
 المعلومات بيان ملخص

 وخضراء اجتماعيدار سندات عادية وسندات ذات أثر إص

 وخضراء اجتماعي أثر ذات سندات درهم 500.000.000 منها درهم 1.000.000.000 لإلصدار: اإلجمالي المبلغ
 درهم 500.000.000 سندات عادية: في حدود 

 : سندات ذات سعر قابل للمراجعة وغير مدرجةCالشطر  : سندات ذات سعر قار ومدرجةBالشطر  سندات ذات سعر قار وغير مدرجة :Aالشطر  

 درهم 500,000,000 درهم 500,000,000 درهم 500,000,000 الحد األقصى: 

 سند 5000 سند 5000 سند 5000 عدد السندات 

 درهم 100,000 درهم 100,000 مليون درهم 100,000 ية سماالالقيمة 

 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 األجل 

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار
يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق 

الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك 
، تضاف إليه عالوة 2018نونبر  08المغرب يوم 

 أساس نقطة 120و 110للمخاطر تتراوح ما بين 

 سعر قار
يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق 

الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك 
، تضاف إليه عالوة 2018نونبر  08المغرب يوم 

 أساس نقطة 120و 110للمخاطر تتراوح ما بين 

 سعر قابل للمراجعة سنويا

أسبوعا )سعر  52بالرجوع إلى سعر الفائدة الكامل ألجل 

نقدي( والمحدد بناء على منحنى األسعار المرجعية للسوق 
الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك 

، تضاف إليه عالوة للمخاطر 2018نونبر  08المغرب يوم 

 أساس. نقطة 120و 110تتراوح ما بين 

 استحقاق ثابت  استحقاق ثابت استحقاق ثابت تسديد األصل

 أساس نقطة 120و 110ما بين  أساس نقطة 120و 110ما بين  أساس نقطة 120و 110ما بين  عالوة المخاطرة 

 من دون ضمان  من دون ضمان من دون ضمان ضمان التسديد 

 بالتراضي الدار البيضاءمدرجة في بورصة  بالتراضي تداول السندات 

 .المعلومات بيان في موضح هو كماات األولوي إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص:

 
 درهم 500.000.000والخضراء: في حدود  جتماعيالسندات ذات األثر اال 

 : سندات ذات سعر قابل للمراجعة وغير مدرجةFالشطر  سندات ذات سعر قار ومدرجة Eالشطر  سندات ذات سعر قار وغير مدرجة Dالشطر   

 درهم 500,000,000 درهم 500,000,000 درهم 500.000.000 الحد األقصى: 

 5000 5000 5000 عدد السندات 

 درهم 100,000 درهم 100,000 درهم 100,000 ية سمالقيمة اال

 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 األجل 

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار
يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية 

للسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره 
، 2018نونبر  08من قبل بنك المغرب يوم 

 100تضاف إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 

 أساس نقطة 110و

 سعر قار
يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية 

لسندات الخزينة كما سيتم إصداره للسوق الثانوية 
، تضاف 2018نونبر  08من قبل بنك المغرب يوم 

 110و 100إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 

 أساس نقطة

 سعر قابل للمراجعة سنويا

أسبوعا )سعر  52بالرجوع إلى سعر الفائدة الكامل ألجل 

نقدي( والمحدد بناء على منحنى األسعار المرجعية 
الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل للسوق 

، تضاف إليه عالوة 2018نونبر  08بنك المغرب يوم 

 أساس. نقطة 110و 100للمخاطر تتراوح ما بين 

 استحقاق ثابت استحقاق ثابت استحقاق ثابت تسديد األصل

 أساس نقطة 110و 100ما بين  أساس نقطة 110و 100ما بين  أساس نقطة 110و 100ما بين  عالوة المخاطرة 

 من دون ضمان من دون ضمان من دون ضمان ضمان التسديد 

 بالتراضي مدرجة في بورصة الدار البيضاء بالتراضي تداول السندات 

 .المعلومات بيان في موضح هو كماات األولوي إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص:

 ةمع احتساب اليوم األول واألخير من العملي 2018نونبر  14إلى  12من فترة االكتتاب: 

 .هذا اإلصدار على المستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي كما تم تحديدهم في بيان المعلومات يقتصر 

 مستشار العامالمستشار والمنسق 

 
 

 نقابة التوظيف رئيس نقابة التوظيف والهيئة الممركزة

 
 

 
 
 
 

 الرساميل لسوق المغربية الهيئة تأشيرة

 وقع كما 1993 شتنبر 21 في والصادر 1 -93 -212 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف الظهير من 14 المادة بتطبيق القاضي الرساميل، لسوق المغربية الهيئة منشور حكامأل طبقا

 VI/EM/024/2018. المرجع حسب 2018أكتوبر   30 بتاريخ بالمعلومات الخاص البيان هذا أصل على بالتأشير الرساميل لسوق المغربية الهيئة قامت ، وتتميمه تعديله
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 تنبيه
 

 
بالتأشير على بيان المعلومات في إطار إصدار سندات عادية  2018أكتوبر   30ة المغربية لسوق الرساميل بتاريخقامت الهيئ

 لشركة العمران القابضة ش.م. وخضراء( اجتماعيومستدامة )سندات ذات أثر 

 بيان المعلومات المؤشر عليه موضوع رهن إشارة العموم بالمقر الرئيسي لشركة العمران القابضة ش.م ولدى مستشاريها الماليين:

  الهاتف:  الرباط-الرياضزنقة البندق، المحج المركزي حي  القابضة:في المقر الرئيسي لشركة العمران(

05.37.56.91.91) 

  مقرفي : Capital Trust Finance  50 (05.22.46.63.50البيضاء ) الدار-الرشيديشارع 

  في مقرValoris Corporate Finance : 355  (.0522239760البيضاء ) الدار-طريق الجديدة 

 ( كما أنه متاح على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميلwww.ammc.ma ) 

  .كما أنه موضوع رهن إشارة العموم في مقر بورصة قيم الدار البيضاء وعلى موقعها على شبكة اإلنترنيت 

  

http://www.ammc.ma/
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I. إطار العملية 

 
االستماع لقراءة تقرير مجلس اإلدارة، طبقا ، بعد 2018فبراير  28سمحت الجمعية العامة لشركة العمران القابضة المنعقدة بتاريخ 

 سندات اقتراض المتعلق بالشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه، إصدار 95-17وما بعدها من القانون رقم:  292لمقتضيات المادة 

 دخارمومي لالوخضراء"( عن طريق طلب ع جتماعيسندات عادية وسندات مستدامة )سندات من نوع "سندات األثر االمكونة من 

، كما تم تحديده خالل الجمعية المذكور تاريخالمن  ابتداءمرة واحدة أو أكثر بسعر ثابت أو متغير، وذلك خالل مدة سنتين تحتسب 

درهم(  1.000.000.000، مقابل مبلغ أقصاه مليار درهم )2018يونيو  29العامة العادية لشركة العمران القابضة المنعقدة بتاريخ 

 سنوات.  10صاه وألجل أق

 

من جهة أخرى، فوضت الجمعية العامة العادية لشركة العمران القابضة، لمجلس اإلدارة الصالحيات الواسعة من أجل الشروع في 

 إصدار السندات المذكور، مع إمكانية تفويض رئيس مجلس اإلدارة. 

 

العادية مبلغ العملية في االكتتابات المحصل عليها فعليا، وفي خالف ذلك، سيتم إلغاء العملية إذا كان مبلغ  الجمعية العامةلم تحدد 

 درهم(. 1.000.000.000االكتتابات المحصل عليها يقل عن مليار درهم )

 

دارة خالل اجتماعه المنعقد ، قرر مجلس اإل2018فبراير  28في إطار تفويض الصالحيات الممنوح من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

 :2018أكتوبر  24تاريخ ب

 

  دخاروخضراء( عن طريق طلب عمومي لال اجتماعيإصدار سندات اقتراض عادية ومستدامة )من نوع سندات ذات أثر 

 مليار درهم، 1ية إجمالية أقصاها اسمبقيمة 

 وط النهائية لالقتراض السندي والقيام بجميعقرر منح الصالحيات الواسعة لرئيس مجلس اإلدارة بغرض تحديد الطرق والشر 

 اإلجراءات المادية الالزمة إلصدار السندات وتوقيع عقد اإلصدار،

 .قرر تعيين السيد كريم متقي بصفته وكيل مؤقتا لكتلة حاملي السندات في انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات 

 

أحكام وشروط إصدار سندات اقتراض عادية ومن نوع "سندات خضراء توبر أك 29في هذا السياق، قرر رئيس مجلس اإلدارة ب 

 أشطر. 6درهم( تجزء على  1.000.000.000ية إجمالية أقصاها مليار درهم )اسم" بقيمة جتماعيوذات األثر اال

 

مع احتساب اليوم  ونبرن 14إلى  نونبر 12االكتتاب من  أعاله فترةحدد رئيس مجلس اإلدارة في إطار تفويض الصالحيات المذكور 

 .نونبر 23األول واألخير من العملية وتاريخ االنتفاع يوم 

 

  .المعلومات بيان في تحديدهم تم كما المغربي للقانون الخاضعين المؤهلين المستثمرين على اإلصدار هذا يقتصر
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II. والخضراء" جتماعيتقديم "سندات األثر اال 
 

II.1. بالمغرب جتماعيتطور سوق السندات الخضراء واألثر اال  
 
 

نشأت سوق السندات الخضراء في سياق زيادة الوعي الجماعي بالقضايا البيئية والعمل النشط من أجل الحد من التأثيرات البيئية ألنشطة 
 اإلنسان.

 

 لهذا المنتج المالي الجديد.  دليال عن اإلطار التنظيمي والمفاهيمي 2016في المغرب، أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 

 
قامت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )مازن(، التي تضطلع بدور رئيسي في مجال الطاقات المتجددة في المغرب بأول إصدار لسندات 

لعيون، مليون يورو(، بهدف المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية نور ا 106مليار درهم ) 1.15خضراء في المغرب بمبلغ 

 . 4ونور بوجدور ونور ورززات 

 

 . سنوات 10و 5مليار سند ذو طبيعة إيكولوجية آلجال تتراوح ما بين  2.5في توظيف ت مؤسستان بنكيتان منذئذ، نجح

 
ر ث، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإصدار دليل ثاني يشمل باإلضافة إلى "السندات الخضراء" و"السندات ذات األ2018سنة 

 . "جتماعي"، و "السندات المستدامة التي تجمع في آن واحد ما بين خصائص "السندات الخضراء والسندات ذات األثر اال1جتماعياال

 
 

II.2. والخضراء جتماعيمبادئ السندات ذات األثر اال 
 

التوجيهية للسندات  المبادئ»والتي تشكل معا  «االجتماعيالسندات ذات األثر  مبادئ»و« الخضراءالسندات  مبادئ»حسب 
 :«المستدامة

 
   السندات الخضراء هي عبارة عن سندات يتم تخصيص ناتجها بشكل حصري في التمويل أو إعادة التمويل الكلي أو

 تأثيرات بيئية إيجابية، ذاتالجزئي لمشاريع جديدة أو مشاريع موجودة 
 

 ة فهي سندات يتم استعمال إيراداتها بشكل حصري في عمليات تمويل أو إعادة تمويل برامج جتماعيأما السندات اال
 ة.اجتماعي

 
، فلكشاو " هي عبارة عن مبادئ توجيهية توصي بالشفافيةجتماعيإن "مبادئ السندات الخضراء" و"مبادئ السندات ذات األثر اال

  يع النمو.على النزاهة من أجل تعزيز تنمية هذا السوق السر تحفزو
 

والخضراء بشكل مفصل  جتماعيباإلضافة إلى ذلك تتطلب "مبادئ السندات المستدامة" بأن يحدد مصدر السندات ذات األثر اال
ة يجتماعأو مشاريعه التي تسمح له باإلندراج ضمن فئة من فئات المشاريع المستدامة )اال واالجتماعي لمشروعهالطابع البيئي 

 ة.جتماعيالبيئية واال االستدامةوالخضراء( حسب شروط القبول وأهداف مشاريع 
 

لخضراء بشكل وا جتماعيكما تفرض "المبادئ التوجيهية للسندات المستدامة" كذلك أن يتم تتبع الناتج الصافي للسندات ذات األثر اال
 لنسبة للمشاريع المستدامة.مالئم ومثبت بعملية داخلية رسمية مرتبطة بنشاط مجموعة العمران با

 
ع ة والخضراء" اتخاذ جميجتماعيحسب "المبادئ التوجيهية للسندات المستدامة"، يتعين على مصدري السندات من نوع "السندات اال

لية اوالخضراء موافقا باستمرار إلجمالي الموارد الم جتماعيالترتيبات الضرورية للحرص على أن يكون مبلغ السندات ذات األثر اال
 والبيئية المؤهلة. جتماعيالمخصصة للمشاريع ذات األثر اال

 
حسب "المبادئ التوجيهية للسندات المستدامة"، يلتزم المصدر بتقديم تقارير بشكل يتسم بالشفافية عن تسيير إصدار سنداته سنويا، 

 وذلك إلى أن يحين أجل اإلصدار.
 

 Vigeo"، كلفت مجموعة العمران شركة جتماعيالخضراء" و "السندات ذات األثر االفي إطار إصدار السندات من نوع "السندات 
Eiris ة والبيئية في إعداد وتسيير أشطر "السندات جتماعيمن أجل إبداء رأي مستقل بشأن مراعاة عوامل وأغراض المسؤولية اال

 والخضراء" إلصدار السندات المقترح. جتماعيذات األثر اال
 

                                                
 سندات تستعمل عائداتها بشكل حصري في عمليات تمويل أو إعادة تمويل مشاريع اجتماعية.  1
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II.3. والخضراء" لمجموعة العمران جتماعيسندات ذات األثر االمعلومات عن "ال 
 
 والخضراء جتماعيتقييم وانتقاء مشاريع السندات ذات األثر اال (1

 
على  أنها ترتكزوب، والشفافيةبأنه قد تم تحديد عملية تقييم وانتقاء المشاريع بوضوح ونجاعة فيما يتعلق بالحكامة  Vigeo Eirisتعتبر 

 معايير انتقاء/ إقصاء محددة ومالئمة.

حكامة ة والمتعلقة بالجتماعيالمخاطر البيئية واال والتحكم فيالمصدر باإلعالن عن إطار اإلصدار وتعزيز تحديد  Vigeo Eirisأوصت 

 المرتبطة بالمشاريع.

  .رة العملية بطريقة فعالةتمت هيكلة إدا وكذلك تم تحديد عملية تقييم وانتقاء المشاريع المؤهلة بشكل واضح

على المستوى الداخلي يتوفرون على المؤهالت والمهارات  واألشخاص المعنيون 2017تم تشكيل لجنة توجيهية خاصة في نونبر 

المالئمة. تتكون اللجنة من مدراء الشركة المكلفين باإلصدار والمشاريع المؤهلة، أي القطب المالي ومراقبة التسيير، قطب الهندسة 

رى تعبئة خبرات داخلية أخ االقتضاء ة والمكلف بمهمة المسؤول عن مشاريع "مدن بدون صفيح". يمكن للجنة عندجتماعيوالتنمية اال

 كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ر إدارة األخطا فيما يخصمن أجل تعزيز الخبرة  وذلك أيضا بإدماج خبراء خارجيين في اللجنة التوجيهية، Vigeo Eirisكما أوصت 

 .واالجتماعية للمشاريعالبيئية 

ية بشكل واضح، واللجنة مسؤولة عن مجموع جوانب إصدار السندات، والمتمثلة عالوة على ذلك، تم تحديد األدوار والمسؤوليات الداخل

 في:

 إعداد اإلطار العام لإلدارة )المساطر، المسؤوليات، الشروط(، تطبيقها وتتبعها •

 تمويلها وبعد إعادةانتقاء وتقييم المشاريع المؤهلة: قبل، خالل  •

 ة المرتبطة بهذه المشاريع. جتماعيللمخاطر البيئية واال تتبع البرامج المؤهلة، بما في ذلك التسيير المسؤول •

 المصدر مع الوزارات الثالث المعنية بالمشاريع المؤهلة.  عامالتعن عدم توفرها على رؤية عن ت Vigeo Eirisفي تقريرها، تعلن 

ئيسها إدارة الفروع المعنية والتي يكون ر يتم انتقاء جميع المشاريع المؤهلة من بين المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار مجلس

 عضوا في مجلس إدارة شركة العمران القابضة، والمتكون من ممثلين عن الوزارة الوصية المكلفة بالسكنى ووزارة المالية:

القابضة،  رانميجب أن تخضع جميع عمليات المصدر للشروط اإلدارية، العقارية، التجارية والمالية الداخلية التي حددتها شركة الع •

 .فرعيةال الشركات إدارةوصادق عليها مجلس 

 .ةجتماعيتم إعداد الئحة أولى من المشاريع المؤهلة من قبل قطب المالية، قطب مراقبة قطب التسيير والهندسة والتنمية اال •

 تجتمع اللجنة بشكل دوري من أجل انتقاء وتقييم المشاريع المؤهلة.

 ع، مما يسمح بتتبع قرارات االنتقاء،يتم إعداد تقرير بعد كل اجتما •

 يتم تقديم قرارات اللجنة لمجلس إدارة شركة العمران القابضة للمصادقة عليها، وذلك كل ثالثة أشهر. •

 وبالتالي، ترتكز العملية على معايير انتقاء واقصاء مالئمة، تتمثل في:

 لمؤهلة.معايير استعمال الموارد المالية، المرتكزة على تحديد المشاريع ا •

 معيار إقصاء: يلتزم المصدر بإقصاء: •

 كل مشروع أفضى إلى توجيه االتهام و/أو إدانة المصدر، -

في المائة من العقار تصعب تسويته )مثال:  20كل مشروع يواجه شرطا أو عدة شروط من الشروط التالية: أكثر من  -

في  5ر مرتبطة بالخدمات األساسية، أكثر من في المائة من القطع األرضية غي 5عدة ورثة غير معروفين(، أكثر من 

 المائة من الشكايات بخصوص عدم تطابق مساحات القطع األرضية.

في حالة ما إذا لم يحترم مشروع ما معيارا أو عدة معايير األهلية المذكورة أعاله، يلتزم المصدر باستبدال المشروع بأسرع وقت ممكن 

 والمعايير المحددة في هذا اإلطار العام.بمشروع آخر مؤهل يحترم المسطرة 
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ة ماعيجتبتوسيع نطاق هذه اإلقصاءات إلى المشاريع التي أدت إلى خالف حرج من حيث المعايير البيئية واال Vigeo Eirisكما تنصح 

 ة مسبقة و/أواجتماعي-ة التي لم تخضع لدراسة سوسيوجتماعيأيضا بإقصاء المشاريع اال Vigeo Eiris وتنصح . 2والمتعلقة بالحكامة

 خطة لخفض اآلثار السلبية إلعادة التوطين.
 

