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8112يوليوز  11 مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة    فترة االكتتاب : من 9  إلى 
 

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

 الهيئات المكلفة باالستشارة
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 الهيئة الممركزة المكلفة الهيئة بالتسجيل الهيئة المكلفة بالتوظيف

 
  

 

 

 لسوق الرساميل تأشيرة الهيئة المغربية

 81والصادر في  818 -99 -1من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  11طبقا ألحكام منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضي بتطبيق المادة 

 كما تم 1999شتنبر 

تحت المرجع   8112يونيو  89ص بالمعلومات بتاريخ تعديله وتتميمه، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير على أصل هذا البيان الخا

[VI/EM/014/2018.] 
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 تقديم العملية :الفصل األول
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II. أهداف العملية 

لقد ترتب عن التطور اإليجابي لنشاط قروض صندوق التجهيز الجماعي خالل السنوات األخيرة، ارتفاع 

و ستستمر هذه الزيادة . في مستوى السحوبات و حاجيات التمويل، مما تطلب الزيادة في تعبئة الموارد

 .ى المستوى الوطنيعل انطالقتهاخالل السنوات المقبلة بالنظر ألوراش التنمية المحلية التي أعطيت 

 :و في هذا السياق، فإن لجوء صندوق التجهيز الجماعي إلى سوق السندات يرمي باألساس إلى

 ،تمويل نشاطه 

  ؛نشاطهالزيادة في حجم  معتمشيا الخاصة  أموالهتعزيز 

 ،تنويع مصادر التمويل على المستوى البعيد و مواصلة تقليص تكاليف التمويل 

 كمصدر منتظم في سوق السندات أهم الشركاء و تموقعه تعزيز صورة الصندوق لدى. 
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III. مميزات العملية 

IV. عادية سندات 

غير مدرجة ببورصة الدار  سنة 51لمدة  ثابت سندات ذات سعر فائدة " ) أ"خصائص سندات الشطر 

 .(البيضاء

 طبيعة السندات
مار ) سندات غير مدرجة مجردة كليا من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع المركزي 

 و تسجيلها في حساب المنتسبين المؤهلين( وكلير

 لحاملها الشكل القانوني

  درهم 0.222.222.222 سقف الحصة

 سند 02.222 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 االكتتابسعر 

 سنة 51 المدة

 مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252وليوز ي 9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

 0222يوليوز  59 االستحقاقتاريخ 

 بين االشطر األولوياتدون تحديد  الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 االسميسعر الفائدة 

عامة الشركة ال يتم تحديده عند نهاية االكتتاب ويتم تبليغه من طرف الهيئة الممركزة) سعر فائدة قار

 (.المغرب)

مع استخماد  سنة 51)حدد سعر الفائدة االسمي اعتمادا على سعر الفائدة السيادي عند حلول االستحقاق ما يعادل 

، المحتسب انطالقا من منحنى أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة، كما أصدره (سنوي قار

 92و  02تضاف إليه عالوة المخاطرة بين ، % 2.03أي بسعر فائدة يبلغ ، 0252يونيو  59بنك المغرب بتاريخ  

 % .3853و % 2823نقطة أساس، أي بين 

 نقطة أساس 92و  00ما بين  المخاطرعالوة 

 االسميةنسبة الفائدة  x المتبقي الواجبالرأسمال  :التاليةيتم حساب الفوائد حسب الطريقة  طريقة حساب الفائدة

 تسديد القسيمة

 59، أي في سنةيتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي كل 

 .أو في اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة 0252يوليوز

 .و ال يسمح بتأجيل الفوائد في إطار هذه العملية

 تداول السندات
 قابلة للتداول بالتراضي

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على حرية تداول هذه السندات

 تسديد األصل
من القرض موضوع هذا البيان اإلعالمي سنويا و بشكل خطي عند حلول " أ"تسديد أصل الشطر  سيتم

 .يوم عمل يلي هذا التاريخ إذا كان يوم عطلة أولباإلصدار أو  االنتفاعالذكرى السنوية لتاريخ 

 التسديد المسبق

 .موضوع هذا اإلصدار، االقتراضيمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات 

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات 

على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة  االقتراض

 االستحقاقبالسندات إلى غاية  تفاظاالحالشراء هاته هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في 

العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها  ذالعادي و دون وقع على يومية اإلستخما
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 .إال بموافقة بنك المغرب

 بند التماثل

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي و سندات أي إصدار سابق

صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة إذا قام 

يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يجري " أ"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

لسندات و تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه ا

 .تداولها

 رتبة االقتراض
و ال عامة تشكل السندات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي و كذا فوائدها التزامات مباشرة 

 .مشروطة تحتل نفس الرتبة مع جميع الديون األخرى الحالية و المستقبلية للمصدر

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

 تمثيل مجموع حاملي السندات

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامالجمع الفي انتظار انعقاد 

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر أ، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح فترة . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالب و ت 

 .لحاملي السندات عامو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من طرف الجمع ال االكتتاب

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما  لألشطر أ و ت يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22أجل 

للقرض و التي سيتم تجميعها في   "ت"و "ب"-"أ"أن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .كتلة واحدة

 

 

غير مدرجة  سنوات 52لمدة قابل للمراجعة سنويا  سندات ذات سعر فائدة" ) ب"خصائص سندات الشطر 

 (ببورصة الدار البيضاء

و في حساب المنتسبين المؤهلي سندات غير مدرجة مجردة كليا من طابعها المادي من خالل تسجيلها  طبيعة السندات

( ماروكلير) المركزي  لدى الوديع  

 لحاملها القانوني الشكل

 درهم  0.222.222.222 سقف الحصة

 سند 02.222 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 االكتتابسعر 

 واتسن 52 المدة

 هذه الفترةمع احتساب اليوم األول واألخير من  0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

 2028يوليوز  59 االستحقاقتاريخ 

 دون تحديد األولويات بين األشطرمناقصة على الطريقة الهولندية  طريقة التخصيص



 
 
 
 

السنداتصدار  7  إ 

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة 

األولى، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي يتكون من متوسط أسعار  لسنةبالنسبة 

، كما أصدره 0252يونيو  19أشهر تنتهي في  0الفائدة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

نقطة أساس،  22و  12تضاف إليه عالوة المخاطرة بين ، % 0.02أي بسعر فائدة يبلغ بنك المغرب، 

 .٪2.22٪ و 0.22ن أي بي

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

 . بخمسة أيام عمل في البورصة، كما أصدره بنك المغرب

 .نقطة أساس 22و  12إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة ما بين ويضاف 

 أساس نقطة 80 و 50ما بين  عالوة المخاطر

 .تتم مراجعة سعر الفائدة سنويا في التواريخ السنوية الموافقة لتاريخ انتفاع االقتراض تاريخ تحديد أسعار الفائدة

المؤسسة الراعية الضامنة للخدمة المالية تبليغ سعر الفائدة الجديد للمستثمرين من طرف  ويتم

البريد اإللكتروني، البريد العادي، )بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، قبل التاريخ السنوي ICMB للمصدر

 ..(الخ

عدد األيام المضبوط × نسبة الفائدة االسمية xالمبلغ االسمي: ]على أساس نقدي، أيسيتم حساب الفوائد  طريقة حساب الفائدة

 /202]) 

يوليوز  59 يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي في  تسديد القسيمة

 .، أو في اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة0252

 .و ال يسمح بتأجيل الفوائد في إطار هذه العملية

 قابلة للتداول بالتراضي السنداتتداول 

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على حرية تداول هذه السندات

المتعلق باقتراض السندات موضوع هذا البيان للمعلومات لتسديد نهائي للمبلغ " ب"سيخضع الشطر  تسديد األصل

 .األصلي

التجهيز الجماعي خالل مدة االقتراض في حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئي ألصول صندوق 

ترتب عنه تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق 

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت محل صندوق التجهيز الجماعي في 

 .الحقوق والواجبات

 .صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصداريمتنع  التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات 

إعادة االقتراض على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن 

الشراء هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و 

دون وقع على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال بموافقة 

 .بنك المغرب

 .يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق ال بند التماثل

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

ري يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يج" ب"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و 

 .تداولها

و ال عامة تشكل السندات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي و كذا فوائدها التزامات مباشرة  رتبة االقتراض

 .الحالية و المستقبلية للمصدر مشروطة و تحتل نفس الرتبة مع جميع الديون األخرى
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 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر أ، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح فترة . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالب و ت 

 .لحاملي السندات عامو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من طرف الجمع ال االكتتاب

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل  عامجمع العلى أن يتم استدعاء ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما  لألشطر أ و ت يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22أجل 

للقرض و التي سيتم تجميعها في   "ت"و "ب"-"أ"أن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .كتلة واحدة

 

سنوات غير مدرجة  15سندات ذات سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا لمدة " )ت"سندات الشطر خصائص 

 (ببورصة الدار البيضاء

 

( ماروكلير) سندات غير مدرجة مجردة كليا من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع المركزي  طبيعة السندات

 و تسجيلها في حساب المنتسبين المؤهلين

 لحاملها القانوني الشكل

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 سعر االكتتاب

 سنة15  المدة

 هذه الفترةمع احتساب اليوم األول واألخير من  0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  مدة االكتتاب

 0252يوليوز  59 تاريخ االنتفاع

0222يوليوز  59 تاريخ االستحقاق  

 .دون تحديد األولويات بين األشطر الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة 

حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي يتكون من متوسط أسعار سيتم بالنسبة للسنة األولى 

، كما أصدره 0252يونيو  59أشهر تنتهي في  0الفائدة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

نقطة أساس،  92و  02تضاف إليه عالوة المخاطرة بين  ،% 0.02أي بسعر فائدة يبلغ  بنك المغرب،

 .٪2.52٪ و 0.22أي بين 

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

 .بخمسة أيام عمل في البورصة، كما أصدره بنك المغرب
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 .نقطة أساس 92و  02المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة ما بين ويضاف إلى السعر 

 نقطة أساس 92و  62ما بين  عالوة المخاطر

 .تتم مراجعة سعر الفائدة سنويا ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الذكرى السنوية تاريخ تحديد سعر الفائدة

