
 
 

 لقرض الفالحي للمغربا
  ملخص بيان المعلومات

 درھم 1.000.000.000المبلغ اإلجمالي للعملية:  –إصدار سندات اقتراض تابعية 
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  تنبيه
  
الھيئة المغربية  طرف من للمغرب الفالحي للقرض تابعية إقراض سندات بإصدار المتعلق المعلومات بيان على التأشير تم

 2017شتنبر  20 بتاريخ لسوق الرساميل

بمقره   في المقر الرئيسي للقرض الفالحي للمغرب في كّل وقت عمومموضوع رھن إشارة ال الكامل نّص بيان المعلومات

 : الماليين المستشارين لدى متوفر أو 10000-49االجتماعي بساحة العلويين ص.ب.

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

)���� ).05.22.23.76.02: ا�

� 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�����ء ا

)���� ).05.22.23.97.60: ا�
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 3   ا��رض ا��
	� ����رب

I- تقديم العملية  
  

 ا�*�,�� أھ�اف .1

لتنمية االستراتيجية  للمغرب الفالحي ومن خالل ھذا البرنامج، يھدف القرض إلى مواجھة تحديات خطة ا
ع تجديد التزامه في إطار مھمته في مجال الخدمة العامة. إن الغرض الرئيسي من إصدار السندات م

لثانوية ھو:  ا

 برمته، وبشكل أكثر تحديدا قطاع الزراعة والصناعة الزراعية؛ قرويتمويل ودعم العالم ال- 

التالي الراھنة التنظيمية الذاتية األموال تعزيز -   ة (المالءة والسيولة).تعزيز النسب االحترازي وب

  

  ا�*�,�� ھ�0,� .2

 :أشطر 8 على تقسيمه وسيتمّ . درھم 1.000.000.000 إلى المعلومات بيان في الواردة اإلصدار لعملية اإلجمالي المبلغ يصلُ 
  

 -  : ، للتعديل قابل سعرالشطر 'أ' اً  النھاية في الشطر ھذا سداد سيتم. البيضاء الدار ببورصة مدرج سنوي
ياً  مبلغاً  وسيھمّ  نواتس 7 مدى على  100.000 تبلغ اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمال

 .تابعي سند لكل درھم

 7 مدى على النھاية في الشطر ھذا سداد سيتم. البيضاء الدار ببورصة مدرج ثابت، الشطر 'ب':سعر - 
اً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات بلغ اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمالي  سند لكل درھم 100.000 ت
 . تابعي

لتعديل قابل الشطر 'ت': سعر -  ، ل اً لتداول قابل سنوي  سيتم). البيضاء الدار ببورصة مدرج غير( بالتراضي ل
لنھاية في الشطر ھذا سداد ياً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات 7 مدى على ا  درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمال
قيمة  .بعيتا سند لكل درھم 100.000 تبلغ اسمية ب

لتداول قابل ثابت، الشطر 'ث': سعر -  . البيضاء الدار ببورصة مدرج غير( بالتراضي ل تم)  ھذا سداد سي
لنھاية في الشطر لياً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات 7 مدى على ا  اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجما

بلغ   .تابعي سند لكل درھم 100.000 ت

نھاية في الشطر ھذا سداد سيتم. البيضاء الدار ببورصة مدرج ،سنوياً  للتعديل قابل سعرالشطر 'ج':  -   ال
اً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات 10 مدى على بلغ اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمالي  100.000 ت

 .تابعي سند لكل درھم

تم. البيضاء الدار ببورصة ومدرج ثابت سعرالشطر 'ح':  -   10 مدى على النھاية في الشطر ھذا سداد سي
اً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات بلغ اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمالي  سند لكل درھم 100.000 ت
 .تابعي

، للتعديل قابل الشطر 'خ': سعر -  اً التراضي للتداول قابل سنوي  سيتم). البيضاء الدار ببورصة مدرج غير( ب
لنھاية في الشطر ھذا سداد اً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات 10 مدى على ا  درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمالي
قيمة  .تابعي سند لكل درھم 100.000 تبلغ اسمية ب

لتداول قابل ثابت، الشطر 'د': سعر -   ھذا سداد سيتم). البيضاء الدار ببورصة مدرج غير( بالتراضي ل
لنھاية في الشطر اً  مبلغاً  وسيھمّ  سنوات 10 مدى على ا ي  اسمية بقيمة درھم 1.000.000.000 بقيمة إجمال

بلغ  .تابعي سند لكل درھم 100.000 ت

 
  درھم. 1.000.000.000ال ينبغي في أي حال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي الُمخصص لألشطر الثمانية السالفة الذكر 

 

  المعلومات. بيان في الوارد النحو على والمعينين المغربي للقانون الخاضعين المؤھلين المستثمرين على اإلصدار ھذا يقتصر

 مقدور في يبقى حين في .األولي السوق داخل 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
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 طبيعة السندات
 المقيدة و) ماروكلير( المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .مؤھلينال المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

 درھم  1.000.000.000 سقف الحصة

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

 من العملية مع احتساب اليوم األول واألخير  2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2024اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 100و 80ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  سعر فائدة قابل للتعديل سنوياً. 

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

  2.37% أي 2017شتنبر  13بنك المغرب بتاريخ  نشرھا والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

 و %3.17أي بنسبة تبلُغ ما بين . مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  100إلى  80 بنسبة المعدل ھذا ويزداد

3.37%  

 القرض الفالحي للمغربمن قبل  2017أكتوبر  6ال يتجاوز  االسمي في موعد سوف يتم نشر سعر الفائدة

  .رسميةاعالنات  جريدةفي 

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

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

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

  خالل السنة االولى لإلصدار.  )أساسيةنقاط  100إلى   80 نسبةالمحددة (

 نةس مرور تاريخ قبل تداول أيام 5 عن يقل ال ما قبل من قبل القرض الفالحي للمغرب البورصة إبالغ ويتم
  .وسيتم نشرھا في جريدة إعالن رسمية ضمن نفس اإلطار الزمني

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

في حالة عدم توفر السعر المرجعي مباشرة على منحنى مؤشر السوق الثانوية، سوف يتم تحديد من قبل 

 ..)قاعدة النقدية (أسبوعا  52التكامل الخطي للمدتين المؤطرتين  لمدة  

أسبوع للنسبة النقدية   52التكامل الخطي بعد تحويل النسبة الحسابية الموافقة لمدة اكبر من  وسيتم ذلك

 .المعادلة له

  صيغة الحساب ھي:

  ؛ ك x /360)1 -) ^ (ك / العدد الدقيق لأليام *)) 1((معدل اكتواري + 

  أسبوعا. 52: نضج المعدل االكتواري أكبر من ك حيث

 يوما. 366أو  365* العدد الدقيق لأليام: 

 

 الفوائد
 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي ،اإلنتفاع تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم
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  :أي نقدي، أساس على الفوائد تساباح 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 الطريقة على مناقصة

سنوات  10'ج' و'خ' (على مدة  سنوات بسعر ثابت)، ثم الشطرين 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 ويةالثان 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

 .مغربال 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 طبيقت 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 سمالرأ 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 ه،خارج

 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 قوقالح 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 2017 اكتوبر 06 في إدراجھا ريختا ويُحّدد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في

  .OCAMGالشريط  تحت السندات

" 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" أ" الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 تمثيل حاملي السندات
، ُيقرر مجلس 95-17الفقرتان األولى والثانية من القانون رقم  300ى والمادة الفقرة األول 299للمادة طبقاً 

مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. سيكون  تعيين السيدمحمد حديد كوكيل الجماعيةاإلدارة 
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عية التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. كما يلتزم مجلس اإلدارة الجما

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
 المركزي الوديع لدى تسجيلھا عبر المادي طابعھا من مجردة تابعية إقتراض سندات

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في المقيدة و) ماروكلير(

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2024اكتوبر  11 خ االستحقاقتاري

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 100و 80ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على طريقة  المحسوب سنوات 7 لمدة الخزينة سعر يحدد اعتماد على سندات إلى سعر ثابت: بالرجوع
 13المغرب يوم  بنك عنه علنا عية للسوق كماالثانوي لألسعار المرج االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

أي ما بين  أساسية. نقطة 100و 80بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة   ،3.01% أي 2017شتنبر 
 .4.01% و %3.81

 من الثانوي المنحى من تحسب سنوات تعاين او 7 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد
  .الخزينة سندات

من قبل القرض  2017أكتوبر  06نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز  سوف يتم

 .في جريدة اعالنات رسمية الفالحي للمغرب

 الفوائد

من كل سنة. ويتم سداد الفوائد في  اكتوبر 11، أي في  اإلنتفاعيتم صرف الفوائد سنويا في ذكرى تاريخ 

إن لم يتطابق ھذا اليوم مع يوم عمل. أما فيما يتعلق  كتوبرا 11اليوم نفسه أو في أول يوم عمل بعد تاريخ 

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

 (القيمة اإلسمية * السعر اإلسمي).

 طريقة التخصيص

بسعر ثابت)،  سنوات 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 مغربلل 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 ىإل 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. ادلالستخم 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 داتفي سن اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع'  ب ' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 
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 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 نصوصالم 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 عيةالتاب 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 درھاتص 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

 السنداتتداول 
 يوجد ال. الدارالبيضاء 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 ضاءالدارالبي بورصة في ،" ب " الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

 2017 اكتوبر 06في  إدراجھا تاريخ وُيحدّد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

  .OCAMHالشريط  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 وييسا 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 " ب " الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 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 

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

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

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   7 مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من كتتابمدة اال

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2024اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 100و 80ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  ياً. سعر فائدة قابل للتعديل سنو

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

 ھذا ويزداد 2.37% أي 2017شتنبر  13بنك المغرب بتاريخ  نشرھا الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

  %3.37 و %3.17ما بين  أي بنسبة تبلغُ . مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  100إلى   80 بنسبة المعدل

من قبل القرض الفالحي  2017أكتوبر  06سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .في جريدة اعالنات رسمية للمغرب

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

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

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

  خالل السنة االولى لإلصدار.  )أساسيةنقاط  100إلى   80 نسبة( المحددة

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

 .سنة مرور

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

في حالة عدم توفر السعر المرجعي مباشرة على منحنى مؤشر السوق الثانوية، سوف يتم تحديد من قبل 

 ..)يةقاعدة النقد (أسبوعا  52التكامل الخطي للمدتين المؤطرتين  لمدة  

أسبوع للنسبة النقدية   52وسيتم ذلك التكامل الخطي بعد تحويل النسبة الحسابية الموافقة لمدة اكبر من 

 .المعادلة له

  صيغة الحساب ھي:

  ؛ ك x /360)1 -) ^ (ك / العدد الدقيق لأليام *)) 1((معدل اكتواري + 

  أسبوعا. 52: نضج المعدل االكتواري أكبر من ك حيث

 يوما. 366أو  365قيق لأليام: * العدد الد

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

  :أي نقدي، أساس على الفوائد احتساب فسيتمّ  وي،السن 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  10)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة سنوات بسعر ثابت 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 اماالنقس أو االندماج

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

 ويكون. وواجباتھا قھاحقو 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 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 موضوع التابعية للسندات الحقوق نفس

 .معينة ضمانة أية موضوع للمغرب الفالحي القرض عن الصادرة التابعية لسنداتا 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 داراإلص شروط تفرضه قيد أي يوجد ال. )البيضاء

 تمثيل حاملي السندات

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

. سيكون مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د' 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. 

 المغربي القانون القانون المطبق

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

 .المؤھلين المخرطين لدى حسابات

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

  سنوات  7 مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2024اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 100و 80ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

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

 13المغرب يوم  بنك عنه علنا  الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

أي ما بين  .أساسية نقطة 100و 80بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة  ،3.01% أي 2017 شتنبر 

 .4.01% و %3.81

 من الثانوي المنحى من تحسب سنوات تعاين او 7 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد
 .الخزينة سندات

 من قبل 2017أكتوبر  06سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 
  .في جريدة اعالنات رسمية القرض الفالحي للمغرب 

 الفوائد

 اليوم في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا ائدالفو صرف يتم

 بمراجعة يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه

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

 اإلسمي). السعر*  اإلسمية يمة(الق

 طريقة التخصيص

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

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

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

 سداد الرأسمال 

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

 عنه تبيتر 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

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

 .خرىاأل 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 وند 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'  ث ' للشطر بعيةالتا السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 
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 رتبة السلف 

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

 السندات ذهھ سداد على الحصول في المكتتبين وحقوق المساھمين والتزامات الخسائر لتخصيص المحاسبية

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

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

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

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

 .االقتضاء عند مبلغھا مع بالتناسب

 المحافظة على رتبة السلف

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

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

 .القرض ھذا موضوع التابعية للسندات الحقوق

 .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
). البيضاء 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 قاً طب

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

ما يلتزم مجلس اإلدارة الجماعية بالدعوة التاريخ الفعلي لقرار التعيين ھذا ھو موعد فتح االكتتاب للسندات. ك

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

 .نالمؤھلي المخرطين لدى حسابات في

 سندات لحاملھا  الشكل القانوني للسندات

درھم   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات   10 مدة االقتراض

 العمليةمع احتساب اليوم األول واألخير من  2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2027اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110 و 90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  سعر فائدة قابل للتعديل سنوياً. 