، قامت مجموعة العمران بتحديد، تعريف، وتقدير فئات المشاريع المؤهلة إلعادة Vigeo Eirisتوصيات  االعتبارعند األخذ بعين 

 تي المشاريع التالية:، المطابقة لفئة و/أو ألخرى من فئ2011سنة  والمستهلة بعدالتمويل المتواجدة بالمغرب 

 
 مشاريع الكفاءة الطاقية للمباني، •

 ة إلعادة اإلسكان و/أو إعادة توطين العائالت المنتمية لمدن الصفيح.اجتماعيمشاريع  •

 

 Vigeo Eirisتحليل  منافع التنمية المستدامة األهداف التعريف الفئة

الفعالية الطاقية 
 للمباني

مشاريع بناء مباني و/أو مساكن نموذجية 
تدمج عدة حلول هندسية وتقنية مبتكرة، 
حسب مختلف المناطق المناخية في 

 المغرب. 
 

 : المقر الرئيسيمشاريع منتقاة 4

 نموذجية: مشاريع 3وللعمران 

الكرامة )الحاجب(، جاكاراندا 
 منصورت(، العروي )الناضور(ا)ت

الرفع من الفعالية 
 للسكن، تقليصالطاقية 

متوسط استهالك 
 السكن

 تخفيف التغير المناخي
 

 577)توفير الطاقة 

ميغاواط ساعة/ السنة في 
سكن،  481المجموع ل 

ميغاواط ساعة/ السنة  133

 للمقر الرئيسي( 
 

الحد من انبعاث غازات 
 51االحتباس الحراري )

ثاني أكسيد  طن مكافئ
 481الكربون/السنة ل 

مكافئ ثاني  طن 62وسكن 

أكسيد الكربون/ للمقر 
 (جتماعياال

 والمحتوى مناسبتعريف الفئة واضح 
 ويتماشى مع استراتيجية المصدر. 

 
تم تحديد أنواع التجهيزات، األعمال 
والتقنيات المؤهلة بوضوح، على الرغم 
من عدم إعداد أي نظام تدبير بيئي أو 

 تصديق. 
 

سمحت عمليتا محاكاة استباقية لألداء 
الطاقي بتقييم اإلستهالك العادي 

في المائة  12ب للوحدات السكنية تقل 

 من مقارنة باالستهالك المرجعي. 
 

تم تحديد الفوائد البيئية للمشاريع التي 
تبين الفعالية الطاقية، وهي مناسبة 

. يتم تقييمها وقياسها كميا من قبل ودقيقة
 المصدر

إعادة اإلسكان 
و/أو إعادة 
توطين سكان 

 حياء الصفيحأ

مشاريع إعادة إسكان وتوطين العائالت 
التي تسكن بمدن الصفيح مع االختالط 
الذي يتطلبه برنامج مدن بدون صفيح 
على أراضي أو مساكن جاهزة أو 
مشاريع تتوفر على قطع أرضية خاصة 
بالوقاية التي تباع بسعر تكلفتها أو 

 بهامش قليل.
 

مشاريع منتقاة: تقع في كل  4

الدار البيضاء ومراكش من 
)الفضل، الحمد، المروة، عين 

 سليم(.

الرفع من عدد 
العائالت التي يمكنها 
الولوج لمسكن الئق 
وقانوني بالنسبة 
للعائالت القادمة من 
مدن الصفيح المعنية 
ببرنامج مدن بدون 

 صفيح.

الولوج للسكن وللخدمات 
 األساسية 

 

شخص أعيد  32800

 إسكانهم أو توطينهم. 
 

في المائة من السكان  100

الذين تم نقلهم، أعيد 
إسكانهم أو توطينهم بسند 

 ملكية. 
 

في المائة من الربط  100

 بالخدمات األساسية

 والمحتوى مناسبتعريف الفئة واضح 
 ويتماشى مع استراتيجية المصدر. 

 
تم تحديد السكان المستفيدين والعمليات 

 المستهدفة بوضوح. 
 

 لسنوية. تم تعريف األهداف ا
 

ة المباشرة لمشاريع جتماعيالفوائد اال 
إعادة اإلسكان/ إعادة توطين مدن 
الصفيح محددة جيدا، مالئمة ودقيقة. يتم 

 تقييمها وقياسها كميا من قبل المصدر

 Vigéo Eirisالمصدر: 

 

 

 تخصيص األموال: (2
 

 مشاريع ستتم إعادة تمويلها 8يمثل الجدول التالي تفاصيل 

 النوع المشروع
الشركة 
حاملة 
 المشروع

 تاريخ االنطالق مرحلة التنفيذ االستثمارمبلغ 

 الفضل الدار البيضاء
 اجتماعيأثر 

 عائلة( 8091إعادة إسكان سكان مدن الصفيح )
شركة 

العمران الدار 
 البيضاء

 30/12/2012 %87 مليون درهم 227

 الحمد الدار البيضاء 

إعادة إسكان سكان مدن الصفيح  اجتماعيأثر 

 عائلة( 15453)
شركة 

العمران الدار 
 البيضاء

 %84 مليون درهم 335

15/07/2014 

18/03/2015 

09/03/2016 

                                                
 الملحق ببيان المعلومات هذا. Vigeo Eirisكما تم تحديد ذلك في جزء "المنهجية" من تقرير  2
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 المروة الدار البيضاء
 اجتماعيأثر 

 عائلة( 6903إعادة إسكان سكان مدن الصفيح )
شركة 

العمران الدار 
 البيضاء

 02/10/2014 %92 مليون درهم 118

 عين سليم مراكش

 والبيئي  جتماعياألثر اال
 عائلة(  2363إعادة إسكان سكان مدن الصفيح )

تجميع مياه األمطار من أجل إعادة استعمالها كمياه 
لري المساحات الخضراء واستعمال نظام الري 
بالتنقيط من أجل ري المساحات الخضراء، التطهير 

 عائلة. 195جودة عيش  تحسين-للدوارالسائل 

 

شركة 
العمران 

 مراكش آسفي

 10/12/2015 %86 مليون درهم 120

المقر الرئيسي 
لشركة العمران 

 شرافات

 أثر بيئي
 بناء مقر شركة العمران شرافات

شركة 
العمران 
 شرافات

 31/12/2016 %100 مليون درهم 24

 الكرامة الحاجب
 اجتماعيأثر 

 "الكرامة" الحاجب اجتماعيسكن  96مشروع 
شركة 
 العمران
 مكناس

 16/02/2012 %100 مليون درهم 28

 العروي 2الورود 
 اجتماعيأثر 

   اجتماعيسكن  248مشروع 
شركة 

العمران 
 الشرق

 14/03/2016 %90 مليون درهم 36

 اجتماعيأثر  جاكاراندا تمنصورت
   اجتماعيسكن  280مشروع 

شركة 
العمران 
 تمنصورت

 20/12/2011 %74 مليون درهم 105

 شركة العمران القابضةالمصدر: 

مليون درهم سيتم توزيع المخصصات حسب نسبة استثمار المشروع من مبلغ  993اإلجمالي للمشاريع الثمانية  االستثماربلغ 

 اإلجمالي: االستثمار

 النسبة )بمليون درهم( االستثمارمبلغ  المشروع
 المبلغ

 )مليون درهم(

 114 %23  227 الفضل الدار البيضاء

 169 34%  335 الدار البيضاءالحمد 

 59 %12  118 المروة الدار البيضاء

 60 %12  120 عين سليم مراكش

 12 %2  24 المقر الرئيسي لشركة العمران شرافات

 14 %3  28 الكرامة الحاجب

 18 %4  36 العروي 2الورود 

 53 %11  105 جاكاراندا تمنصورت

 500 %100  993 المجموع:

 

موارد ال ةفبكا ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع المذكورة أعاله التي أصبحت منتهية أو شبه منتهية، سيتم إعادة تمويلهاعالوة إلى 

 ".جتماعييتم تجميعها في إطار أشطر السندات المستدامة 'السندات الخضراء وذات األثر االالتي سوق مالية 

 

خروج مشروع أو عدة مشاريع من محفظة شركة العمران القابضة هي نفس مسطرة أما مسطرة انتقاء المشاريع المؤهلة في حال 

 االنتقاء األولي.

 

أو الخضراء" من محفظة  جتماعيفي حال خروج أصل أو عدة أصول أعيد تمويلها بواسطة ناتج إصدار سندات مستدامة )ذات األثر اال

( إعادة 2يد بشكل استباقي الجزء الموافق لألصول الخارجة أو ( التسد1شهرا ب  09المصدر، يقوم المصدر في غضون أجل يبلغ 

في مشاريع جديدة بشكل يسمح بالحفاظ باستمرار على حجم محفظة األصول مساويا على األقل إلجمالي السندات ذات الطابع  االستثمار

 وخضراء". اجتماعيالمستدام "سندات ذات أثر 

 

 قبل من المقدم المقترح قيام عدم حالة في. استثمارها إلعادة المصدر سيقدمها التي ألصولا لتحديد السندات لحملة عامجمع  عقد سيتم

 لموجوداتل المقابلة لألموال المبكر السداد في سيشرع مصدرال فإن السندات، لحملة العام االجتماع أصوات غالبية بجمع المصدرة الجهة

 .المحفظة من المحذوفة
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 تسيير األموال (3

زم ". هكذا، تلتجتماعيالعمران بالتعليمات التي حددتها "مبادئ السندات الخضراء" و "مبادئ السندات ذات األثر االتتقيد مجموعة 

 مجموعة العمران باحترام التزاماتها فيما يتعلق بالمبادئ التالية:

 العمران، والبيئي من قبل مجموعة جتماعييتم تدبير مجموع الناتج الصافي لإلصدار السندات ذات األثر اال •

. سيتم تخصيص ناتج اإلصدار مباشرة للبرامج المؤهلة المنتقاة، من خالل 100في  100تبلغ نسبة إعادة تمويل البرامج المؤهلة  •

 دفتر حساب خاص يتتبع مجموع النفقات والعائدات الخاصة للبرامج المؤهلة المنتقاة.

  تقاة بناتج اإلصدار، مع تفادي التمويل المشترك بأموال في المائة من مبلغ المشاريع المؤهلة المن 100سيتم تمويل

 ال تتماشى مع "مبادئ السندات الخضراء".

  يتم تعقب األموال من خالل محاسبة بدفتر حساب خاص، تتعقب مجموع العمليات المتعلقة بكل برنامج مؤهل

 ممول.

الحسابات، والمراقبة الداخلية ومراجعة خارجية سنوية من قبل تتم مراقبة وتدبير األموال من قبل الخدمات المالية للمصدر، مدقق  •

 مراقب حسابات. يتم إدماج التخصيص والتتبع في عملية رفع التقارير المالية السنوية.

لب السا االستثمارفي حال عدم تخصيص األموال )مثال: اجل محتمل قبل تخصيص إعادة التمويل، في حال فائض األموال، أو  •

 برنامج مؤهل أعيد تمويله(، يلتزم المصدر ب: في حال إقصاء

  تدبير التوظيف المؤقت لألموال من قبل مديرية المالية ومراقبة التدبير، على شكل سيولة على حساب المصدر

طبقا  مؤهلة،يوم عمل قبل تخصيصها نحو برنامج أو عدة برامج  15أجل  ويحدد فيمخصص للمشاريع المؤهلة، 

 .إلطار اإلصدار المحدد

  عدم استعمال هذه األموال من أجل تمويل، حتى ولو مؤقتا، أنشطة تتسبب في انبعاث مرتفع للغازات المسببة

 .3لالحتباس الحراري وال األنشطة المثيرة للجدل

 

 التتبع ورفع التقارير (4

 

والبيئية  ةجتماعياألموال والفوائد اال بأن التزامات وعمليات المصدر ناجعة: تسمح آلية بالمراقبة الفعالة الستعمال Vigeo Eirisتعتبر 

 )النتائج المباشرة( للمشاريع المؤهلة.

 

معقول بخصوص قدرة المصدر على رفع التقارير بشأن استعمال ناتج اإلصدار والفوائد )النتائج المباشرة(،  Vigeo Eirisمستوى ثقة 

 لكنه معتدل بشأن قدرته على تقييم اآلثار.

 

( جريدة إعالنات رسمية 1)يلتزم المصدر برفع تقارير شفافة بشأن تدبير إصدارها السندي، سنويا وذلك إلى بلوغ أجل اإلصدار في 

 ( في تقريره السنوي.2و)في نفس وقت نشر حساباته السنوية 

توى جية مالئمة، بما في ذلك على مسعملية التتبع وجمع المعلومات ورفع التقارير محددة بشكل واضح وتعتمد على خبرة داخلية وخار

 المشروع:

 تضمن آليات مراقبة الشركة رفعا دوريا للمعطيات بالنسبة لمجموع المشاريع التي تم تمويلها، •

 تتولى كل مديرية أو هيئة جمع وتتبع المعلومات خالل هيئات اإلدارة الشهرية: •

 ل مشروع وتقوم بتوطيد أول للمعلومات البيئية تعمل مديرية التنمية المستدامة بجمع المعلومات المتعلقة بك

 ة،جتماعيواال

 .تقوم مديرية المالية ومراقبة التدبير بجمع المعلومات المتعلقة بالجوانب األخرى، وتقوم بتوطيد المعلومات المالية 

 يع المؤهلة:ة والبيئية للمشارجتماعيتتولى اللجنة التوجيهية تتبع مؤشرات أداء استعمال األموال والنتائج اال •

 ،تنسق اللجنة التوجيهية وتوطد المعلومات بشأن بالمشاريع المؤهلة المنتقاة وبشأن اإلصدار 

 ة جتماعيتتحقق من احترام المساطر والمعايير المحددة في هذا اإلطار العام، بما في ذلك تدبير األخطار البيئية واال

 لمؤهلة المنتقاة.للمشاريع المؤهلة المثيرة للجدل المتعلقة بالمشاريع ا

 تتبع منتظم من قبل اللجنة، خالل اجتماعات اإلدارة الشهرية وخالل رفع التقرير الفصلية لمجلس إدارة الشركة القابضة:  •

  ينتج عن كل اجتماع إعداد تقرير يذكر المواضيع التي تم التطرق إليها، المشاريع التي تم تتبعها، االستنتاجات

 ملة المقررة.األساسية وخطط العمل المحت

  مع مجموع األطراف الفاعلة مما يسمح بتحسين جودة التقرير. ةيدوريتم عقد اجتماعات 

تنسق اللجنة وتعد تقريرا سنويا مفصال موجها للمستثمرين في هذا اإلصدار السنوي المسؤول، باإلضافة إلى مذكرة مفاهيم يتم  •

 ا وتجعل متاحة على موقعها في شبكة االنترنيت.إلحاقها بتقرير التنمية المستدامة للمصدر، يتم إظهاره

                                                
، القمار، الكائنات المعدلة وراثيا، القروض بنسبة الفائدة المرتفعة، الطاقة النووية، صناعة والحجر النفطيالفحم، الرمل الكحول، رفاه الحيوانات، المواد الكيميائية، األسلحة النارية المدنية، الطاقات األحفورية، 3

 الجنس، الطب التناسلي والتبغ.
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 يتم التحقق من المعلومات المنشورة من قبل كل إدارة مختصة، وتتم مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة،  •

 لة، (، بما في ذلك طرق الحساب المستعممدقق حساباتسيتم التصديق على رفع التقارير سنويا من قبل مراجع حسابات خارجي ) •

 

بأن مؤشرات رفع التقارير المحددة من قبل المصدر ناجعة من أجل التقرير بشأن استعمال األموال والفوائد البيئية  Vigeo Eirisتصرح 

المصدر بإتمام مؤشراته بإضافة  Vigeo Eirisباإلضافة إلى ذلك، توصي  ة )النتائج المباشرة( للمشاريع المؤهلة الممولة.جتماعيواال

 .ماعياجتمؤشرات ذات أثر 

 

 في إبالغه المالي السنوي، يلتزم المصدر بتقديم مؤشرات رفع التقارير التالية: 
 عناصر تتبع ورفع تقارير األداء

 مؤشرات رفع التقارير )لكل مشروع( المعيار:
مؤشرات رفع التقارير )موطدة لكل 

 إصدار(

 استعمال األموال:

 بوصف لكل  الئحة بالتقارير الممولة من اإلصدار، مرفوقة
مشروع )النوع، الموقع، التقنيات، مرحلة التقدم، التواريخ 

 األساسية، الفئة المؤهلة لالرتباط(
 )المبلغ المخصص لكل مشروع )بالدرهم 

 عدد المشاريع 
 )المبلغ المخصص )بالدرهم 
  حصة الموارد المالية غير

 المخصصة )بالنسبة المئوية(
  حصة إعادة التمويل )بالنسبة

 المئوية(

 مشاريع الفعالية الطاقية

  توفير الطاقة، تم قياسها بميغاواط ساعة/ السنة )تقدير استباقي نظري، ثم تقييم الحق إذا أمكن ذلك(، مع

 وحدة سكنية لمشاريع نموذجية ونتيجة المقر الرئيسي، 481التمييز بين نتيجة 
  بميغاواط ساعة/ السنة )تقدير استباقي الحد من انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري، تم قياسها

وحدة سكنية لمشاريع نموذجية ونتيجة  481نظري، ثم تقييم الحق إذا أمكن ذلك(، مع التمييز بين نتيجة 

 المقر الرئيسي،
  األداء الطاقي للمشاريع الممولة، يتم قياسها بكيلواط ساعة/ متر مربع/ سنة من الطاقة األولية التي يتم

 2015نسبة المئوية للتحسين مقارنة بالحدود التي حددها التنظيم الحراري للمباني في المغرب استهالكها بال

 حسب المنطقة المناخية )تقدير استباقي نظري، أو تقييم الحق إذا توفر(،
  بنسبة وكثافة الكربون في المشاريع الممولة، يتم قياسها بثاني أكسيد الكربون مكافئ/ متر مربع/ سنة

حسب المنطقة المناخية )تقدير استباقي  2015ما حددها التنظيم الحراري للمباني في المغرب ك التحسين

 نظري، أو تقييم الحق إذا توفر(،

 ةجتماعيالمشاريع اال

 ،)العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تمت إعادة إسكانهم/ نقلهم )تقدير استباقي أو تقييم الحق، إذا توفر 
 هم من أجل إعادة إسكانهم الذين تمت إعادة إسكانهم فعليا )بالنسبة المئوية لكل نسبة األشخاص الذين تم نقل

 مشروع/ لكل سنة(،
  نسبة األشخاص الذين تم نقلهم من أجل إعادة توزيعهم والذين تمت إعادة توزيعهم فعليا )بالنسبة المئوية

 لكل مشروع/ لكل سنة(،
 يعهم والذين حصلوا على سند ملكية )تقدير استباقي أو نسبة األشخاص الذين تمت إعادة إسكانهم/إعادة توز

 تقييم الحق إذا توفر(،
  نسبة األشخاص الذين تمت إعادة إسكانهم/إعادة توزيعهم المستفيدين من ربط بشبكات الخدمات األساسية

 )تقدير استباقي أو تقييم الحق إذا توفر(،
 

تلتزم مجموعة العمران بتحديد واضح لمصادر المعطيات، طرق وفرضيات الحساب بالنسبة لكل مؤشر، مع اإلعالن عنها للعموم 

 خالل رفع التقرير، في التقارير المنشورة لدى المستثمرين وعلى موقعها على شبكة اإلنترنيت. 