 ICMB الراعية الضامنة للخدمة المالية للمصدرالمؤسسة من طرف  ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد

 ..(.البريد اإللكتروني، البريد العادي، الخ)بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، قبل تاريخ الذكرى السنوية

عدد األيام )xنسبة الفائدة االسمية x متبقي رأسمال المستحق: سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية  طريقة حساب الفائدة

 (202/الصحيح

  

يوليوز  59 يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي في يوم تسديد القسيمة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةو ال يسمح بت. أو في اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة 0252

 قابلة للتداول بالتراضي تداول السندات

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على التداول 

القتراض السندات التابعية موضوع هذا البيان للمعلومات سنويا وبشكل " ت"سيتم تسديد المبلغ األصلي للشطر  تسديد األصل

يوم  خطي عند كل تاريخ سنوي يصادف تاريخ انتفاع اإلصدار أو أول يوم عمل يلي هذا التاريخ إذا كان هذا األخير

 .عطلة

 .يمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصدار التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات 

القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة االقتراض على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات 

الشراء هاته هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق 

العادي و دون وقع على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال 

 .بموافقة بنك المغرب

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق التماثل بند

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

ندات، أن يجري يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي الس" ت"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

تماثال لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و 

 .تداولها

و ال عامة تشكل السندات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي و كذا فوائدها التزامات مباشرة  رتبة االقتراض

تحتل نفس الرتبة مع جميع الديون األخرى الحالية و المستقبلية  مشروطة و ال تحتل المرتبة الثانية بل

 .للمصدر

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المختصة المحكمة

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر أ، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح فترة . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالب و ت 

 .لحاملي السندات عامرف الجمع الو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من ط االكتتاب

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال
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و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما أن  لألشطر أ و ت يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها في كتلة   "ت"و "ب"-"أ"الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .واحدة

 

 

 

 

 

 

 

V. سندات تابعية 
 : تحذير

 هو هذا التبعية شرط أثر إن. تتميز السندات التابعية عن السندات الكالسيكية بموجب درجة الدين المعرفة تعاقديا ببند التابعية

 .المضمونين غير أو التفضيليين الدائنين جميع يرضي بما االلتزام بسداد المصدر، تصفية حالة في الشرط،

غير مدرجة ببورصة  سنة 51لمدة  ثابتسعر فائدة ذات  تابعية سندات" )ث"خصائص سندات الشطر 

 (الدار البيضاء

 في حساب المنتسبين المؤهلين غير مدرجة مجردة كليا من طابعها المادي من خالل تسجيلها سندات تابعية طبيعة السندات

 ( ماروكلير) لدى الوديع المركزي  و

 لحاملها الشكل القانوني

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 االكتتابسعر 

 سنة 51 المدة

 .مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

0222يوليوز  59 االستحقاقتاريخ   

 دون تحديد األولويات بين األشطر الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

الشركة العامة  يتم تحديده عند نهاية االكتتاب ويتم تبليغه من طرف الهيئة الممركزة)سعر فائدة قار االسميسعر الفائدة   

 (.المغرب)

، (، يتم سداده سنويًا، قار سنة 51)يتم تحديد معدل الفائدة االسمية اعتمادا على المعدل السيادي الستحقاق المكافئ 

المحتسب انطالقا من منحنى أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة، كما أصدره بنك المغرب 

نقطة أساس،  502و  92تضاف إليه عالوة المخاطرة بين ، % 2.03أي بسعر فائدة يبلغ ، 0252يونيو  59بتاريخ  

 .٪  3.33٪ و  3.53أي بين 
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 نقطة أساس 502و  92ما بين  عالوة المخاطر

 االسمية نسبة الفائدة* متبقي رأسمال المستحق : سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية طريقة حساب الفائدة

أو في  0252يوليوز  59سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي يتم توفير القسائم تسديد القسيمة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةو ال يسمح بت. اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة

 قابلة للتداول بالتراضي تداول السندات

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على التداول 

من القرض موضوع هذا البيان اإلعالمي سنويا و بشكل خطي عند حلول " ث"سيتم تسديد أصل الشطر  تسديد األصل

 .يوم عمل يلي هذا التاريخ إذا كان يوم عطلة أولالذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أو 

 .االقتراض، موضوع هذا اإلصداريمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات  التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء هاته 

غب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الرا

على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال بموافقة بنك 

 .المغرب

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق بند التماثل

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يجري تماثال " ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .بير هذه السندات و تداولهالكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتد

 

 االقتراض رتبة

 .يخضع الرأس المال والفوائد لبند تابعية السندات

يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص  وال

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يمكن لصندوق التجهيز الجماعي 

 .رب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاءالحقا في المغ إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

في حالة أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها  إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجال خ، د و ذ ج، ح،

 .لحاملي السندات عامهائي من طرف الجمع الو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل الن االكتتابفترة 

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال
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و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما  ث، ج، د و ذ لألشطر  يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة

 

مدرجة ببورصة الدار  سنة 51لمدة  ثابتذات سعر فائدة  تابعية سندات" )ج"خصائص سندات الشطر 

 (البيضاء

سندات تابعية مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع  طبيعة السندات

 .وتسجل في حساب لدى المنتسبين المؤهلين( ماروكلير)المركزي 

 لحاملها الشكل القانوني

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 سنة 51 المدة

 .مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز   59 االنتفاعتاريخ 

0222يوليوز   59 االستحقاقتاريخ   

 األولويات بين األشطردون تحديد  الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قار االسميسعر الفائدة   

، (، يتم سداده سنويًا، قارسنة 51)اعتمادا على المعدل السيادي الستحقاق المكافئ  سعر الفائدة االسمييتم تحديد 

المحتسب انطالقا من منحنى أسعار الفائدة المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة، كما أصدره بنك المغرب 

نقطة أساس، أي بين  92تضاف إليه عالوة المخاطرة ، % 2.03أي بسعر فائدة يبلغ ، 0252يونيو  59بتاريخ  

 .٪  3.33٪ و  3.53

 نقطة أساس 92  المخاطرعالوة 

 .(اساس نقطة 502 و 92 بين الموجود الفرق كان ذا) ٪ شاملة522.22٪ و 92.52بين  االكتتاب عالوة

 .مئوية من القيمة االسمية ، مع رقمين عشريينالنسبة تحتسب بال

 المخاطر المذكورونطاق عالوة  الدنيا والعليا على أساس سعر الفائدة االسمي األسعاريتم احتساب حدود 

 .أعاله

 . ٪ شامل3.33٪ و 3.53بين  االكتواري للعائد وافق لسعر الفائدة الم

سعر الفائدة للعائد االكتواري هو سعر الفائدة السنوي الذي يعادل، في تاريخ معين ، لهذا السعر وللفوائد 

ال يكتسي هذا السعر . المركبة للقيم الحالية بالنسبة للمبالغ التي يتعين دفعها والمبالغ المستحقة القبض

 .أهمية إال إذا حافظ المكتتب على سنداته حتى السداد النهائي

ومع األخذ في االعتبار طريقة التخصيص المختارة، أي مناقصة على الطريقة  العمليةهذه  إطار في

 .ستثمرالمقترح من قبل كل الم االكتتاب الوةعالهولندية، سيتم تحديد هذا السعر وفقا ل

 االسمية الفائدةنسبة * متبقي رأسمال المستحق : سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية طريقة حساب الفائدة

أو في  0252يوليوز  59 يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي تسديد القسيمة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةو ال يسمح بت. اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة
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 .للتداول بحرية في بورصة الدار البيضاء قابلة "ج "تكون سندات شطر تداول السندات

 ".ج"ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات الخاصة بشطر 

في بورصة الدار البيضاء كما تشكل موضوع طلب موافقة "  ج" يتم إدراج السندات التابعية من الشطر  السندات إدراج

بمقصورة   0252يوليوز  50ويحدد تاريخ إدراجها في . في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء

 . [OFECB]السندات تحت الشريط 

و " ج"لكي تكون مدرجة في بورصة الدار البيضاء، يجب أن تكون المبالغ التراكمية المخصصة لألشطر 

 ذ"و "  خ"و "  ج"إذا كان المبلغ المخصص لألشطر . مليون درهم 02أكبر من أو تساوي "  ذ"و " خ"

 .مليون درهم، فسيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة  بهذه األشطر 02في نهاية فترة االكتتاب أقل من "

 عامالمن النظام  5.0.00و  5.0.0من خالل اإلدراج المباشر وفقًا للمادتين " ج"يتم إدراج الشطر  مسطرة اإلدراج األول

 .لبورصة القيم

من القرض موضوع هذا البيان اإلعالمي سنويا و بشكل خطي عند حلول " ج"سيتم تسديد أصل الشطر  تسديد األصل

 .يوم عمل يلي هذا التاريخ إذا كان يوم عطلة أولالذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أو 

 .يمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصدار التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء هاته على السوق 

هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع 

إال بموافقة بنك  على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها

 .في حالة اإللغاء، يجب على المكتتب إبالغ بورصة الدار البيضاء بالسندات الملغاة .المغرب

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق بند التماثل

تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة 

يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يجري تماثال " ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و تداولها

 

 االقتراض رتبة

 .المال والفوائد لبند تابعية السنداتيخضع الرأس 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص 

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

كن لصندوق التجهيز الجماعي نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يم

 .الحقا في المغرب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاء إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها في حالة  أية أولوية لفائدة سندات تابعية إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ألي طلب للتنقيط ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة 

 الدار البيضاء

CFG Marchés 
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لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامانتظار انعقاد الجمع ال في تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالج، ح، خ، د و ذ 

 .لحاملي السندات عامو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من طرف الجمع ال االكتتابفترة 

خل أجل لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت دا عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما  ث، ج، د و ذلألشطر  يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة

 

سنوات غير  52قابل للمراجعة سنويا لمدة ذات سعر فائدة  تابعية سندات" )ح"خصائص سندات الشطر 

 (مدرجة ببورصة الدار البيضاء

مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى  غير سندات تابعية طبيعة السندات

