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المعلوماتبیانصملخَ 

وأصحاب حقوق اكتتاب تفضيلية و لموظفي المجموعةالزيادة النقدية في الرأسمال المخصص للمساهمين السابقين 

:العدد األقصى لألسھم التي سیتم اصدارھا

سھما یخصص للمساھمین السابقین و أصحاب الحق التفضیلي عند  48750 :الشطر األول-

االكتتاب

سھما یخصص ألجراء المجموعة 8600 :نيالشطر الثا-

:ثمن االكتتاب

درھم 385المساھمون السابقون وأصحاب الحق التفضیلي عند االكتتاب -

درھم 308 : األجراء الدائمون للمجموعة-

سھم واحد جدید مقابل خمسة حقوق تفضیلیة :تكافؤ االكتتاب فیما یتعلق بالشطر األول

درھم 21.417.550 :المبلغ اإلجمالي للعملیة

04/05/2015إلى  06/04/2015 :فترة االكتتاب

العامانالمنسقانوالمالیانالمستشاران

اإلكتتابأوامراستقطابوالعملیةمركزةعنالمسؤولالبیضاءالداربورصةفيتسجیلالعنالمسؤول

األجراءاكتتابأوامرباستقطابفالمكل

ةمجلس القیم المنقول تأشیرة
1993شتنرب  21در يف والصا 212-93-1من الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  14القاضية بتطبيق املادة  مجلس القيم المنقولة دورية   ألحكام وفقا
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VI/EM/004/2015 ملرجعحتت ا 2015مارس 23البيان للمعلومات بتاريخ    بالتأشري على اصل هذا
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:ھـــــیـبـنـت

شركة تــــــیمار ى مذكرة إعالم متعلقة بالزیادة في رأسمالعل 2015 رسما 23 مجلس القیم المنقولة بتاریخراأش

للمساھمین السابقین ،  حاملي حقوق األفضلیة لإلكتتاب و األجراء الدائمین للمجموعة .المخصصة 

ولدى مستشاره شركة تــــــیمار اإلعالم المؤشر علیھا من طرف مجلس القیم المنقولة في كل وقت في مقر وتوجد مذكرة 

المالي. كما أن ھذه المذكرة متاحة لدى المؤسسات المستقطبة لألوامر و ھي متاحة أیضا للعموم في مقر بورصة 

لمجلس القیم االلكترونيو كذا على الموقع www.casablanca-bourse.comالبیضاء وعلى موقعھا االلكترونيرالدا

www.cdvm.gov.maالمنقولة



3

  : تقديم العملية - الجزء األول 

:اإلطار القانوني للعملیة)1

ب ترخیصا من الجمع العام برئاسة السید جان شارل بویش (األب) أن یطل 2014شتنبر  15بتاریخ تیمارمجلس إدارة قرر

ملیون درھم بما في ذلك مكافأة اإلصدار.25االستثنائي بھدف الزیادة في رأس المال عن طریق إصدار مبلغ أقصاه 

لتفضیلیة للمساھمین السابقین و ألصحاب الحقوق امنھا بالمائة 85تنفذ ھذه الزیادة عن طریق الزیادة النقدیة و ستخصص 

بالمائة المتبقیة لصالح األجراء الدائمین للمجموعة.15عند االكتتاب و تخصص

ولھذا الغرض قام المدققون المالیون بوضع تقریر خاص عن الزیادة النقدیة في رأس المال و باقتراح إلغاء الحق التفضیلي 

عند االكتتاب التي اقترحھما مجلس إدارة الشركة. 

15بناء على تقریر مجلس اإلدارة المنعقد في 2014اكتوبر 20یمار بتاریخ وقرر الجمع العام االستثنائي لمساھمي شركة ت

: 2014شتنبر 

سھم 62500ملیون درھم بما فیھ مكافأة اإلصدار و ذلك عن طریق إصدار 25الزیادة في رأسمال الشركة بمبلغ أقصاه *

سھم الواحد بما في ذلك مكافأة إصدار تشمل درھم لل400درھما و 350جدید كحد أقصى. و یتراوح نطاق األثمنة ما بین 

:في المائة كحد أقصى لفائدة أجراء المجموعة. وتحقق ھذه الزیادة بواسطة الزیادة النقدیة و تخصص 20خصما ب 

.لمساھمین السابقین و أصحاب الحق التفضیلي عند االكتتابل -   

لألجراء الدائمین للمجموعة.-

عند االكتتاب بالنسبة للشطر المخصص لألجراء الدائمین للمجموعة.إلغاء الحق التفضیلي *

،مجموع زیادة رأس المالالتعیینات القابلة لالختزال  –إذا لزم األمرو–ن لم تستوعب االكتتابات غیر القابلة لالختزال إ

د مبلغ االكتتابات المتوصل بھا إذا لزم یخول الجمع العام االستثنائي لمجلس اإلدارة تحدید مبلغ الزیادة النقدیة للرأسمال عن

األمر. 