 

أو يتمم المؤشرات المحددة أعاله  4قد يكون مالئما ليحل محل يمكن لمجموعة العمران أن تختار أي مؤشر كمي أو نوعي آخر بديل

ة جتماعيالجزءا من المشاريع ا والتي تشكلإقتصادية لعمليات "مدن بدون صفيح" للمجموعة، -وكما يلتزم بإجراء تقييم لآلثار السوسي

إلى حين تاريخ  Vigéo Eirisوكاملة. غير أن  بأنها مالئمة Vigéo Eirisالمؤهلة لهذا اإلصدار السندي التي تغطي الجوانب التي ترى 

 التقييم.-تقريرها، لم تطلع بعد بالمؤشرات المخصصة لهذه الدراسة

 

في حال تغيير مؤشر أو عدة مؤشرات رفع تقارير وتتبع، يجب على المصدر أن يخبر ممثل كتلة حاملي السندات  باإلضافة إلى ذلك

 من تاريخ اتخاذ قرار تغيير المؤشر. ابتداءيوما  90في أجل ال يتعدى 

 

 ،أما األطراف الثالثة المؤهلة التي ستعمل على مراجعة اآلثار البيئية المنشورة سنويا، فسيتم اختيارهم من بين أكبر المكاتب في الساحة

 Eagle Engineeringو IFA, VIGEO EIRISو هي: 

 

                                                
 اطهافي حالة تغيير المؤشرات، يجب على المصدر أن يعلل هذا التغير وضمان فترة انتقالية يجب فيها نشر المؤشرات التي تم إسق 4
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ا في األغراض المخصصة لهاذ األموال الستخدام االمتثال شهادة بنشر ،يفي تقريره السنو ،المصدر يقوم سوف ذلك، إلى باإلضافة

 .مراقبي الحسابات والتي تنجز من طرف ،االصدار

 

 Vigeo Eirisتوصيات:  (5

 

المرتبطة  ةجتماعيآلية التتبع ورفع التقارير بمؤشرات "مرتبطة بتدبير األخطار البيئية واال المصدر بإتمام Vigéo Eirisأوصت  

فيما يتعلق وبالمشاريع المؤهلة، وخصوصا فيما يتعلق باألنشطة التصحيحية والوقائية التي يتم إجراؤها في حال رصد خالفات حرجة، 

 ، على وجه الخصوص.جتماعيبجودة إعادة اإلسكان/ التوزيع وأثرها اال

 ضافة إلى وضع تنفيذها:باإل Vigéo Eirisيبين الجدول التالي مجموع التوصيات التي أصدرتها 

 جواب العمران القابضة VigéoEirisتوصية  العنصر 

بة
اق
ر
لم

وا
ع 

تب
الت

 ،
ر
ري

قا
الت

ع 
رف

 

عدد الطعون والشكايات المتعلقة بالسكان الذين تم نقلهم في إطار المشاريع 
 المؤهلة )العدد، لكل مشروع في السنة، مرفوق بتقديم ملخص للحاالت(،

"نظام خدمة المواطن والشكايات" في 
 طور اإلنجاز من قبل المجموعة. 

 محاور: 3سوف يرتكز هذا النظام على 

االستقبال: مع رفع جودة استقبال  -
 المواطن وتوجيهه،

 الولوج للمعلومات -

 وإدارة الشكايات. -
سيسمح هذا النظام برفع تقارير تستجيب 

 VigéoEirisلتوصيات 

يمكنها الولوج إلى مسكن/ قطعة أرضية إلعادة حصة العائالت التي 
 التوطين منذ يوم نقلهم )بنسبة األسر التي تم نقلها، لكل مشروع(

 تم إنشاء هذا المؤشر.

هشة المستفيدين من مساعدة  في وضعيةنسبة األشخاص الذين تم نقلهم 
مالية أو مادية تضمن تغطية حاجياتهم األساسية خالل فترة التنقل وإعادة 

  االستقرار )%(
 في طور المصادقة

حصة األشخاص الذين تم نقلهم من بين السكان اإلجماليين في الموقع 
  )ب% السكان، لكل مشروع(

 تم إنشاء هذا المؤشر.

تم نقلهم الذين فقدوا عملهم بسبب االنتقال والذين لم نسبة األشخاص الذين 
يجدوا عمال بعد مرور ستة أشهر من انتقالهم )ب % لألشخاص المنقولين، 

 لكل مشروع(.
 في طور المصادقة

ع 
ري

شا
لم
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اء
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ست

وا
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يم

قي
ت

ل
جد

 لل
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لم

ا
 

تراتيجية القياس الكمي لمساهمة المشاريع المؤهلة لبلوغ األهداف االس
 ة للمصدرجتماعيالبيئية واال

 في طور المناقشة

توسيع نطاق االستثناء إلى المشاريع المسببة لجدل حرج من حيث المعايير 
ة جتماعية المتعلقة بالحكامة باإلضافة إلى المشاريع االجتماعيالبيئية واال

اقتصادية مسبقة و/أو خطة الحد من -موضوع دراسة سوسيو لم تكنالتي 
 اآلثار السلبية إلعادة االستقرار.

هذا هو الحال المعمول به في إطار 
الشروط المسبقة إلطالق أي عملية كبيرة 

 هكتار( 150)مشاريع تفوق 

في طور المناقشة حاليا ليشمل مجموع 
 عمليات المجموعة.

 ة المؤهلة ال سيما:جتماعيتقوية آلية تحديد المخاطر البيئية واال
لمجموع المشاريع: تسيير الصحة والسالمة وظروف شغل بالنسبة  -

 العمال،
طور  يوالتلوث فبالنسبة للمشاريع البيئية: التحكم في استهالك الماء  -

 البناء، تسيير اآلثار المرتبطة بنهاية حياة المعدات والمواد.

سبق إدماجه في سياق خطة اإلدارة 
 ة مع نشر تدريجي فيجتماعيالبيئية واال

 ت الفرعية الشركا

مة
كا

ح
ال

 

جدول أعمال  والمجتمعية فية جتماعيإدماج عوامل المخاطر البيئية، اال
 الداخلي التدقيقمجلس المراقبة قيد 

 في طور المناقشة 

إدماج خبراء خارجيين في اللجنة التوجيهية، السيما من أجل تعزيز الخبرة 
 .واالجتماعية للمشاريعمن حيث إدارة المخاطر البيئية 

استفادت المجموعة من المواكبة في نشر 
خطة اإلدارة البيئية حيث تمت مناقشة 

 هذه المواضيع
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 مخطط استعمال األموال، انتقاء المشاريع، التدبير ورفع التقارير  (6

 

 
 Vigéo Eirisالمصدر: 
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III. أهداف اإلصدار 
 

ن يعمل من أجل تجسيد السياسة المغربية فيما يتعلق باإلسكا ،مهيئا عموميا تاريخيا في المغرب-بصفتها فاعال ،شرعت مجموعة العمران

مليار درهم في أفق  31واسع النطاق، يصل غالفها المالي إلى حدود  بيئيية ذات بعد جالحضرية، في رؤية جديدة استراتي والتنمية

 .2018ة مليار درهم مخصصة لسن 5.7منها  2020سنة 

 

لتنفيذه على المدى المتوسط والطويل بتنفيذ أهدافه في محاربة  نالذي تطمح مجموعة العمرا االستثمارفي هذا الصدد، سيسمح برنامج 

باإلضافة إلى تهيئة مدن جديدة، السيما في إطار وضع سياسة  جتماعيالسكن غير الالئق، القضاء على مدن الصفيح، تنمية السكن اال

 لمتقدمة. الجهوية ا

 

، قررت شركة العمران القابضة إصدار سندات اقتراض عادية وذات االستثمارتمويل جزء من برنامج  ومن أجلفي هذا السياق، 

بغالف مالي قيمته مليار  دخاروسندات خضراء(، من خالل طلب عمومي لال اجتماعيوالبيئية )سندات ذات أثر  جتماعيالطابع اال

 درهم. 

 

يهدف إصدار السندات العادية إلى دعم مخطط استثمار مجموعة العمران في إطار نشاطه كفاعل عمومي في مجال التعهد والتهيئة. 

شاريع ( وموالخدمات األساسيةة للولوج للسكن اجتماعي)برامج  اجتماعييهدف إصدار السندات المستدامة إعادة تمويل مشاريع ذات أثر 

 بيئية نموذجية للفعالية الطاقية(. ذات تأثير بيئي )مشاريع

 

بالموازاة مع ذلك، ستسمح هذه العملية لشركة العمران القابضة، التي اقترضت من جهات مانحة دولية، بتنويع مصادر تمويلها من 

 من تعرضها لخطر صرف العمالت.  وبالتالي الحدخالل التوجه إلى السوق المالية الدولية 

 

خالل هذا البرنامج من خالل إعادة تأكيد التزامها وتعزيز صورتها في طليعة الممارسات التي تحترم البيئة تطمح مجموعة العمران من 

 ورفاه السكان. 

 

ومجتمعية  ةاجتماعيسيتم استعمال ناتج إصدار السندات هذا في اتجاه المشاريع التي يمثل تعريفها، أهدافها، وأهدافها بصمة بيئية، 

 عة بتعزيز دائم لهويتها واستراتيجية إدماج اهداف التنمية المستدامة في أنشطتها وخدماتها. إيجابية وسيسمح للمجمو

 

 عالوة على ذلك، سيسمح إصدار السندات هذا للمجموعة ب: 

 ،تقوية حصيلتها 

 تحسين تكلفة الديون 

  ،الحد من تعرضها لخطر صرف العمالت 

 ،التموضع كمصدر دائم في سوق السندات 

  فئة جديدة من المستثمرين المؤسساتيين. االنفتاح على 
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IV. هيكل العرض 
 

 أشطر:  6( وسيتم إصداره في 1.000.000.000المعلومات هذا إلى مليار درهم ) في بيانيصل مبلغ االقتراض السندي الوارد 

 

 سندات عادية:

 

 الشطر A:  نقطة أساس.  120و 110بسعر فائدة قار، قابل للتداول بالتراضي )غير مدرج( مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين

استحقاقات( ويصل المبلغ األقصى إلى  10سنوات ) 10يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة 

 درهم لكل سند. 100.000ية تبلغ اسمدرهم بقيمة  500.000.000

 

 لشطرا B:  نقطة أساس.  120و 110بسعر فائدة قار، مدرج في بورصة الدار البيضاء مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين

استحقاقات( ويصل المبلغ األقصى إلى  10سنوات ) 10يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة 

 درهم لكل سند. 100.000ية تبلغ اسمدرهم بقيمة  500.000.000

 

  الشطرC : 110قابل للتداول بالتراضي )غير مدرج( مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين  سنويا،بسعر فائدة قابل للمراجعة 

استحقاقات( ويصل المبلغ  10سنوات ) 10نقطة أساس. يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة  120و

 درهم لكل سند. 100.000لغ ية تباسمدرهم بقيمة  500.000.000األقصى إلى 

 

 والخضراء" جتماعيالسندات ذات األثر اال"المستدامة السندات 

 

 الشطر D نقطة أساس.  110و 100: بسعر فائدة قار، قابل للتداول بالتراضي )غير مدرج( مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين

استحقاقات( ويصل المبلغ األقصى إلى  10سنوات ) 10يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة 

 درهم لكل سند. 100.000ية تبلغ اسمدرهم بقيمة  500.000.000

 

  الشطر E:  نقطة أساس.  110و 100بسعر فائدة قار، مدرج في بورصة الدار البيضاء مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين

استحقاقات( ويصل المبلغ األقصى إلى  10سنوات ) 10يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة 

 سند.درهم لكل  100.000ية تبلغ اسمدرهم بقيمة  500.000.000

 

 الشطر F:  100قابل للتداول بالتراضي )غير مدرج( مع عالوة مخاطرة تتراوح ما بين  سنويا،بسعر فائدة قابل للمراجعة 

استحقاقات( ويصل المبلغ  10سنوات ) 10نقطة أساس. يتم تسديد الشطر المذكور باستحقاقات سنوية ثابتة لمدة  120و

 درهم لكل سند. 100.000ة تبلغ ياسمدرهم بقيمة  500.000.000األقصى إلى 

 

 500.00.000مليون درهم ) 500مبلغ  C و Bو Aال ينبغي في أي حال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي المخصص لألشطر 

 درهم مغربي(.

 

 500.00.000مليون درهم ) 500مبلغ  Fو Eو Dال ينبغي في أي حال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي المخصص لألشطر 

 درهم مغربي(.

 

درهم  500.00.000مليون درهم ) 500 مبلغ Cو Fال ينبغي في أي حال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي المخصص للشطرين 

 مغربي(.

 

 20ـأـو مساويا ل  أكبر Eو Bليتم إدراجها في بورصة الدار البيضاء، يجب أن يكون مجموع المبالغ المتراكمة المخصصة للشطرين 

مليون درهم، يتم  20من  أقل Eو Bمليون درهم. عند انتهاء فترة االكتتاب، إذا كان مجموع المبالغ المتراكمة المخصصة للشطرين 

 الشطرين. بهدينإلغاء االكتتابات المتعلقة 

 

  (.1.000.000.000درهم ) اراألشطر مليال ينبغي في أي حال من األحوال أن يتعدى المبلغ اإلجمالي المخصص لمجموع 
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V. معلومات حول السندات المقرر إصدارها 

 

 مليون درهم 500.000.000سندات عادية محددة في 

 A الشطر سندات خصائص

  مدرجة غير-قار بسعر عادية سندات

 

 طبيعة السندات
المؤهلين لذلك وتقبل إلزاميا لدى سندات غير مدرجة تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب لدى ماسكي الحسابات 

 الوديع المركزي )ماروكلير(.

 سندات لحاملها الشكل القانوني 

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 تاريخ االستحقاق 

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120و 110بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار 

نونبر  08الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك المغرب يوم يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق 

ي سمأساس يتم نشر السعر المرجعي ونطاق سعر الفائدة اال نقطة 120و 110، تضاف إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 2018

 .2018 نونبر 09في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية بتاريخ 

 الحسابطريقة 

ي سعر الفائدة الحسباني الذي يسمح بالحصول بالنسبة لكل سند على سعر في تاريخ االنتفاع يساوي سميوافق سعر الفائدة اال

 نطالقااية من خالل تحيين التدفقات المستقبلية الناجمة عن هذا السند وفق أسعار منعدمة القسيمة المحسوبة سممن القيمة اال %100

، مع إضافة عالوة 2018نونبر  08المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة التي سيصدرها بنك المغرب يوم من منحنى األسعار 

 أساسنقطة  120و  110 بينللمخاطر تتراوح 

 أداء الفوائد

من كل سنة. يتم أداء الفوائد في نفس اليوم نونبر  23تسدد الفوائد في التواريخ التي تصادف سنويا تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23أو في أول يوم عمل يلي 

 ية(سمسعر الفائدة اال× تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 
 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذه العملية.

 Valoris Securities الهيئة المكلفة بالقسيمة

 المعلومات. بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 األصلي المبلغ تسديد

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل. نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة 
نية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت لمالية لفائدة هيئة قانو

 محل شركة العمران القابضة في الحقوق والواجبات.

 التسديد المسبق 

راء السندات القيام بإعادة ش بيد أن الشركة تحتفظ بالحق في ،يمنع على الشركة القيام بتسديد مسبق للسندات موضوع هذا اإلصدار
بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية. وعلى أال يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطال أي  في السوق الثانوية شريطة أن تسمح

سندات التي لمكتتب يرغب في االحتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمني لالستحقاق العادي. يتم إلغاء ا
 أعيد شراؤها

 بند التماثل
وأي إصدار سابق إذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع  A ال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر

ماثل تيقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لها دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري  المستويات بحقوق شبيهة بتلك التي
 سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدة بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها. لكافة

 التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة. Aتشكل سندات الشطر  الرتبة 

 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف
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 من دون ضمان ضمان التسديد

 تمثيل كتلة حاملي السندات

العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره كيال  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 
 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.  95-17القانون من  300مؤقتا طبقا للمادة 

 
يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعية العامة لحاملي السندات لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي 

 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60السندات، وذلك داخل أجل 

 

و  Eو  Dو  C و Bو A مؤقتا لألشطروكيال  في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته

F.المجمعة في نفس الكتلة ، 

 تداول السندات

قابلة للتداول بالتراضي )غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء(. ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار  Aتعتبر سندات الشطر 

 .Aعلى التداول الحر لسندات الشطر 

 ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على مقتضيات اإلصدار ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما 
 تصدر عن قرارات الشركة وعقد إصدار السندات. 

 القانون المغربي القانون المطبق 

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة 
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  B الشطر سندات خصائص

 البيضاء الدار بورصة في مدرجة-قار فائدة بسعر عادية سندات

 

 طبيعة السندات
سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب لدى ماسكي الحسابات المؤهلين 

 لذلك وتقبل إلزاميا لدى الوديع المركزي )ماروكلير(.

 لحاملهاسندات  الشكل القانوني

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 االستحقاقتاريخ 

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120و 110بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار 

نونبر  08يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك المغرب يوم 

ي سمأساس يتم نشر السعر المرجعي ونطاق سعر الفائدة اال نقطة 120و 110، تضاف إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 2018

 .2018نونبر  09بتاريخ  في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية كما سيتم أيضا إبالغ بورصة الدار البيضاء

 طريقة الحساب

ي سعر الفائدة الحسباني الذي يسمح بالحصول بالنسبة لكل سند على سعر في تاريخ االنتفاع يساوي سميوافق سعر الفائدة اال

 نطالقااية من خالل تحيين التدفقات المستقبلية الناجمة عن هذا السند وفق أسعار منعدمة القسيمة المحسوبة سممن القيمة اال %100

، مع إضافة عالوة 2018نونبر  08الخزينة التي سيصدرها بنك المغرب يوم  من منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات

 .أساس نقطة 120و 110بين للمخاطر تتراوح 

 أداء الفوائد

من كل سنة. يتم أداء الفوائد في نفس اليوم نونبر  23تسدد الفوائد في التواريخ التي تصادف سنويا تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23 عمل يليأو في أول يوم 

 ية(سمسعر الفائدة اال× تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 
 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذه العملية.

 .المعلومات بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 تسديد األصل

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 يصادف يوم عمل.إذا كان هذا األخير ال نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة 
 تالمالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حل

 شركة العمران القابضة في الحقوق والواجبات.محل 

 التسديد المسبق

 بيد أن الشركة تحتفظ بالحق في القيام بإعادة شراء السنداتاإلصدار، يمنع على الشركة القيام بتسديد مسبق للسندات موضوع هذا 
ال أي يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطلتنظيمية. وعلى أال ا في السوق الثانوية شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية

مكتتب يرغب في االحتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمني لالستحقاق العادي. سيتم إلغاء السندات 
 اؤها.التي أعيد شراؤها، في حالة اإللغاء، يتعين على المصدر إبالغ بورصة الدار البيضاء بالسندات التي تم إلغ

 بند التماثل

 ال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر وأي إصدار سابق.
 

إذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة بتلك التي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لها 
اإلصدارات المتعاقبة، موحدة بذلك مجموع العمليات دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري تماثل لكافة سندات 

 المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها.

 التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة. Bتشكل سندات الشطر  الرتبة

 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف

 من دون ضمان ضمان التسديد

 السنداتتمثيل كتلة حاملي 

العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 
 وكيال مؤقتا طبقا للمادة 

 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.95-17القانون من  300
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يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعية العامة لحاملي السندات لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي 
 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60السندات، وذلك داخل أجل 

 

و  Eو  Dو  C و Bو Aوكيال مؤقتا لألشطر  في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته

F.المجمعة في نفس الكتلة ، 

 تداول السندات

 قابلة للتداول في بورصة الدار البيضاء. Bتعتبر سندات الشطر 

 .Bال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر لسندات الشطر 

ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما تصدر عن قرارات الشركة وعقد ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على شروط اإلصدار 
 إصدار السندات.

 إدراج السندات 

في بورصة الدار البيضاء وتشكل بالتالي موضوع طلب موافقة في مقصورة السندات ببورصة الدار  Bسيتم إدراج سندات الشطر 

 .HOOHOفي مقصورة السندات تحت الشريط  2018نونبر  61البيضاء ويرتقب تاريخ إدراجها يوم 

 20ـأـو مساويا ل  أكبر Eو Bمن أجل إدراجها في بورصة الدار البيضاء، يجب أن يكون مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 

يتم إلغاء  مليون درهم، 20من  أقل Eو Bمليون درهم. عند إغالق فترة االكتتاب، إذا كان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 

 االكتتابات المخصصة لهذين الشطرين.

 Valoris Securities شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

 من الالئحة العامة لبورصة القيم. 1.2.22و 1.2.6من خالل إدراج مباشر طبقا للمادتين  Bيتم إدراج الشريحة  إجراء أول إدراج

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة
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 C الشطر سندات خصائص

  مدرجة غير-للمراجعة قابل بسعر عادية سندات

 

 طبيعة السندات
سندات غير مدرجة تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب لدى ماسكي الحسابات المؤهلين لذلك وتقبل إلزاميا لدى 

 )ماروكلير(. الوديع المركزي

 سندات لحاملها الشكل القانوني

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 تاريخ االستحقاق

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 120و 110بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قابل للمراجعة سنويا

أسبوعا )سعر نقدي( والمحدد اعتمادا على منحنى  52ي سعر الفائدة الكامل ألجل سميساوي سعر الفائدة اال األولى،للسنة  بالنسبة

تضاف إليه عالوة  2018نونبر  08أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 

ي في جريدة سممرجعي ونطاق سعر الفائدة اال. وسيتم نشر سعر الفائدة الأساس نقطة 120و 110المخاطرة تتراوح ما بين 

  2018 نونبر 09بتاريخ لإلعالنات القانونية 

أسبوعا )السعر النقدي(، المحدد بالرجوع إلى نحنى  52حلول التاريخ السنوي، يساوي السعر المرجعي السعر الكامل ألجل  وعند 

 لذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل بخمسة أيام عمل.وا الخزينة،أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات 

أساس( تحديدها في ختام فترة االكتتاب  نقطة 120و 110ويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة )ما بين 

 يخ السنويأيام عمل قبل التار 3، لإلعالنات القانونيةويتم نشرها من طرف شركة العمران القابضة في صحيفة 

 طريقة الحساب

 عند حلول التاريخ السنوي، سيتم تحديد سعر الفائدة المرجعي الذي سيتم اعتماده حسب الكيفيات التالية:

أسبوعا المعاين أو المحتسب بواسطة  52يتم حساب سعر الفائدة المرجعي للسندات بناء على سعر الفائدة لسندات الخزينة ألجل  -

أيام عمل قبل حلول التاريخ  5الخطي على منحنى أسعار السوق الثانوية كما أصدره بنك المغرب، وذلك خالل طريقة االستقطاب 

 السنوي.
أسبوعا )أساس حسباني( إلى السعر  52وسيتم هذا االستقطاب الخطي بعد تحويل سعر الفائدة األعلى مباشرة للسندات ذات أجل 

 النقدي الذي يناسبه.
 كما يلي: وتتمثل طريقة الحساب

 ؛ ك  / x(1 - 360( ^ )ك / العدد األيام الصحيح *(( 1))سعر الفائدة الحسباني + 

 أسبوعا( 52هو أجل سعر الفائدة الحسباني الذي نود تحويله )الذي يفوق مباشرة  kحيث 

 يوما. 366أو  365* عدد األيام الصحيح: 

 التي يتم تحديدها عقب إغالق عملية التخصيصويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة  -

 أداء الفوائد

 من كل سنة.نونبر  23يتم أداء الفوائد سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

 يوما(( 360عدد األيام الصحيح/× ية سمسعر الفائدة اال× تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 

 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذا اإلصدار.
 ستتوقف فوائد السندات عن السريان في اليوم الذي ستقوم فيه الشركة بتسديد رأس المال.

 Valoris Securities الهيئة المكلفة بالقسيمة

 المعلومات. بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 تسديد األصل

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة 
سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت  المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى،

 محل شركة العمران القابضة في الحقوق والواجبات.

 التسديد المسبق
يمنع على الشركة القيام بتسديد مسبق للسندات موضوع هذا اإلصدار، بيد أن الشركة تحتفظ بالحق في القيام بإعادة شراء السندات 
 في السوق الثانوية شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية. وعلى أال يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطال أي 
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حتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمني لالستحقاق العادي. سيتم إلغاء السندات مكتتب يرغب في اال
 التي أعيد شراؤها

 بند التماثل

 وأي إصدار سابق. Cال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر 

 
ا شبيهة بتلك التي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لهإذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق 

دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري تماثل لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدة بذلك مجموع العمليات 
 المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها.

 التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة. Cتشكل سندات الشطر  الرتبة

 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف

 من دون ضمان ضمان التسديد

 تمثيل كتلة حاملي السندات

العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 
 وكيال مؤقتا طبقا للمادة 

 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.95-17القانون من  300

 
 يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعية العامة لحاملي السندات 

 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60لسندات، وذلك داخل أجل لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي ا

 

و  Eو  Dو  Cو   Bو Aفي انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته وكيال مؤقتا لألشطر 

F.المجمعة في نفس الكتلة ، 

 تداول السندات

قابلة للتداول بالتراضي )غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء(. ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار  Cتعتبر سندات الشطر 

 .Cعلى التداول الحر لسندات الشطر 

ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على مقتضيات اإلصدار ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما تصدر عن قرارات الشركة وعقد 
 إصدار السندات.

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة

 



 

 

21 

 

 وسندات خضراء اجتماعيإصدار سندات ذات أثر 

 D الشطر سندات خصائص

  مدرجة غير-قار بسعر مستدامة سندات

 

 طبيعة السندات
لدى ماسكي الحسابات المؤهلين لذلك وتقبل إلزاميا لدى سندات غير مدرجة تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب 

 الوديع المركزي )ماروكلير(.

 سندات لحاملها الشكل القانوني

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 تاريخ االستحقاق

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 100بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار 

نونبر  08يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك المغرب يوم 

ي سمأساس يتم نشر السعر المرجعي ونطاق سعر الفائدة اال نقطة 110و 100، تضاف إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 2018

  2018نونبر  09 ات القانونية بتاريخفي صحيفة مخول لها نشر اإلعالن

 طريقة الحساب

ي سعر الفائدة الحسباني الذي يسمح بالحصول بالنسبة لكل سند على سعر في تاريخ االنتفاع يساوي سميوافق سعر الفائدة اال

 نطالقااية من خالل تحيين التدفقات المستقبلية الناجمة عن هذا السند وفق أسعار منعدمة القسيمة المحسوبة سممن القيمة اال %100

، مع إضافة عالوة 2018نونبر  08من منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة التي سيصدرها بنك المغرب يوم 

 نقطة. 110و 100بين للمخاطر تتراوح 

 فوائدأداء ال

من كل سنة. يتم أداء الفوائد في نفس اليوم نونبر  23تسدد الفوائد في التواريخ التي تصادف سنويا تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23أو في أول يوم عمل يلي 

 ية(سمالفائدة االسعر × تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 
 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذه العملية.

 Valoris Securities الهيئة المكلفة بالقسيمة

 .المعلومات بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 تسديد األصل

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة 
 المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق 

 لقابضة في الحقوق والواجبات.والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت محل شركة العمران ا

 التسديد المسبق

 
 فيما يخصفي حالة عدم وجود اتفاق مع حاملي السندات اال  F و E و D سندات األشطرل التسديد المسبقعن  الشركة تمتنع

تمويلها. ويساوي مبلغ التسديد تلك الخارجة عن حافظة األصول المعاد  الستبدالاألصول التي سيتم اقتراحها من قبل المصدر 
 زائد الفائدة المستحقة المتراكمة. القيمة االسمية

أن الشركة تحتفظ بالحق في القيام بإعادة شراء السندات في السوق الثانوية شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية  بيد ،
 والتنظيمية. وعلى أال يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطال أي 

مكتتب يرغب في االحتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمني لالستحقاق العادي. سيتم إلغاء السندات 
 .التي أعيد شراؤها

 بند التماثل

 وأي إصدار سابق. Dال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر 

 
المستويات بحقوق شبيهة بتلك التي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لها  إذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع

دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري تماثل لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدة بذلك مجموع العمليات 
 المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها.

 امة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة.التزامات مباشرة وع Dتشكل سندات الشطر  الرتبة
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 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف

 من دون ضمان ضمان التسديد

 تمثيل كتلة حاملي السندات

العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 
 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.95-17القانون من  300وكيال مؤقتا طبقا للمادة 

 
 يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعية العامة لحاملي السندات 

 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60سندات، وذلك داخل أجل لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي ال

 

و  Eو  Dو  Cو  Bو  Aفي انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته وكيال مؤقتا لألشطر 

F.المجمعة في نفس الكتلة ، 

 تداول السندات

قابلة للتداول بالتراضي )غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء(. ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار  Dتعتبر سندات الشطر 

 .Dعلى التداول الحر لسندات الشطر 

 ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على مقتضيات اإلصدار ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما 
 تصدر عن قرارات الشركة وعقد إصدار السندات.

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة
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 E الشطر سندات خصائص

  البيضاء الدار بورصة في مدرجة-قار بسعر مستدامة سندات

 

 طبيعة السندات
ماسكي الحسابات المؤهلين  سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب لدى

 لذلك وتقبل إلزاميا لدى الوديع المركزي )ماروكلير(.

 سندات لحاملها الشكل القانوني

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 تاريخ االستحقاق

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 100بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قار 

نونبر  08يحدد بالرجوع إلى منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيتم إصداره من قبل بنك المغرب يوم 

ي سمأساس يتم نشر السعر المرجعي ونطاق سعر الفائدة اال نقطة 110و 100، تضاف إليه عالوة للمخاطر تتراوح ما بين 2018

 .2018نونبر  09بتاريخ  ات القانونية كما سيتم أيضا إبالغ بورصة الدار البيضاءفي صحيفة مخول لها نشر اإلعالن

 طريقة الحساب

ي سعر الفائدة الحسباني الذي يسمح بالحصول بالنسبة لكل سند على سعر في تاريخ االنتفاع يساوي سميوافق سعر الفائدة اال

ية من خالل تحيين التدفقات المستقبلية الناجمة عن هذا السند وفق أسعار منعدمة القسيمة المحسوبة إنطالقا سممن القيمة اال %100

، مع إضافة عالوة 2018نونبر  08من منحنى األسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة التي سيصدرها بنك المغرب يوم 

 .نقطة 110و100بين للمخاطر تتراوح 

 وائدأداء الف

من كل سنة. يتم أداء الفوائد في نفس اليوم نونبر  23تسدد الفوائد في التواريخ التي تصادف سنويا تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23أو في أول يوم عمل يلي 

 ية(سمائدة االسعر الف× تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 
 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذه العملية.

 .المعلومات بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 تسديد األصل

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة  في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران
 تالمالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حل

 محل شركة العمران القابضة في الحقوق والواجبات.

 التسديد المسبق

اال في حالة عدم وجود اتفاق مع حاملي السندات فيما يخص  F و E و D ن التسديد المسبق لسندات األشطرع الشركة تمتنع

األصول التي سيتم اقتراحها من قبل المصدر الستبدال تلك الخارجة عن حافظة األصول المعاد تمويلها. ويساوي مبلغ التسديد 
 القيمة االسمية زائد الفائدة المستحقة المتراكمة.

،بيد أن الشركة تحتفظ بالحق في القيام بإعادة شراء السندات في السوق الثانوية شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية 
 والتنظيمية. وعلى أال يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطال أي 

 لالستحقاق العادي. سيتم إلغاء السندات مكتتب يرغب في االحتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي أو يطال الجدول الزمني
 حالة اإللغاء، يتعين على المصدر إبالغ بورصة الدار البيضاء بالسندات التي تم إلغاؤها. في شراؤهاالتي أعيد 

 بند التماثل

 وأي إصدار سابق. Eال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر 

 
من جميع المستويات بحقوق شبيهة بتلك التي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لها إذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع 

دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري تماثل لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدة بذلك مجموع العمليات 
 المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها.

 اشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة.التزامات مب E تشكل سندات الشطر الرتبة

 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف

 من دون ضمان ضمان التسديد

 تمثيل كتلة حاملي السندات
العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره كيال  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 

 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.95-17القانون من  300مؤقتا طبقا للمادة 



 

 

24 

 

 
يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعية العامة لحاملي السندات لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي 

 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60السندات، وذلك داخل أجل 

و  Eو  Dو  Cو  Bو  Aوكيال مؤقتا لألشطر في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته 

F.المجمعة في نفس الكتلة ، 

 تداول السندات
 قابلة للتداول في بورصة الدار البيضاء. Eتعتبر سندات الشطر 

 .Eال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر لسندات الشطر 

 ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما تصدر عن قرارات الشركة.ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على شروط اإلصدار 

 إدراج السندات 

 في بورصة الدار البيضاء وتشكل بالتالي موضوع طلب موافقة  Eسيتم إدراج سندات الشطر 

 في  2018نونبر  61في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء ويرتقب تاريخ إدراجها يوم 

 .HOOHOمقصورة السندات تحت الشريط 

مليون  20أكبر ـأـو مساويا ل  Eو  Bليتم إدراجها في بورصة الدار البيضاء، يجب أن يكون مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 

مليون درهم، يتم إلغاء  20أقل من  Eو  Bدرهم. عند إغالق فترة االكتتاب، إذا كان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 

 كتتابات المخصصة لهذين الشطرين.اال

 Valoris Securities شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

 من الالئحة العامة لبورصة القيم. 1.2.22و 1.2.6من خالل إدراج مباشر طبقا للمادتين  Eيتم إدراج الشريحة  إجراء أول إدراج

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة
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 F الشطر سندات خصائص

  مدرجة غير-سنويا للمراجعة قابل بسعر مستدامة سندات

 

 طبيعة السندات
سندات غير مدرجة تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها في حساب لدى ماسكي الحسابات المؤهلين لذلك وتقبل إلزاميا لدى 

 )ماروكلير(.الوديع المركزي 

 سندات لحاملها الشكل القانوني

 درهم 500.000.000 المبلغ األقصى للشطر

 سند 5.000 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 100.000 ية لكل سندسمالقيمة اال

 سنوات 10 األجل

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية 2018نونبر  14إلى  12من  فترة االكتتاب

 2018نونبر  23 تاريخ االنتفاع

 2028نونبر  23 تاريخ االستحقاق

 درهم 100.000بالتكافؤ، أي  سعر اإلصدار

 أساس نقطة 110و 100بين  عالوة المخاطرة

 يسمسعر الفائدة اال

 سعر قابل للمراجعة سنويا

أسبوعا )سعر نقدي( والمحدد اعتمادا على منحنى  52ي سعر الفائدة الكامل ألجل سماألولى، يساوي سعر الفائدة اال بالنسبة للسنة

تضاف إليه عالوة  2018نونبر  08أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 

ي في جريدة سملمرجعي ونطاق سعر الفائدة االأساسا. وسيتم نشر سعر الفائدة ا نقطة 110و 100المخاطرة تتراوح ما بين 

 .2018نونبر  09بتاريخ إلعالنات القانونية 
 

أسبوعا )السعر النقدي(، المحدد بالرجوع إلى منحنى  52وعند حلول التاريخ السنوي، يساوي السعر المرجعي السعر الكامل ألجل 

 الذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل بخمسة أيام عمل.و الخزينة،أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات 
 

 أساس(  نقطة 110و 100ويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة )ما بين 

أيام عمل قبل  3، لإلعالنات القانونيةتحديدها في ختام فترة االكتتاب ويتم نشرها من طرف شركة العمران القابضة في صحيفة 

 التاريخ السنوي

 طريقة الحساب

 عند حلول التاريخ السنوي، سيتم تحديد سعر الفائدة المرجعي الذي سيتم اعتماده حسب الكيفيات التالية:
أسبوعا المعاين أو المحتسب بواسطة  52يتم حساب سعر الفائدة المرجعي للسندات بناء على سعر الفائدة لسندات الخزينة ألجل  -

أيام عمل قبل حلول التاريخ  5الخطي على منحنى أسعار السوق الثانوية كما أصدره بنك المغرب، وذلك خالل  طريقة االستقطاب

 السنوي.

أسبوعا )أساس حسباني( إلى السعر  52وسيتم هذا االستقطاب الخطي بعد تحويل سعر الفائدة األعلى مباشرة للسندات ذات أجل 

 النقدي الذي يناسبه.

 ؛ ك/ x(1 - 360( ^ )ك / العدد األيام الصحيح *(( 1كما يلي: ))سعر الفائدة الحسباني +  تتمثل طريقة الحساب

 أسبوعا( 52هو أجل سعر الفائدة الحسباني الذي نود تحويله )الذي يفوق مباشرة  kحيث 

 يوما. 366أو  365* عدد األيام الصحيح: 

 التي يتم تحديدها عقب إغالق عملية التخصيصويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة  -

 أداء الفوائد

 من كل سنة.نونبر  23الفوائد سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في  يتم أداء

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

 يوما(( 360عدد األيام الصحيح/× ية سمسعر الفائدة اال× تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية )رأس المال المتبقي 

 ال يمكن إجراء أي تأجيل في إطار هذا اإلصدار.
 ستتوقف فوائد السندات عن السريان في اليوم الذي ستقوم فيه الشركة بتسديد رأس المال.

 Valoris Securities الهيئة المكلفة بالقسيمة

 .المعلومات بيان في موضح هو كما األولويات إعطاء مع الفرنسية الطريقة على مزايدة طريقة التخصيص

 تسديد األصل

 ( استحقاقات 10استهالك سنوي خطي من خالل عشر )

 من كل سنة.نونبر  23يتم استهالك األصل سنويا عند التواريخ التي تصادف تاريخ انتفاع االقتراض، أي في 

 إذا كان هذا األخير ال يصادف يوم عمل.نونبر  23ويتم أداء األصل في نفس اليوم أو في أول يوم عمل الذي يلي 

في حالة اندماج او انفصال أو تقديم جزئي ألصول شركة العمران القابضة خالل مدة االقتراض ترتب عنه تحويل شامل للذمة 
 سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق  المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى،

 والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت محل شركة العمران القابضة في الحقوق والواجبات.