 (.ماروكلير)الوديع المركزي  و من خالل تسجيلها لدى المنتسبين المؤهلين

 لحاملها الشكل القانوني

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 االكتتابسعر 

 سنوات 52 المدة

 .واألخير من هذه الفترةمع احتساب اليوم األول  0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

0202يوليوز  59 االستحقاقتاريخ   

 دون تحديد األولويات بين األشطر الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة   

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

 ،، كما أصدره بنك المغرب0252يونيو  59أشهر تنتهي في  0خالل فترة المرجح بين البنوك، المحتسب 

و  22المخاطرة ما بين ويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة  ،% 0.02أي بسعر فائدة يبلغ 

 .٪2.02٪ و 0.92، أي بين نقطة أساس 522

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

 .البورصة، كما أصدره بنك المغرب بخمسة أيام عمل في

 .نقطة أساس 522و  22ويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة ما بين 

 نقطة أساس 522و  22ما بين  عالوة المخاطر

 .تتم مراجعة سعر الفائدة سنويا ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الذكرى السنوية تاريخ تحديد سعر الفائدة

قبل تاريخ  ICMB المؤسسة الراعية الضامنة للخدمة المالية للمصدرمن  ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد
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 ..(.البريد اإللكتروني، البريد العادي، الخ)بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، الذكرى السنوية

/ عدد األيام المضبوط ) *االسمية نسبة الفائدة*  المبلغ االسمي: سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية طريقة حساب الفائدة

202) 

أو في  0252يوليوز  59 يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي تسديد القسيمة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةو ال يسمح بت. اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة

 قابلة للتداول بالتراضي السنداتتداول 

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على التداول

المتعلق باقتراض السندات موضوع هذا البيان للمعلومات لتسديد نهائي للمبلغ " ح"سيخضع الشطر  تسديد األصل

 .األصلي

مدة االقتراض  وفي حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئي ألصول صندوق التجهيز الجماعي خالل

ترتب عنه تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق 

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت محل صندوق التجهيز الجماعي في 

 .الحقوق والواجبات

 .الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصداريمتنع صندوق التجهيز  التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

هاته على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء 

هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع 

على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال بموافقة بنك 

 .المغرب

 .يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق ال بند التماثل

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

ري تماثال يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يج" ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و تداولها

 

 االقتراض رتبة

 .يخضع الرأس المال والفوائد لبند تابعية السندات

يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص  وال

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يمكن لصندوق التجهيز الجماعي 

 .رب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاءالحقا في المغ إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

في حالة أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها  إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات
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و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالج، ح، خ، د و ذ 

 .لحاملي السندات عامهائي من طرف الجمع الو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل الن االكتتابفترة 

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما   ث، ج، د و ذلألشطر  يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة

 

سنوات  52قابل للمراجعة سنويا لمدة ذات سعر فائدة  تابعية سندات" )خ"خصائص سندات الشطر 

 (مدرجة ببورصة الدار البيضاء

تابعية مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع سندات  طبيعة السندات

 .وتسجل في حساب لدى المنتسبين المؤهلين( ماروكلير)المركزي 

 لحاملها الشكل القانوني

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 سنوات 52 المدة

 .مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

0202يوليوز  59 االستحقاقتاريخ   

 تحديد األولويات بين األشطر دون الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة   

األولى، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي يتكون من متوسط أسعار  سنةبالنسبة لل

، كما أصدره 0252يونيو  59أشهر تنتهي في  0الفائدة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

بسعر نقطة أساس، أي  22تضاف إليه عالوة المخاطرة  ، % 0.02أي بسعر فائدة يبلغ  بنك المغرب،

 .% 0.92فائدة يبلغ 

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0فترة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى 

 .بخمسة أيام عمل في البورصة، كما أصدره بنك المغرب

 مساوية مخاطر عالوة خالل من الطريقة بهذه عليه الحصول يتم الذي المرجعي الفائدة معدل زيادة سيتم

، التخصيص نتائج من المرجح المتوسط اإلكتواري والمعدل األولى للسنة المرجعي المعدل بين للفرق

أيام عمل في البورصة التي تسبق كل  اربعةوسيتم اإلعالن عنه لفائدة حملة السندات وللبورصة، داخل 

 .تاريخ سنوي

 يوليوز 59في  االقتراض، أيلتاريخ انتفاع يتم مراجعة سعر الفائدة سنوياً في تواريخ الذكرى السنوية  تاريخ تحديد سعر الفائدة

  .سنةمن كل 
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 المالية للخدمة الضامنة الراعية المؤسسة من طرفو للبورصة  للمستثمرين ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد

البريد اإللكتروني، البريد العادي، )بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، قبل تاريخ الذكرى السنوية BMCI للمصدر

 .(.الخ

 .موضوع إعالن في نشرة اإلدراج لبورصة الدار البيضاء وسيشكل سعر الفائدة المراجع

 .للسنة االولى نقطة أساس 22 عالوة المخاطر

 .(اساس نقطة 229 و 29 بين الموجود الفرق كان ذا)٪922.22٪ و 99.99يشمل بين  سعر االكتتاب

 .حتسب بالنسبة المئوية من القيمة االسمية، مع رقمين عشرييني

األسعار الدنيا والعليا على أساس سعر الفائدة االسمي ونطاق عالوة المخاطر المذكور يتم احتساب حدود 

 .أعاله

 . .٪2.02 و٪ 0.92 بين شملالذي  االكتواري للعائدالموافق لسعر الفائدة  

سعر الفائدة للعائد االكتواري هو سعر الفائدة السنوي الذي يعادل، في تاريخ معين ، لهذا السعر وللفوائد 

ال يكتسي هذا السعر . المركبة للقيم الحالية بالنسبة للمبالغ التي يتعين دفعها والمبالغ المستحقة القبض

 .أهمية إال إذا حافظ المكتتب على سنداته حتى السداد النهائي

ومع األخذ في االعتبار طريقة التخصيص المختارة، أي مناقصة على الطريقة  العمليةهذه  إطار في

 .ستثمرالمقترح من قبل كل الم االكتتاب الوةعالهولندية، سيتم تحديد هذا السعر وفقا ل

/ عدد األيام المضبوط ) *االسمية نسبة الفائدة*  المبلغ االسمي: سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية طريقة حساب الفائدة

202) 

أو  0252يوليوز  59في  يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي تسديد القسيمة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةو ال يسمح بت. في اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة

 .قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار البيضاء" خ" تكون سندات شطر تداول السندات

 ".خ"ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات الخاصة بشطر 

، في بورصة الدار البيضاء كما ستشكل موضوع طلب "G"سيتم إدراج السندات التابعية من الشطر  السندات إدراج

  0252يوليوز  50ويحدد تاريخ إدراجها في . موافقة في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء

 .  [OFECC]بمقصورة السندات تحت الشريط 

و " ج"لكي تكون مدرجة في بورصة الدار البيضاء، يجب أن تكون المبالغ التراكمية المخصصة لألشطر 

 ذ"و " خ"و "  ج"إذا كان المبلغ المخصص لألشطر . مليون درهم 02أكبر من أو تساوي "  ذ"و " خ"

 .مليون درهم ، فسيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة  بهذه األشطر 02في نهاية فترة االكتتاب أقل من "

 عاممن النظام ال 5.0.00و  5.0.0للمادتين من خالل اإلدراج المباشر وفقًا " خ"يتم إدراج الشطر  مسطرة اإلدراج األول

 .لبورصة القيم

المتعلق باقتراض السندات موضوع هذا البيان للمعلومات لتسديد نهائي للمبلغ " خ"سيخضع الشطر  تسديد األصل

 .األصلي

وفي حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزئي ألصول صندوق التجهيز الجماعي خالل مدة االقتراض 

تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقائي تحويل الحقوق  ترتب عنه

والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية للهيئة القانونية التي حلت محل صندوق التجهيز الجماعي في 

 .الحقوق والواجبات

 .بق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصداريمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المس التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء هاته 
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مكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع هي بدون عواقب بالنسبة لل

على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال بموافقة بنك 

 .المغرب

 .في حالة اإللغاء، يجب على المكتتب إبالغ بورصة الدار البيضاء بالسندات الملغاة

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق التماثل بند

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

ندات، أن يجري تماثال يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي الس" ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و تداولها

 

 االقتراض رتبة

 .يخضع الرأس المال والفوائد لبند تابعية السندات

يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص  وال

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يمكن لصندوق التجهيز الجماعي 

 .رب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاءالحقا في المغ إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

في حالة أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها  إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة 

 الدار البيضاء

CFG Marchés 

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . لمجالطبقا للمقتضيات القانونية في هذا اج، ح، خ، د و ذ 

 .لحاملي السندات عامو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من طرف الجمع ال االكتتابفترة 

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما   ث، ج، د و ذلألشطر  قسيمة األولىيوما قبل تاريخ تسديد ال 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة

 

غير  سنة 51قابل للمراجعة سنويا لمدة ذات سعر فائدة  تابعية سندات" )د"خصائص سندات الشطر 

 (مدرجة ببورصة الدار البيضاء
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تابعية مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع سندات  طبيعة السندات

 .وتسجل في حساب لدى المنتسبين المؤهلين( ماروكلير)المركزي 

 لحاملها الشكل القانوني

 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 االسميةمن القيمة  %100 االكتتابسعر 

 سنة 51 المدة

 .مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

0222يوليوز  59 االستحقاقتاريخ   

 دون تحديد األولويات بين األشطر الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة   

األولى، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي يتكون من متوسط أسعار  سنةبالنسبة لل

، كما أصدره 0252يونيو  59أشهر تنتهي في  0الفائدة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

نقطة أساس،  502و  90تضاف إليه عالوة المخاطرة بين  ،% 0.02أي بسعر فائدة يبلغ بنك المغرب،

 .٪2.32٪ و 2.52أي بين 

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

 .ه بنك المغرببخمسة أيام عمل في البورصة، كما أصدر

 .نقطة أساس 502و  92ويضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة ما بين 

 نقطة أساس 502و  92ما بين  عالوة المخاطر

 .تتم مراجعة سعر الفائدة سنويا ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الذكرى السنوية تاريخ تحديد سعر الفائدة

 للمصدر المالية للخدمة الضامنة الراعية المؤسسةطرف  من للمستثمرين تبليغ سعر الفائدة الجديد ويتم

BMCI (البريد اإللكتروني، البريد العادي، الخ)بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، قبل تاريخ الذكرى السنوية.. 