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

 2.37% أي  2017شتنبر  13بنك المغرب بتاريخ  نشرھا والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

 3.27%أي بنسبة تبلُغ ما بين . مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  110إلى  90 بنسبة المعدل ھذا ويزداد

  .  %3.47و

من قبل القرض الفالحي  2017أكتوبر  06ال يتجاوز سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد 

  .في جريدة اعالنات رسمية للمغرب

 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

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

  خالل السنة االولى لإلصدار. )أساسيةنقاط  110إلى  90 (المحددة 

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

  .تم نشرھا في جريدة إعالن رسمية ضمن نفس اإلطار الزمنيوسي

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

في حالة عدم توفر السعر المرجعي مباشرة على منحنى مؤشر السوق الثانوية، سوف يتم تحديد من قبل 

 ..)قاعدة النقدية (أسبوعا  52التكامل الخطي للمدتين المؤطرتين  لمدة  

أسبوع للنسبة النقدية   52مل الخطي بعد تحويل النسبة الحسابية الموافقة لمدة اكبر من وسيتم ذلك التكا

 .المعادلة له

  صيغة الحساب ھي:

  ؛ ك x /360)1 -) ^ (ك / العدد الدقيق لأليام *)) 1((معدل اكتواري + 

  أسبوعا. 52: نضج المعدل االكتواري أكبر من ك حيث

 يوما. 366أو  365* العدد الدقيق لأليام: 

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

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

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

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

 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 اإذ

 .سابق إصدار سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع' ج' 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 ائدوفو 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 اسببالتن 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 داتللسن 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"  ج " للشطر المخصصة التابعية السندات تعتبر

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

 إدراج السندات 

 طلب موضوع ستشكلكما  الدارالبيضاء بورصة في ،" ج " الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

  2017 اكتوبر  06 في إدراجھا ختاري وُيحّدد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

 .OCAMIالشريط  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"  ج " الحصة في اإلدراج سيتم

 .القيم لبورصة

 تمثيل حاملي السندات

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

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

 ا سندات لحاملھ الشكل القانوني للسندات

درھم   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 سنوات 10  مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2027اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و  90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

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

 13المغرب يوم  بنك عنه علنا المرجعية للسوق كما الثانوي لألسعار االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

أي ما  .أساسية نقطة 110و 90بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة  ،3.32% أي 2017 شتنبر

 .4.4%2 و 4.2%2بين

 من الثانوي المنحى من تحسب تعاين اوسنوات  10 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

  .الخزينة سندات
من قبل القرض الفالحي  2017أكتوبر  06ف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز سو

  .في جريدة اعالنات رسمية للمغرب

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 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

نوات بسعر ثابت)، س 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 يالفالح 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 اتلقائي 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 وضوعم التابعية

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

 وتلغى. ستخمادلال 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 سندات في اإلخبارية المذكرة ھذه موضوع' ح' للشطر التابعية السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 



 

 17   ا��رض ا��
	� ����رب

 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 لمنصوصا 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 ابعيةالت 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

 ل السنداتتداو
 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 كما ستشكل يضاءالدارالب بورصة في ،" ح " الشطر من التابعية السندات إدراج سيتم

  2017 اكتوبر 06 في إدراجھا تاريخ وُيحّدد .الدارالبيضاء ببورصة السندات مقصورة في موافقة

  . OCAMJالشريط  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 اوييس 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 

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

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

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  مة المختصةالمحك
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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   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 تسنوا10 مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2027اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و  90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

  لتعديل سنوياً. سعر فائدة قابل ل

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

 2.37% أي 2017شتنبر  13بنك المغرب بتاريخ  نشرھا والتي الخزينة لسندات الثانوي المنحنى إلى

 % و3.27%  بين ما تبلغُ  بنسبة أي .مجازفة كمنحة أساسيةنقاط  110إلى  90 بنسبة المعدل ھذا ويزداد

3.47  

من قبل القرض الفالحي  2017أكتوبر  06سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في موعد ال يتجاوز 

  .في جريدة اعالنات رسمية للمغرب

 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 عبالرجو )النقدي

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

  خالل السنة االولى لإلصدار. )أساسيةنقاط  110إلى  (90 المحددة 

 تاريخ قبل تداول أيام 5 في جريدة اعالن رسميةبنشر سعر الفائدة المعدل  لمغربسيقوم القرض الفالحي ل

 .سنة مرور

 طريقة حساب الُمعّدل المرجعي

في حالة عدم توفر السعر المرجعي مباشرة على منحنى مؤشر السوق الثانوية، سوف يتم تحديد من قبل 

 ..)عدة النقديةقا ( أسبوعا 52التكامل الخطي للمدتين المؤطرتين  لمدة  

أسبوع للنسبة النقدية   52وسيتم ذلك التكامل الخطي بعد تحويل النسبة الحسابية الموافقة لمدة اكبر من 

 .المعادلة له

  صيغة الحساب ھي:

  ؛ ك x /360)1 -) ^ (ك / العدد الدقيق لأليام *)) 1((معدل اكتواري + 

  أسبوعا. 52ك: نضج المعدل االكتواري أكبر من  حيث

  يوما. 366أو  365العدد الدقيق لأليام: * 

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا الفوائد صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 تاريخ بعد عمل يوم أول في أو نفسه اليوم

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

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

سنوات بسعر ثابت)،  10'ح' و'د' (على مدة  للشطرين األولوية فيھا تعطى الفرنسية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص
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سنوات  10بسعر ثابت)، ثم الشطرين 'ج' و'خ' (على مدة سنوات  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 ربللمغ 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 ادةإع 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 لشكلا بھذا شراؤھا يعاد التي الثانوية السندات

 .سابق إصدار 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 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 مبلغھا مع بالتناسب خارجه،

 تبة السلفالمحافظة على ر

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

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

 تمثيل حاملي السندات

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

سيكون  مؤقت لحاملي السندات لألشطر من 'أ' إلى 'د'. 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. 

 المغربيالقانون  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   1.000.000.000 سقف الحصة  

سند تابعي  10.000 العدد األقصى للسندات المصدرة  

 درھم   100.000 القيمة اإلسمية

 تسنوا10 مدة االقتراض

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2017 أكتوبر 02 إلى شتنبر 28 من مدة االكتتاب

 2017اكتوبر  11 تاريخ االنتفاع

 2027اكتوبر  11 تاريخ االستحقاق

 درھم   100.000 سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و  90ما بين  منحة المجازفة

 سعر الفائدة اإلسمي

على طريقة  المحسوب سنوات 10 لمدة الخزينة اعتماد على سندات سعر يحدد إلى عسعر ثابت: بالرجو
 13المغرب يوم  بنك عنه علنا الثانوي لألسعار المرجعية للسوق كما االستيفاء الخطي بناء على المنحنى

. أي ما بين أساسية نقطة 110و 90بين  عالوة المخاطر إلى باإلضافة ، 3.32% أي 2017 شتنبر 
 .4.4%2 و 2%4.2
 الثانوي المنحى من تحسب سنوات تعاين او 10 الفائدة سعر على اعتمادا اإلسمية الفائدة نسبة تحدد

 .(األساس االكتواري)
من قبل القرض الفالحي  2017أكتوبر  06موعد ال يتجاوز  سوف يتم نشر سعر الفائدة االسمي في

  .في جريدة اعالنات رسمية للمغرب

 الفوائد

 في الفوائد سداد ويتم. سنة كل من اكتوبر 11 في أي اإلنتفاع، تاريخ ذكرى في سنويا لفوائدا صرف يتم

 يتعلق فيما أما. عمل يوم مع اليوم ھذا يتطابق لم إن اكتوبر 11 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  7ثم الشطرين 'ب' و'ث' (على مدة 

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

 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 هھذ 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 لتابعيةا السندات استيعاب يمكن ال بند االستيعاب التماثلي 

 بالمبادئ المتعلقة القانونية بالنصوص البند ھذا تطبيق يمس وال التبعية لبند والفوائد الرأسمال يخضع رتبة السلف 
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 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 وضوعم 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 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  300الفقرة األولى والمادة  299ة للمادطبقاً 

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

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

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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 األجل المراحل الترتيب

 20/09/2017 توصل بورصة الدار البيضاء بملف كامل عن العملية 1

 20/09/2017 إصدار بورصة الدار البيضاء لإلشعار بالموافقة 2

 20/09/2017 الھيئة المغربية لسوق الرساميل طرف من عليه مؤشر المعلومات ببيان الدار البيضاء بورصة توصل 3

 21/09/2017 اإلدراج بنشرة المصدرة السندات بإدراج المتعلق اإلعالن نشر 4

 22/09/2017 بيان المعلومات مقتطفنشر  5

 28/09/2017 فتح مرحلة االكتتاب 6

  االكتتاب لفترة محتملمبكر إغالق  7
29/09/2017 

12:00 -�ل  

 02/10/2017 االكتتاب لفترة ظھرا في حالة اإلغالق المبكر 12:00استالم نتائج بورصة الدار البيضاء قبل الساعة  8

 02/10/2017 إغالق مرحلة االكتتاب 9

 04/10/2017  صباحا 12.00االسمي قبل الساعة سعر الفائدة و  للنتائج العمليةاستقبال بورصة الدار البيضاء  10

 06/10/2017  اعالن رسمية جريدة في ةنشر الفائدة المحدد 11

12 

 إدراج السندات

 تسجيل العملية في البورصة

 اإلعالن عن نتائج العملية بنشرة اإلدراج

06/10/2017 

 11/10/2017 التسليم/التسديد 13

 11/10/2017 ن رسميةاعال جريدة في نشر نتائج العملية 14
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 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  –قة المراكشي ، زن88

 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 
الملكي، مركب الحبوس، الطابق  شارع الجيش

 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 ئة المكلفة بالتوظيفالھي
 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-  للمغربتقديم القرض الفالحي 
  

 -��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

 مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.  ذات شركة مساھمة 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 الفالحي 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 ىتتجل

  :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 المصرفية 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 صاداالقت 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 ومة،الحك لقرارات 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، تاالتفاقيا ھذه تُحّدد

  :التالية العمليات الخصوص وجه على تتضّمن

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

 .التنظيمية النصوص تحددھا التي الحالت في الكبرى الزراعية االستغالالت

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

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

 الظھير لمقتضيات وفقاً  وكالبن بھا 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 التجارية، 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

 بمجلس 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 دارةإ

و  2016 يناير 21الصادر  12/78و القانون  2008مايو  23 الصادر 05-20 رقم بالقانون تعديله

  : الخاص بشركات المساھمة


ح  •�� .���رض ا��
	� ����رب 99-15-�&ون ا

 ا�������ؤ((�ت ا�+�4  12-�3�103دار -�&ون  2014  &�رد �24ن  193- 14-1-م ا�ظ�0ر ا�%ر�ف ر •
 .وا��6�0ت ا������5

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

-44و 05-36، 01-723 �����&ون ر-م "�� �م �)د�� 1993%�&�ر  �21ن  212- 93-1ا�ظ�0ر ا�%ر�ف ر-م  •
06. 

 ا�
6	� ا�)��� ���6�0 ا���ر��� �(وق ا�ر(���ل •

+�4 إ&%�ء �(�ودع �ر"زي  96-35، ا���&ون ر-م �1997&��ر  �9ن  246- 96-1ا�ظ�0ر ا�%ر�ف ر-م  •

 (02- 43وا��ؤ((� �&ظ�م ا��( �ل ا�)�م 	(�ب �)ض ا���م (�����7 ا��)د�� ��و ب ا���&ون ر-م 

 1998أ�ر�ل  �16ن  98-932وا'ق ��رار �ن وز�ر ا#-���د وا������ ر-م �ا��ر"زي <�داع �ا��وا6= ا�)���  •
 2001أ"�و�ر  �30ن  01-1961وا��)د�� ��و ب -رار وز�ر ا#-���د وا������ وا��و��� و ا�(��	� ر-م 

 2001 د�(��ر 24 ���ر�� 4286 ر-م ا�ر(��� ا� ر�دة '� ا��&%ور 1961/01 ر-م ا��ر ��و ب وا��)دل
 .2005 ��رس 17 ���ر�� 5300 ر-م ا�ر(��� ا� ر�دة '� ا���در 77/05 ر-م وا��رار

، "�� �م �)د��7 ا���ص ��ور�� ا�دار ا����Aء  1993(����ر  �21ن  211- 93-1ا�ظ�0ر ا�%ر�ف ر-م  •

 ؛2008 ز�و��و 7'�  08-1268و ا��ر ر-م  09-43 ،06-45،  01-52، 00- 29، 96-���34وا&�ن �

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

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

  ا�ر(���ل �&%ور ا��6�0 ا���ر��� �(وق •
  :�37دات ا#�داع 	ن �1ل ا
�	'�� ا�دار

 .06- 33+�4 �)ض (&دات ا�د�ن ا������ ���داول "�� �م �)د��7 و�����7 �����&ون  94-35ا���&ون  • 

�)ض ا���ص � 1995أ"�و�ر  �9ن  95-2560و+�4 -رار وز�ر ا������ وا#(���5رات ا���ر �� ر-م  •

 .02- 2232و 01-1311، 00- �692 ��و ب ا��را(�م ا�وراق ا������ ������0 ا��)د�

 رأسمال الشركة بتاريخ 

31/08/2017 
 درھم.  100إسمية قدرھا سھم بقيمة  765 276 42مكونة من  درھم 500 676 227 4

 الوثائق القانونية 

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

بمقر القرض  تبليغھا على القانون التي ينص والقانونية المحاسبية والمستندات تقارير المفوضينو

 الفالحي للمغرب. 