بالزیادة في رأس المال و معاینة كیفیة اإلدارة قصد القیامویفوض الجمع العام االستثنائي الصالحیات الضروریة لمجلس 

ظام األساسي.إثبات تحقیقھا و الشروع في تعدیل الن

م باإلجراءات الضروریة لھذه الزیادة في رأس المال وتحدید عدد ولمجلس االدارة جمیع الصالحیات التخاذ القرارات والقیا

و ثمن إصدار األسھم الجدیدة و جمع االكتتابات و تنفیذ و إمضاء إعالن االكتتاب و الدفع بموجب القانون وإجراء تغییرات 

على النظام األساسي فیما یتعلق بھذه الزیادة في رأس المال على وجھ خاص.

دات المكتتبة بموجب الشطر المخصص لألجراء أقل من العرض المقابل سیخصص عدد األسھم غیر السنإذا كان عدد 

أصحاب الحق التفضیلي اللذین اكتتبوا بشكل قابل لالختزال.لشطر المخصص للمساھمین السابقین المكتتبة لمكتتبي ا

:ما یلي 2015مارس 19و قرر مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 

سھما جدیدا موزعة على 57350و ذلك  بإصدار درھما 21.417.550ائي للزیادة في رأس المال عند مبلغ الوقف النھ*

التالي:النحو 

بما في ذلك مكافأة 2014مرفق بقسیمة درھما لكل سھم 385سھما جدیدا  بثمن إصدار قیمتھ 48750:الشطراألول-

سابقین  وأصحاب الحق التفضیلي عند االكتتاب. درھما للسھم تخصص للمساھمین ال285اإلصدار بقیمة 

بما فیھا مكافأة إصدار 2014ل سھم مرفق بقسیمة لكدرھما 308سھما بقیمة إصدار تحدد عند 8600الشطر الثاني:-

درھم للسھم الواحد و ذلك لفائدة األجراء الدائمین للمجموعة في المغرب.208بقیمة 
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سھم 1السابقین و أصحاب الحق التفضیلي نقدا عند االكتتاب و یحدد التكافؤ كالتالي: وتحرر األسھم المخصصة للمساھمین

و إن لم تستوعب االكتتابات غیر القابلة لالختزال و عند االقتضاء التعیینات واحد جدید مقابل كل خمسة حقوق تفضیلیة.  

حدد مبلغ زیادة رأس المال عند مبلغ االكتتابات القابلة لالختزال مجموع الزیادات في رأس المال، یحدد مجلس اإلدارة ی

الواردة.

لمكتتبي تبة تیخصص عدد األسھم غیر المكالثاني أقل من العرض المناسب،إذا كان عدد السندات المكتتبة بموجب الشطر

الشطر األول الذین اكتتبوا بشكل قابل لالختزال.

لألجراء:تحدید الشروط النھائیة بالنسبة للشطر الثاني المخصص 

.سھم8600اء عند رجألیحدد عدد االسھم فیما یخص الشطر الخاص با

بالنسبة لثمن االكتتاب المقترح على 20دراھم، أي بخصم  نسبتھ ٪ 308عند اء رجألایحدد ثمن االكتتاب المقترح على

و على أصحاب الحق التفضیلي عند االكتتابالسابقین المساھمین 

تي نص علیھا مجلس االدارة كاآلتي:و تقدم شروط االكتتاب ال

الدائمون في مجموعة تیمار بالمغرب المتوفرون على عقد بمدة غیر اءرجألایكون مؤھال لعملیة الزیادة في رأس المال 

.دون شروط األقدمیةمحددة

:الشركات التابعة للمجموعة و التي یؤھل إجراؤھا ھي كالتالي

؛  شركة تیمار ش.م 

؛ كاني لیفاج 

مار طنجة المتوسطتی.

  : نالتالییأحد السقفین  ألصغر یكون مبلغ االكتتاب أقل من أو مساویا

).2013 سنةل  و المكافأة السنویة13(أجر خام سنوي خاضع للضریبة بما في ذلك الشھر شھرا12أجر خام لمدة -

درھما.2.141.755ن المبلغ االجمالي للعملیة أي م 10٪  -

و تتحمل الشركة .من الخصم10یات القانون، یستفید األجیر من اإلعفاء الضریبي على الدخل على ٪و بموجب مقتض

.من الخصم اإلضافي10الضریبة الموافقة ل ٪

.مداربشكل إسمياءرجألو تسجل األسھم المخصصة ل

ل مدة أقلھا ثالث سنوات، ابتداء من خالاء رجلألو تقبض األسھم المكتتبة في إطار الزیادة الحالیة في رأس المال من قبل 

تاریخ التسجیل في الحساب ما عدا في حالة إنھاء استباقي.