عدد األيام ) *االسمية نسبة الفائدة* المستحق  متبقي رأسمال: سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية طريقة حساب الفائدة

 (202/ المضبوط 

أو في  0252يوليوز  59 يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي تسديد القسيمة

 . اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة

 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةال يسمح بت 

 قابلة للتداول بالتراضي تداول السندات

 ال توجد قيود تفرضها شروط اإلصدار على التداول

من القرض موضوع هذا البيان اإلعالمي سنويا و بشكل خطي عند حلول " د"سيتم تسديد أصل الشطر  تسديد األصل

 .يوم عمل يلي هذا التاريخ إذا كان يوم عطلة أولالذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أو 

 .يمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصدار التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

الثانوية، شريطة أن تسمح المقتضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء هاته على السوق 

هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع 
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إال بموافقة بنك  على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها

 .المغرب

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق بند التماثل

إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق شبيهة 

دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يجري تماثال يمكن له " ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و تداولها

 

 االقتراض رتبة

 .يخضع الرأس المال والفوائد لبند تابعية السندات

يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص  وال

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يمكن لصندوق التجهيز الجماعي 

 .رب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاءالحقا في المغ إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

في حالة أية أولوية لفائدة سندات تابعية أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها  إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألي طلب للتنقيط التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجالج، ح، خ، د و ذ 

 .لحاملي السندات عامهائي من طرف الجمع الو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل الن االكتتابفترة 

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما   ث، ج، د و ذلألشطر  يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة

 

مدرجة  سنة 51قابل للمراجعة سنويا لمدة ذات سعر فائدة  تابعية سندات" )ذ"خصائص سندات الشطر 

 (ببورصة الدار البيضاء

تابعية مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تجرد من طابعها المادي من خالل تسجيلها لدى الوديع سندات  طبيعة السندات

 .وتسجل في حساب لدى المنتسبين المؤهلين( ماروكلير)المركزي 

 لحاملها الشكل القانوني
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 درهم000 000 000 2   سقف الشطر

 سند   000 20 العدد األقصى للسندات المصدرة

 درهم 000 100 االسميةالقيمة 

 سنة 51 المدة

 .مع احتساب اليوم األول واألخير من هذه الفترة 0252يوليوز  55إلى  0252يوليوز  9من  االكتتابمدة 

 0252يوليوز  59 االنتفاعتاريخ 

0222يوليوز  59 االستحقاقتاريخ   

 تحديد األولويات بين األشطردون  الهولندية الطريقة على مناقصة طريقة التخصيص

 سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا االسميسعر الفائدة   

األولى، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي يتكون من متوسط أسعار  سنةبالنسبة لل

، كما أصدره 0252يونيو  59أشهر تنتهي في  0الفائدة المرجح بين البنوك، المحتسب على مدى فترة 

أي بسعر  نقطة أساس، 92 بتضاف إليه عالوة المخاطرة  ، % 0.02أي بسعر فائدة يبلغ  بنك المغرب،

 .% 2.52يبلغ قار  فائدة 

بالنسبة للسنوات الالحقة، يتم حساب المعدل المرجعي على أساس متوسط حسابي متوسط أسعار الفائدة 

أشهر والذي يسبق التاريخ السنوي للقسيمة على األقل  0مدى فترة  المرجح بين البنوك، المحتسب على

 .بخمسة أيام عمل في البورصة، كما أصدره بنك المغرب

 مساوية مخاطر عالوة خالل من الطريقة بهذه عليه الحصول يتم الذي المرجعي الفائدة معدل زيادة سيتم

، التخصيص نتائج من المرجح المتوسط اإلكتواري والمعدل األولى للسنة المرجعي المعدل بين للفرق

أيام عمل في البورصة التي تسبق كل  اربعةوسيتم اإلعالن عنه لفائدة حملة السندات وللبورصة، داخل 

  .تاريخ سنوي

 .للسنة االولى نقطة أساس 92 عالوة المخاطر

 .(اساس نقطة 209 و 29 بين الموجود الفرق كان ذا)٪922.22٪ و 99.99يشمل بين  سعر االكتتاب

 .حتسب بالنسبة المئوية من القيمة االسمية، مع رقمين عشرييني

يتم احتساب حدود األسعار الدنيا والعليا على أساس سعر الفائدة االسمي ونطاق عالوة المخاطر المذكور 

 .أعاله

 . .٪2.32٪ و 2.52 بين شملالذي  االكتواري للعائدالموافق لسعر الفائدة  

سعر الفائدة للعائد االكتواري هو سعر الفائدة السنوي الذي يعادل، في تاريخ معين ، لهذا السعر وللفوائد 

ال يكتسي هذا السعر . المركبة للقيم الحالية بالنسبة للمبالغ التي يتعين دفعها والمبالغ المستحقة القبض

في إطار هذه العملية ومع األخذ في .أهمية إال إذا حافظ المكتتب على سنداته حتى السداد النهائي

االعتبار طريقة التخصيص المختارة، أي مناقصة على الطريقة الهولندية، سيتم تحديد هذا السعر وفقا 

 .لسعر الشراء المقترح من قبل كل المكتتب

اي  لتاريخ االنتفاع الذكرى السنويةتتم مراجعة سعر الفائدة سنويا ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ  تاريخ تحديد سعر الفائدة

 .0252يوليوز  من كل سنة  59

 للمصدر المالية للخدمة الضامنة الراعية المؤسسةطرف  من للمستثمرين ويتم تبليغ سعر الفائدة الجديد

BMCI (البريد اإللكتروني، البريد العادي، الخ)بأي وسيلة تعتبر مفيدة ، قبل تاريخ الذكرى السنوية.. 

عدد األيام ) *االسمية نسبة الفائدة* متبقي رأسمال المستحق : سيتم حساب الفوائد حسب الطريقة التالية حساب الفائدة طريقة

 (202/ المضبوط 

أو في  0252يوليوز  59يتم توفير القسائم سنويا عند حلول الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع باإلصدار أي تسديد القسيمة

 . اليوم الموالي إذا كان يوم عطلة
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 .أجيل الفوائد في إطار هذه العمليةال يسمح بت

 .قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار البيضاء" ذ"تكون سندات شطر تداول السندات

 ".ذ"ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على التداول الحر للسندات الخاصة بشطر 

، في بورصة الدار البيضاء كما ستشكل موضوع طلب "ذ"إدراج السندات التابعية من الشطر  سيتم السندات إدراج

  0252يوليوز  50ويحدد تاريخ إدراجها في . موافقة في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء

 .  [OFECD]بمقصورة السندات تحت الشريط 

و " ج"المبالغ التراكمية المخصصة لألشطر لكي تكون مدرجة في بورصة الدار البيضاء، يجب أن تكون 

 ذ"و " خ"و "  ج"إذا كان المبلغ المخصص لألشطر . مليون درهم 02أكبر من أو تساوي "  ذ"و " خ"

 .مليون درهم ، فسيتم إلغاء االكتتابات المتعلقة  بهذه األشطر 02في نهاية فترة االكتتاب أقل من "

لبورصة  عاممن النظام ال 5.0.00و  5.0.0من خالل اإلدراج المباشر وفقًا للمادتين " ذ" يتم إدراج الشطر مسطرة اإلدراج األول

 .القيم

من القرض موضوع هذا البيان اإلعالمي سنويا و بشكل خطي عند حلول " ذ"سيتم تسديد أصل الشطر  تسديد األصل

 .إذا كان يوم عطلةل يوم عمل يلي هذا التاريخ باإلصدار أو الذكرى السنوية لتاريخ االنتفاع

 .يمتنع صندوق التجهيز الجماعي القيام بالتسديد المسبق لسندات االقتراض، موضوع هذا اإلصدار التسديد المسبق

إال أنه يحتفظ الصندوق لنفسه و بموافقة مسبقة من بنك المغرب بحق القيام بإعادة شراء سندات االقتراض 

ضيات القانونية و التنظيمية بذلك، حيث أن إعادة الشراء هاته على السوق الثانوية، شريطة أن تسمح المقت

هي بدون عواقب بالنسبة للمكتتب الراغب في االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق العادي و دون وقع 

على يومية اإلستخماد العادية، و سندات االقتراض المراد شراؤها ال يمكن إلغاؤها إال بموافقة بنك 

  .المغرب

 .حالة اإللغاء، يجب على المكتتب إبالغ بورصة الدار البيضاء بالسندات الملغاةفي 

 .ال يوجد أي تماثل بين السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي وسندات أي إصدار سابق بند التماثل

شبيهة إذا قام صندوق التجهيز الجماعي الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق 

يمكن له دون الحصول على موافقة حاملي السندات، أن يجري تماثال " ث"بتلك السندات المتعلقة بالشطر 

 .لكافة سندات اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبير هذه السندات و تداولها

 

 االقتراض رتبة

 .السنداتيخضع الرأس المال والفوائد لبند تابعية 

وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ المحاسبية لتخصيص 

الخسائر، واجبات المساهمين وحقوق المكتتب للحصول وفق الشروط المحددة في العقد على أداء سنداته 

 .من حيث الرأسمال والفوائد

حالة تصفية صندوق التجهيز الجماعي، لن يتم تسديد الرأسمال وفوائد السندات التابعية لهذا اإلصدار  وفي

 بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية في. إال بعد تعويض جميع الدائنين الذين لهم األولوية أو العاديين

كن لصندوق التجهيز الجماعي نفس المرتبة التي توجد عليها االفتراضات التابعية األخرى التي يم

 .الحقا في المغرب كما في الخارج وذلك نسبة إلى مبلغها عند االقتضاء إصدارها

يلتزم صندوق التجهيز الجماعي إلى غاية التسديد الفعلي لكافة السندات موضوع هذا االقتراض بعدم  اإلبقاء على االقتراض في رتبته