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

)10%.( 

المحكمة المختصة في حالة 

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

  

 ، تشكل رأسمال القرض الفالحي للمغرب كما يلي: 2017 أغسطس 31بتاريخ 
 

 المساھمون
  2017اغسطس  31

  %من حقوق التصويت   %من الرأسمال  عدد األسھم

 %75.2 %75 365 780 31 الدولة المغربية

MAMDA 3 134 311 7% 7.4% 

MCMA 3 134 311 7% 7.4% 

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�,� 

� ا��
ض 3�� !LF/M ا�/� أ9�K 8$��ع:F�ب ا
�� ����� �68ھ�� 35ھ� ,� �= 30/06/2017�4 ���N516 ?�=�� إ 

����� 8% !/�ا= ( �،48
3 درھK 8,��ن 
!� ا/=�� 
ض اN1���� ا��,PQ =� ا�,� �:F�ب ا
4��  ).ا

�R% رأ�	�ل  30/06/2017 (درھم  000') �:F�ض ا

�� .�Hع اT-��ل �68ھ�� ا��� 

 ا�Eرا-�      238 580
 SONACOS    ا������ت ا�	را��� 0,98% 000 160

  COMAPRA    ا������ت ا�	را��� 0,01% 800 66

  SNDE    زرا�� 0,24% 40965

  SOGETA    زرا�� 0,00% 300

 SUNABEL    زرا�� 0,38% 173 190

 SOCIETE LAITIERE DU NORD ا������ت ا�	را��� 0,39% 000 50

  FRUMAT    ا������ت ا�	را��� 0,00% 0

 AGRO-CONCEPT    زرا�� 32,99% 000 1

 HALIOPOLIS    زرا�� 20,00% 000 71

 ا���Dك و ا������     108 986 7
� ا��
�ل  99,66% 376 36��    HOLDAGRO 

��� ا���وض زرا��  100,00% 000 125    TAMWIL ALFELLAH 

75 000 0,73%  ���    DAR ADDAMANE 

  AGRAM INVEST    $��د#" ا�!� 
�ر 22,18% 060 40

  IGRANE    $��د#" ا�!� 
�ر 15,87% 600 54

1 000 18,00%  ���%& ��� REGIONAL GESTION 

 FOND D'INVESTISSEMENT DE L'ORIENTAL $��د#" ا�!� 
�ر 7,17% 000 150

2 000 12,50%  ���%& ���    FIROGEST 

 TARGA    $��د#" ا�!� 
�ر 100,00% 500 7

 FINEA    &*() �!�اق   0,28% 000 120

37 450 0,48% +�,-&    SMAEX 

��� ا���وض ا�!�(.���  100,00% 000 50    ASSALAF AL AKHDAR 

11 600 100,00%  ���%& ���    CAM GESTION 

10 000 80,00%  ���%& ���    MSIN 

58 800 5,88%  ���    SGFG 

6 432 900 0,12%  ���    AFREXIMBANK 

 ALTERMED MAGRHEB    $��د#" ا�!� 
�ر 11,88% 057 283

 BOURSE DE CASABLANCA ��ر$� 4,00% 764 290

200 000 51,00%  ��� AL AKHDAR BANK 

 ا��8�Qت     700 129
 INTERBANK    ا�/),�ت 18,00% 500 11

 MAROCLEAR    ا�/),�ت 1,80% 000 20

 SWIFT    ا�/),�ت 0,00% 0

 CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE ا�/),�ت 10,18% 200 98


ى     245 399Wأ 
358 245 4,62% 0�1/&    SONADAC 

10 000 100,00% �2 GCAMDOC    أر

 CASA PATRIMOINE   ا�/),�ت 16,13% 000 31
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�9ب ا�67.2 ا���ض أ�145 .4:�  

  


���5 ا�
��;�ت &�1ر .1.5.1�  ا�>
  

  ل السنوات المحددة في الجدول: تطورت المنتجات االئتمانية لعمالء القرض الفالحي للمغرب على النحو التالي خال

 

 

Δ% 2016 Δ% ����!2017  (�/.X8 ) 2015 2014 باالف الدراھم  Δ%  

 %8,12- 907 5 %20,17- 429 6 %7,71 053 8 477 7 (1) ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمماثلة  

 %9,24 %9,01 %من مجموع الميزانية  
 

7,24%  6,64%  

 %100< 381 1 %1,61 388 %100< 382 133 والمماثلة باالطالع ديون تجاه مؤسسات االئتمان 

 %25,08- 526 4 %21,25- 041 6 %4,46 671 7 344 7 ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمماثلة ألجل 

 %4,77- 179 63 %3,52 342 66 %4,72 085 64 194 61 (2) ودائع الزبائن  

 %73,55 %73,72 %من مجموع الميزانية  
 

74,66%  71,03%  

 %1,12 768 32 %10,42 406 32 %14,12 347 29 716 25 حسابات تحت الطلب دائنة

 %1,43 916 10 %8,87 762 10 %8,67 885 9 096 9 حسابات االدخار

 %15,05- 185 18 %8,78- 406 21 %4,25- 467 23 510 24 ودائع ألجل

 %25,92- 310 1 %27,61 769 1 %25,93- 386 1 871 1 حسابات أخرى دائنة

 %5,06- 086 69 %0,88 771 72 %5,05 139 72 671 68  (2) + (1) مجموع الديون

Source : CAM 

  
  ��وضا� &�1ر.  2.5.1

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

 
Δ% 2016 Δ% ����!2017  (�/.X8 ) 2015 2014 باالف الدراھم  Δ% 

 %30,99- 352 %75,99- 510 %89,05 123 2 123 1 (1) مستحقات على مؤسسات االئتمان والمماثلة 

 %2,44 %1,35 %من مجموع الميزانية  
 

0,57%  0,40% 
 

 %32,17- 334 %100< 493 %42,57 165 116 مستحقات على مؤسسات االئتمان والمماثلة باالطالع

 %3,53 18 %99,13- 17 %94,21 958 1 008 1 ات االئتمان والمماثلة ألجلمستحقات على مؤسس

 %1,79- 331 64 %4,75 503 65 %3,21 533 62 586 60 (2) مستحقات على الزبانة 

 %71,77 %72,99 %من مجموع الميزانية  
 

73,72%  72,33% 
 

 %0,96 180 24 %4,60 949 23 %1,25 896 22 614 22 قروض الخزينة وقروض االستھالك

 %1,54 677 18 %6,10 394 18 %2,72 337 17 878 16 قروض التجھيز

 %4,64 901 15 %3,88- 197 15 %1,69- 810 15 081 16 قروض عقارية

 %30,02- 573 5 %22,70 963 7 %29,49 490 6 012 5 قروض أخرى

 %2,02- 683 64 %2,10 013 66 %4,78 656 64 709 61 (2) + (1) مجموع القروض 

 المصدر: القرض الفالحي للمغرب
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�����  
ولم  القرض الفالحي للمغربمن قبل إدارة  2017يونيو  30والبيانات المالية الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھية في  للبنكيتم عرض البيانات المالية 

 محدودة من قبل مدققي الحسابات.اللمراجعة لتخضع بعد 

  
III- مالية معطيات  

 

��<���= و �>)اتا�* 7%�ب .1  ا

Δ%  
����!2017  

 (�/.X8 )  
 ����!2016  Δ%  2016 Δ% 2015 2014 ')000 (درھم 


:��ت ,@ ,?!%�ت ا�>�
�ن 931 27 282 20 27,38%- 999 9 50,70%- 912 6   166 2 68,66%-� A:� �:B�
 �Cا>) و��>)ات ,


:��ت ,@ ا�	���ء 898 024 4 082 189 4 4,08% 978 809 3 9,05%- 035 760 1   854 981 1    12,60%� A:� ا>) و��>)ات�C 

-83,72% 21 930   134 723 -24,69% 206 411 6,40% 274 076 257 593 ��5�#(
:� �: 

 �Cا>) و��>)ات ,
�A:� �:B ا�وراق ا�
���� ا�


:<����>)ات �:A !�)ات ا 274 17 873 9 42,85%- 407 23 100%< 642 21   025 30 38,74%� 


��ت �:& A�E F#(),�ت 486 328 306 350 6,64% 922 379 8,45% 720 192   914 203 5,81%� 

 ��>)ات ��<�� أ�Eى 151 350 661 246 29,56%- 006 902 100%< 667 486   692 489 0,62%

 ا;4/9:ل ا���0D-�<�ات  333 006 5 281 090 5 1,68% 723 331 5 4,74% 700 602 2   581 729 2    4,87%


:��ت ,@ ,?!%�ت ا�>�
�ن 388 302 772 259 14,09%- 669 235 9,28%- 075 115   587 125 9,14%� A:� �:B�
 �Cا>) و&<���= ,


:��ت ,@ ا�	���ء 975 236 1 035 360 1 9,95% 081 168 1 14,11%- 366 584   547 422 27,69%-� A:� =���>&ا>) و�C 

25,85% 108 975   86 590 -12,99% 187 882 -5,62% 215 933 228 791 
 ��5�#(
:� �: 

�Cا>) و&<���= ,
�A:� �:B ا�وراق ا�
���� ا�

 ا�
�)رة

 &<���= ��<�� أ�Eى 091 278 369 188 32,26%- 330 290 54,13% 058 109   135 361 100%<

13,76%    1 018 244   895 089 -7,02% 1 881 963 -1,08% 2 024 109 2 046 245 �0D���0��� ا;4/9:ل ا� 

0,22%   1 711 337   1 707 611 12,51% 3 449 760 3,58% 3 066 172 2 960 088  ��=
R��ادات ا
 ?�=� ا1!

 ��>)ات ا�!�9.ل ��I ا���<�� 574 051 227 100%< 481 4 98,03%- 111   864 100%<

 &<���= ا�!�9.ل ��I ا���<�� 000 41 253 52 27,45% 408 74 42,40% 212 47   246 17 63,47%-

1,60% 491 549   483 798 5,34% 1 027 733 6,09% 975 631 919 646 +�,(/�%
 &<���= ا�

 ا��Lا>K وا��!�م 683 30 616 30 0,22%- 043 31 1,39% 669 13   913 13 1,78%

7,41% 233 177   217 098 9,84% 428 213 7,41% 389 868 362 973 ��Mر�E =���>& 

 &<���= ��,� أ�Eى �.!�9.ل 302 45 138 51 12,88% 712 45 10,61%- 500 21   422 22 4,29%

-0,61% 94 001   94 574 0,57% 177 846 2,80% 176 844 172 020 
إ,)ادات اPھ.��ت و ا�
/���ت ا���7�ط�� �+ ا�$�ل ا� ���� 


�!� و ��I ا�:

�!�ا�:
 

 ا�/�0��� ا�*��8 �:4/9:ل  624 530 1 096 624 1 6,11% 547 710 1 5,32% 639 830   061 855 2,94%

-38,42% 470 030   763 310 17,17% 1 276 667 10,65% 1 089 607 984 764 
 �:,�R�ا,�ت ا	��)#�ن و ا��ت ا���7�ط�� �+ ا���/
إ,)ادات ا�

 ����S@ ا�
�* �ة

1,79% 421 131   413 745 >100% 1 149 305 -41,84% 275 846 474 312 T��R�:� �:����ا ��I ت��R�%
 ا�/%�>� �:A ا�

 إ,)ادات أ�Eى �:
/���ت ا���7�ط�� 073 125 400 450 100%< 000 121 73,14%- 156 39   217 102 100%<

-18,32% 993 377   1 216 212 40,26% 2 546 971 14,63% 1 815 853 1 584 149 
 
�Y ت��M/68 +,- 
>�6Q�ط�� و ا��/إ�8ادات ا���RRQت ا;

7�RM/,� �,3�. 