 التسديد المسبق
في حالة عدم وجود اتفاق مع حاملي السندات على األصول التي سيتم  مقدما  F و E و D عن دفع سندات األشطر الشركة تمتنع

 اقتراحها من قبل المصدر باستبدال تلك الخارجة عن حافظة األصول المعاد تمويلها
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 المتراكمة االسمية القسيمة في المبلغ استرداد سيتم
ة انوية شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانوني، بيد أن الشركة تحتفظ بالحق في القيام بإعادة شراء السندات في السوق الث

والتنظيمية. وعلى أال يكون لعملية إعادة الشراء أي تأثير يطال أي مكتتب يرغب في االحتفاظ بسنداته إلى غاية االستحقاق العادي 
 أو يطال الجدول الزمني لالستحقاق العادي. سيتم إلغاء السندات التي أعيد شراؤها

 بند التماثل

 وأي إصدار سابق. Fال يوجد أي تماثل بين سندات الشطر 

 
إذا قامت الشركة الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة بتلك التي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن لها 

موحدة بذلك مجموع العمليات دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن تجري تماثل لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، 
 المتعلقة بتدبير هذه السندات وتداولها.

 التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعية للشركة. Fتشكل سندات الشطر  الرتبة

 لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف التصنيف

 من دون ضمان ضمان التسديد

 تمثيل كتلة حاملي السندات

العمران القابضة السيد كريم متقي باعتباره كيال  إدارة شركةعين رئيس مجلس  السندات،في انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي 
 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تعديله وتتميمه.95-17القانون من  300مؤقتا طبقا للمادة 

 
ة العامة لحاملي السندات لالنعقاد من أجل تعيين ممثل دائم لكتلة حاملي يلتزم مجلس إدارة شركة العمران القابضة بدعوة الجمعي

 يوما ابتداء من تاريخ االنتفاع.  60السندات، وذلك داخل أجل 

 

و  Eو  Dو  C و B و Aفي انتظار انعقاد الجمعية العامة لحاملي السندات، يتم تعيين السيد كريم متقي بصفته وكيال مؤقتا لألشطر 

Fفي نفس الكتلة. ، المجمعة 

 تداول السندات

قابلة للتداول بالتراضي )غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء(. ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار  Fتعتبر سندات الشطر 

 .Fعلى التداول الحر لسندات الشطر 

 ويؤدي كل نقل تلقائيا إلى الموافقة على مقتضيات اإلصدار ونقل الحقوق المرتبطة بكل سند كما 
 تصدر عن قرارات الشركة وعقد إصدار السندات.

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية للدار البيضاء المحكمة المختصة
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VI.  في حال الخروج من المحفظة ألصل أو عدة أصول أعيد تمويلها بعائدات إصدار سندات  االستثمارالتسديد المسبق أو إعادة
 مستدامة.

 

يلتزم المصدر طيلة فترة االقتراض السندي بالحفاظ باستمرار على حجم محفظة األصول التي أعيد تمويلها بعائدات السندات المستدامة 

 وخضراء". اجتماعيعلى األقل مساويا إلجمالي السندات ذات الطابع المستدام "سندات ذات أثر 

أو األخضر" من محفظة  جتماعيتج إصدار سندات مستدامة )ذات األثر االفي حال خروج أصل أو عدة أصول أعيد تمويلها بواسطة نا

( إعادة 2( التسديد بشكل استباقي الجزء الموافق لألصول الخارجة أو 1شهرا ب  09يقوم المصدر في غضون أجل يبلغ  المصدر،

في مشاريع جديدة بشكل يسمح بالحفاظ باستمرار على حجم محفظة األصول مساويا على األقل إلجمالي السندات ذات الطابع  االستثمار

 وخضراء". اجتماعيالمستدام "سندات ذات أثر 

خير هذا االمقترح  حصول عدم حالة في. االستثمار إلعادة المصدر سيقدمها التي األصول لتحديد السندات لحملة عام جمع عقد سيتم

  .المحفظة نم المحذوفة صوللأل المقابلة لألموال المبكر السداد في سيشرع مصدرال فإن السندات، لحملة العام جمعال أصوات غالبية على

VII. غالتزام اإلبال  

 

 يلتزم المصدر بإبالغ ممثل كتلة حاملي السندات:

  من عقد اإلصدار المرفق ببيان المعلومات باإلضافة إلى الوثائق المتعلقة  5.3بمجموع الوثائق المشار إليها في المادة

 ..."اقتصادية، إلخ-بالمشاريع ذات الطابع المستدام )تقارير مدققي الحسابات الخارجيين، تقييم التأثيرات السوسيو

 من تاريخ اتخاذ  ابتداءيوما  90وتتبع للمشاريع المنتقاة في أجل ال يتعدى  بكل تغيير لمؤشر أو عدة مؤشرات رفع تقارير

 قرار تغيير المؤشر.

( يوما قبل 15من تاريخ استدعاء الجمعية العامة العادية السنوية وعلى األقل ) ابتداءكما يلتزم المصدر أيضا بأن يسلم لممثل الكتلة، 

 تاريخ االجتماع:

  :جدول أعمال الجمعية 

 دوافع مشاريع القرارات الممثلة من قبل مجلس المراقبة، نص و 

  ،الئحة الذين يشكلون مجلس الرقابة، وكذلك المعلومات المتعلقة باألعضاء المرشحين لهذه الهيئة عند االقتضاء 

  ،الجرد، التقرير الموجز للسنة المالية المنصرمة، قرارات مجلس الرقابة 

  لدى الجمعية، تقرير تسيير مجلس الرقابة المودع 

  17من القانون  58تقارير مراجعي الحسابات المودعة لدى الجمعية العامة )بما في ذلك التقرير المنصوص عليه في المادة-

 (، وتعديلهكما تم تتميمه  95

  ،مشروع تخصيص النتائج 

  كما تم تعديله وتتميمه، 95-17من القانون  56الئحة االتفاقيات المذكورة في المادة 

 كما تم تعديله وتتميمه، 95-17من القانون  57حة االتفاقيات المذكورة في المادة الئ 

استدعاء جميع الجمعيات األخرى، العادية، االستثنائية، العامة أو الخاصة، بالسماح لممثل  من تاريخعلى العموم، يلتزم المصدر، ابتداء 

في المقر الرسمي على نصوص مشاريع  باالطالعيوما على األقل قبل تاريخ االجتماع،  15كتلة حاملي السندات، وذلك داخل أجل يبلغ 

 القرارات، تقرير مجلس الرقابة، تقرير مراجعي الحسابات. 

 لممثل كتلة حاملي السندات الحق في الحصول على الوثائق الموضوعة رهن إشارة حاملي سندات الشركة في ظل نفس الشروط.

 

VIII. اإلدراج في البورصة 
 

 الصادرين في إطار هذا االقتراض للتداول في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء. Eو  Bيتم قبول سندات الشطرين 

 

 16/11/2018 تاريخ اإلدراج

 الرمز
  OHAOA :Bالشطر

 E OHAOB:  الشطر

 Fixing دورة التداول
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 اإلدراج المباشر إجراء أول إدراج

 Valoris Securities المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء

 
 

IX. الجدول الزمني للعملية 
 

 العملية كما يلي:يفتح االكتتاب لدى أعضاء نقابة التوظيف. ويتمثل جدول 

 
 التاريخ المراحل الترتيب

 30/10/2018 توصل بورصة الدار البيضاء بالملف الكامل عن العملية 1

 30/10/2018 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة عن العملية 2

 30/10/2018 الرساميلتوصل بورصة الدار البيضاء ببيان المعلومات مؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق  3

 31/10/2018 نشر اإلعالن المتعلق بالعملية في نشرة اإلدراج 4

 01/11/2018 نشر خالصة بيان المعلومات في صحيفة لإلعالنات القانونية.  5

 Valoris Securities 08/11/2018من طرف  مراقبة سعر فائدة سندات الخزينة 6

 09/11/2018 لكل شطر في صحيفة لإلعالنات القانونية يسماالنشر السعر المرجعي ونطاق سعر الفائدة  7

 12/11/2018 افتتاح فترة االكتتاب 8

 14/11/2018 إغالق فترة االكتتاب 9

 15/11/2018 (10h)قبل الساعة العاشرة  توصل بورصة الدار البيضاء بنتائج العملية 10

11 

 قبول السندات  -
 تسجيل العملية في البورصة -
 اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة اإلدراج-
 نشر النتائج في صحيفة لإلعالنات القانونية -

61/11/2018 

 23/11/2018 التسديد/ التسليم 12
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X. أعضاء نقابة التوظيف والوسطاء الماليون 
 

 الماليون المتدخلون في إطار هذا اإلصدار السندي كما يلي:تتمثل الهيئات المكلفة بالتوظيف والوسطاء 

 

 العنوان: سماال الهيئات الموظفة والوسطاء الماليون

 البيضاء الدار-، طريق الجديدة Valoris Corporate Finance 355 المستشار والمنسق العام للعملية

 البيضاء، شارع الراشيدي، الدار Capital Trust Finance 50 مستشار

 البيضاء الدار-، طريق الجديدة Valoris Securities 355 الهيئة المسؤولة عن حساب القسيمات بالنسبة لألشطر غير المدرجة

 البيضاء الدار-، طريق الجديدة Valoris Securities 355 قائد نقابة االتوظيف وممركز العملية

 ، شارع الراشيدي، الدار البيضاءCapital Trust Securities 50 عضو نقابة التوظيف  

 البيضاء الدار-، طريق الجديدة Valoris Securities 355 المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء

 البيضاء الدار-، طريق الجديدة Valoris Securities 355 المؤسسة التي تسهر على الخدمات المالية للمصدر
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 تقديم شركة العمران القابضة .2الجزء 
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I. :معلومات عامة 
 

 شركة العمران القابضة  الشركة اسم

 ، الرباط10100، زنقة البندق، المحج الرئيسي، حي الرياض، صندوق البريد 5رقم   :المقر الرئيسي

 91 91 56 37 5( 0) 212+  :الهاتف

 92 63 56 37 5( 0) 212+  :الفاكس

 www.alomrane.gov.ma :اإللكترونيالموقع 

 شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة الشكل القانوني

 16/02/1984 :تاريخ التأسيس

 سنة 99 مدة حياة الشركة

 الرباط 26807 رقم السجل التجاري

 دجنبر 31من فاتح يناير إلى  السنة المالية

 جتماعيالغرض اال

 (من النظام األساسي 4المادة )

تهدف المجموعة إلى تنفيذ السياسات العمومية في قطاع اإلسكان عن طريق إعداد استراتيجيات 

بأنجاز ( الشركة القابضة وأفرعها)عقارية ومالية مالئمة تسمح لمجموع مكونات المجموعة 

 .البرامج المتعلقة بها

 :تنفيذوتتمثل مهمتها في 

  عمليات التهيئة الحضرية، إنشاء مناطق حضرية جديدة في ظل احترام النصوص

القانونية السارية، وإعادة التأهيل الحضري في إطار االتفاقية المبرمة في هذا 

 الصدد مع السلطات العمومية المعنية،

 اطوالمخصص للنش جتماعيعمليات البناء المخصصة لإلسكان، ال سيما السكن اال 

جماعية في إطار -صناعي واالقتصادي باإلضافة إلى إنجاز مرافق سوسيوال

لهذه  ليةالما-التقنيةاالتفاقيات المعتمدة لهذا الغرض، وفي ظل احترام الترتيبات 

 العمليات،

 والتجزئات السكنية، جتماعيإنجاز مشاريع إسكان، ال سيما السكن اال 

 طاع اإلسكانإنجاز مشاريع تندرج في البرنامج الحكومي في ق 

 ة في جتماعيمشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير الالئق والمشاريع اال

 إطار االتفاقيات المبرمة لهذا الغرض،

  تنفيذ المرافق أو البنى التحتية المرتبطة ببرامج اإلسكان، التهيئة وكذا تهيئة

 ورة،للبرامج المذك المالية-التقنيةالضواحي في إطار احترام الترتيبات 

  المشاركة طبقا لألنظمة السارية في أنشطة تسيير المدن الجديدة في إطار االتفاقيات

سنوات قابلة  5التي سيتم إبرامها مع الجماعات المحلية المعنية لمدة زمنية أقصاها 

للتجديد بترخيص من مجلس إدارة شركة العمران المعنية ومصادقة مجلس رقابة 

 الشركة القابضة،

  التدخل في الخارج، في إطار المساعدة التقنية واإلشراف على الورشة المنتدب من

 من قبل مجلس والمصادق عليهاخالل اتفاقيات تم إبرامها مع الشركاء المعنيين 

 .رقابة الشركة القابضة

تقوم الشركة القابضة بإنجاز المهمات لفائدة الدولة والجماعات المحلية، والعمل كجزء من 

 .ع العمومي في إطار االتفاقيات المبرمة لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنيةالقطا

 :في إطار تنفيذ المهمات المذكورة، يطلب من الشركة القابضة القيام بالعمليات التالية

 جتماعيإنجاز الدراسات الضرورية لتنفيذ غرضها اال، 

 ،اقتناء األراضي الضرورية لتنفيذ نشاطها 

 ل التجهيز السيما الصرف الصحي ومختلف الشبكات،تنفيذ بأشغا 

  والتجزئات السكنيةتنفيذ أشغال التهيئة، 

 السكنية غير النظامية، تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح وإعادة هيكلة األحياء 

  أو اإلصالح التي تدخل ضمن إطار غرضها، وأشغال الترميمتنفيذ أشغال البناء 

 لمناطق الحضرية الجديدة،تنفيذ األقطاب الحضرية وا 

  تنفيذ برامج إعادة تأهيل األنسجة الحضرية وتحسين ظروف اإلسكان في األنسجة

 القديمة،

 يين ن أو اعتباريين وطنيين أو دوليإبرام وتنفيذ أي اتفاق شراكة مع أشخاص طبيعي

 من أجل تنفيذ أنشطتها،

  ى ورشة بصفة مشرف علتنفيذ برامج التجهيز أو البناء بشكل مباشر أو غير مباشر

منتدب لصالح الدولة، الجماعات الحضرية وأي هيئة خاضعة للقانون العام أو 

 الخاص،

  تفويض، ألجل عملية محددة، جميع أو جزء من المهام المتعلقة بغرضها

 إلى فروعها أو أي هيئة أخرى عمومية يمكنها تنفيذ المهمات المذكورة، جتماعياال

 جية تمويل مالئمة واستعمال االقتراضات في السوق تطوير، تنفيذ أي استراتي

 المالية والدولية،

  للقوانين واألنظمة  وأفرعها طبقاإبرام أي اتفاقية مالية أو للخزينة مع شركائها

 السارية،

  بيع القطع األرضية المجهزة، الوحدات السكنية وتنفيذ أي منتج آخر يدخل في إطار

 نشاطها،

 هبات أو اإلعانات من جميع األنواع في إطار أنشطتها،االستفادة من التركات، ال 

http://www.alomrane.gov.ma/
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  من النظام األساسي للشركة، تفويت العقار   16.65باستثناء مقتضيات المادة

 بطبيعته،

  إنشاء فروع والمساهمة في جميع المقاوالت التي تدخل بحكم غرضها في إطار

 أنشطتها طبقا للقوانين واألنظمة السارية،

 جميع األنشطة التجارية، المالية، الصناعية، المنقولة وغير على العموم، القيام ب

 .المنقولة المرتبطة بغرض الشركة

 30/06/2018ال الشركة بتاريخ اسمر
 درهم محرر 100ية قدرها اسمسهم بقيمة  21.040.477درهم مكونة من  2.104.047.700

 بالكامل

 الوثائق القانونية
 ومحاضر الجمعياتيمكن االطالع على الوثائق القانونية للشركة وخاصة النظام األساسي، 

 .العامة وتقارير التسيير وتقارير مراقبي الحسابات بالمقر الرئيسي لشركة العمران القابضة

 قائمة التشريعات المعمول بها

بالشخصية القانونية باعتبار شركة العمران القابضة مقاولة عمومية استراتيجية مزودة 

يوليو  17) 1433من شعبان  27صادر في  1-12-20واالستقالل المالي )ظهير شريف رقم 

 (،02-12( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2012

 
 95-17باعتبار شكلها القانوني، تخضع شركة العمران القابضة للقانون المغربي والقانون رقم 

-20بتنفيذ القانون  2008ماي  23بتاريخ  18-08-1رقم  كما تعديله وتتميمه بالظهير الشريف

 12-78والقانون  05

 
المتعلق بالمراقبة  69.00: ، تخضع الشركة للقانون رقمرأسمالهاباعتبار امتالك الدولة لمجموع 

الصادر  1.03.195الظهير الشريف رقم )المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى 

 (2003دجنبر  18بتاريخ 

 
 :باعتبار نشاطها، تخضع الشركة للنصوص القانونية التالية

  المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  25.90القانون رقم

 ، 1992يونيو  17الصادر بتاريخ  1.92.7الظهير الشريف رقم )العقارات 

  الملكية المتعلق بنظام  2002أكتوبر  03الصادر بتاريخ  00-18القانون رقم

 المشتركة للعقارات المبنية،

 
 :من خالل اإلصدار السندي المقترح، ستخضع مجموعة العمران القابضة للنصوص التالية

  النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المصادق عليه بقرار من وزير

 2016يوليوز  14بتاريخ  2169.16االقتصاد والمالية رقم 

 لسوق الرساميل كما تم تتميمه وتعديله، منشور الهيئة المغربية 

  كما تم تعديله وتتميمه، 1.93.212ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 

  ( 1997يناير  9) 1417من شعبان  29صادر في  1.96.246ظهير شريف رقم

المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد  35.96بتنفيذ القانون رقم 

 (.43-02)بعض القيم في الحساب المغير والمتم بالقانون 

  النظام العام للوديع المركزي المصدق عليه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية

ومعدل بواسطة قرار وزير الخوصصة  1998أبريل  16بتاريخ  932.98رقم 

 77.05وبمرسوم رقم  2001أكتوبر  30بتاريخ  1961.01والسياحة رقم 

 .2005مارس  17الصادر في 

  1993سبتمبر  21صادر في  1.93.211بمثابة قانون رقم  الشريف معتبرالظهير 

 34.96متعلق ببورصة الدار البيضاء كما تم تعديله وتتميمه بالقوانين رقم 

 ،43.09و 45.06و 52.01و 29.00و

 يم المصادق عليه بواسطة مرسوم وزير االقتصاد والمالية النظام العام لبورصة الق

المعدل والمتمم بمرسوم وزير االقتصاد  2008يوليوز  07بتاريخ  1268.08رقم 

المعدل والمتمم بمرسوم وزير  2010أبريل  07بتاريخ  1156.10والمالية رقم 

 .2014يناير  06بتاريخ  30.14االقتصاد والمالية رقم 

 النظام الضريبي

تخضع شركة العمران القابضة للقوانين الضريبية في المغرب تخضع الشركة للضريبة على 

في  20وتخضع عملياتها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة . في المائة 31الشركات بنسبة 