أخرى يمكنه إصدارها الحقا من حيث رتبة تسديدها في حالة  أية أولوية لفائدة سندات تابعية إعطاء

 .التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعية موضوع هذا االقتراض

 ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي ألية ضمانات  الضمانات 

 ألي طلب للتنقيط ال تخضع السندات الصادرة عن صندوق التجهيز الجماعي التنقيط

 القانون المغربي القانون المطبق

 المحكمة التجارية بالرباط المحكمة المختصة



 
 
 
 

السنداتصدار  23  إ 

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة 

 الدار البيضاء

CFG Marchés 

لصندوق التجهيز الجماعي بموجب  عاملحاملي السندات، قام المدير ال عامفي انتظار انعقاد الجمع ال تمثيل مجموع حاملي السندات

و بقرار وزير الداخلية  0250 ماي 02السلطات المخولة له من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لحاملي سندات االشطر ث، بصفته وكيال مؤقتا  لالستشارات بتعيين مكتب حديد 0252ابريل  02بتاريخ 

و سيسري مفعول هذا القرار بمجرد افتتاح . لمجالطبقا للمقتضيات القانونية في هذا اج، ح، خ، د و ذ 

 .لحاملي السندات عامو سينتهي مفعوله عند تعيين الوكيل النهائي من طرف الجمع ال االكتتابفترة 

لحاملي السندات من طرف الوكيل المؤقت داخل أجل  عامعلى أن يتم استدعاء الجمع ال عاميلتزم المدير ال

و ذلك قصد تعيين الوكيل النهائي، كما   ث، ج، د و ذلألشطر  يوما قبل تاريخ تسديد القسيمة األولى 22

للقرض و التي سيتم تجميعها   ث، ج، ح، خ، د و ذأن الوكيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة لألشطر 

 .في كتلة واحدة
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VI- الجدول الزمني للعملية 

 التاريخ المراحل رقم

 0252يونيو  00 توصل بورصة الدار البيضاء بملف كامل عن العملية 5

0252يونيو  09 إصدار بورصة الدار البيضاء لإلشعار بالموافقة 0   

0252يونيو  09 الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل 2  

0252يونيو  09 البيضاء ببيان المعلومات مؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميلتوصل بورصة الدار  3  

0252يوليوز  0 نشر اإلعالن المتعلق بالعملية بنشرة اإلدراج 1  

0252يوليوز  2 نشر ملخص بيان المعلومات في جريدة لإلعالنات القانونية 0  

0252يوليوز  9 فتح فترة االكتتاب 7  

0252يوليوز  55 إغالق فترة االكتتاب 8  

0252يوليوز  55 الممركزة الهيئةمن قبل  أوامر االكتتاب إيداعمركزية آلية  9  

0252يوليوز  50  وسعر الفائدة المختاربنتائج العملية  الدارالبيضاءتوصل بورصة  10  

11 

 إدراج السندات 

 تسجيل العملية في البورصة 

 اإلدراج بنشرة العملية نتائج عن اإلعالن 

0252يوليوز  50  

0252يوليوز  59 التسديد و التسليم 12  

0252يوليوز  02 نشر نتائج العملية في جريدة اإلعالنات القانونية من طرف المصدر 13  

 

VII- نقابة التوظيف و الوسطاء الماليون 

 العنوان االسم نوع الوسيط المالي

 االستشارةمؤسسات 
 (المغرب)الشركة العامة 

CFG FINANCE 

 شارع عبد المؤمن الدارالبيضاء 11

 زنقة ابن طفيل الدارالبيضاء 1-2

 زنقة ابن طفيل الدارالبيضاء 12 (المغرب)الشركة العامة  الهيئة الممركزة

 الهيئة المكلفة بالتوظيف
 (المغرب)الشركة العامة 

CFG BANK 

 شارع عبد المؤمن الدارالبيضاء 11

 طفيل الدارالبيضاءزنقة ابن  1-2

 الدارالبيضاء 02522ساحة األمم المتحدة  BMCI 00 الضامنة للخدمة المالية للمصدرالراعية مؤسسة ال

 زنقة ابن طفيل الدارالبيضاء CFG Marchés 1-2 الهيئة المسؤولة عن تسجيل
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I  . عامة معلومات 

 صندوق التجهيز الجماعي المؤسسةتسمية 

 فضاء األوداية، زاوية شارع النخيل و شارع بن بركة حي الرياض الرباط المقر الرئيسي

 à 93 05.37.56.60.90  الهاتف

 05.37.56.90.94 الفاكس

 www.fec.ma الموقع اإللكتروني

 fec@fec.ma البريد اإللكتروني

 5919يونيو  52 تاريخ التـأسيس

 يسمبرد 25من فاتح يناير إلى  المالية سنةال

 مهمة المؤسسة

مكررة من القانون  2و 2 المادة)

المتعلق بإعادة تنظيم  92-25رقم 

صندوق التجهيز الجماعي كما تم 

تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 

 55-90رقم 

 تمويل استثمارات الجماعات المحلية و مجموعاتها و المؤسسات العمومية المحلية 

 25بتاريخ     رأسمال المؤسسة 

  0252 ماي
 درهم 5.222.222.222

 100%بنسبة  غربيةالم  في ملكية الدولة توزيع الرأسمال

 محاكم الرباط المحاكم المختصة

أماكن اإلطالع على الوثائق 

 القانونية
 صندوق التجهيز الجماعييمكن اإلطالع على الوثائق القانونية بمقر 

النصوص التشريعية المطبقة على 

 المؤسسة

( 5990غشت  1) 5352صفر  1، 5-90-1الصادر بموجب الظهير رقم  25-92رقم  القانون*

الصادر بموجب الظهير  55-90القانون رقم  القاضي بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي

والذي بموجبه اكتسب صندوق التجهيز الجماعي  25-92المتمم للقانون رقم  5-90-522رقم 

 صفة بنك

 03متعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المماثلة الصادرة بتاريخ ال 12-103القانون رقم *

  0253ديسمبر 

  جمادى  59ل  215-92-0المرسوم رقمII 5352 (535990دجنبر ) القاضي بتطبيق القانون

 إلعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي 25.92رقم 

  39طبيقا ألحكام الفصلين المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ت 20-50القانون التنظيمي رقم 

كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي  0250يوليوز  52من الدستور الصادر بتاريخ  90و

 52الصادر بتاريخ  02-50والقانون التنظيمي رقم  0251يوليوز  0الصادر بتاريخ  50-53رقم 

 . 0250أغسطس 

لى المقتضيات القانونية والتنظيمية بلجوئه لالكتتاب العمومي يخضع صندوق التجهيز الجماعي إ

 .لألسواق المالية

  المتعلق ببورصة  5992شتنبر  05ل  055-92-5الظهير الشريف القاضي بإصدار القانون رقم

 09-06،43-45، 25-10، 22-09، 90-23الدار البيضاء المعدل والمتمم بالقوانين 

 22زير االقتصاد والمالية رقم لبورصة القيم المصادق عليه بواسطة مرسوم و عامالنظام ال-

http://www.fec.ma/
mailto:fec@fec.ma
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يناير  0 22-53المعدل والمتمم بمرسوم وزير االقتصاد والمالية رقم ( 0222يوليوز  2) 5002

0253. 

  كما تم تعديله وتتميمه  5992شتنبر  05ل  5-92-050الظهير الشريف بتفنيد القانون رقم

 .33-20-20-21 -02-25بالقوانين رقم 

 المتعلق  21-90القاضي بتنفيذ القانون رقم  5992يناير  9ل  5-90-030الشريف رقم  الظهير

للتسجيل في حساب بعض القيم المعدل والمتمم  عامبإنشاء الوديع المركزي وإحداث نظام 

 32-0بالقانون رقم 

 920-92من وزير االقتصاد والمالية رقم مرسوم بللوديع المركزي المصادق عليه  عامالنظام ال 

 ةصوالخوصوالمعدل بموجب مرسوم وزير االقتصاد والمالية  5992أبريل  50 بتاريخ

مارس  52 بتاريخ 22-21 رقموالمرسوم  0225أكتوبر  22 بتاريخ 5905-25رقم  والسياحة

0221. 

 عليه بمرسوم وزير االقتصاد والمالية رقم  المصادق الرساميل لسوق للهيأة المغربية عامالنظام ال

 .0250يوليوز  53ل   50/  0509

  المتعلقة بشهادات اإليداع وكذلك تعديلها 5990يناير  22ل  0-0-90دورية بنك المغرب رقم 

 الرساميل لسوق المغربية دورية الهيأة  

 المتعلق  21-93القاضي بتطبيق القانون رقم  5991يناير  00ل  5-91-22الشريف رقم  الظهير

 .22-20و 21-90ببعض سندات الدين القابلة للتداول كما تم تغييره وتتميمه بالقوانين رقم 

 النظام الجبائي
 37%بة على غرار باقي المؤسسات البنكية يخضع صندوق التجهيز الجماعي للضريبة على الشركات بنس

 .10%و للضريبة على القيمة المضافة على العمليات البنكية بنسبة 

 

II. صندوق التجهيز الجماعي رأسمالحول  إرشادات : 

 .درهم  000 000 000 1بالكامل و يبلغ  في ملكية الدولة صندوق التجهيز الجماعي رأسمال، 0252دجنير  25غاية  إلى
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III. النشاط 

كشريك تقني  عززتا دوره ومراكمة معرفةخبرة ر يطوت على الصندوقعمل في تمويل القطاع العمومي المحلي،  سنة 12بفضل تجربته ألزيد من 

 .مالي للجماعات المحلية الحاملة لمشاريع استثمارية محليةو

مهمتها تحقيق  مؤسسةوبوصفه . مستوى مرد ودية يؤمن نشاطه واستمرار يته والبحث عنيسعى الصندوق إلى التحكم في المخاطر  وبوصفه بنكا

المهمتين تمكن  وازدواجية هاتين. التنموية وتثمين االستثماراتالمنفعة الجماعية، يسهر صندوق التجهيز الجماعي على تعزيز الخبرة المحلية 

 .الصندوق من تموقع قوي كبنك لتمويل القطاع العمومي المحلي

كما يرافق صندوق التجهيز . وتفعيل مشاريعهامدهم بالمساعدات التقنية لتركيب  ياتهم معوحاج، يمنح البنك لزبنائه منتوجات وخدمات تتالءم وهكذا