24,97% 416 454   333 236 >100% 1 106 827 -38,53% 496 610 807 846 
ا!��M�ع ا�
/���ت ا���7�ط�� �+ ا�)#�ن و ا���	ا,�ت 

 ا� �:,�R����S@ ا�
�* �ة

 &T��R ا�)#�ن ا�(��<� 740 57 695 73 27,63% 972 31 56,62%- 418 16   605 50 100%<

 ا!��M�ع �
/���ت ا��7�ط�� أ�Eى 091 114 247 189 65,87% 224 360 90,35% 268 358   748 48 86,39%-

����0ا9/
�Nع ا���RRQت ا;/��ط�� و �7�RM ا��!�ن ا 677 979 551 759 22,47%- 023 499 1 97,36% 922 707   806 515 27,14%-� 

 اTر�3ح ا�$�ر!� 566 784 572 560 28,55%- 338 621 10,84% 582 321   322 362 12,67%

 ��>)ات M ��I�ر#� 567 18 923 19 7,30% 305 24 22,00% 401 11   342 15 34,57%

 &<���= M ��I�ر#� 283 183 928 163 10,56%- 302 166 1,45% 299 53   902 73 38,66%

 اTر�3ح .�7 ا./�Hع ا��
ا<]  850 619 568 416 32,80%- 342 479 15,07% 684 279   763 303 8,61%

 ا��Lا>A:� K ا����;� 500 189 380 80 57,58%- 321 171 100%< 742 97   422 107 9,90%

 ?�=� اTر�3ح �,�D6 ا������  350 430 188 336 21,88%- 021 308 8,38%- 941 181   341 196 7,91%
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2. V/:

��6 ا�Mا� 

Δ%  
����!2017  

 (�/.X8 )  
Δ%  2016  Δ% 2015  2014  ')000 (درھم 

-14,53% 2 080 437 3,35% 2 013 090  23,05% 2 355 323  1 914 156  �,(E ،�,�*�#�� ا	/�ا ،�#	��
 ا���F ا���)#�، ا����ك ا�


�B:�د#�  228 123 1  017 123 2 89,01%  632 509 30,99%- 719 351 75,99%-
  ن �:A ا�
?!%�ت ا�>�
���5 و ا�
?!%�ت ا�

>100% 334 183 -32,17% 492 694  43,04% 165 380  115 619  K:1�ا YR& 

-99,13% 17 536 3,53% 16 938  94,29% 1 957 637  1 007 609  TM� 

��ق -,+ ا��D3Eء  976 585 60  632 532 62 3,21%  226 503 65 1,79%- 865 330 64 4,75% 

 �Sوض ا�/	#�� و�Sوض اP!�(.ك  266 614 22  889 895 22 1,25%  464 949 23 0,96% 450 180 24 4,60%

  �Sوض ا��;(�	  287 878 16  598 336 17 2,72%  711 393 18 1,54% 692 676 18 6,10%

 �Sوض ���ر#�  121 081 16  017 810 15 1,69%-  640 196 15 4,64% 028 901 15 3,88%-

 �Sوض أ�Eى  302 012 5  127 490 6 29,48%  411 963 7 30,02%- 695 572 5 22,70%

 أوراق �8��� �:�$�ر و ا9/\��ر!� .�3,� �,/�اول  735 636 7  526 013 7 8,16%-  826 976 12 7,32% 849 926 13 85,03%

-13,77% 3 590 650 >100% 1 008 955  >100% 1 170 013  196 904  �:B�
, F�S#�� و	/�ات ا(�! 

 !�)ات ا�)#+ ا��Eى  385 101  444 202 99,68%  185 314 100%< 928 673 55,20%

>100% 9 662 270 -17,09% 11 653 686  -23,13% 5 641 068  7 338 447  ��>:
 !�)ات ا�


ى  919 353 2  192 944 3 67,56%  867 338 3 9,60% 418 659 3 15,35%-Wأ?�ل أ 

-100 %            -                -     
           -    

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

-100 %            -                -     
           -    

   
-0,88% 6 322 573  6 378 980  �:B�
, F�S#�� و	/�ات ا(�! 

 !�)ات ا�)#+ ا��Eى                 

 �D9ات ا���6ھ�� و ا9/*��;ت 8��[,�  943 357  957 375  5,03%  924 414 24,42% 250 516 10,36%

 1 400 - 1 400   1 400  1 400  �#�5�B د#�ن 

           
� و :
���� 6)��

�� �7�Z#;�ر ا�, ����B أ$�ل

 �Z#;�ر

-1,76% 366 163 -0,14% 366 659  -3,57% 373 214  387 012  �9��,8 
�Y �/3�] أ?�ل 

 أ?�ل [�3/� 8,���9  715 270 2  340 089 2 7,99%-  043 730 3 0,51%- 122 711 3 78,53%

  8$��ع اT?�ل  063 010 83  174 131 87 4,96%  665 854 88 0,10% 222 944 88 1,98%
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Δ%  
����!2017  

 (�/.X8 )  
Δ%  2016  Δ% 2015  2014  ')000 (درھم 

          
 �,(E ،�,�*�#�� ا	/�ا ،�#	��
ا���F ا���)#�، ا����ك ا�

 ���#)#�ا��4<�ت ا

  د!�ن ا�$�ه ا���69Xت ا;</����� و ا���69Xت ا����[,�  039 477 7  452 053 8 7,71%  106 429 6 20,17%- 127 907 5 8,12%-

>100% 1 380 979 1,61% 388 154  >100% 381 993  132 872  K:1�ا YR& 

-25,08% 4 526 148 -21,25% 6 040 953  4,46% 7 671 459  7 344 166  TM� 

 ودا<% ا��D3Eء  799 193 61  301 085 64 4,73%  161 342 66 3,52% 642 178 63 4,77%-

1,12% 32 768 349 10,42% 32 405 879  14,12% 29 347 113  25 716 189  K:1�7%���ت دا>�� ��) ا 

1,43% 10 915 560 8,87% 10 761 961  8,67% 9 885 022  9 096 226  ��C���7%���ت ا 

-15,05% 18 184 682 -8,78% 21 405 803  -4,26% 23 467 271  24 510 287  TM� @<ودا  

 7%���ت أ�Eى دا>��  097 871 1  895 385 1 25,93%-  518 768 1 27,61% 051 310 1 25,92%-

 أوراق �R8 ����!�8 رة  511 041 6  675 349 5 11,45%-  374 076 6 13,58% 931 451 7 22,64%

 أوراق ,)S ��5�#��:� �:�)اول ,�)رة  511 041 6  675 349 5 11,45%-  374 076 6 13,58% 931 451 7 22,64%

 ا��Sا]�ت !�)#� ,�)رة  -  - -  - - - -

 أوراق ,)#���5 أ�Eى ,�) رة  -  - -  - - - -


ى  188 971  917 075 1 10,78%  619 188 1 10,47% 732 375 3 100%<Wم أ�RW 

 �RRQ8ت ا/��ط�� -) ا���Qط
 و ا���Rر!�  774 656  384 912 38,92%  677 635 30,33%- 014 672 5,72%

 ,/���ت ا��7�ط�� ,����  -  - -  - - - -


ى  157 7  157 7 -  157 7 - 157 7 -WTن ا��د!  ا���D?و �RRQ8 ��8��-  !د�D? ،إ-���ت 

 د!�ن ��3*�  079 924  221 526 1  65,16%  531 830 1 19,94% 238 870 1 2,17%

- - - -  - -  409 428  K���/�ارق إ-�دة ا�= 


أ9��ل  120 443 1  506 455 1  0,86%  343 809 1 24,31% 364 057 2 13,71%��3 �H��
 أ.�6ط 8

 ا�
أ9��ل  248 818 3  677 227 4 10,72%  677 227 4 - 677 227 4 -


 �8=�ع (  000 180-  - -  - - - -�Y ل��ن. رأ9���6ھ�ا� -( 

- - -100,00% -  - 101 696  -588 192  /+) �!�N (8 7
8 -(  

- - - - - - 405 562 ) V��/��6 ا�5[�ر اC 6 ا�ر��حC�$ -(+/  

  )- ?�=� اTر�3ح �,�D6 ا������ (+/ 350 430 188 336 21,88%- 021 308 8,38%- 341 196 36,26%-

  8$��ع ا��RQم 063 010 83 174 131 87 4,96% 665 854 88 1,98% 222 944 88 0,10%
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IV- الدولية المعايير حسب موطضة اليةم معطيات 
  

��<���= و ا�*�>)ات 7%�ب .1  ا�
�ط) ا

  

Δ%  
����!2017  

 (�/.X8 )  
 ����!2016  Δ%  2016 Δ% 2015  2014  ')000 (درھم  

 ا��2ا>) و ,��;�ت ,�از#�   698 409 4  008 626 4 4,91% 183 195 4 9,31%- 325 983 1   596 094 2 5,61%

 ا��2ا>) و ,��ر#= ,�از#�   551 777 1  835 865 1 4,97% 832 624 1 12,92%- 978 802   743 672 16,22%-

 ھ�c8 -,+ ا��F<�ة   147 632 2  173 760 2 4,86% 351 570 2 6,88%- 346 180 1   853 421 1 20,46%

 ا��RاC	 A:�" ا�
���M�ت"  068 337  672 364 8,19% 089 415 13,83% 959 203   882 232 14,18%

 ا ��RاC	 �A: ا�
��ر#=   85  910 100%< 121 13 100%< 1414   480 4 100%<

12,77% 228 402   202 545 10,50% 401 968 7,95% 363 762  336 983   E=ا�M�ا +,- c8�� ا�

50,19% 36 209   24 109 32,06% 62 657 38,05% 47 447  34 369  
����

�(� ا���T� +� ��C  ا���a او ا�/%�رة ا���A:� ��C ا`�ت ا����

 �;��5 

 ا���a او ا�/%�رة ا���A:� ��C ا�$�ل ا�
���� ا�
���Cة �:��@   263 244  498 144 40,84%- 801 803 100%< 743 466   180 175 62,47%-

 �/�$� ��H��d ا�9Tاق ا������  894 209  946 191 8,55%- 458 866 100%< 852 490   389 211 56,93%-

 ,���M�ت ,+ ا�145 أ�Eى  830 39  302 39 1,33%- 482 22 42,80%- 188 1   708 40 100%<

 ,��ر#= ,+ ا�145 أ�Eى   761 167  782 123 26,22%- 817 166 34,77% 517 63   283 86 35,84%

0,26% 1 816 068   1 811 415 14,33% 3 694 442 5,91% 3 231 401  3 051 093  �=�R��0 اD��ج ا�/D��ا  

 ا�
��ر#= ا�*�,� �.!�9.ل   370 449 1  423 551 1 7,04% 657 649 1 6,33% 364 792   785 818 3,33%

-12,25% 145 877   166 235 11,93% 288 550 0,22% 257 803  257 244  

� ا�
��Mدات �S )#�ن و ا2/5�ض�(.ك ا�!� �)M�
ا�
���b ا�
���� ا�

 �!�
:

�!� و ��I ا�:
 ا�

 ا�f��D ا��R=� �:4/9:ل   479 344 1  176 422 1 5,78% 234 756 1 23,49% 816 852   407 851 0,17%-

 &���F ا�/�1  081 553  280 621 12,33% 620 903 45,44% 545 406   872 270 33,37%-

 �R8ر!� ا;4/9:ل   399 791  896 800 1,20% 614 852 6,46% 272 446   535 580 30,09%

 ��7 ا�ر��ح ا�����C ,+ ا!(F ا���4�ت ا�
�]��� رھ+ ا�
*�د��   265  933 7 100%<  % ,100-   

 ا�ر��ح و ا�/%�>� ,+ ا�$�ل ا��Eى   255 86  277 2 97,36%- 455 57 100%< 058 31   312 39 26,58%

 ا����9ات �C F�S 6Cارق ا�,�.ك          227        

 ا�f>�/D .�7 ا/�6ب ا��
ا<]   408 705  687 790 12,09% 932 794 0,54% 329 477   222 541 13,39%

 ا��
ا<] -,+ ا;ر�3ح   778 183  118 244 32,83% 137 253 3,69% 318 134   170 183 36,37%

4,38% 358 052   343 012 -0,83% 542 006 4,78% 546 569  521 630   ��=�R�ا �$�/D�ا 

 ا��2ا>) ا�(�,��4   614 8  010 6 30,23%- 799 16 100%< 262 16   293 10 36,70%-

�R ا��$��-�  016 513  559 540 5,37% 206 525 2,84%- 749 326   758 347 6,43% 
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2. V/:

��6 ا�Mط) ا��
�  ا

 