 . المائة

 المحكمة التجارية الرباط المحكمة المختصة في حال حدوث نزاع
 القابضةشركة العمران : المصدر

 
  

                                                
ا االجتماعي ومن أجل إنجاز غرضهمن النظام األساسي "لدى مجلس اإلدارة كافة الصالحيات الواسعة لكي يتخذ باسم الشركة في جميع الظروف، جميع القرارات الرامية إلى  16.6حسب مقتضيات المادة 5

المسبق  تخضع األعمال التالية للترخيص]…[. خولة من قبل القانون والنظام األساسي لمجلس الرقابة وجمعيات حاملي األسهم. القيام او الترخيص بجميع أنشطة التسيير والتوفير، وذلك مع مراعاة السلطات الم
( 5لك الممنوحة إلدارة الضرائب والجمارك، ( الكفاالت، الموافقات والضمانات باستثناء ت4( تشكيل حقوق الضمانات 3( التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمة 2( تفويت أصول غير منقولة، 1لمجلس الرقابة: 

 " .وتوزيع األرباح( الموافقة على الحسابات السنوية 6الموافقة على خطة األعمال والميزانية اإلجمالية 
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II. معلومات عن رأس مال المصدر 
 

II.1. تطور بنية المساهمين 
 

في المائة من رأس المال وحقوق  100، تمتلك الدولة المغربية 30/06/2018إلى غاية . ال الشركة ثابتة منذ إنشائهااسمظلت بنية ر

 :تصويت الشركة، كما هو مبين في الجدول التالي
 

 2017 2016 2015 2014 2013 المساهمون

 عدد السندات  
من رأس %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات
من رأس %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات
من رأس %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات
من رأس %

المال وحقوق 

 التصويت

 عدد السندات
من رأس %

المال وحقوق 

 التصويت

الدولة المغربية ممثلة من قبل 

 وزارة االقتصاد والمالية
21.040.468 100.0 % 21.040.468 100.0 % 21.040.468 100.0 % 21.040.468 100.0 % 21.040.468 100.0 % 

 1 الحكومة رئيس

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

 1 وزير الداخلية

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

وزير الطاقة والمعادن والماء 

 والبيئة
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
 1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

 1 االقتصاد والمالية وزير

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

 1 التجهيز والنقل وزير

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

وزير األسرة والتضامن 

والمساواة والتنمية 

 ةجتماعياال
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

إعداد التراب الوطني  وزير

والتعمير واإلسكان وسياسة 

 المدينة
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

مدير صندوق اإليداع 

 والتدبير
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

 1 صندوق الحسن الثاني رئيس

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 
1 

أقل من أو 

 0.01يساوي 

% 

 %100 21.040.477 %100 21.040.477 %100 21.040.477 :المجموع
21.040.47

7 
100% 21.040.477 100% 

 العمران القابضةشركة : المصدر

 

II.2. تشكيل مجلس الرقابة 
 

 :، يتشكل مجلس الرقابة من األعضاء التاليين2018يونيو  30إلى غاية 

 

 التعيين إعادة /التعيين الصفة  األعضاء
 التعيين مدة انقضاء

 في تبث التي العامة الجمعية

 حسابات

 رئيس الحكومة
رئيس الحكومة سعد 

 الدين العثماني
 2022 15/06/2017 رئيس

وزير إعداد التراب 

الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة 

 المدينة

الوزير عبد األحد الفاسي 

 الفهري
 2022 28/02/20186 نائب الرئيس

 2022 15/06/2017 عضو الوزير عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

 2022 15/06/2017 عضو 7محمد بوسعيد وزير االقتصاد والمالية

وزير التجهيز والنقل 

 والماء واللوجستيك
 2022 15/06/2017 عضو الوزير عبد القادر عمارة

وزير الطاقة والمعادن 

 والتنمية المستدامة
 2022 15/06/2017 عضو الوزير عزيز الرباح

وزيرة التضامن 

والمرأة واألسرة 

 ةجتماعيوالتنمية اال
 2022 15/06/2017 عضو الوزيرة بسيمة الحقاوي

                                                
 تاريخ التعيين 6
الرقابة خالل الجمعية العامة المقبلة لشركة العمران  عضوا بمجلسسوف يتم تعيين هذا األخير  20/08/2018بتاريخ  لم يعد السيد محمد بوسعيد وزيرا لالقتصاد والمالية، وتم استبداله بالسيد محمد بنشعبون 7

 القابضة.
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صندوق اإليداع 

 والتدبير
عبد اللطيف : المدير العام

 زغنون
 2022 29/06/2017 عضو

صندوق الحسن الثاني 

للتنمية االقتصادية 

 ةجتماعيواال

: رئيس مجلس اإلدارة

 عبد الواحد قباج
 2022 29/06/2017 عضو

 شركة العمران القابضة: المصدر

 

II.3.  تشكيلة مجلس اإلدارة 
 

 :يتشكل مجلس اإلدارة من األعضاء التاليين ،2018يونيو  30إلى غاية 
 

 الصفة األعضاء

 الجمعية-تعيين أول تاريخ

 في تبث التي العادية العامة

 المالية السنة حسابات
 التعيين آخر تاريخ

 مدة انقضاء تاريخ

 العامة الجمعية-التعيين

 في تبث التي العادية

 المالية السنة حسابات

 2023 29/06/2017 2010 رئيس بدر كانوني

 2020 20/05/2014 2014 عضو الطيب الداودي

 2020 20/05/2014 2014 عضو سعيد مسال

 المصدر: شركة العمران القابضة

 
  



 

 

35 

 

II.4. الهيكل التنظيمي للمجموعة 
 

 للشركة كما يلي: 8، يتمثل الهيكل التنظيمي30/06/2018إلى غاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القابضةالمصدر: شركة العمران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 تزويد جهة درعة تافيالت بشركة مخصصة. الشركة المذكورة في طور اإلنشاء 26/06/2018قرر مجلس الرقابة الذي اجتمع بتاريخ 8

 العمران تامسنا

 )مدينة تامسنا(

 

 العمران تامنصورت

 )مدينة تامنصورت(

 

 العمران الشرفات
 )مدينة الشرافات(

 

 العمران الخيايطة
 )مدينة الخيايطة(

 سطات-البيضاءالعمران الدار 

 )الدار البيضاء الكبرى(

 

 الحسيمة-تطوان-طنجةالعمران 

 (الحسيمة-تطوان-طنجة)العمران 

 

 العمران فاس

 )فاس والنواحي(

 

 القنيطرة-سال-العمران الرباط

 القنيطرة(-سال-)العمران الرباط

 

 العمران مكناس

 )مكناس والنواحي(

 

 العمران جهة الشرق

 )جهة الشرق(

 

 آسفي-العمران مراكش

 آسفي(-)مراكش

 

 العمران سوس ماسة

 )سوس ماسة(

 

 خنيفرة-العمران بني مالل

 مالل( بني-خريبكة)

 

 العمران الجنوب

 كلميم( -الداخلة-العيون)

 شركات مشاريع مدن جديدة

 %100مملوكة من قبل العمران القابضة بنسبة 

 الفروع الجهوية 

 %100مملوكة من قبل العمران القابضة بنسبة 

 شركة العمران القابضة

 

 الهيكل التنظيمي لمجموعة العمران
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II.5. نشاط شركة العمران القابضة 
 

II.5.I. تقديم أهم مؤشرات أنشطة مجموعة العمران 
 

 

-2015تتمثل خالصة أهم مؤشرات نشاط )إنجاز مجموعة العمران باستثناء الشراكات مع الفاعلين من القطاع الخاص( الشركة ما بين 

 كما يلي: 2017

 

  
2015 2016 

نسبة التفاوت 

15/16 
2017 

التفاوت نسبة 

16/17 

 %9.1 150,297 % 28.2 137,769 107,496 فتح األوراش

 %4.8 18,804 %36.1- 17.938 28.093 وحدات سكنية جديدة 

 %0      -                   %0      -                        -                    بناء تجهيزات عمومية

 بناء المساكن
              

2,438                 2,917    19.6%              4,152    42.3% 

 مباني مخصصة لالستعمال التجاري
              

3,223    

                

727    -77.4%               4,100    464.0% 

 مربعات سكنية
                   

67    

                  

14    -79.1%                   -      - 

 قطع أرضية للنشاط التجاري
                 

631    

                

645    2.2% 

                

277    -57.1% 

 قطع التجهيز العمومي
                 

204    

                
155    -24.0% 

                
181    16.8% 

 قطع أرضية للسكن
            

21,530               13,480    -37.4%            10,094    -25.1% 

 %9.7 131,493 %50.9 119,831 79,403 وحدات إعادة التأهيل الحضري

          

 %56.8 151504 %3.6 96,651 93,289 إنهاء األشغال

 %33.6    26,841            %21.4-    20,087               25,560            وحدات سكنية جديدة 

 بناء تجهيزات عمومية
             1,940    

                    
2    -99.9% 

                  
49    2350.0% 

 %37.2    4,101              %61.2-    2,989                 7,705              بناء المساكن

 مباني مخصصة لالستعمال التجاري
                

802    

                
389    -51.5% 

                
611    57.1% 

 مربعات سكنية
                  

52    

                  
73    40.4% 

                  
52    -28.8% 

 قطع أرضية للنشاط التجاري
                

160    

                
127    -20.6% 

                
240    89.0% 

 قطع التجهيز العمومي
                

125    

                
143    14.4% 

                
383    167.8% 

 %30.8    21,405            %10.7    16,364               14,776            قطع أرضية للسكن

 %62.8 124,663 %13.0 76,564 67,729 وحدات إعادة التأهيل الحضري

          

 %2.2- 24123 %15.1 24,675 21,459 التسليم

  24,123  24,675 21,459 وحدات سكنية جديدة

 %15.3- 105 %36.3 124 91 بناء تجهيزات عمومية

 %4.5- 4,682 %17.3- 4,902 5,928 بناء المساكن

 %19.7- 538 %6.5 670 629 مباني مخصصة لالستعمال التجاري

 %60.0- 22 %189.5 55 19 مربعات سكنية

 %11.1 339 %7.9- 305 331 قطع أرضية للنشاط التجاري

 %68.1- 36 %61.4 113 70 قطع التجهيز العمومي

 %0.6- 18,401 %28.6 18,506 14,391 قطع أرضية للسكن

 المصدر: شركة العمران القابضة



 

 

37 
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 فتح األوراش 1.1

 وحدات سكنية جديدة .1

 

 :2017و 2015يبين الجدول التالي تطور فتح أوراش الوحدات السكنية الجديدة ما بين 

 

 16/17نسبة التفاوت  2017 15/16نسبة التفاوت  2016 2015  

 %4.8 18,804 %36.1- 17.938 28,093 المجموع:

 %0 - %0 - - عموميةبناء تجهيزات 

 %42.3 4,152 %19.6 2,917 2,438 بناء المساكن

 Ns 4,100 %77.4- 727 3,223 مباني مخصصة لالستعمال التجاري

 - - %79.1- 14 67 مربعات سكنية

 %57.1- 277 %2.2 645 631 قطع أرضية للنشاط التجاري

 %16.8 181 %24.0- 155 204 قطع التجهيز العمومي

 %25.1- 10,094 %37.4- 13,480 21,530 أرضية للسكنقطع 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 

 تبين الجداول أسفله تفاصيل فتح أوراش الوحدات السكنية الجديدة لمختلف المحاور: 

 2017و 2015ة بين جتماعيالمنتجات اال

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %31- %0 3,076 4,477 4,486 القضاء على مدن الصفيح 

 %271 %54- 1,540 415 896 مساكن منخفضة التكلفة 

 %33- %44 1,138 1,686 1,171 ة أخرى اجتماعيمساكن 

 %24- %64- 3,080 4,027 11,260 9وحدات وقائية

 %17- %40- 8,834 10,605 17,813 منتجات عمومية 

 القابضة المصدر: شركة العمران

 2017و 2015منتجات موجهة للطبقة المتوسطة ما بين 

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %21- %14- 2,757 3483 4,049 تجزئات

 %73 %180 1,262 729 260 ة للطبقات المتوسطةاجتماعيمساكن 

 %5- %2- 4,019 4,212 4,309 منتجات للطبقة المتوسطة 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 2017و 2015المنتجات الترويجية بين 

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %21- %14- 1,181 1493 1,736 تجزئات

 %144 %22- 212 87 111 مساكن 

 %12- %14- 1,394 1,580 1,847 المنتجات الترويجية 

 القابضةالمصدر: شركة العمران 

  

                                                
 ربح منخفض. تسمح هذه الوحدات المخصصة للطبقات االجتماعية المحرومة في استباق بؤر جديدة للسكن غير الالئق وحدات سكنية يتم بيعها بهامش9
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 :2017و 2015يبين الجدول التالي تطور فتح أوراش الوحدات السكنية الجديدة لكل فرع ما بين 

 2016 2015 بالوحدات
نسبة التفاوت 

15/16 
2017 

نسبة التفاوت 

16/17 

نسبة 

2015 

نسبة 

2016 

نسبة 

2017 

 %11 %9 %18 %24.3 1,976 %69- 1,590 5,087 شركة العمران القابضة

 %14 %27 %15 %44.7- 2,698 %13 4,879 4,307 آسفي-العمران مراكششركة 

 %16 %14 %10 %17.3 3,005 %11- 2,562 2,866 العمران سوس ماسة

 %15 %15 %2 %0.6- 2,737 %327 2,754 645 شركة العمران مكناس

 %6 %5 %22 %22.1 1,038 %86- 850 6,140 شركة العمران الرباط سال القنيطرة

 %8 %9 %14 %7.6- 1,417 %61- 1,534 3,945 العمران جهة الشرقشركة 

شركة العمران الدار البيضاء 
 سطات

541 1,620 Ns 2,325 43.5% 2% 9% 12% 

 Ns 1,568 62.2% 1% 5% 8% 967 396 شركة العمران فاس

 Ns 5% 2% 7% 1,297 %72- 406 1,440 شركة العمران الجنوب

شركة العمران طنجة تطوان 
 الحسيمة

810 256 -68% 450 75.8% 3% 1% 2% 

 - Ns 4% 2% - %70- 329 1,096 شركة العمران بني مالل خنيفرة

 %2 %1 %1 %53.4 293 %52- 191 394 شركة العمران تمنصورت

 - - Ns - Ns 2% - 422 الخيايطة العمرانشركة 

 - - Ns - Ns 0% - 4 شركة العمران تامسنا

 - - - -  -  -  -   -  شركة العمران شرافات

 المجموع:
28,09
3 

17,93
8 

-36.1% 
18,80
4 

4.8% 100% 100% 100% 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 

 وحدات إعادة التأهيل الحضري .2

 
 يبين الجدول التالي تطور فتح أوراش وحدات إعادة التأهيل الحضري:

 

 

  

79 403

119 831
131 493

2015 2016 2017
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 يلي:يتمثل فتح أوراش عمليات إعادة التأهيل الحضري كما 

  2015 2016 

نسبة 
التفاوت 

15/16 

2017 

نسبة 
التفاوت 

16/17 

 2017نسبة  2016نسبة  2015نسبة 

 %13 %15 %11 %7- 16,488 %98.3 17,676 8,914 شركة العمران سوس ماسة

شركة العمران طنجة تطوان 
 الحسيمة

1,410  - 2,915 - 2% 0% 2% 

 %5 %4 %4 %30 6,640 %59.9 5,118 3,200 شركة العمران الجنوب

شركة العمران بني مالل 
 خنيفرة

6,500 6,425 -1.2%  - 8% 5% 0% 

شركة العمران الدار البيضاء 
 سطات

8,590 18,188 111.7% 18,781 3% 11% 15% 14% 

 %18 %10 %12 %102 24,209 %22.3 12,000 9,813 شركة العمران فاس

 %15 %11 %17 %43 19,235 %2.0 13,410 13,142 شركة العمران مراكش آسفي

 %11 %14 %16 %16- 14,365 %32.8 17,050 12,835 شركة العمران مكناس

 Ns 24,599 2% 3% 20% 19% 24,190 2,041 شركة العمران جهة الشرق

شركة العمران الرباط سال 
 القنيطرة

12,958 5,774 -55.4% 4,261 -26% 16% 5% 3% 

 %100 %100 %100 %10 131,493 %50.9 119,831 79,403 المجموع:

 المصدر: شركة العمران القابضة

 

 إنهاء األشغال  1.2

 إنهاء أشغال الوحدات السكنية الجديدة .1
 : 2017و 2015يبين الجدول التالي تطور إنهاء أشغال الوحدات السكنية الجديدة ما بين 

  2015  2016 
نسبة التفاوت 

15/16 
2017 

نسبة التفاوت 

16/17 

 %33.6    26,841            %21.4-    20,087               25,560            المجموع:

    1,940              بناء تجهيزات عمومية
                    

2    
-99.9% 

                  
49    

2350.0% 

 %37.2    4,101              %61.2-    2,989                 7,705              بناء المساكن

 مباني مخصصة لالستعمال التجاري
                

802    

                

389    
-51.5% 

                

611    
57.1% 

 مربعات سكنية
                  

52    

                  
73    

40.4% 
                  

52    
-28.8% 

 للنشاط التجاريقطع أرضية 
                

160    

                
127    

-20.6% 
                

240    
89.0% 

 قطع التجهيز العمومي
                

125    

                
143    

14.4% 
                

383    
167.8% 

 %30.8    21,405            %10.7    16,364               14,776            قطع أرضية للسكن

 المصدر: شركة العمران القابضة

 تبين الجداول أسفله تفاصيل إنهاء أشغال الوحدات السكنية الجديدة للمحاور األساسية: 

 2017و 2015ة بين جتماعيالمنتجات اال

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %110 %26 9020 4303 3,426 القضاء على مدن الصفيح 

 %6- %70- 692 739 2,485 مساكن منخفضة التكلفة 

 %34 %53- 2413 1795 3,840 ة أخرى اجتماعيمساكن 

 %13- %46 3345 3835 2,620 10وحدات وقائية

 %45 %14- 15,470 10,672 12,371 منتجات عمومية 

 المصدر: شركة العمران القابضة

                                                
 ئقوحدات سكنية يتم بيعها بهامش ربح منخفض. تسمح هذه الوحدات المخصصة للطبقات االجتماعية المحرومة في استباق بؤر جديدة للسكن غير الال10
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 2017و 2015منتجات موجهة للطبقة المتوسطة ما بين 

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %18 %20- 7035 5982 7,502 تجزئات

 %78 %68- 475 267 822 ة للطبقات المتوسطةاجتماعيمساكن 

 %181 %68- 505 180 558 فيالت اقتصادية

 %25 %28- 8,015 6,429 8,882 منتجات للطبقة المتوسطة 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 
 2017و 2015المنتجات الترويجية بين 

  2015 2016 2017 
نسبة التفاوت 

15-16 

نسبة التفاوت 

16-17 

 %9- %86 2101 2304 1,238 تجزئات

 %100 ال ينطبق 16 8 0 مساكن 

 %8- %87 2,117 2,312 1,238 المنتجات الترويجية 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 :2017و 2015يبين الجدول التالي تطور إنهاء أشغال الوحدات السكنية الجديدة لكل فرع ما بين 