المشاريع إلى  وترمي هذه. بلورة مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة ويمنحهم إمكانيةالجماعي زبناءه من أجل التعبير عن اختياراتهم االستثمارية 

صناعية  وتطوير مناطقالعالم القروي،  وفك عزلة، والتنقل الحضريالتأهيل الحضري  قطاعات كإعادة وتهم عدةتحسين إطار عيش المواطن 

الماء الصالح للشرب، اإلنارة العمومية، الساحات الخضراء،  والولوج إلىرياضية وترفيهية، الكهربة القروية، التطهير  وتطوير بنيات، واقتصادية

، التنشيط الثقافي والفني، تطوير التجهيزات التجارية، إدماج ليميةعتإعادة تأهيل المؤسسات ال ، تهيئ التجهيزات السياحية،وحماية البيئةالنظافة 

  .تكنولوجيا اإلعالم وتثمين التكنولوجيا النظيفة

IV.  9 .نشاط القروض 

 :الجماعيفي إطار نشاطه يقترح صندوق التجهيز 

 قروض كالسيكية لتمويل مشاريع اإلستثمار-

وهذا النوع من التمويل يمكن الجماعات الترابية من التوفر على الرؤية . ، موجهة لتمويل برامج التنمية0223 سنةاعتماد تم وضعها منذ  خطوط-

كما يحث الجماعات الترابية على وضع مخطط لبرامج اإلستثمارات على المدى المتوسط والبعيد كما . تمويل مشاريعها التنمويةلتأمين الضرورية 

  .كنها بفضل مرونته من عقلنة تمويل مختلف مكونات البرنامجيم

IV. 0 .تطور جاري القروض الخام 

 + 2.1%:  0252-0220متوسط معدل النمو السنوي 

 صندوق التجهيز الجماعي: المصدر

 

IV. 3 .توزيع جاري القروض حسب صنف المقترض 

5 105 5 351 5 367 5 386 5 593
6 499

7 792
8 727

9 862
10 640

11 785
12 581

13 412
14 283

15 159

17 332

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TCAM 2002 - 2017 : + 8,5 %
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صندوق التجهيز الجماعي: المصدر  

 المجالس الجهوية    المجالس البلدية 

 التجمع البلدي   مجالس العماالت و االقاليم

  

83% 79% 67% 

9% 13% 18% 4% 
5% 

13% 

4% 
3% 

2% 

14 283 
15 159 

17 332 

2015 2016 2017 

Conseils Communaux Conseils Régionaux 

Conseils Provinciaux et Préfectoraux Groupement de Communes 
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-IV  هيئات اإلدارة 

 :من 0252 ماي 25يتكون مجلس إدارة الصندوق في 

 الرئيس

 رئيس الحكومة او الهيئة المفوضة من قبله

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 ممثلو اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة

 ممثلو المنتخبين

 

 عن وزارة الداخلية ممثالن

 

 السيدة السعدية لعروسي 

 السيد هشام الطالبي

 ممثالن عن وزارة اإلقتصاد و المالية

 

 السيد موالي الهاشمي الميري

 ممثل عن وزارة الصحة

 

 السيد عالل رقادي

 ممثل وزارة الطـاقـة والمعـادن والتنمية المستدامة 

 

 احمد امزيلالسيد 

 و الماء النقل واللوجستيكممثل عن وزارة التجهيز و 

 

 السيد خالد الحطاب

 لصندوق اإليداع و التدبير عامالمدير الممثل  

 

 

 السيد محمد بودرا

  المجلس الجماعي للحسيمة رئيس

 

 السيد عبد العزيز عماري

 البيضاء رئيس المجلس الجماعي للدار

 

 السيدة مينة بوهدود

 رئيسة المجلس الجماعي للكفيفات

 

 الموساويالسيد بدر 

 رئيس المجلس الجماعي للمرسى

 

 السيد محمد مبديع 

 رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح

 

 السيد المصطفى الغزوي

 رئيس المجلس الجماعي ألحد كورت
 

 السيد محمد شوقي

 رئيس المجلس الجماعي لفم الجمعة
 

 السيدة غرمال حكيمة

 رئيسة المجلس الجماعي الحمام
 
 

 التجهيز الجماعيصندوق : المصدر
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V .الهيكل التنظيمي القانوني لصندوق التجهيز الجماعي 

 :يظهر الهيكل التنظيمي للصندوق على الشكل التالي ،0252ماي  25في 

 

 الجماعي التجهيز صندوق :المصدر
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  المالية المعطيات :الثالث الفصل

 الجماعي التجهيز لصندوق
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I.  0251-0252  المالية لفترةالبيانات  

 

 حساب العائدات و التكاليف

 

 

Var. Var. 
0252 2010 2011 

 50/52  51/50  

 عائدات االستغالل البنكي 922,7 961,4 999,0 4,2% 3,9%

 فوائد و عائدات مشابهة على عمليات مع مؤسسات القرض 4,4 6,1 8,6 39,7% 40,0%

 و عائدات مشابهة على عمليات مع الزبناء فوائد 913,6 955,2 990,4 4,6% 3,7%

ns ns - - - فوائد و عائدات مماثلة على سندات الحقوق 

ns ns - - - عائدات على سندات الملكية 

ns ns - - - عائدات على المستعقرات عن طريق القرض اإليجاري أو الكراء 

ns ns - - - عمولة على الخدمات 

 بنكية أخرىعائدات  4,7 - - 100,0%- 

 تكاليف االستغالل البنكي 507,1 494,5 515,1 2,5%- 4,2%

 فوائد و تكاليف أخرى مماثلة على عمليات مع مؤسسات القرض 221,5 211,3 243,4 4,6%- 15,2%

ns ns - - - فوائد و تكاليف أخرى مماثلة على عمليات مع الزبناء 

 تكاليف أخرى مماثلة على سندات الحقوق الصادرةفوائد و  285,3 282,9 271,5 0,8%- 4,0%-

ns ns - - - تكاليف على المستعقرات عن طريق القرض اإليجاري و الكراء 

 تكاليف بنكية  أخرى 0,3 0,3 0,2 19,2%- 14,5%-

 العائد البنكي الصافي 415,5 466,9  483,9 12,4% 3,6%

 البنكيةعائدات االستغالل غير  0,6 1,0 2,2 55,7% 134,3%

 تكاليف االستغالل غير البنكية 0,1 0,2 0,2 9,3% 1,1%

 لالستغاللعامة التكاليف ال 54,2 58,2 58,3 7,5% 0,1%

 تكلفة المستخدمين 39,6 41,2 44,0 4,0% 6,9%

 الضرائب و الرسوم 0,8 0,8 0,8 0,5% 1,0%-

 تكاليف خارجية 6,7 8,9 6,7 32,2% 24,6%-

 أخرى لالستغاللعامة تكاليف  3,0 3,7 3,2 23,6% 13,4%-

 مخصصات الستخمادات و مؤن المستعقرات غير المجسمة و المجسمة 4,1 3,7 3,6 10,0%- 2,8%-

 مخصصات للمؤن و الخسائر على الحقوق  التي ال يمكن استرجاعها 1,8 1,0 13,7 43,2%- 100%<

 المؤن للحقوق و التعهدات بواسطة التوقيع المعلق األداء مخصصات 1,8 1,0 0,1 43,2%- 87,8%-

ns ns - - - خسارة على الحقوق الغير قابلة لالستيفاء 

ns ns 13,6 - -  مخصصات أخرى للمؤن 

 استئناف المؤن و استرداد الحقوق المستخمدة 11,3 1,8 2,3 84,4%- 32,7%

 و التعهدات بواسطة التوقيع المعلق األداءاستئناف المؤن للحقوق  2,6 1,8 2,3 33,3%- 32,7%

ns ns - - - استرجاع على الحقوق المستخمدة 

ns -100,0% - - 8,7 استئناف آخر للمؤن 

 النتيجة الجارية 371,3 410,2 416,3 10,5% 1,49%

 العائدات الغير جارية   0,0 0,0 0,1 280,6% 280,3%

 الغير جاريةالتكاليف    9,7 - 0,0 100,0%- 70,5%-

 النتائج قبل الضرائب 361,6 410,2 416,5 13,4% 1,5%

 الضريبة على النتائج   134,6 152,4 159,7 13,2% 4,8%

 الماليةسنة النتيجة الصافية لل 227,0 257,9 256,7 13,6% 0,4%-

Var. Var. 0252 2010 2011 
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 تقديم الحصيلة

  

50/52  51/50  

 الموجودات  406,6 15 476,3 16 859,5 18 6,9% 14,46%

، مصلحة الشيكات عامةقيم الصندوق، البنك المركزي، الخزينة ال 362,0 98,8 28,6 72,7%- 71,04%-

 حقوق على مؤسسات القرض و المؤسسات المماثلة لها  6,7 2,8 2,9 %58,9- %5,29 البريدية

 حقوق على الزبناء  922,3 14 261,8 16 720,8 18 9,0% 15,12%

ns ns            -                 -      - حقوق مكتسبة عن طريق شراء الفواتير 

ns ns            -                 -      - الت و التوظيفعامسندات الم 

 موجودات أخرى 58,5 57,4 53,0 1,9%- 7,59%-

ns ns            -                 -      - سندات استثمارية 

ns 0,0% 0,0 0,0 0,0 سندات المساهمة و استعماالت مماثلة 

ns ns             -                  -      - سندات تابعة 

ns ns             -                  -      - مستعقرات ممنوحة بقرض إيجاري و بالكراء 