Δ% 
����!2017   

(�/.X8 ) 
Δ% 2 016 Δ% 2 015 2 014  ')000 (درھم 

3,38% 2 083 843 -14,47% 2 015 655 23,07% 2 356 670 1 914 829  �!�!
 .�K ا��DRوق وا���Dك ا��
�E!� وا��D!EQ ا�*��8 و�M,R8 ا����0ت ا��

 اT?�ل ا������ �3����� ا�*�د�� W (8:ل ا�
g3 و ا��6Qرة  441 19 163 25 29,43% 537 183 7 100%< 155 522 6 9,21%-

 
 أدوات ا�/��H4 ا���/��            

 ا;?�ل ا������ ا��/�=
ة �,��%   959 724 7 551 138 7 7,59%- 478 988 5 16,11%- 839 710 7 28,76%

-53,97% 289 515 -70,57% 629 030 88,83% 2 137 242 1 131 828   ��� �� ا��
وض و ا��8�6ت -,+ ا���69Xت ا;</����� و ا���69Xت ا����


وض و ا��8�6ت -,+ ا��3E<) ا�  837 557 61 009 920 63 3,84% 907 379 67 5,41% 976 451 66 1,38%-� 

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

 
   -1,15% 6 359 088 6 433 002   7N&�-� إ�+ أ��ا� 
�3�6ت ا�/�=� 

  ا?�ل ا��
ا<] ا��ا��N اTداء  781 41 355 191 %+100< 108 84 56,05%- 721 98 17,37%

 ا?�ل ا��
ا<] ا��NX,� ا;داء   053 135 133 182 34,86% 425 221 21,57% 235 228 3,08%


ى   194 111 1 032 362 1 22,57% 178 427 1 4,78% 606 126 1 21,06%-W�3�6ت ��6!� ا��&*��، و ا?�ل ا 

 
            h!�F/,� ��N�8 �!ر�N 
�Y أ?�ل 

 

��ت �8&�-� رھ) ا��*�د��   207 13     �  ا���6ھ�� =� 

 ا;9/\��ر ا�*��ري   249 098 1 969 297 2 100%< 197 920 1 16,44%- 109 363 2 23,07%

 ا����Nدات   398 903 2 062 971 2 2,33% 909 043 4 36,11% 139 018 4 0,64%-

0,43% 76 227 -6,51% 75 903 -11,15% 81 191 91 380   ��D�*�/,�0ت ا��ا� 

                                 306 908 0,58% 306 908 0,86% 305 135 302 522   �:
 �Cارق ا��

 8$��ع ا;?7   680 478 84 599 327 89 5,74% 236 276 91 2,18% 273 276 91 0,00004%



 

 33   ا��رض ا��
	� ����رب

 

Δ% 
����!2017  

(�/.X8 ) 
Δ% 2 016 Δ% 2 015 2 014 ('000 Kدرھ) 

            �!
 !� ا���Dك ا��
�E!�، ا��D!EQ ا�*��M,R8 ،�8 ا����0ت ا��

 ا��RQم ا������ �3����� ا�*�د�� W (8:ل ا�
g3 و ا��6Qرة  006 130 548 25 80,35%- 351 11 55,57%- 711 3 67,30%-

 أدوات ا�/��H4 ا���/��            

-7,38% 6 761 312 -22,06% 7 299 945 11,12% 9 366 275 8 429 219   �� ا��!�ن ا�$�ه �69X8ت ا��
وض ا����3

 ا��!�ن ا�$�ه ا��D3Eء   716 179 61 707 084 64 4,75% 923 273 66 3,42% 871 154 63 4,71%-

 �D9ات ا���!���� ا���Rرة  511 041 6 675 349 5 11,45%- 374 076 6 13,58%  100%-

 �D9ات ا��!) ا�/� �K ا?�ارھ�   511 041 6 675 349 5 11,45%- 374 076 6  13,58% 931 451 7 22,64%

 �دة ا�/����RQ� Kم ا��L=�M ا���H4ة 3�*�;ت ا��F<�ة=�رق إ-            

-39,58% 108 005 >100% 178 764 -99,82% 354 198 546   ����M�ا ���!
 ا;�/Eا�8ت ا��

 ا;�Eا�8ت ا��
!��� ا�/� �M! K) ا7N �9ادھ�   624 504 840 696 38,09% 016 802 15,09% 249 883 10,13%


ى   694 597 1195642 100%< 982 301 1 8,89% 149 290 3 100%<W;ا ���!
�3�6ت ��6!� ا��&*��ت و ا�/Eا�8ت ا�� 

            h!�F/,� ��N���ا�$�ر!� ا 
�Y ل�?T�3 �H��
 د!�ن 8

 ����Dت -��د ا�/�8i)- ا���RRQت ا;/��ط��             

 ,��Qط
 و ا���Rر!�ا���RRQت ا;/��ط�� �  705 312 778 359 15,05% 841 313 12,77%- 379 327 4,31%

-2,20% 44 530 -4,33% 45 532 >100% 47 593 15 488    �?�W ن��د!  &�D? 

 د!�ن [���!�  703 995 989 628 1 63,60% 299 933 1 18,68% 951 972 1 2,05%

 رأ9��ل و ا;/��ط� ا��/*,  3>   816 479 5 853 675 5 3,58% 265 019 6 6,05% 286 267 6 4,12%

 ا1/��ط�ت ا����ة   101 51 913 335 100%< 677 486 44,88% 087 650 33,58%

37,10% 544 479 56,51% 397 138 NS 253 751 -22 049 - ���
;
 ��7 ا�

 ��7 ا�S:��ت - 151 73 162 82 12,32% 539 89 8,98% 608 105 17,95%

NA 2 760 <-100% -8 739 -33,73% 13 865 20 920  
>�6Q�9�0] و ا�ا�  �,NX��او ا �D8�0�ا 

 �/�$� ا��D6 ا������   630 521 569 546 4,78% 006 542 0,83%- 051 358 33,94%-

-33,79% 347 758 -2,84% 525 206 5,37% 540 559 513 016 - ���
;
 ��7 ا�

 ��7 ا�S:��ت - 614 8 010 6 30,23%- 799 16 100%< 293 10 38,73%-

0,00004% 91 276 273 2,18% 91 276 236 5,74% 89 327 599 84 478 680   ��M/6��ا j�����ع ا��8$ 
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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 لمخاطربا والخاصة للمجموعة الداخلية العمليات بدقة تحدد دوليا والتي المقررة

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

  لي.مسؤولية القطب الما
 

W:ض

 ا��H  
 �"�ن �طر ا��رض '� �طر �(�رة �ر��ط �)دم أداء ���رض �� �د�و&7.


 ا��
ض:HQ� �8�*�ا��9��6 ا 
 +, ���

��� �*) ,�اC�� ھ�c�ت اPدارة، �<�5(� ,;;
&*�ف ا�%��!� ا�*�,� �/�1 ا���ض ا��6 و]*�(� ا�

1E ��Sو&%��� و&��@ و,�ا eEت أ��:
� F]�& 6��%:�ك ا�ا�) ا�Sض���ا � . TE(& إط�ر f�!-�� a
%& �
�
:آ,+ a%2# ا�
;�ل ��F>R, �#�1 ��145 ا���� ,@ ا��7ام ,;
��� ,+ ا�
��دئ  

��ت ا91/
ا��$�� =��� !/*,  �3���.% ا���H-� و8��� ا��8�Q ا�*����8 *N�/�ام ا
/:ا  

.ا�2R�ظ �:A ,<��5 ا��#�دة 6C ,;�ل ا��7.2  -  

- T#�
.ا��7.2 ا���9ىإ�1�ء ,<��5 ھ�,� ��  

).ا���7.2 ا�و��� وا���7.2 و ,� �*) ا���7.2(!:%:� ا����
� ا���7.2 ا��
�#T ا�
��ازن �
/�:= ,<�5�ت -  


�@ ا�;(�ت ���
�9ب-M 6C �7.2�ا T#�

�� ,��از�5 �+ ط�#" &�:Sو]@ !��!�ت إ.  


 ا��
ض*  HW �?ور 
��6/� ��9�9Tدئ ا���ام ا�
/.ا  


���ا��-,�+ ا�� -

(�)ي ��145j ا���]�� ,+ E.ل ا�5��ء د�S" �:	���ء وا��145 ا�.  

.&��#@ ا�/�1 -  

-  F���&ا�ط�اف.  


��6 �+ ط�#" &-!�f �;�ن �:T� A ,%��ى ,+ ,%��#�ت ا��1�ع -M T>4� ارات���ا eEأ.  

.ا�5P�ج وا�����F ووظ��2 ,�ا��S ا�1E�را�T�2 ��+ وظ��2  -  

- �]C�R� )وري�$) ا��ا�5/�اطا.  

.ا�<4= ا�
�<� �/�1 &�ا�M @Mدة ا�ط�اف -  

.ا��*���ت وT��R& 6C ا�)#�ن ا�
�-�Eة 6C ر$) ا�	���ء ا�e#+ #�اM(�ن ا�%���-  

�اف �:�l ��+ ا�M(	ة ا�*�,:� 6C ا��1�ع  -Pو ا l!��Sض و����1 اE ��S6 ,;�ل ,�اC ���و?%
&��!F ا�
 ��Sا�
.ا�)اE:�� وھ�c�ت ا�R<�,�وا��2ع ا���>�1E A:� F ا���ض وا�  

A:� ض���/�1 ا�*�,� �:%��!� ا�6 :
:و#�&<	 ا���e�2 ا�*  
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-�:>�)
.آ��� �:��[�F وا�R<�,� وا�
�ا��S ا�  

-�
�	ات ا���
� �$�E إ!��ا&�;�� &%��� ,/�ط�.  

-�
>R, ��;�&س إ!��ا����وا F�����وا ($�:�.  

.�Sا�) وإ�Mاءات داE:�� ,*)ة �7n<�م-  

HW ��$ا��

 ا��
ض:إ9/  
 ��R�R�& �!��! +, T���# ن-� l� a

��� 6C ,;�ل �1E ا���ض &%;
إن اP!��ا&�;�� ا�
��*� ,+ T�S ا�

A:� 	>&�& ��>�,��#6 و دS���!&%��� ا ���ط�#" آ +� �:إ�A !��!� و ��<�S�1Ej�ر وذ�  


a ����ع ا-%# �
, ��C;�9ا�ء وا���	�1���ت وا��ى ا��%, A:� ع�����1 إ!��ا&�;�� اE p2E1�ر وE�ّ
.   ا�����	  


<+ أن &���C �:�(� ا�(�c�ت وا��7)ات -
5[�م &R)#) داE:6 و&L#�2�ت #R)د ھ�,r ا�
��درة ا��6 ,+ ا�
.ا�*�,:� 6C إط�ر ا�ھ)اف ا�*�,� �%��!� ا���ض  

-+�[���

:�� ,��S aوض &*�
) �:A ا��5��ء ا�;�) �:�.  

- (#(R&[P�� �

*�� a	#	 ��C إ�A ا�Eأ!*�ر ,.>%# �

�5�ت ا�
�*:�� �-ي ا��	ام ,L�ا @�
M ا�����ر +�*� e
���:� ��%���� ��:
.أ,�ن ا�*  

 �(ر+� ا�"%ف ��(&4 	�4 وا�&ذار، ا�ر�د �ؤ%رات �
ل �ن و��ر�� �
��زا��ت  �(��رة ر�د +����-
ا��&�(��؛ ا��دا��ر �����ذ ا�(��ح أ ل �ن ا��)�"(� وذ�ك ا��طورات +ن  

ا�ر�	��؛ و�	(ن ا����طر �"��� ��5Hر �ن ���ل ا(�رداد +����-    

��+���ره �"�
 أ(�(��  ا��رض، ���طر +�4 +�م وإ%راف �را-�� &ظ�م إ�4 ����&ك إ(�را�� �� "�� �(�&د 
. ����&ك ���طر ا��رض ا����� �(��ر و(��(� ا��روض �	�ظ� �داء أ'Aل '0م أ ل �ن ا� �د ���(��ر  

��زN %D? :ار
ا��  
 ��و��A �&ظ�م و'�� وذ�ك ا��رارات ا���ذ أ ل ا������ �ن ��6�0م ��د�م  ��J ط���ت �&= ا��روض ���

  ا������:  ا����دئ إ�4 �(�&د

 ا����طر ����م  ودة ���Aن ا����طر ����م +ن وا�"��&�ت ا��(ؤو��  ا�� �ر�� '�ل ا���0م ��ن ا�"��&�ت-  
+���� �&J ا��رار. '� وا��وAو+��  

 �ن ������ �(�و��ت ا��� ��و'ر +�4 ا�� �ن �(�ء�� �
ل �ن ا��رارات +�4 ا� ��+� ا�ط��J إA��ء -
.��و�A �ط� �
ل �ن ا���0رات ا���0رات: ��م إدارة  