 2016 2015 بالوحدات

نسبة 
التفاوت 

15/16 

2017 

نسبة 
التفاوت 

17/16 

 2017نسبة  2016نسبة  2015نسبة 

 %5 %22 %12 %67.8- 1,454 %44.3 4,513 3,128 شركة العمران القابضة

 %15 %12 %18 %68.5 4,080 %48.5- 2,421 4,699 شركة العمران سوس ماسة

 Ns 32% 5% 15% 3,973 %88.5- 931 8,094 آسفي-شركة العمران مراكش

 Ns 4,114 Ns 0% 5% 15% 1,072 0 شركة العمران الرباط سال القنيطرة

 Ns 6,789 Ns 4% 14% 25% 2,721 942 شركة العمران الدار البيضاء سطات

 %0 %0 %0 - - - - - شركة العمران شرافات

 %2 %4 %3 %42.7- 484 %2.7- 844 867 شركة العمران فاس

 %8 %12 %8 %14.2- 2,035 %21.1 2,372 1,958 شركة العمران مكناس

 %4 %8 %4 %34.8- 1,000 %67.3 1,534 917 شركة العمران جهة الشرق

 %3 %4 %1 %0.7 766 %147.9 761 307 تطوان الحسيمةشركة العمران طنجة 

 Ns 10% 7% 0% 0 %40.4- 1,449 2,433 شركة العمران بني مالل خنيفرة

 Ns 1,564 Ns 0% 1% 6% 236 0 شركة العمران الجنوب

 %1 %1 %3 %30.5- 178 %65.0- 256 732 شركة العمران تامسنا

 %2 %5 %3 %56.5- 404 %21.5 928 764 شركة العمران تمنصورت

 Ns 0 Ns 3% 0% 0% 49 719 الخيايطة العمرانشركة 

 %100 %100 %100 %33.6 26,841 %21.4- 20,087 25,560 المجموع:

 المصدر: شركة العمران القابضة
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 إنهاء أشغال وحدات إعادة التأهيل الحضري .2
 

 أشغال وحدات إعادة التأهيل الحضري: ءتطور إنها التالييبين الرسم 

 

 المصدر: شركة العمران القابضة

 يتمثل توزيع إنهاء أشغال عمليات إعادة التأهيل الحضري لكل فرع كما يلي:

  2015 2016 

نسبة 
التفاوت 

15/16 

2017 

نسبة 
التفاوت 

16/17 

 2017نسبة  2016نسبة  2015نسبة 

 %11 %16 %10 %5.2 13,195 %89.9 12,547 6,606 شركة العمران سوس ماسة

شركة العمران طنجة تطوان 
 الحسيمة

1,040 6,700 Ns 8,958 33.7% 2% 9% 7% 

 %3 %4 %3 %2.6- 3,118 %60.0 3,200 2,000 شركة العمران الجنوب

 %5 %5 %7 %60.6 6,425 %20.8- 4,000 5,050 شركة العمران بني مالل خنيفرة

 شركة العمران الدار البيضاء
 سطات

2,038 2,920 43.3% 10,677 265.7% 3% 4% 9% 

 %19 %19 %17 %57.7 23,446 %32.5 14,865 11,221 شركة العمران فاس

 %13 %16 %20 %31.5 16,172 %8.9- 12,301 13,498 شركة العمران مراكش آسفي

 %12 %14 %17 %40.6 14,580 %8.8- 10,370 11,372 شركة العمران مكناس

 Ns 15% 1% 19% 23,629 %88.8- 1,114 9,921 العمران جهة الشرقشركة 

شركة العمران الرباط سال 
 القنيطرة

4,283 7,247 69.2% 4,463 -38.4% 6% 9% 4% 

 %0 %2 %1 %100.0-  %85.7 1,300 700 شركة العمران تامسنا

 %100 %100 %100 %62.8 124,663 %13.0 76,564 67,729 المجموع:

 شركة العمران القابضةالمصدر: 

  

67 729
76 564

124 663

2015 2016 2017
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 التسليم 1.3

 تسليم الوحدات التي تم تسويقها .1

 
 يبين الجدول التالي تطور تسليم الوحدات التي تم تسويقها من قبل الشركة:

 2016 2015 بالوحدات
نسبة التفاوت 

15/16 
2017 

نسبة التفاوت 

16/17 

 %15.3-    105                 %36.3    124                    91                    بناء تجهيزات عمومية

 %4.5-    4,682              %17.3-    4,902                 5,928               بناء المساكن

 %19.7-    538                 %6.5    670                    629                  مباني مخصصة لالستعمال التجاري

 %60.0-    22                   %189.5    55                      19                    مربعات سكنية

 %11.1    339                 %7.9-    305                    331                  تجزئات للنشاط التجاري

 %68.1-    36                   %61.4    113                    70                    العموميتجزئات التجهيز 

 %0.6-    18,401            %28.6    18,506               14,391             تجزئات للسكن

 %2.2- 24,123 %15.1 24,675 21,459 المجموع:

 المصدر: شركة العمران القابضة

 تسليم وحدات إعادة التأهيل الحضري .2

 
لفائدة الدولة والجماعات المحلية فور انتهاء أشغالها وال  مالك مشروعيتم تسليم وحدات إعادة التأهيل الحضري التي أنجزت من خالل 

 تمر عبر مخزون الشركة. 

II.5.II. تطور وتوزيع رقم المعامالت لكل محور، ولكل منطقة جغرافية 
 

 المعامالت:تطور وتوزيع رقم 

 
 يلي:  كما 2017و 2015تتمثل المساهمة المفصلة لكل محور نشاط في رقم المبيعات الموطد من قبل الشركة ما بين 

 

 2016 2015 ب ألف درهم مغربي

نسبة 
التفاوت 

15/16 

2017 

نسبة 
التفاوت 

16/17 

 2017نسبة  2016نسبة  2015نسبة 

 %0.0 %0.0 %0.0 - - %100.0- - 1,272 بناء تجهيزات عمومية

 %26.7 %24.8 %32.7 %2.3 1,350,116 %13.1- 1,319,274 1,517,692 بناء المساكن

 %3.0 %2.8 %3.1 %2.1 152,880 %3.3 149,726 144,950 مباني مخصصة لالستعمال التجاري

 %3.7 %6.5 %2.2 %46.4- 184,387 %244.2 343,764 99,881 مربعات سكنية

 %3.3 %2.9 %3.9 %6.8 165,861 %14.5- 155,353 181,801 التجاريقطع أرضية للنشاط 

 %0.5 %1.2 %0.3 %59.2- 27,014 %428.8 66,139 12,508 قطع التجهيز العمومي

 %60.2 %59.5 %54.4 %4.1- 3,038,455 %25.7 3,167,743 2,520,266 قطع أرضية سكنية

 %2.6 %2.3 %3.4 %3.8 129,574 %20.4- 124,826 156,860 إشراف على المشروع منتدب

 %100 %100 %100 %5.2- 5,048,287 %14.9 5,326,826 4,635,231 المجموع:

 المصدر: شركة العمران القابضة
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 تطور وتوزيع رقم المعامالت حسب الجهة:

 

 2015 ب ألف درهم مغربي

ب % لرقم 
المعامالت 
 اإلجمالي 

2016 

ب % لرقم 
المعامالت 
 اإلجمالي

التفاوت نسبة 

16/15 
2017 

ب % لرقم 
المعامالت 
 اإلجمالي

نسبة التفاوت 

17/16 

 %8.80- %16 792,816 %36- %16 869,686 %29 1361524 القنيطرة-سال-الرباط

 %36.70 %4 206,225 %24 %3 150,811 %3 121,152 الحسيمة-تطوان-طنجةالعمران 

 %1.40- %2 82,412 %120 %2 83,585 %1 37,933 خنيفرة-ماللبني 

 %15.10- %10 513,627 %128 %11 604,901 %6 265,281 مكناس-فاس

 %5.90- %17 870,691 %85 %17 924,847 %11 501,241 سطات-البيضاءالدار 

 %5.90 %24 1,214,014 %19 %22 1,145,870 %21 962870 آسفي-مراكش

 %27.60- %7 348,475 %34 %9 481,607 %8 358,367 الجهة الشرقية

 0.084- %19 940424 %4 %19 1026528 %21 991,186 ماسة-سوس تافياللت-درعة

 نون واد-كلميم 

 الحمراء الساقية-العيون 104.15% 2% 79,604 9% 1% 38,992 1% 35,677

 الذهب واد-الداخلة 

 %5.30- %100.0 5,048,287 %14.9 %100.0 5,326,827 %100.0 4635231 رقم المعامالت الموطد

 المصدر: شركة العمران القابضة
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 المالية للمصدر:  الوضعية .3الجزء 
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I. نطاق التوطيد 
 

 تشمل الحسابات الموطدة لمجموعة العمران القابضة الشركات التالية: 2017-2015خالل الفترة ما بين 

 المؤسسة: اسم  
2015 2016 2017 

 التوطيدطريقة 
 الفوائد والسيطرة % الفوائد والسيطرة % الفوائد والسيطرة %

ية
ع
فر

 ال
ت

كا
شر

ال
 

 الشركة األم - - - شركة العمران القابضة

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران طنجة تطوان الحسيمة

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران سوس ماسة

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران الجنوب

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران بني مالل خنيفرة

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران الدار البيضاء سطات

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران فاس

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران مراكش آسفي

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران مكناس

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران جهة الشرق

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران الرباط سال القنيطرة

ت 
كا

شر
ال

ية
ع
فر

ال
-

يع
ار

ش
لم

ا
 

 

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران شرافات

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران الخيايطة

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران تمنصورت

 إدماج عام %100 %100 %100 شركة العمران تامسنا

 المصدر: شركة العمران القابضة
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II. الموطدة  حساب العائدات والتكاليف: الحسابات 

 
 : 2017-2015لشركة العمران القابضة على الفترة  يبين الجدول التالي تفاصيل حساب العائدات والتكاليف الموطد

 

 2016 2015 ب ألف درهم مغربي 
نسبة التفاوت 

16/15 
2017 

نسبة التفاوت 

17/16 

 %5.2- 5,048,287 %14.9 5,326,826 4,635,231  رقم المعامالت  

 %109.9- 14,870 %137.1- 150,699- 406,140 تغير مخزون المنتجات  

 Ns 28,983 %0.0    331     - األصول التي أنتجتها الشركة نفسها  

 %86.63 1,521 %120.8    815            369         منح التشغيل:  

 %127.7 3,873 %0.0    1,701           - عائدات تشغيل أخرى   

 %7.4 965,266 %29.2    898,722    695,793 استعادة التشغيل، نقل التكاليف  

 %0.3- 6,062,800 %5.9 6,077,695 5,737,533 عائدات التشغيل:

 %8.9 3,979,639 %6.5- 3,655,495 3,907,980 المشتريات المستهلكة

 %9.9 161,101 %4.0 146,612 140,929 تكاليف خارجية أخرى

 %12.9- 4,058 %20.0- 4,661 5,823 ضرائب ورسوم

 %5.3 541,000 %4.4 513,982 492,533 تكاليف المستخدمين

 %69.2- 53 %34.7- 172 263 تكاليف تشغيل أخرى

 %14.6- 832,647 %50.0 975,547 650,436 مخصصات التشغيل:

 %4.2 5,518,497 %1.9 5,296,469 5,197,964 تكاليف التشغيل: 

 %30.3- 544,302 %44.8 781,226 539,569 نتيجة التشغيل: 

 n.s -138,072 n.s 16,993 15,754- الماليةالنتيجة 

 %49.1- 406,230 %52.4 798,219 523,815 النتيجة الجارية 

 %8.3- 16,184 %86.6- 17,650 131,585 نتيجة غير جارية

 %48.2- 422,413 %24.5 815,869 655,400 النتيجة قبل الضرائب 

 %27.6- 168,947 %21.9 233,367 191,509 ضرائب على األرباح

 %56.5- 253,466 %25.6    582,502    463,891 النتيجة الصافية للمجموعة

 المصدر: شركة العمران القابضة
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III. الموطدة دراسة الحصيلة: الحسابات 
 

 :2017-2015يبين الجدول التالي تطور الحصيلة الموطدة لشركة العمران القابضة على الفترة 
 

 2,016 2,015 ب ألف درهم مغربي
نسبة التفاوت 

16/15 
2,017 

نسبة التفاوت 

17/16 

 %13.8    33,516      29,460   األصول غير الملموسة
          

35,667    
6.4% 

 %6.0    203,755   %5.6-    192,300    203,721 األصول الملموسة

 Ns    20,224 %28.7-    8,663    12,151 األصول المالية

 %0.0 9,900 %0.0 9,900 9,900 الموطدةالمساهمات غير 

 %10.3    269,547   %4.3-    244,378    255,233 إجمالي األصول غير الجارية

 %0.6-    32,135,378    32,325,815 المخزون 
    

32,116,676    
-0.1% 

 %14.1 20,209,363 %10.8 17,715,964 15,988,675 ديون األصول المتداولة

 %4.6    435,616   %47.0    416,331    283,153 المدينينالمزودين 

 %22.7    586,022 %9.9    477,731    434,850 الزبائن والحسابات المرتبطة

 %1.8    4,080    4,009 المستخدمون
              

3,668    
-10.1% 

 %2.6-    1,418,458 %7.6-    1,456,020    1,576,471 الوضع

 -  -   -  حسابات الشركاء
                     

-      
 

 %12.5    15,325,337    13,621,030 مدينون آخرون
    

17,711,045    
15.6% 

 %47.3-    36,464      69,162   األصل-التصفيةحسابات 
            

54,553    
49.6% 

 Ns 75,051    94.2%    38,649    1,286 الضريبة المؤجلة

 %51.4-    173,477    356,866 سندات وقيم التوظيف  
            

77,483    
-55.3% 

 %2.9    50,063,467    48,672,642 إجمالي األصول المتداولة
    

52,478,574    
4.8% 

      األصول-الخزينة

 %90.4-    12 %99.1-    125    14,016   الشيكات والقيم للصرف 

 %1.2    887,950   %10.0    877,839    798,244 األبناك، الخزينة العامة والشيكات البريدية

 %23.7    282 %49.0    228    153 الصناديق، التسبيقات والسلف

 %1.1    888,244 %8.1    878,192    812,413 األصول-الخزينةمجموع 

 %2.9    51,186,037    49,740,287 مجموع األصول
    

53,636,364    
4.8% 

 المصدر: شركة العمران القابضة
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    2,016      2,015   ب ألف درهم مغربي
نسبة التفاوت 

16/15 
  2,017    

نسبة التفاوت 

17/16 

      رأس المال السهمي

 %0.0    2,104,048    2,104,048 ال الشركةاسمر
      

2,104,048    
0.0% 

 %7.9    2,966,974    2,750,866 احتياطات موطدة أخرى
      

3,257,536    
9.8% 

 %56.5-    253,466 %25.6    582,502    463,891 النتيجة الصافية للسنة المالية

 %6.3    5,653,524    5,318,805 رأس المال السهمي للمجموعة
      

5,615,050    
-0.7% 

   -     -    أرباح األقليات
                     

-      
0.0% 

 %6.3    5,653,524    5,318,805 رؤوس األموال الذاتية للمجموعة الموطدة
      

5,615,050    
-0.7% 

 %1.5-    3,325,448    3,377,753 ديون التمويل
      

2,849,650    
-14.3% 

 %0.0  -     -    اقتراضات سندية
                     

-      
0.0% 

 %1.5-    3,325,448    3,377,753 ديون تمويل أخرى
      

2,849,650    
-14.3% 

 %20.8-    545,300 %19.0    688,243    578,153 مخصصات للمخاطر والتكاليف

 %21.8-    509,870   %20.2    652,094    542,577 مخصصات للمخاطر

 %1.6    36,149    35,577 للتكاليفمخصصات 
            

35,430    
-2.0% 

 %2.5 40,668,364 39,669,353 خصوم متداولة
    

42,626,737 
4.8% 

 %2.0-    9,261,215    9,448,446 المزودون والحسابات المرتبطة
      

9,949,300    
7.4% 

 %5.9-    11,193,760    11,893,873 زبائن دائنون، تسبيقات ودفعات مسبقة
    

10,756,956    
-3.9% 

 %20.2    105,711    %2.8-    87,939    90,441 المستخدمون

 %14.5-    14,946    17,473 ةجتماعيالهيئات اال
            

19,710    
31.9% 

 %7.9-    2,919,039    3,170,446 الوضع
      

3,375,414    
15.6% 

 %13.8    17,065,872    14,990,537 دائنون آخرون
    

18,344,130    
7.5% 

 %116.0    125,593    58,138 خصوم جارية اخرى
            

75,717    
-39.7% 

 %30.2    657,648    505,039 مخصصات أخرى للمخاطر والتكاليف
          

698,357    
6.2% 

 %33.8-    192,810    291,184 خصوم-الخزينة
      

1,301,071    
n.s 

 %0.0 0 %0.0 0 0 ائتمانات الخصم

 - - n.s 166,984 41,651 ائتمان الخزينة

 n.s 1,301,071 %89.7- 25,826 249,533 األبناك )أرصدة دائنة(

 %2.9    51,186,037    49,740,287 مجموع الخصوم 
    

53,636,364    
4.8% 

 العمران القابضةالمصدر: شركة 
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IV.  ةاجتماعيحساب العائدات والتكاليف: حسابات 

 2016 2015 ب ألف درهم مغربي

نسبة 
التفاوت 

16/15 

2017 
نسبة التفاوت 

17/16 

      عائدات التشغيل:

      بيع السلع )على حالتها(

 %30.5- 1,024,547 %26.4 1,474,180 1,166,554 بيع السلع والخدمات المنتجة

      رقم المعامالت    

 n.s 427,101 n.s 66,883- 200,759- (1 -تغير مخزون المنتجات )+/

 n.s 1,521 86.7% 815 191 إعانات التشغيل:

      عائدات تشغيل أخرى

 %22.2- 154,236 %51.6 198,176 130,711 مسترجعات التشغيل، نقل التكاليف

 %0.1 1,607,406 %46.5 1,606,287 1,096,697 : 1المجموع 

      عائدات التشغيل: 

      ( 2إعادة بيع سلع تم اقتناؤها) 

 %13.7 935,713 %21.8 823,295 675,980 ( من المواد واللوازم2مشتريات مستهلكة )

 %2.2 79,021 %31.8 77,353 58,683 تكاليف خارجية أخرى 

 n.s 564 -57.7% 1,334 27 ضرائب ورسوم 

 %12.0 84,384 %8.6 75,360 69,391 المستخدمينتكاليف 

      تكاليف تشغيل أخرى 

 %4.3- 338,105 %24.6 353,245 283,522 مخصصات التشغيل: 

 %8.1 1,437,787 %22.3 1,330,588 1,087,603 : 2المجموع 

 n.s 169,619 -38.5% 275,699 9,093 (2-1نتيجة التشغيل )

      عائدات مالية

 %23.4 187,000 %2.9- 151,500 156,000 عائدات سندات المساهمة 

 %28.9- 5,456 %93.9 7,678 3,961 أرباح الصرف

 %28.8 51,397 %8.6 39,894 36,744 الفوائد والعائدات المالية األخرى

 %38.2- 65,482 %17.1 105,965 90,457 مسترجعات مالية، نقل 

      التكاليف   

 %1.4 309,336 %6.2 305,037 287,161 المجموع:

      التكاليف المالية 

 %18.1 116,398 %1.8- 98,587 100,344 تكاليف الفوائد

 n.s 811 -97.7% 35,347 5,572 * خسائر الصرف 

 n.s 4,032 %88.2- 557 4,722 تكاليف مالية أخرى

 n.s 24,159 %77.8- 9,501 42,706 مخصصات مالية 

 %1.0 145,399 %6.1- 143,993 153,345 :5المجموع 

 %1.8 163,936 %20.3 161,044 133,816 (5-4النتيجة المالية )

 n.s 333,555 -23.6% 436,743 142,910 (4-3النتيجة الجارية )

      العائدات غير الجارية 

 n.s 40 -61.8% 105 46 عائدات تفويت األصول

 %32.2 43,720 %75.4- 33,065 134,247 عائدات غير جارية أخرى 

   %100.0-  30,494 مسترجعات غير جارية، نقل التكاليف

 %31.9 43,760 %79.9- 33,170 164,787  8المجموع 

      تكاليف غير جارية

 n.s 1,133 -97.2% 40,405 7,971 تكاليف غير جارية أخرى 

  386    مخصصات غير جارية 

 n.s 1,519 -96.2% 40,405 7,971 :9المجموع 

 n.s 42,241 n.s 7,235- 156,816 (9-8النتيجة غير الجارية )

 %12.5- 375,796 %43.3 429,508 299,726 (10 -+/ 7النتيجة قبل الضرائب )

 %35.9- 62,851 %111.2 98,113 46,465 الضرائب على النتائج

 %5.6- 312,945 %30.9 331,394 253,261 (9-8النتيجة الصافية )
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V. تحليل الحصيلة: حسابات الشركة 

 2016 2015 األصول )بآالف الدراهم(
نسبة التفاوت 

16/15 
2017 

نسبة التفاوت 

17/16 

 %34.1- 2,113 %25.5- 3,208 4,303 أصول ثابتة منعدمة القيمة )أ(

      مصاريف أولية

 %34.1- 2,113 %25.5- 3,208 4,303 تكاليف تقسم على عدة سنوات

 %9.5 23,914 %10.9 21,831 19,691 غير ملموسة )ب( أصول ثابتة

      أصول ثابتة في البحث والتنمية

 %32.7 1,508 %41.9 1,137 801 براءات، عالمات وحقوق وقيم مشابهة

  1,346  1,346 1,346 ال تجارياسمر

 %8.8 21,059 %10.3 19,348 17,544 أصول ثابتة غير ملموسة أخرى

 %5.9- 34,955 %5.4- 37,138 39,277 ثابتة ملموسة )ج(أصول 

  3,743  3,743 3,743 األراضي 

 %5.7- 28,051 %2.7- 29,755 30,585 المباني

   %100.0-  5 تجهيزات تقنية، آالت ومعدات

 %11.7- 2,791 %32.6- 3,161 4,688 معدات مكتبية ومواد أخرى

 n.s 142 -43.3% 251 28 أصول ثابتة ملموسة أخرى

  227  227 227 أصول ثابتة ملموسة أخرى

 %9.6 2,786,969 %25.6 2,542,904 2,024,526 أصول ثابتة مالية )د(

 %24.6 1,234,621 %109.8 990,555 472,177 قروض ثابتة

  104  104 104 مستحقات مالية أخرى 

  1,552,245  1,552,245 1,552,245 سندات مساهمة  

 n.s 24,159 %77.8- 9,501 42,706 األصل )ه(-التحويل فوارق 

 n.s 24,159 %77.8- 9,501 42,706 زيادة الديون المالية  

 %9.8 2,872,109 %22.7 2,614,582 2,130,503 المجموع )أ+ب+ج+د+ه(

 %5.4 8,771,781 %1.4- 8,321,418 8,436,931 المخزونات )و( 

 %24.0 5,080,684 %0.2 4,097,633 4,091,475 العائدات الخاصة

 %12.6- 3,691,097 %2.8- 4,223,786 4,345,456 العائدات المنتهية

 %3.3- 2,717,041 %5.9- 2,808,553 2,985,085 مستحقات األصول المتداولة )ز(

 %0.2 235,806 %53.1 235,252 153,647 زبناء مدينون تسبيقات ودفعات

 %4.8- 327,459 %25.6- 344,127 462,440 زبناء وحسابات مرتبطة 

 %21.2- 558 %16.6 708 607 مستخدمون

 %10.7 454,667 %17.9- 410,600 500,371 الدولة

      حسابات الشركاء

 %6.5- 1,686,209 %1.2- 1,803,034 1,825,489 مدينون آخرون

 %16.8- 12,342 %65.1- 14,832 42,531 حسابات تسوية األصول 

 %53.8- 77,328 %52.6- 167,321 352,710 سندات وقيم التوظيف )ح(

      )ط( األصول-التحويلفوارق 

      )العناصر المتداولة(

 %2.4 11,566,149 %4.1- 11,297,292 11,774,726 )و+ز+ح+ط( 2المجموع 

      األصول-الخزينة

 %59.4- 3 %84.6- 6 41 الشيكات والقيم 

 n.s 403,942 %30.6- 173,748 250,288 الخزينة العامة والشيكات البريديةاألبناك، 

 %8.8- 98 %4.9 107 102 الصناديق، التسبيقات والسلف

 n.s 404,042 %30.6- 173,861 250,431 :3المجموع 

 %5.4 14,842,301 %0.5- 14,085,735 14,155,659 مجموع األصول
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 2016 2015 الخصوم

نسبة 
التفاوت 

16/15 

2017 

نسبة 
التفاوت 

17/16 

      رؤوس األموال الذاتية 

 %0.0 2,104,048 %0.0 2,104,048 2,104,048 رأس مال الشركة أو األشخاص المعنيين

 %14.4 131,466 %12.4 114,896 102,233 مخزون قانوني 

 %4.5 479,465 %1.2 458,758 453,454 (2أرباح محتجزة )

 %5.6- 312,945 %30.9 331,394 253,261 (2الصافية للسنة المالية )النتيجة 

 %0.6 3,027,923 %3.3 3,009,096 2,912,996 مجموع رؤوس األموال الذاتية )أ( 

      رؤوس األموال الذاتية الموطدة )ب(

 %7.0- 2,840,169 %1.1 3,053,238 3,019,243 ديون التمويل )ج(

      اقتراضات سندية

 %7.0- 2,840,169 %1.1 3,053,238 3,019,243 ديون تمويل أخرى

 %6.5- 349,581 %20.9 373,917 309,197 مخصصات مستدامة للمخاطر والتكاليف )د(

 %7.2- 314,405 %23.6 338,741 274,021 مخصصات المخاطر 

 %0.0 35,176 %0.0 35,176 35,176 مخصصات التكاليف  

 %96.3- 3,760 %31.7 102,962 78,157 فوارق التحويل )ه(

 %96.3- 3,760 %31.7 102,962 78,157 تقليص ديون التمويل 

 %4.9- 6,221,434 %3.5 6,539,213 6,319,593 المجموع )أ+ب+ج+د+ه(

 %4.2- 6,933,404 %2.5- 7,239,806 7,428,059 ديون الخصوم المتداولة )و(

 %0.7 2,759,835 %2.1- 2,740,573 2,800,098 المزودون والحسابات المرتبطة 

 %7.6- 1,854,714 %11.9- 2,007,363 2,277,365 الزبناء الدائنون والتسبيقات 

 %0.3- 16,703 %1.0- 16,761 16,931 المستخدمون 

 %96.3 3,487 %4.7- 1,776 1,864 ة جتماعيالهيئات اال

 %10.4- 710,044 %6.6- 792,402 848,053 الدولة

      حساب الشركاء

 %5.8- 1,537,585 %13.2 1,631,740 1,441,213 دائنون آخرون

 %3.8 51,036 %15.6 49,191 42,535  الخصوم-التسويةحسابات 

 %115.2 419,413 %3.1- 194,935 201,087 مخصصات أخرى للمخاطر والتكاليف )ز(

      )العناصر المتداولة( )ح( الخصوم-فوارق التحويل 

 %1.1- 7,352,816 %2.5- 7,434,741 7,629,147 )و+ز+ح( 2المجموع 

       الخصوم-الخزينة

      ائتمانات الخصم  

 n.s 1,268,051 %46.0- 111,781 206,920 ائتمانات الخزينة

      أبناك التسوية 

 n.s 1,268,051 %46.0- 111,781 206,920 :3المجموع 

 %5.4 14,842,301 %0.5- 14,085,735 14,155,659 مجموع الخصوم
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 عوامل المخاطر .4الجزء 
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 المخاطر المرتبطة بظرفية قطاع العقار .1

لسلوك السوق ما يمكن أن يؤثر على بلوغ أهداف شركة العمران القابضة،  ومن أجل االحتراز من المخاطر المرتبطة بتغير ظروف و/أ

تعمل الشركة على التتبع المستمر لعروض المنافسين من خالل مراقبة السوق في هذا السياق، تعمم شركة العمران القابضة مذكرة كل 

على ذلك، تقوم شركة العمران القابضة باستمرار  ثالثة أشهر تتضمن نتائج هذه المراقبة وكذا اإلجراءات الواجب اتخاذها. عالوة

برصد اتجاهات وحاجيات السوق، ال سيما اعتمادا على آراء الوكاالت الحضرية، دراسات السوق، وتعد مذكرة نصف سنوية تهدف 

 إلى استباق االتجاهات والحاجيات الناشئة للسوق وتحديد اإلجابات التي يجب توفيرها. 

 حب الورشة والموردينالمخاطر المرتبطة بصا .2

 

هؤالء الشركاء من خالل طلب  ءإنجاز مجموع مشاريعها يتم انتقا مع شركاء مختلفين من أجل مواكبتها في العمرانتعمل مجموعة 

عروض استنادا إلى مؤهالتهم التقنية الرسمية الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والنقل ومراجعهم في سوق 

لبناء واألشغال العمومية من أجل االستجابة الفضلى لدفاتر تحمالت المشاريع التي تنجزها مختلف فروع المجموعة من حيث الجودة ا

 وأجل التنفيذ. كما تسمح عالقة الثقة القائمة بين مجموعة العمران وشركائها بمواجهة خطر عدم توفر المقاولين الناجم عن المنافسة. 

 

، تماعيجحماية نفسها من خطر تقديم امتيازات مالية غير مستحقة لشريك ما وبالتالي إلغاء الطابع اال ومن أجلك، باإلضافة إلى ذل

أو  خالل إعداد اتفاقيات جديدة جتماعيبتقدير البرنامج المالي للشريك من أجل إثبات وجود الطابع اال ةقابضتقوم شركة العمران ال

 تعديالت. 

 

م آجال تنفيذ األشغال )تجهيز المرافق، بدء الورشات، اإلنتهاء...(، وضعت شركة العمران القابضة نظاما للمراقبة أما فيما يتعلق باحترا

 يسمح بتتبع آجال تنفيذ األشغال والتحقق من موثوقية المؤشرات المادية ودقة التوفيق بين المعطيات المادية والمحاسباتية.

 

 المخاطر المتعلقة بالمديونية .3

 

من أجل مواكبة خطة تنميتها، تحصل مجموعة العمران على تمويالت من لدن مؤسسات مالية محلية ودولية. ظل مستوى مديونية 

الحد من  ومن أجلباإلضافة إلى ذلك،  2017في المائة عند نهاية  56.5بنسبة  2017مجموعة العمران تحت السيطرة حتى نهاية 

لمسجلة بالعمالت الصعبة، تتفاوض شركة العمران القابضة بشأن نسب تغطية صرف تعرضه لخطر صرف العمالت على ديونه ا

العمالت التي يجب تطبيقها في استحقاقات ديونها من أجل تحقيق االستفادة المثلى من ديونها. بالموازاة مع ذلك، تعمل شركة العمران 

 المغربي. القابضة تدريجيا باستبدال ديونها بالعمالت األجنبية بديون بالدرهم

 

 الخطر المرتبط بسعر الفائدة .4

 بشكل لماليةا ديونها من المستحقة المبالغ بمراقبة الشركة تقوم داكلل. الدين اداء تكلفة على الفائدة أسعارالخطر المرتبط ب ؤثري قد

 .لذلك وفًقا المناسبة اإلجراءات واتخاذ كاف بشكل القادمة األقساط دفع توقع الممكن من يجعل مما صارم،

 المخاطر المرتبطة بالولوج للتمويل  .5

تخضع تنمية مجموعة العمران بالضرورة لحاجيات تمولي أجنبية. تحصل المجموعة بالتالي على تمويلها من خالل رؤوس األموال 

 السهمية، تسبيقات الزبناء ومن خالل خطوط تمويل بنكية.

ثارها على نشاط المجموعة ووضعيتها المالية أن تؤثر سلبا على قدرة يمكن للصعوبات التي يشهدها الفاعلون في قطاع العقار وآ

 المجموعة على االستمرار في الحصول على التمويل في ظروف تفضيليةـ في ظل احتمال عدم تجاوز هذه الصعوبات.

 الخطر المرتبط بأهمية المخزون .6

مليار  15.7في المائة من إجمالي أصول المجموعة،  60مليار درهم أي ما يقارب  32.1، مثلت المخزونات 31/12/2017بتاريخ 

مخزون منتهي. تتابع المجموعة عن كثب هذا البند من خالل اللجنة المعنية  منها 15.3ودرهم منها على شكل مخزون متداول 

ع باإلضافة إلى وضبالمخزون، باإلضافة إلى لجنة اإلدارة، واإلدارة التجارية من أجل تحديد البرامج المعرضة لصعوبة التسويق، 

سلسلة تواصل رسمية لمعطيات المخزون المصادق عليها والموقعة من قبل مسؤولي شركة العمران وبمراقبة اتساق معطيات المخزون 

 المحصل عليها من قبل شركة العمران بالمقارنة مع التقارير المالية.

 المخاطر المرتبطة بانخفاض الطلب .7

األجنبي )المترتب عن ظرفية دولية سيئة( أن يؤثر سلبا على صحة القطاع بشكل عام، وعلى حجم من شأن انخفاض الطلب الوطني أو 

 األعمال(.
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سكن، من دون أن ننسى النمو  11ألف 400، تم تقدير العجز اإلجمالي في السكن ب 2017غير أنه، من المناسب التذكير بأنه سنة 

 ئت ترتفع.الديموغرافي باإلضافة إلى نسبة اإلسكان التي ما فت

يسبق إعطاء االنطالقة للمشاريع العقارية الواسعة النطاق، تجري المجموعة دراسة معمقة للسوق، من  وفي وقتباإلضافة إلى ذلك، 

 اختيار الموقع المالئم من جهة أخرى. ومن أجلأجل التأكد من النجاح التجاري للسوق من جهة 

 المخاطر المتعلقة بتغيير األنظمة الجبائية .8

، يمكن 2020ة مضمونة إلى غاية اجتماعيالمتعلقة ببناء مساكن  2010النظر عن كون اإلجراءات التي حددها قانون المالية  بغض

الممنوحة للمستثمرين والمشترين أن يؤثر سلبا على سوق العقار وبالتالي على  لتطور النظام الجبائي والسيما خفض المزايا الجبائية

 الوضع المالي للفاعلين في القطاع.

 المخاطر المرتبطة بانخفاض/غياب اإلعانات الحكومية .9

فر الواقعن توتحصل المجموعة على إعانات في إطار المشاريع المنجزة في إطار إشراف على المشاريع المنتدب لفائدة الدولة. في 

 الدولة األموال الضرورية من أجل تنفيذ العمليات التي تم إطالقها لفائدة الدولة.

عالوة على ذلك، بالنسبة للمشاريع التي تنضوي على إعادة التوطين/ إعادة اإلسكان، تحصل شركة العمران القابضة وفروعها على 

صة لسكان مددن الصفيح، في إطار برنامج "مدن من دون صفيح" وتمر عبر مساهمة من قبل الدولة لفائدة األسر. هذه المساهمة مخص

 مجموعة العمران من أجل تفادي أي تحول محتمل يمكنه أن يدفع هؤالء السكان الستعمال هذه المساهمة ألغراض أخرى.

 المخاطر المرتبطة بالمنعشين الخاصين .10

 

يتم انتقاء المنعشين الخاصين من قبل مجموعة العمران من خالل إعراب عن االهتمام، وعند انقضاء هذه المرحلة، يتم إضفاء السمة 

الرسمية على الشراكة من خالل اتفاق تفويت، عقد تفويت ودفتر تحمالت يجب أن ترد فيها بعض البنود. تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن 

د من أكثر من ثالث اتفاقيات مفتوحة في طور اإلنجاز، مع مجموع شركات فروع مجموعة العمران. تقوم الشركات ألي منعش أن يستفي

المكلفة بالشراكة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة بشأن احترام دفتر التحمالت، الجدول الزمني، الملف القانوني، التسويق  الفرعية للمجموعة

 وجودة التنفيذ.

 

 خطر العمالت .11

يتم تمويل مجموعة العمران القابضة من خالل جهات مانحة أجنبية، وبالتالي يجد نفسه معرضا للمخاطر المرتبطة بتقلبات سعر 

الصرف. من أجل حماية نفسها من خطر صرف العمالت، وضعت مجموعة العمران القابضة تدابير مراقبة تقلبات سعر العمالت التي 

( عالوة على ذلك، تراجع مجموعة العمران Bloomberg/Reutersات المالية المختصة )تتعرض لها من خالل مراجعة المعطي

 القابضة بشكل دوري استراتيجياتها لتغطية العمالت المعتمدة )خيارات عن العمالت، تغيير العمالت(

 مليون درهم. 2365.1مران أي في المائة من مجموع ديون مجموعة الع 83.3بلغت نسبة مديونية مجموعة العمران بالعمالت األجنبية 

 المخاطر التشغيلية  .12

فيما يتعلق بالمخاطر المحاسباتية والمالية، السيما على مستوى الفروع، وضعت شركة العمران القابضة تدابير مراقبة وعمليات فحص 

ر ه المساطر بمراقبة العناصتسمح بالمصادقة على المصاريف واإليرادات المصرح بها من قبل فروع المجموعة. على العموم، تسمح هذ

 التالية: 

 عدم موثوقية/ شمولية المعطيات المحاسباتية القادمة من شركات العمران  

 ،األخطاء المحتملة خالل كتابة البنود المحاسباتية 

 .عدم تطابق األداء مع المشتريات 

، لتي تسمح باحترام العملية المرتبطة بهذه العناصرفي هذا السياق، وضعت شركة العمران القابضة نظام مراقبة المصاريف واإليرادات ا

السجالت ومراجعة الوثائق الثبوتية(  )مراجعةشركة من شركات العمران كل ثالثة أشهر  المحاسبة لكلالمصادقة على سجالت 

 والمصادقة على السجالت التجارية المسجلة بشكل يومي على مستوى شركة العمران القابضة. 

يما يتعلق بالمخاطر بالمخصصات، تتأكد مجموعة العمران القابضة من موثوقية مخصصات المخاطر والتكاليف عالوة على ذلك، ف

 المقدرة من قبل مديرية الشؤون القانونية وإرسالها لمديرية المحاسبة والمالية. 
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