 مستعقرات غير مجسمة 0,8 1,5 1,1 97,8% 24,53%-

 مستعقرات مجسمة 56,3 54,0 52,9 4,1%- 2,0%-

 المطلوبات 406,6 15 476,3 16 859,5 18 6,9% 14,46%

ns ns - - - مصلحة الشيكات البريديةةعامالبنك المركزي، الخزينة ال ، 

 الديون المستحقة لمؤسسات القروض و ما شابهها 681,9 4 385,9 5 516,1 6 15,0% 20,98%

ns ns - - - ودائع الزبناء 

 سندات الدين الصادرة 006,2 8 115,2 8 110,8 9 1,4% 12,27%

 مطلوبات أخرى 44,1 43,1 30,2 2,2%- 29,95%-

ns ns 13,6 - - مؤن ألجل المخاطر و التكاليف 

ns ns - - - مؤن مقننة 

ns ns - - - إعانات، أموال عمومية مرصودة، أموال خاصة للضمانات 

ns ns - - - ديون تابعة 

ns ns - - - فوارق إعادة التقييم 

 احتياطات و مكافآت مرتبطة بالرأسمال 447,4 1 674,2 1 932,1 1 15,7% 15,40%

 الرأسمال 000,0 1 000,0 1 000,0 1 0,0% 0,00%

ns ns - - -  رؤوس أموال غير مدفوعة : مساهمين(-) 

ns ns - - -  إرجاء من جديد/+(-) 

ns ns - - - طور التخصيص   نتائج صافية في/+(-) 

 (-)+/المالية   سنةالنتيجة الصافية لل 227,0 257,9 256,7 13,6% 0,46%-
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 عناصر المخاطر :الرابعالفصل  
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 :من المخاطر المرتبطة بنشاط الصندوق فيما يليتك

 خطر عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته التعاقدية : مخاطر القرض 

 مخاطر تتعلق بعدم قدرة صندوق التجهيز الجماعي على تلبية طلبات السيولة و الوفاء بتعهداته في  : مخاطر السيولة

 .تأتي طلبات السيولة عند تاريخ استحقاق الدين بناء على اتفاق بمنح القرض. موعدها

 وعلى ى هوامش الصندوق، على مداخيله تنجم مخاطر سعر الفائدة عن آثار تحوالت نسب الفائدة عل : مخاطر سعر الفائدة

 االقتصادية قيمته

 مخاطر الخسارة التي تنجم عن ضعف المساطر أو فشلها، عن الموارد البشرية عن األنظمة الداخلية  : المخاطر العملية

 او احداث خارجية

 بها العمل والقرارات الجاريللقوانين  االمتثالمخاطر عدم  : مخاطر عدم المطابقة 

 الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية : لصرفمخاطر ا. 

 

I. مخاطر القرض 

 .يظل صندوق التجهيز الجماعي عرضة لمخاطر القرض بحكم نشاطه المتمثل في منح القروض

 للقروضعامة السياسة ال

من طرف  ومصادق عليهاكلفة االستثمار عدا استثناءات مبررة  من % 20ه على المساهمة في تمويل نسبة ئيلزم صندوق التجهيز الجماعي زبنا

 .لجنة القرض

 .يطبق صندوق التجهيز الجماعي معدالت فائدة ثابتة أو معدالت قابلة للمراجعة دون التمييز بين فئات المقترضين

 .والفائدةيتم سداد قروض الصندوق من خالل دفعات سنوية تضم أصل الدين 

 اتخاذ القرار

 كذاو دجدي تقييم مستوى المخاطر المحدقة عند منح قرض وتعمل علىعلى تمويل المشروع، بالموافقة  والمراقبة الدائمةتتكفل مديرية المخاطر 

 .الزبون على تدبير المشروع قدرة

 .والماليةعلى القرض بناء على مرسوم مشترك موقع من طرف وزير الداخلية ووزير االقتصاد  وتتم الموافقةتقرر لجنة القرض منح القرض 

 مراحل تدبير مخاطر القرض

تتولى مديرية المشاريع الكبرى أو مديرية التجهيز المنتميان لقطب العمليات، تقييم  وحسب حجمهبمجرد توصل الصندوق بطلب تمويل مشروع، 

 .مالية للزبونال ودراسة الجودةالمشروع 

 .بتسديد الدين والمداخل الكفيلة وكذا الموارديرتكز تقييم المشروع المراد تمويله، على معرفة دقيقة للزبون، طبيعة االستثمار، التركيبة المالية، 

 .الجارية سنةميزانية ال معطياتوكذا ، وميزانيتهاتهم دراسة الوضعية المالية للزبون، الحسابات اإلدارية المصادق عليها للثالث سنوات األخيرة 

 .الترابيةفي المقام األول يتم تحليل المعطيات بأثر رجعي من أجل تحديد أهم التوجهات لعناوين الميزانية للجماعة 
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 .مستقبالفي المقام الثاني يتم تحليل التوقعات بناء على التوجهات التي تمت مالحظتها لتقييم تطور القدرة اإلقتراضية للجماعة الترابية 

 :يتضمن احتساب القدرة اإلقتراضية المبادئ التالية

 ،قدرة تسديد الجماعة حسب مستوى االدخار 

  االدخار الخام، من 80%االدخار األقصى القابل للتحويل إلى أقساط سنوية، ال يمكن أن يتجاوز 

  40%أال يتجاوز المعدل األقصى للمديونية. 

 :بتقييم مستوى المخاطر المحدقة عند منح قرض جديد على أساسوالمراقبة الدائمة الموافقة على القرض، تتكفل مديرية المخاطر  قبل

  والتقنية، المعطيات المالية والقانونيةعامة المعطيات ال :الزبونتحليل مكونات ملف 

  والمالءة والقدرة علىالمديونية  وتقييم معيارحديد مدى جودة المالية مما يمكن من ت ومستقبلي للزبونتحليل الوضعية المالية بأثر رجعي 

 . التمويل الذاتي

 تقييم جودة الزبون على أساس تاريخ تسديد القروض المتعاقد عليها ووضعية المتأخرات تجاه الصندوق 

 تقييم المشروع على أساس معايير تقنية مقبولة حسب أصناف المشاريع 

 تدابير تصحيحية للمخاطر واقتراح وضعوفير الضمانات ضرورة تحصين القرض بت. 

 لمنح القروضعامة الشروط ال

 .تظل مقرونة بااللتزام القانوني إلدراجها في ميزانيتها الترابيةالقروض الممنوحة للجماعات 

 :قروض الصندوق على ما يلي وتنص عقود

  للمقترض،بند متعلق بإيقاف السحوبات في حالة تدهور الوضعية المالية 

  يوما، 22بند متعلق بإيقاف السحوبات في حالة تأخر السداد تفوق 

 المالءة

 %53ومن مخاطر القرض  %20بنسبة  تتكونمليون درهم و 1.920.930بلغت المخاطر الصافية التي يتحملها الصندوق ، 0252دجنبر  25في 

 .مخاطر عملية من

 .مما يعكس المستوى الجيد لمالءة المؤسسة 12.92%و  13.02%الجديدة بلغت نسبة المالءة  االحترازيةو باحترام المتطلبات 

 تحليل محفظة القروض

 .من مجموع االلتزامات 99.03%، أي نسبة 0252 دجنبر 25درهم في  مليون 52.202.220 لفائدة الجماعات الترابية حجم القروضبلغ 

 :وهمتمليون درهم  2.090.021ما قدره  0252 دجنبر 25غاية بلغت التزامات الصندوق لفائدة الزبناء إلى 

 ،القروض الكالسيكية 

  التربية  والمالية ووزارةالقروض الممنوحة إلعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد

 الوطنية،

  الممنوحة للوكاالت المستقلة في إطار الشراكات البنكيةالقروض. 

من الحجم اإلجمالي يهم قروض جديدة منحت  %20، أن 0252 دجنبر 25خالل تحليل وضعية االلتزامات خارج الحصيلة إلى غاية  ويتبين من

 .خالل الثالث سنوات األخيرة
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 المؤن و سياسة تغطية مخاطر القرض

 .الحقوق المعلقة األداء وتحديد مؤن واإلرجاء بتصنيفتتكلف مديرية الحسابات 

 .على القروض الممنوحة لفائدة الجماعات المحلية% 20معدل يطبق 

 G/2002/19مقتضيات دورية بنك المغرب رقم والمؤن معتتطابق سياسة التصنيف 

 ل تقسيم المخاطرعامم

 .للصندوق واألموال الذاتيةبين مجموع المخاطر لنفس الزبون  %02نسبة يسهر الصندوق باستمرار على احترام 

ل تقسيم المخاطر و الذي يتم تتبعه أيضا من طرف مديرية عامو في إطار طلبات التمويل، تتأكد الوحدات العملية و مديرية المخاطر من احترام م

 .الحسابات و اإلرجاء

عند متم  55.20%( 0252 سنةالعمل بها في  والتي بدأ) G/2012/08ل تقسيم المخاطر بناء على الدورية الجديدة لبنك المغرب رقم عاموقد بلغ م

 .هو تحت العتبة القانونية الموضوعة من طرف بنك المغربو 0252 دجنبر

القرض، تم القيام  وتقييم مخاطرالمتعلق بممارسة اختبارات الضغط بغية تعزيز آليات قياس  G/2010/2وتطبيقا لتوجيهات بنك المغرب رقم 

 .باختبارات الضغط لتقييم درجة مناعة الصندوق أمام هذا الخطر

رة صندوق تحوالت محتملة في تركيبة محفظة الصندوق، قد والتي تتضمنوقد أسفرت نتائج اختبارات الضغط األدنى حسب توجيهات بنك المغرب 

 .التجهيز الجماعي على مواجهة مخاطر القرض

معلقة األداء ال تتجاوز         ونسبة حقوقوقد بدا من خالل جميع السيناريوهات أن صندوق التجهيز الجماعي يتمتع بمعيار مالءة يفوق العتبة القانونية 

5%. 