ط���ت ا��روض؛ '� ����ت ا����	� أ�	�ب درا(� ����ف �
ل �ن ا����طر ا�و-��� �ن-    

 �A� 7ط�J ا�ذي ا����طر �	��ل 5م ا�ط���ت �&%M ا��� ر��ا�� � ا�"��&�ت -�ل �ن ������ت ا���د�6 ا��	��ل-  
ا���"�دة.  �����طر و'�� ا�دارة ا�)��� ��Oط�ر �(�وى +�4 ������طر ا��6�0ت ا��"���  

/ ا�'راد �ن ا�)�
ء � �وع( �)���ر �)دة و'�� ا�(�ط� �(�و��ت �)�ن ا�ذي ھذا ا���و�ض &ظ�م و�)�ر
 إ�4 و�� ا�&%�ط، و-ط�ع ا���J، &�ط� و&وع ا�)�
ء، و��&�ف ا��رض، و&وع ا�ط�ب، وط��)� ا�� �و+�ت،
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 و��Aن �(�وى، أ+�4 +�4 �طورة ا�"5ر أو ا�"�ر ا#��زا��ت �J ا��)��ل ��م أن ��Aنو. ) ذ�ك
ا��روض. ���طر أ�ذ '� �<دارة ا��&�(�� ا��%�ر"�  

:
 آ��� ا����س وا�/���K ور?� ا���Qط

<�(� ,+ 7) ,/�:= ��) و]@ ا���ض ا�67.2 أ5# �

� &T�:R و�S�س ,���!�� ,@ ط��*� وF;7 ا�*
:��ت ,]

.ا�
/�ط� ا��6 &*�](� �(� ھeه ا�*
:��ت  

A:� 1�رEا� ��S,�ا ���ر$) آ 	و#�&<:  

�اف �:A �7اtC ا���	ام-Pو&�1رھ� : ا �وC�� �T> $�= ,+ ا�	���ء أو ,;
��� (&����M Fدة ا��	ا,�ت ا���
...)�*� ا���ض و1S�ع ا��4�ط ودر�M ا�/�1، إ�u,+ ا�	���ء وط�  


��� ,+ ا�
R�ور : ر$) �Mدة إ�5�ج ا���ض-;, t27 @, و&�1ره �وC�� �:;�� ا�
��S) �R5�س �Mدة ,�a ا���
u�/�1، إ�ا �Mدي ودر���S1�ع ا���وا ��C;�9ا�ا ��1�
...)وا��4<� و�5ع ا���ض وا�  

- �]C�R�ا 	�1 &���E ($د#� : ر�C) مز��ن أو�

��� ذات اھ�;,(u�إ ،��C�9اM1���� أوS أو ،...  

-  �]C�R�دة ا�M ($ر) ،ة�E-�
5%�� أو �)د ا�
%�R��ت ��I ا�
%)دة، ا�
%�R��ت ا�R%�!� وا�)#�ن ا�
u�إ (...  

 �R:�, T�S +, T,�4�7) وا�
�اف ا�Pا ���%& F�#وض���6 إدارة ,/�ط� ا��م ا��ور#� � &�L�را!�ت ا(��
. ھ�c�ت أeE ا���ارات و!�>& T���F ور$) C�7[� ا���	ام و&L@ رھ+ إ�رة  

). اW/��ر ا�����M8)o4ة و&*��ت اTز�8   

 ��B-& ل�
إن ,R���ة و]*��ت ا�ز,�ت ا��6 &*��� ,
�ر!� أ!�!�� ��%��� ا�
/�ط� &()ف إ�A &�)#� ا�7
T
R��ا A:� �.ا��),�ت �:C�7 A[� ا���وض و&���F ,)ى S)رة ا���  

: �تا�
/�ط�، #��م ا���� �����+ ,+ ,R���ة ا�ز,5[�ا �%��!�   

,R���ة �R��ت ا�ز,�ت ��9ض &���F ,)ى ]*= C�7[� ا���وض 6C 7��� ا5�.ب ا�و]�ع أو &)ھ�ر -
.�Mدة أ7) ا�ط�اف  


� #/V أھF أ<�ل &���	 ,/�ط� ا���ض ,@ &T�:R آB�رھ� �:A ا����>v ورأس  -�C ا�ز,�ت ���R� ة���R,
.ا�
�ل  

 F�& %�ق�و]�ع ا� �:
�R
درا!� v<��5 7��ت ,R���ة ا�ز,�ت ھeه ,+ أR& TM)#) أ1E�ر ا����9ات ا�
 T , �)Mا�, A:� )رة��ى ا(, F���&و v<����ل وا�
وا�[�وف ا��6 #
<+ أن #<�ن �(� &-A:� 6�:! ��B رأس ا�

� ا&/�ذ �)ة أ�5اع ,+ ا��)ا��� �*) &T�:R ا����>v، . ھeه ا�و]�ع��:� +>

�و#�!�:  

 -  ،��:E)ا�ود ا(R�ا �*Mا�,  
p2E ا��*�ض ا��1��6 أو &*�ض �*p ا�ط�اف،-   
 -��C�[إ ��:Eرؤوس أ,�ال دا V��/&.  
 

 آ��� ا;9/
داد:

<+ ا���� ,+ ا!��M�ع # l5ض ������ر أ���/�1 ا�6 R�R���%��� ا��6 اC �9��� ��
#<�%6 ا�!��داد أھ

.������p2E 6 ا��-A:� ��B &<:�2 ا�/�1ا�
���b ا�
%�R�� �)ى ا�;(�ت ا�
2:%� و  
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:و&�&<	 آ��� ا�!��داد �:A ا�
��دئ ا������  

-��<�L��اءات ا�MPا A:� �#د��%�#� ا��ا T�L2&.  

ا��"���ف ا(�رداد �)ز�ز   - 

إ�اك ا�
%?و��+ �+ ا�
��*�ت 6C ا��%��� ا���7ازي �:/�1 و6C ا!��داد ا�
%�R��ت ,�e ظ(�ر أول -
.�)ى ا��1ف ا`�E ��ادر ا��*���ت  

.&�@ ا�
%?و��� ا�و�A ����1 ا���@ �:C�7 A[� ا��	ا,�&l و�:A ط�ل !:%:� ا���ض -  

- �
�C �

�  و&���@ �
:�� ا�!��داد ����%�� �:��وض ا����9ة � !�)
&���	 ا�
;(�دات �:A ا�
%�R��ت ا�
����
M �2�� �)�;��*, 69��# 6��ت ا��R�%
��� ":*�#.  

:
� (�7�& F�#��Sا�
.�� ا!��داد ا�)#�ن �+ ط�#" ,��eات إدار#� وإ�Mاءات &R)د ط�ق وھ���T �:�$) وا�  


 ا��6قHW 
  

 وأ()�ر ا��رف أ()�ر �5ل ا�(وق، ���طر +وا�ل '� ا����رات '� �طر إ�"�&�� ��5Hر ا�(وق ���5ل �طر 
إ�رادات  +�4 ا�و���، ا�(�J وأ()�ر ا��&�و�� ا���م '� ا� ��+� ا��وظ�ف وھ��6ت ا�(0م وأ()�ر ا���6دة

	�'ظ���0 ا������. -��� ��ض ا��رض ا��
	� ����رب أو � �و+�  

 ا��)رض و�را-�� �(��ر إ�4 ا���ص �� �و+� ا��رض ا��
	� ����رب ا�(وق و�0دف �(��ر ���طر
 ��"�& �J ��(ق (وق �وا���ت +�4 ا�	��ظ 5&���6 ا��طروا��ردود�� �J �	(�ن أ ل �ن ا�(وق ����طر

��و�ل ا��
	� وا�)��م ا��روي. � �ل '� را6دة ����� �ؤ((� ��+���ره ا��&ك  

 أ ل Qر'� ا��داول �ن �(�وى +�4 ا��)��
ت �)�� � '� ا��(��دم ا�(�(� ا���0وم و�%"ل ا��ط��ق 
���&ك. ا�)�و��� ا���زا&�� �و	�د ���طر و�	��ق ا���دي   

ا��6ق �Q8ط
 إ9/
ا��$��  
 

ا�(��(� ا�)��� �����طر ا����� �� �و+� ا��رض  �ن  زءا ا�(وق ���طر �(��ر إ(�را�� �� �)��ر
 ا�)��� و��م ا+���د ا�(��(� .�ن �(��ر �را-�� ا	�راز�� ود-���   زءا �دورھ� وا��� �)د ا��
	� ����رب،

ا�ر-���. و� �س ا�دارة � �س -�ل �ن ا�(وق ����طر  

:ا������#*�
) &%��� ,/�ط� ا�%�ق �:A ا�
��دئ و    

ا�(وق؛ أ&%ط� �طور!.,�  -  

��وا+د �&ك ا���رب '��� ��)�ق ����(��ر ا#	�رازي �����طر و&ظ�م ا� راءات وا��&%ورات  ا#��زام -
 وا��ذ"رات ا�دا����.

�)ز�ز �را-�� إ(�را�� �� ا����وض.  -  

- JAدود و	ء( ا�
 ��ص �م '� &�س ا��وم �	(�با��� � وا��)��
ت ا������ ا�وراق و�	�ظ� وا��&وك ا�)�
(....  

و�را-���0. ���طر ا�(وق و-��(�0 '��� ��)�ق ��	د�د  وا��(ؤو���ت ا�دوار �	د�د -  
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ا��ر+��. ا��&�د�ق � ��J ا�(وق ���طر �(��ر +�4 �(�وى ا����ر(�ت ا��4�A ا+���د -  


� ھeه ا�
��دئ ا����M(�� إ�A !��!�� ,/�ط� ا�%�ق و&�<�ن ,+M�& Y
& (Sو F�]���ا �
>R, ���آ.  


اءات:N1ا��9��6ت وا 
 

. ا�	دود وإدارة ا����طر وإدارة وا��ن ���"ا�	 �ن %���� +ن طر�ق آ��� ا�(وق أ&%ط�و��م ا�%راف +�4 
���Sإ�4 و�(�&د ھذه ا ���دة، و6�5ق ��	ظ�� ���ر�ر وإ+داد ')�ل، �)�و��ت و&ظ�م �و�&�: . 

:(��� و# ا�(وق، أ&%ط� �&ظم ر����تو� �)����ت إ�4 ا�(��(� ھذه و�&�(م  

ا�(واق؛ أ&%ط� +����ت � ��J إ راءات-  

؛آ��� �	د�د ')���-     

؛وإ+داد ا����ر�ر ا�ر�د أدوات-     

ا�����م &��ذج �	� وا����د-� +�4 ا����طر -��س �&0 ��ت +ن �)�و��ت- .  

:وھ� �����، � �ن ��"ون �ن ا�	"��� ھ��6ت '3ن ا��&ط�ق ھذا و�ن  

- ���5ل ا����0 ا�ر�6(�� �� &� ا���� ا��;�ري ا�)و�6 '� ا��H"د �ن إ(�را�� �� ا��&ك ا���و���� '� أ(واق ا���ل  
 وھ�. ا������ ا�دوات  ��J '� ا#(���5ر إ(�را�� �� إ�4 ����A'� ا�����، وا�د�ون ا��&وك ��ن وا�ر�دة

 ���رات أيو ا��&�ذة ا�)����ت �����ف ر��ط�ا�� ا�ر�6(�� ا����طر �%Hن ا��رارات ا���ذ +ن أ��A �(ؤو��
.ا�دو�� ا�� �ري ا��&ك �H&%ط� ��)�ق إ(�را�� ��  

 +��ل �"ل ا���&و	� وا�	دود ا�(وق، إ�4 ا�)�
ء و�ول '� ���ت ا���و�� ا��	دود�ن، ا�)�
ء ����ر � &� -
؛)ا������ �Qر وا��)��
ت ا��	���، وا��)��
ت ا��دة،( �)�� ��0 (��م ا��� ا��)���� و&وع  

 إدارة +�م و�%"ل ا� ل -��رة &�د�� إدارة إ�4 ا�	� � وإدارة ا��ول وا���وم ا��ز�&� � &� ���� -  
.���&ك ا������ ا����طر  


��ز إدارة و 8
ا.�� �Q8طN ا��6ق  
 � �و+� أ&%Hت ،وا�%راف +���0 ا������� ا�(وق أ&%ط� +���0 �&طوي ا��� ا����طر ر�د أ ل �ن

:ا�������ر�"ز +�4 ا��	�ور �&ظ�� آ��� ����رب ا��
	� ا��رض  

� �وزات؛ا� و�ر��ص ا�	دود +�4 ا����د-� ا�ط�ب، +���� �	دد ا�(�ط� ��و�ض &ظ�م -  

؛ ا������و وا�و(ط4 ا������ ا��"��ب �وظ�6ف وا��&ظ��� ا�وظ��� ا���ل ��دأ ا	�رام-     

،ا�(وق ���طر و�را-�� إدارة أدوات �ن � �و+�-     

ا�دا��6؛ ا��را-�� أدوات �
ل �ن ا�دا���� ا��را-�� &ظ�م �)ز�ز -    

.'��0 وا��	"م ا��را��ص إ(&�د &ظ�م �)ز�ز-    

ا�
<���6 ا��Mود  
�'�A� 	دود �و د ا��را"ز، 	دود ذ�ك '� ��� ا�(وق، أ&%ط�  ��J +�4 ا��ط��� ا��&ظ���� ا�	دود إ�4 ��

  :و�%�ل. ا� &�� ا��رف وأ&%ط� اتوا#(���5ر ا����و�Aت �	�'ظ� أ�رى دا����
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وا#(���5ر؛ ا����و�Aت 	�'ظ�و  اS �� ا��رف �را"ز �	 م ا�-�4 ا�	د-  

وا�(&دات ا����و�Aت 	�'ظ� 	دود و	(�(�� �دة- .  

