مراجعة ويمكن. المصدرة المعدنية االستغالل لشركات الجبائية سيما ال التحفيزات بعض منحت

 . منها أو إلغاؤها مما سيؤثر على نشاط و أو مردودية مناجم

تبقى  ،2008عليها في قانون المالية  المنصوصيجي للقطاع المعدني ومراجعة االمتيازات الضريبية للطابع االسترات بالنظر

 . مخاطر مراجعة هذه االمتيازات الجبائية محدودة

VII. الخارج في بالنشاط المتعلقة المخاطر 

تتعلق باألنظمة المحلية واالستقرار السياسي  مخاطرتحيط بمجموعة مناجم  الدولي، الصعيد على المرتقبة للتطورات بالنظر

 مردودية أهداف في إدماجها يتم دام مابيد أن هذه المخاطر يمكن التخفيف من مداها . في الدول التي تشتغل بها المجموعة

 .الجغرافي التنويع استراتيجية عير منها التخفيف يتم كما. المشاريع

VIII. االجتماعية المخاطر  

 امتيازات ومنح االجتماعيين الشركاء مع الدائم والحوار لالستماع سياسة خالل من االجتماعية المخاطر مناجم تدبر

 .المجموعة رؤية وضع في وانخراطهم المستخدمين الحتياجات تستجيب
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IX. الترخيصات تجديد بعدم المتعلقة المخاطر  

 مماتطبق مجموعة مناجم بشكل صارم المسطرة اإلدارية المعمول بها  المخاطر المتعلقة بعدم تجديد الترخيصات، لتجنب

 . يسمح بتسليم هذا التجديد

 : في المسطرة هذه وتتمثل

 السابقة التي تم إنجازها على الترخيص المطلوب تجديده وكذا المصاريف المنجزة باألشغالتقرير  إعداد . 

 االستغالل إطار في تعبئتها ستتم تيال الميزانيات وكذا التوقعية باألشغال تقرير إعداد. 

 اإلدارة تمكين أجل من الميدان في تلقائية تنظيمية تحريات موضوع تجديدها المطلوب االستغالل ترخيصات تشكل 

 .المنجزة األشغال بمعرفة

X. الطبيعية بالكوارث المرتبطة المخاطر  

 مشروع أي إطالق قبل مناجم تقوم كالفيضانات، الطبيعية الظواهر هذه مثل فيها تتسببمن األضرار التي يمكن أن  للوقاية

 : استثماري

 البيئي التأثير بدراسة 

 إلخ واإلنذار، لإلخالء ومخطط للحريق شبكات وضع في يتمثل للسالمة مخطط وضع 
. 

عند االقتضاء  تغطيتأمين  عقود إبرام عبر المحتملة الطبيعية الظواهر من مناجم مجموعة تحتمي ذلك، على عالوة

 .اإلنتاج توقف وتعويض المخزونات وخسائرالخسائر المادية المحتملة 

XI. مناجم بزبناء المرتبطة المخاطر  

المدرجة في ( إدراج حديث) كالفضة الذهب والزنك والرصاص والنحاس والكوبالت  معادنمجموعة مناجم بتسويق  تقوم

بيد أن . فقدان زبون محتمل شبه منعدمة بفعل حضور صانعي األسواق مخاطرفي هذا الصدد، تعتبر . األسواق الدولية

 . وتوسيع محفظة الزبناء للمصادقة، تدبر هذه المخاطر عبر مناهج ( اوكسيد الزنك والفليورين)  الخاصةبعض المنتجات 
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  تنبيه

المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق ال تمثل المعلومات الواردة أعاله سوى جزء من بيان 

 13/06/2017بتاريخ  VI/EM/015/2017الرساميل تحت المرجع رقم 

 .الفرنسية باللغةبقراءة بيان المعلومات كامال والموضوع رهن إشارة العموم  ربية لسوق الرساميلوتوصي الهيئة المغ

 

 

 

 