II- المطلوبات/ تدبير الموجودات 

 المطلوبات/الموجوداتالمسؤولون عن تدبير 

فرصة لدراسة مستوى المعدل المرن للمؤسسة، تحليل  وتشكل اجتماعاتها. المطلوبات/تتكلف لجنة المخاطر بالمصادقة على سياسة تدبير الموجودات

 .الحصيلة وعرض بنيةتصور معيار السيولة 

 المطلوبات/تدبير الموجودات

من فهم  والذي يمكنضمن نظامه المعلوماتي  والذي يدخل" المطلوبات/دبير المالي الموجوداتالت" يتوفر صندوق التجهيز الجماعي على تطبيق 

 .ومعدل الفائدةأفضل لتدبير المخاطر المالية المرتبطة بنشاطه خاصة مخاطر السيولة 

 .المخاطر على لجنةوعامة المديرية ال والمطلوبات ويعرض علىوعلى رأس كل ستة أشهر يتم إعداد تقرير حول تدبير الموجودات 

II .9.خطر السيولة 

تحليل تركيبة  والمتوسط والطويل ومن خاللللسيولة على المدى القصير  والثابتة المحتملةيرتكز تدبير خطر السيولة على تحديد العراقيل الدينامية 

 .المقاربة من نظرة شمولية على مستوى سيولة المؤسسة وتمكن هذه. الحصيلة

 

 0299دجنبر  39الوضعية إلى غاية 
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 صندوق التجهيز الجماعي: المصدر

2.II خطر معدل الفائدة 

الحصيلة حسب نوع معدل الفائدة، مما يمكن من  والخروج وتحليل تركيبةاحتساب الفرق بين معدالت فائدة الدخول  معدل الفائدة يتم ولتتبع خطر

 .مستوى النضج والتوظيفات حسبقياس توقع التعرض لمخاطر معدل الفائدة من خالل مواجهة الموارد 

 0299دجنبر  39الوضعية إلى غاية 

 : االستحقاقوذلك حسب نوعية الفائدة ومستوى  0252دجنبر  25يوضح الجدول أسفله نسب الفائدة إلى غاية 

 

 %02.0 نقطة أساس لمعدل الفائدة نجم عنها ربح قدر ب + 022أظهرت نتائج اختبارات الضغط عن صدمة قدرت ب  0252 دجنبروفي متم 

 .بالمقارنة مع األموال الذاتية  % 52.23 بنسبة  االقتصاديةشهرا وانخفاض في القيمة  50الصافي البنكي على مدى  للناتج

3.II   مخاطر الصرف 

بتغطية مخاطر الصرف المتعلقة بأغلبية االقتراحات األجنبية والمعبئة من ( مديرية الخزينة والمالية الخارجية/وزارة االقتصاد والمالية)الدولة تتكفل 

 .طرف الصندوق، مقابل مبالغ في إطار نظام خاص بكل خط اقتراض

III.المخاطر العملية 
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 والحكامةالتنظيم 

الجيدة، وضع صندوق التجهيز الجماعي خالل السنوات األخيرة آلية متطورة للمراقبة الداخلية مكنت  ومبادئ الحكامةطبقا لمقتضيات بنك المغرب 

 :من

  المالية والمحاسباتية الصادرة، وسالمة المعلوماتضمان موثوقية 

  الموضوعة من طرف جهاز التسيير  وحسب التوجيهاتبها العمل  والنظم الجاريالتأكد من كون العمليات يتم إنجازها طبقا للقوانين

 ،وجهاز اإلدارة

  مستمر ومراقبة بشكلالمخاطر المتعلقة بنشاطه من خالل مساطر محددة بدقة  والتحكم فيالتنبأ . 

 المتخذة من أجل تعزيزها وتتبع اإلجراءاتعلى تدبير المخاطر العملية عامة تشرف المديرية ال

 .وتدبير األزماتالنشاط  مواصلة وإستراتيجيةتتكفل لجنة المخاطر بالمصادقة على سياسة تدبير المخاطر العملية، 

 عاماإلطار ال

ية، قوية اتخذ صندوق التجهيز الجماعي العديد من اإلجراءات لتعزيز آليات المراقبة الداخلية ووضع إطار ضروري لبناء آلية لتدبير المخاطر العمل

 .مستدامة على أساس أفضل الممارسات و مطابقة للمتطلبات القانونيةو 

 آلية تفويض التوقيعات

 وتستجيب هذه. للمسؤوليات وتحديد واضحوضع صندوق التجهيز الجماعي آلية متطورة لتفويض التوقيعات استنادا إلى تعريف دقيق للسلطات، 

 :اآللية للمبادئ التالية

 ل العمليات التي تهم حسابات الصندوق و باقي عناصر الموجودات األخرىإلزامية التوقيع المزدوج لك 

 الفصل بين البدء و اإلنجاز من جهة و المراقبة من جهة أخرى 

 التنبأ بالتعويضات بشكل منهجي في حالة غياب و عجز شخص تفاديا ألي تعثر. 

 عامة دليل المساطر ال

و قد تم وضع خرائط . والمهن والدعميغطي جميع العمليات الوظيفية المتعلقة بالقيادة عامة اليتوفر صندوق التجهيز الجماعي على دليل المساطر 

من الحصول على  MEGAمن جهة أخرى، مكن دمج آلية النمذجة .األساليبو  للمساطير Iso 9001 v 2008فق متطلبات معيار جودة وعامة 

المرجع لصيانة متطورة  ويخضع هذا. مرجع مساطر موحد و مهيكل، سهل الولوج إليه من طرف جميع المستخدمين من خالل موقع األنترنيت

 .ومنتظمة

 دليل مساطر التنظيم المحاسبي

 :يتوفر صندوق التجهيز الجماعي على دليل مساطر التنظيم المحاسبي يمكن من التأكد من

 العمليات المنجزة من طرف الصندوق تم تسجيلها بدقة في حسابات الصندوق جميع 

  بها العمل والقوانين الجاريجميع التسجيالت مطابقة للمخططات المحاسبتية لمؤسسات القرض 

  طرف المستعملين وشاملة ومفهومة من وخارجيا موثقةداخليا  والمحاسبية المنشورةجميع المعلومات المالية 

 اصل الماليدليل التو
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 .المالييتوفر صندوق التجهيز الجماعي على دليل التواصل 

 دليل المراقبة الداخلية

جاري بها العمل و أفضل الممارسات يتوفر صندوق التجهيز الجماعي على دليل المراقبة الداخلية يمكنه من السهر على التنظيم طبقا للقوانين ال

 .مختلف نقط المراقبةوحسن تطبيق المساطر الموضوعة وكذا تحديد 

 مخطط استمرارية النشاط

المتعلقة ، G/2007/47توجيهات بنك المغرب رقم ، المتعلقة بالمراقبة الداخلية لمؤسسات القرض وw/2014/4لمقتضيات الدورية رقم طبقا 

س اإلدارة يمكنه من مواصلة نشاطه وفر على مخطط استمرارية النشاط  مصادق عليه من طرف مجلأصبح صندوق التجهيز الجماعي يتبالمطابقة، 

 :وتطلب تفعيل مخطط استمرار النشاط وضع . ومعالجة المخاطر المحتملة والحد من الخسائر المترتبة

 آليات استمرارية نظام المعلومات 

 آليات استمرارية اللوجستيك 

 آليات استمرارية الموارد البشرية 

 آليات استمرارية العمليات 

 

 .اإلجراءات المتعلقة به وتم تفعيلاستمرارية النشاط،  وتطوير مخططالصيانة العملية لآلليات الموضوعة، تم تحديد مخطط للصيانة  ومن أجل

 .، لم يتم تسجيل أي حادث يستدعي تفعيل مخطط استمرارية النشاط0252وخالل النصف األول من 
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 تدبير المخاطر العملية

و تغطي . و التي يتم تحيينها سنويا 0اعتمادا على تصنيف بال  0252 سنةصندوق التجهيز الجماعي على خريطة للمخاطر العملية تم إنشاؤها  يتوفر

 .هذه الخريطة مختلف النواحي المتعلقة بالقرض، و أنظمة المعلومات كما تحدد المكامن التي تستدعي مراقبة خاصة و مدعمة

، G/2011/29و بتطبيق توجيهات بنك المغرب رقم  0المخاطر العملية الموضوعة من طرف الصندوق في إطار إصالح بال  كما تمكن آلية تدبير

 .من تعريف و تقييم المخاطر العملية و كذا تتبع مخططات اإلجراءات المتخذة بالنسبة للمخاطر الكبرى

تمكن من رواية موضوعية للمخاطر المحدقة و إعادة تقييمها من خالل نتائج تجميع بقاعدة لجمع الحوادث التي  0255 سنةو قد تم تزويد هذه اآللية 

 .األحداث العملية

 :، الذي يمكن منSIو قد أصبحت آلية تدبير المخاطر العملية تتم بشكل أتوماتيكي بفضل استعمال تطبيق 

 تعريف و تقييم مراقبة المخاطر العملية من خالل خريطة المخاطر 

  عامة المخاطر مع دليل المساطر التوافق خريطة 

 تتبع مخططات اإلجراءات المحددة للمخاطر الكبرى 

 تجميع الحوادث المتعلقة  بالمخاطر العملية 

 التنظيم

على مراسلين مخاطر عملية على  وتعتمد. بقيادة آلية تدبير المخاطر العمليةوالمراقبة الدائمة على المستوى التنظيمي، تتكفل مديرية المخاطر 

 .مستوى وحدات المهن و الدعم

 .و يتكلف هؤالء المراسلين بتحليل قاعدة تجميع الحوادث ووضع مخططات لتغطية المخاطر الكبرى

عم منهجية التجميع و لهذه الغاية، وضعت رهن إشارة المراسلين مسطرة لتجميع الحوادث العملية و كذا بطاقة للتعريف بالحوادث العملية من أجل د

 .و التعريف بالحوادث

 .و تقوم لجنة المخاطر بتدبير المخاطر العملية

 تغطية المخاطر العملية

 .بتغطية المخاطر العملية 0255الذاتية، يقوم الصندوق منذ دجنبر  لألموالطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد األدنى 

من متوسط الناتج البنكي  %15الذي يساوي " مؤشر األساس" الذاتية لتغطية المخاطر العملية باعتماد المقاربة  األمواليتم احتساب متطلبات 

 .الصافي للثالث سنوات الماضية

IV مخاطر عدم المطابقة 

خارطة لمخاطر عدم لبنك المغرب، أصبح الصندوق يتوفر على سياسة المطابقة و  G/2007/49و توجيهات رقم  W/2014/4طبقا للدورية رقم 

 .المطابقة
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 تحذير

الهيئة المغربية طرف  منالمؤشر عليه المعلومات ال تشكل المعلومات السالفة الذكر سوى جزء من بيان 

  0252يونيو  09 بتاريخ VI/EM/014/2018 المرجع رقمتحت  سوق الرساميلل

إشارة العموم الذي وضع رهن كامال وبقراءة بيان المعلومات الهيئة المغربية لسوق الرساميل وصي تو 

 .الفرنسية لغةبال

 

 

 