.ا��رف أ()�ر وA)�� �ن ا����ر ا�	د-     

وھذه ا�	دود ��م: ���"��ل ا�	دود إدارة '� ا��	"م ��م  

.ا���� ذات ا�� �ن �ل- �ن و�&	�0 �	����0-     

.ا�	(���ت �را )� ��Aن ا�ذي ا��)�و��ت &ظ�م +�4 �)ر���0-    

�7؛ ا���رح �Qر ا���6ض ��&J ا�ذي &�(7 ا�&ظ�م ھذا طر�ق +ن '��0 ا��	"م-     

   -Aت و'�� �0ا(�)را� ���	ء #
.ا�(وق ��)ق و ا��(  


ات �/�% ��pم�X��ا  
 +ن طر�ق ا�� &� و��	�ق. ا��ر"ز�� ا�(وق ���طر إدارة -�ل �ن �و�� �%"ل ا�(وق ���طر �را-�� ��م

 ا��&ظ����، ����ط���ت وا#���5ل ا�(وق، و���طر وا�داء، ا��)رض، �(�و��ت �ن (&و�� &�ف ���ر�ر
���Sت ا��	د�د. وا#���5ل  

 ت��ط����� و'�� ا�(وق -ط�+�ت � ��J ا�(وق ���طر� �����رات� ����رب ا��
	� ا��رض � �و+� و��وم
 ا�	�#ت '� ا����و�Aت �	�'ظ� �	�"�ة و"ذ�ك ا���رب، �&ك ��ر�ر إط�ر '� +���0 ا��&�وص ا��&0 ��
:ا���� ذات وا����طر ا�(وق وظروف 	�'ظ�ا� ظروف �را+�ة �J ا���وى  

ا�%را'��؛ وا�(�ط�ت ا��%رف إ�4 �&�ظ�� ���ر�ر ��د�م-     

.ا����طر 4ا�%راف +� +���� +ن ا�داري �<�
غ دا��� &ظ�م-    

ا��6ق �Q8ط
 وإدارة 8
ا.�� أدوات  
�ر�"ز +�4  ا�(وق ���طر �را-��و �دارة +�4 �&ظو�� ����رب ا��
	� ا��رض � �و+� وا+��دت
وا#(���5ر ا����و�Aت 	�'ظ�ت �"ل ا�	(�(�� �	��
ت و �����طر ا��)ر�A ا����� �&0 �� ا(��دام  

�	�$

'	�1طر: ا
	�ر,� ا  

(���ر ا�����م) ا��� ��"ن أن �	�ل '� AQون +دد ���(�6ر ا�-�U ا�	د ھ� ����طر� ا��)ر�A ا�����
إ .- 1(ع) �ن ا���م، �J ا	������ (ا) ا�و-وع '� ا��طH، أي � �ل ��5   

ا��ردود��  إ�4 �(�&د &�وذج طر��� ھ� �����طر ا��)ر�A ا����� �	(�ب ا��&ك �(��د��0 ا��� ا�طر��� إن
 '� ا����رات �	�"�ة طر�ق +ن ا��	�ظ� ����� ا��	��ل ا��طور -��س +��رة +ن ھ� ا�طر��� وھذه. ا�(����
.ا����A '� +��7 "�&ت �� Qرار +�4 ا�(وق ظروف  

J���� ا��رض �&ك �	
 ا��ؤ%ر ھذا �)رض. وا	د ��وم ز�&� وأ'ق٪ 95 ��ل إ�4 ��5 ����رب ��(�وى ا��
.ا��رف أ()�ر وA)��  ����إ �ن٪ 0.22 �&(�� �	���� �(�رة�ا�)�
ت  �رف &%�ط  

 +�4 �(��دم ���طر و�ؤ%ر ا�(وق ���طر� إدارة أداة ھ� �����طر ا��)ر�A ا����� أن �ن ا�رQم و+�4
. 	دودا �7 '3ن ا�(وق، ��و�ل '� وا(J &ط�ق  
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 ا��
	� ا��رض � �و+� �(��دم �����طر، ا��)ر�A ا����� &�وذج +�4 ا���رو�A ����ود �&�0 وإدرا"�
 ا�()�ر �&	&��ت �	و�ل ا���5ل، (��ل +�4 ذ�ك، '� ��� ا�(وق، ���طر �دارة أ�رى �6لو( ����رب
.ا�)�
ت وأ()�ر  

ا��Q/�رة ا�
<���6 ا��D�6ر!�ھ�ت  
(ا��ؤ%ر ا�%��ل و�ؤ%ر  ا�&ZA). 50-و+/ 25-و+/ 10 -و+/ 5-ا����ر '� ا�&(ب ��)دل +/-  

�ذ �)�ن ا#+���ر �ر"��� ا�درھم ا���ر�� و ����J�  �6 ا� 0.5و 1 -���ر �رف ا�)�
ت �&(�� +/-
 ا#ر���ط ��ن ا�ورو وا�دو#ر. 


إدارة اT?�ل وا��RQم �Q8ط  
 ا��ؤ%رات �ن � �و+� 	(�ب وا�(�و�� ا���6دة أ()�ر ���طر �	دوث ��)�ق '��� ا��&ك �و-ف ����م و��ط�ب
ل وا���وم.إدارة ا��و �دراء �(��د��0 ا��� وا��)�و��ت ا����&�ت إ�4 ا(�&�دا  

 ا�(�و�� �وJA ا��(������ ا�&ظرة �	��ل +�4 &�	�� �ن إدارة ا��ول وا���وم ���طر �را-�� و�ر�"ز
��(Aط و ا����ر ���دىا��رف  أ()�ر وو)و�ن ��ؤ((�&�، ا�طو�ل و ا���و ��	ل رد+�4  ،أ�رى &�(' 


ل �ن) ذ�ك إ�4 و�� ا���6دة، �رأ() و�����ت ا�(�و��، أز��( ا#(�5&���6 ا�ظروف �ن ا�ر�6(�� ا��ؤ%رات� 
Z��&"�ة �ر�	دا���� �طو�ره �م ا�ذي ا�ز��ت �.  

ا��F<�ة أ9*�ر �Q8ط
 إدارة  
 ا����� ا�وJA +�4 ا���6دة أ()�ر '� ا��وا�� �Qر �����ر ا�(��� ا���5Hر �H&�0 ا���6دة أ()�ر ���طر �)رف

ا��)��
ت  ��(�5&�ء ا�)�و��� ا���زا&�� ��رجو ا�)�و��� ا���زا&�� '� ا��)��
ت � ��J &�� � ���ؤ((�
 �وAوع ا���ط��.


ل �ن أ()�را���6دة ���طر �را-�� ��م�:  

وا�����رة ا�����5 ا�&(ب ��ن ا�����ز �
ل �ن ا�)�و��� ا���زا&�� ھ�"ل �طور �	��ل  . - 

 ا�)�و��� ا���زا&�� '� ا��)�-د�� ��)&��ر ا�ز�&�� ا� داول إ�4 ا(�&�دا: ا�� وات/  ا� �ود -��س -   
 ا���زا&�� ��&ود ���&(�� أ�م و� &� ا��زا&� � &� -�ل �ن��ت ا����د-� +���0  ا��� ا���5ت ا����ص وا'�را�Aت

 �ن ا(�	��ق �ر	�� �"ل ا�� وات أھ��� ����س ا��ول وا���وم إدارة �دراء ��وم ا��د-��، �Qر ا�)�و���
.����&ك ا����� ا����طر �	د�د أ ل  

 &�ط� 100 -درھ� �واز�� 	ر"� ��5Hر ����س وا���وم اأ��ول إدارة �د�ر ��وم: ا�09L ا����رات إ &�ز-
 ا��&ك و�&�د�ق ا�وط&�، ا�وط&� ا��&ك +�4 أ(�س، &�ط� 300 و ،( �&ظ����) أ(�س &�ط� 200 و أ(�س،

 ا���5Hر ھذا �����ل 	��لا�� ھذا و��&�ول. ا���ررة ا�دا���� ���	دود �)د '��� ا�5Sر ھذه و���رن. اا�����د��
ا�����/  ا�� �ري( ا�&%�ط &وع 	(ب ) 

 �Qر �����رات ا��&ظ��� ا���ل ورأس ا���ر'� ا�د�ل ��'� +�4 ا���5Hر "�ن ،2016 د�(��ر 31 '�
ا�دا���� ا�	دود �ن أ-ل وا	د �(�وى +�4 ا��وا��، +�4٪ 0.6- و٪ 1- أ(�س &�ط� 200 �)دل '� ا��وا���  

��ا��Q8 ��6ط
 إدارة  
 ��و'�ء ا�
ز�� ا�(�و�� ا��&�(ب ا�و-ت '� ��و'ر �م إذا �(�رة�� ا��&ك �)رض ���طر ھ� ا�(�و�� ���طر

.ا������ ����زا���7  
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��Oول  ا��)��� ا#(�	��-�ت ��ن ا��ط��ق +دم �(�ب ا�)�و��� ا���زا&�� ھ�"ل �ن ا����طر ھذه �&%H -د
 أو ا��	���� ا�(وق وإ+�-� ا�ز��6ن و(�وك ا��(������ �ت��)��� ا���و�ل و��ط���ت ا#��زا��تو وا���وم

.ا#-���د�� ا�ظر'��  

 إدارة ھ�"ل -�ل �ن �&�ظم �%"ل ����رب ا��
	� ا��رض � �و+�  دا�ل ا�(�و�� ���طر �را-�� ��م
 ا�� �ري، ا��&ك ا�(وق، ���طر ،ا��داو#ت Qر'�( ا��)&�� ا�طراف ����ف �J ����)�ون ا��ول وا���وم

...)��ا  

 �ط�J� 7 و���%�� ا�ظروف أ'Aل ظل '� ا���و�ل �3+�دة ���&كو�(�= ھذه ا���S ا��� �م إ&%�ؤھ� 
.ا�وظ��� ھذه �&ظم ا��� وا�دا���� ا��&ظ���� ا�	دود ا	�رامو ا�(�را�� ��  

 را+�ة� �J د�&���، أ(�س +�4 ا��(���ل '� ا�&�د�� ا�ر�دة ��د�ر +�4 �&طوي ا���و�ل �ط� إ+داد أن "��
 ��ط��ق ا���ر�ن ھذا و��م. ���&ك وا������ ا�� �ر�� ا�&%ط� +ن ا�&�� � ا���و-)� ا�ر�6(�� وا��د'��ت ا��د'��ت

�5
 و-درة ا�+��ل �Hھداف أ(�(� ا��(��د�� ا#'�را�Aت و��)�ق. �(�و����0 ����
ف ����ف (�&�ر�وھ�ت 5
.ا�&�د�� ا�(وق '� ا��وال  �J +�4 ا��&ك  

'�A�) ا�دوات �ن � �و+� ��طو�ر ����رب ا��
	� ا��رض � �و+� -��ت ا��&ظ���، ا�ط�ر إ�4 �و��
 وا���و(ط ا����ر ا��دى ��ط� ا���( إ�� ا��ر"�ز، و&(ب ا��	ددة، ا��Aط وا����رات ا�(�و��، ' وات
 � &� (�)��دھ� ا��� ا��&�(�� ا��	وط �دا��ر ا�&�د��، ا���ط���ت 	��� '� �	د�د، أ ل �ن) �	����0 ��م وا���

ا��ول وا���وم. و ا��زا&�  

 أ�و�7 �)ز�ز +�4 �ر"ز  د�دة إ راءات �3د��ل ا��&ك -�م ا� ل، -��رة ا�(�و�� &(�� �ط��ق أ+��ب و'�
 +�م �
ل وھ"ذا،. ا�ر�	�� �(�وى +�4 ا�	��ظ �J ا�)�و��� ��زا&��7 و�	(�ن ���	��ق �����ا�و ا�(���6
2015، 	
.ا��ط�وب ا��&ظ��� ا�د&4 ا�	د 'وق +�4 �"�&� �	�ل ا��رض ا��  


ا�/��4,�� ا���Qط  
 أو ا��وظ��ن أو ا� راءات '%ل أو "���� +دم +ن ا�&� �� ا��(�6ر ���طر" �H&�0 ا��%����� ا����طر و�)رف
."ا���ر �� ا�	داث أو ا�دا���� ا�&ظ��  

ا���Qط
 إ9/
ا��$��  
 ��ر��� ��ص وھ� ،  دا وا(J &ط�ق وذات �&�%رة ���طر "و&�0 ا��%����� �����طر ا����زة ا�(��ت �ن

J��  ر ا�(�ب �0ذا و .ا��&ك +����ت��(� ا��%����� ا����طر ��A- ��)�6و �ؤ5ر  أن � ب رH�(� أ ��0 �ن 
J��  +�� ا� �0ت��ا��&ك '4 ا�. . 

 ���� و�)ر'� �و5و-� ��را-�� �(�= ا��&ك �(�وى +�4 إ&%�ؤه �م ا�ذي ا��%����� ا����طر إدارة &ظ�م إن

ل �ن وا��	"م '��0 ا����طر ھذه �����ف ا���	�	�� ا� راءات و�&��ذ ا���"�دة ا��%����� ������طر� 

.�در� �� ا����طر ر�د �ؤ%رات وإد��ل ،�����طر �را6ط ر(م و�&��ذ  

:وھ� ا��%����� ا����طر �دارة (���� ���ر(�ت �ط��ق إ�4 ا�&ظ�م ھذا و�(�&د  

  -JA�5ق� و� =Aدارة وا�ا�)����؛ '� ا��%�ر"�ن ا����	� أ�	�ب  ��J +�4 �وزع ا��%����� ا����طر   

ا�%ر"� دا�ل ا��%����� �����طر -و�� ��5'�-     

.ا�دا���� ا����ر�ر-     
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 إدارة (��(� ����رب ا��
	� ا��رض � �و+� وA)ت ا��%�����، ا����طر +�4 ا�(�طرة أ ل و�ن-
.ا��(��ر ا��	(�ن &ظ�م �ن  زءا �%"ل ��ا� ا��%����� ����طر�  

   -J�  ( ا����طر +ن ا����&�ت����	وادث أو/  و) ا��	؛)ا��)رو'�( ا�  

ا������؛ +وا-��0 و����م) ا��)رو'�( ا�	وادث أو/  و) ا��	����( ا����طر �	��ل-     

ا��ذ"ورة؛ ا�	وادث+ن  ا�ر�6(��ن ا��(ؤو��ن �&��7-     

 ا����طر 	ول ا����&�ت ��و��ل ا���+�� ا� �0ت  ��J إ�4 �و �0 ا�ر-��� تو�ؤ%را أدوات ا��و'ر+�4-   
؛"ذ�ك ا��%����� �����طر ا��)رض ����م و ،)ا��)رو'�( ا�	وادث أو/  و) ا��	����(  

 ا�ر�د ��Aن �J ا�	وادث و-وع وا	���ل ا�5Sر، �ن ��	د Aرور�� و��	�	�� و-���6 إ راءات ا���ذ -  
.ا��&�ظم  

� ا��
ض �$8��- �9��9:F�ب ا
ا�/��4,�� ا���Qط
 i�3ن �,�4  
 ا��%�ر"� ا�"��&�ت �را+�ة �J ا��%����� ا����طر و�را-�� �3دارة ا����� وا� راءات ا�(��(�ت ����Q ��م
.ا����طر و�را-�� ا�����م +���� '�  

 ا���+�� ا� �0ت �ن "��را +ددا ا�دا���� ا��&ظ���� ا�	"�م ���Aن ا��%�����، ا����طر �ط��)� و&ظرا
:'� ا��%�ر"�  

؛و������0ا����طر �	د�د -    

  -J�  وادث ور�د	ھ�،ا�  

؛�و+�� و�&%�ط 'رع ا�	وادث ا��%�����-    

.وا��د-�ق ا�ر-��� أ&%ط� �ن " زء ا����طر �را6ط ا(��دام-    

"������: ھ� ا��%����� ا����طر �	"م ا��� ا�ر�6(�� ا�دا���� ا��ذ"رات '3ن و+��7،  

 � �و+� دا�ل ا��%����� ا����طر  �دارة ا�)��� ا�(��(� �	دد: ��� �و+� ا��%����� ا����طر إدارة ���5ق-  
:	�ث �ن ،����رب ا��
	� ا��رض  

).ا��)���ر وو�ف ا����&�ت وو�ف ا����ھ�م �)ر�ف( ا����طر و����م ا����5ل &�وذج-  

ر.ا����ط ��ط�� وآ���ت ا����طر �را-�� ��ؤ%رات &�وذج-  

.ا�	وادث  �J ج&�وذ-  

 ا����طر -ط�ع إ راءات �&ظ�م و�ف-   وا��(ؤو���ت، وا�دوار ا���+�� ا� �0ت" (ا��%����� ا����طر"
...).ا��%�����  

.ا��%����� ا����طر إدارة إ راءات و�ف-  

 

 



 

 43   ا��رض ا��
	� ����رب

 

K�pD� ع�H. 
ا�/��4,�� ا���Qط  
:	ول ا�� �و+� �(�وى +�4 ا��%����� ا����طر -(م �&ظ�م ���	ور  

 و�"&و�و �� ا��&0 �� ا�دوات و�و �7 ����م +ن ا��(ؤو�� ا���ر، �(�وى +�4 ا��ر"ز�� ظ���ا�و -  
 ا��
	� ا��رض � �و+� ���6دة ا����طر ��را-�� و�� �&س و%��ل ')�ل &ظ�م �&��ذ� وا��� �(�=ا��)�و��ت،

.����رب  

 +���� �ن " زء ا��ر"زي (�وىوا�� ا��ر+�� وا�%�"� ا�%�"� �(�وى +�4 ا��)�&� ا��%��ل ���طر �را-��-  
J�  داث	وادث ا�	د�د �(ؤو��� ا�)����ت ھذه و��و�4. وا��(�6ر وا�	داث �	وادث ا��%����� ا�	وا� 

 و��Aن ا��%����� ا����طر �را6ط �	د�ث '� �(�ھم وھ� ،را����ط إدارة أداة دا�ل 	�رھ� و وا��(�6ر
.ا����طر ارةإد &ظ�م ��)ز�ز إ راءات و ا��%����� ا��طط �&��ذ  

 وا�%�"� ا���ر �(�وى +�4) ا��رى وا��6�0ت ا�دا���� ا�ر-���ھ��6ت ( ا��%����� ا����طر و�را(�-  
.���را-�� ا���A)� ا��6�0ت و&ظ�م وإ راءات �H&%ط� ا���)��� وا����طر ا�	وادث �	د�د +ن ونا��(ؤو�  

:�(�و��ن +�4 ����ا��%� ا����طر ���طر �&ظ�م �)��د ا�)���، ا�دارة &Z0 	�ث �ن  

.ا��%����� ا����طر ھ��6 �(ؤو��� �ن ھو ا��%��ل ���طر و�را-�� -��س إن :ا-ول ا
	��وى-  

 أ ل �ن وذ�ك ا��%�����، ���طرھ� �(�وى +ن ��)�و��ت ا�%ر"�ت �زو�د +ن �(ؤو�� '�0 ��ص، و�و 7
.ا����طر ھذه ��ط�� إ�4 ا�را��� ا� راءات �%Hن -رارا��0 إط
ع  

   -
 ھ� و �)�0 ا�	وادث +ن وا�"%ف ا����طر، ��ط�� إ�4 ا�را��� ا� راءات �&��ذ: ا
;��� 	��وىا
.ا��را-�� +ن ا��(ؤو�� وا�"��&�ت ا�+��ل، �طوط �(ؤو���  

ا�/��4,�� ا���Qط
 1دارة ا�
<���6 اTدوات  
.ثا�	واد  �J و+���� ا��%����� ا����طر �را6ط ر(م: ھ� ا�ر�6(�� ا��&0 �� ا�دوات  

o>ا
W 
ا�/��4,�� ا���Qط  
 ا(�را�� ��ت �ط�ق 5م ،و�ر���0 �	(ب ا�و�و�� ا����طر �	دد &0 � ا��%����� ا����طر إدارة &ظ�م و�(��دم
 ا�راھ&� ا��%�"ل +ن ا���"ر وا�"%ف) ا�	داث( ا��	���� ا��%�"ل �&J ا�&Z0 ھذا و�%�ل. �&�0 ������ف

...).ا�	وادث(  

:و������0 ا����طر ��	د�د ا����طر ا��%����� وظ��� -�ل �ن &0 �ن ا+���د �م و-د  

   - Z0& ن ��ن ���ء  +�د �)��د��ن آرا06م +ن ���)��ر ا��%�����ن ا��وظH%� �0 �&طوي ا��� ا����طر��+ 
 و�� �)د، +ن وا��	"م ا��رق، ���0 و ا�)�&�ت، ا(����ءات( ا��ط��� ���Aوا�ط ���ر&��0 �
ل �ن &%�ط0م

).ذ�ك إ�4  

   - Z0& داث ز��دة +�4 -�6م	وادث ا�	ل �ن وا�
+�4 �(�وى ا�%�"�  ا��(��رة ا��را-��( ������ ���در �
.)ا�)��� ا��را-�� ا��%�����، ا����طر ر�د ،وا���ر  

 أ(�(� ��)�ق إ& �زا��0 و"�&ت (&و��، &�ف ���طر ��رط� �	د�ث �م ،2015 ا������ ا�(&� �
ل -  
:ا������ ��� راءات  

ا��	ددة؛ ������طر ر�ط�0 �
ل �ن ا�"��� وا�)����ت ا�ر�6(�� ا�)����ت -���6 	د�ث�-     
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 	دو�05 ا	���ل 	�ث �ن ا��&ك ��0 ��وم ا��� ا����طر و��&�ف �7& وا��	�ق ا�&و+� ا�����م �را )�-   
،ا���"�دة وا��(�رة . 

ا�)�ل؛ �طط و�	د�ث ا(�)راض-     

ا� د�دة ا����طر -�ل �ن ����6ا� ا��%����� ا����طر �را6ط �)د�ل-  .   

ا��%����� ا����طر ���&�ت �	د�ث-  .   

ا��&�ذة ا�ر-��� �&ظ�م و'�� ا����طر ��&�ف- .  

��'	( )�	�وا
��1*ر وا
�وادث ا-�داث �  

ا�� ��J: �ن �(�و��ن +�4 ا�)���� ھذه و�(�&د  

 ا��	"م و��م .ا����ص ا�&�وذج ام��(��د ا��%���� ا�����J �وا(ط� ا"�%�'�0 +&د ثا�	واد ا�&ظر '� ��م-   
. وأھ����0 وا�(�-�0 ا"�����0 �ن ��	��ون ا�ذ�ن ا��%�����، ا����طر �دراء -�ل �ن +&�0، ا����\ ا�	وادث '�

.ھ�ؤإ5را ا��ر، �زم إذا و��"&0م،) تو د إن( ا����طر �را6ط ر(م '� ا�������ا��طر 	��� و�	ددون  

 �ن أو  �)د +ن �و���+ن طر�ق ا����م ��را-��  دا���� �را-�� ةأ 0ز �وا(ط� ا�	وادث +ن ا�"%ف��م -
 �(�= ا��� ا����&�ت -وا+د �ن ا��	�ق +���� (�ر �را	ل +�ر ا#Aطرا��ت +ن ��"%ف ��دا&�� �)�5ت �
ل

.ا"�%�'�0 �م ا��� ا#��
#ت �&ظ�م ����)� ��Aن و �)ط��تا� -�+دة�Q3&�ء   

:�طوات ��س إ�4 ا��%����� ������طر ا���)��� وا��(�6ر وا�	وادث ا�	داث ��)�د +���� ��(�م و��"ن  

.وا��(�6ر وا�	وادث ا�	داث �	د�د: 1 ا��طوة  

  ا����&�ت إد��ل: 2 ا��طوة .

  �)�0 �م ا��� ا����&�ت �را-��: 3 ا��طوة . 


ق ( ل ا�	�دث.: 4 ا��طوةQو'�ر �)�و��ت وإ�  


غ وا��(�6ر ادثوا�	و ا�	داث �و	�د: ا����(� ا��طوة . ��+&�0 وا  

 

 

 

  تنبيه
  

الھيئة المغربية لسوق تُشكل سوى جزءا من بيان المعلومات المؤشر عليه من قبل إن المعلومات الُمشار إليھا في ھذا البيان ال 

الع باإلط الھيئة المغربية لسوق الرساميلوصي ت .2017شتنبر  20بتاريخ   VI/EM/027/2017 تحت المرجع رقم الرساميل

  .عموموضوع رھن إشارة العلى نّص بيان المعلومات الكامل الم