خالل ھذه الفترة ال یمكن تفویت وال رھن أي سھم من األسھم (ما عدا الرھن لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجیة في 

).حالة ما إذا طلب األجراء قرضا بنكیا عند االكتتاب

دون ضرورة تعویض الخصم في الحاالت المشغل لمكتتبین یتوفرون على إمكانیة تفویت أسھمھم مسبقا و بموافقة إال أن ا

:التالیة

؛ زواج أو طالق مع ضمانة األطفال 

؛ وفاة األجیر 

؛  بلوغ الملكیة الرئیسیة 

 ؛  لألجیرإعاقة نھائیة و مطلقة 



5

بالنسبة لثمن االكتتاب الذي 20سعر ب ٪الرجیة على خلفیة تراجع ع مفتوح من طرف البنك المغربي للتجارة الخاــیـب

).درھما (في حال تمویل االكتتاب بواسطة قرض بنكي385یمثل 

في حالة استقالة أجیر أو تسریح أجیر بسبب خطأ فادح، كما ھو مبین في قانون الشغل، و إذا تم إنھاء عقد العمل خالل فترة 

ش.م. یجب علیھ أن یدفع مبلغ جیر تعویض مبلغ الخصم الذي استفاد منھ لفائدة غیر الجاھزیة، و یجب على األ تیمار

من مبلغ الخصم)،10الضریبة على الدخل الذي أعفي منھ (المقابل ل ٪

في حالة وفاة أو إعاقة األجیر، ال یعوض اإلعفاء من الضریبة على الخصم وال الضریبة التي تتحملھا تیمار ش.م بموجب 

صم من قبل األجیر.مكمل الخ

و تكون آلیات تخصیص سھم واحد لكل مكتتب في حدود طلبھ عن طریق التكرار، إلى حین استنفاد عدد األسھم المخصصة 

لھذا النوع من األوامر

.2014من االسھم الجدیدة إبتداء من فاتح ینایر حسب حق التمتع ی

إلمضاء بیان المعلومات المتعلقة بالزیادة في رأسمال  شبوی ي إعطاء جمیع الصالحیات للمتصرف المدیر العام السید أولیف

و تسلیم االكتتابات و سحب األموال المجمدة بعد الزیادة في رأس الشركة و تحدید تاریخ افتتاح و اختتام مرحلة االكتتاب،

ما ھو ضروري لحل العملیةنجاز إعالن االكتتاب و إمضاؤه و الدفع الذي ینص علیھ القانون، وأخیرا تنفیذ كل إالمال، و

ینعقد مجلس اإلدارة بعد اختتام االكتتاب من أجل معاینة تحقیق الزیادة في رأس مال تیمار ش.م و الشروع في تعدیل النظام 

.األساسي

:) أھداف العملیة2

:تكون أھداف الزیادة النقدیة في رأس مال تیمار ش.م كما یلي

طة اللوجیستیك و المشاریع الصناعیة. یجب أن تترجم ھده التقویة باكتساب مختلف تعزیز أنشطة المقاولة و خاصة أنش-

لوازم نقل البضائع و الرفع ووسائل النقل ذات الحجم الكبیر.

تسریع إنشاء تیمار ش.م في إفریقیا بتقویة األصول الخاصة بالشركات التابعة.

إلى تعزیز الحضور في عدد من الدولالتدفقات نحو إفریقیا في ارتفاع ثابت، الشيء الذي یحتاج

ساحل العاج.تیمارفي تونس، في السینغال، و كذلكتیمارتتواجد 

تعزیز أصول تیمار الخاصة و بخزینتھا من أجل تمكینھا من مواجھة فرص النمو الخارجي المرتقبة و/أو حاجیات -

مشاركات.التمویل التي تستطیع السماح بسریان إعادة بناء مرتقبة لمحفظة ال

الفرصة لولوج میدان األسھم في الشركة عن طریق االكتتاب في بإعطائھمللشركة أكثر وفاء بشریةجعل الموارد ال-

الشطر الذي خصص لھا في الزیادة الحالیة في رأس مال الشركة.

:نیة المساھمین الرئیسیین)3

.لي عند االكتتاب(األب) بحسب حقھ التفضی شالسید جان شارك بویأن یكتتب  قعیتو

في الزیادة الحالیة في رأس المال بحسب حقھ التفضیلي عند االكتتاب بشكل غیر قابل لالختزال و  شیكتتب السید أولیفي بوی

.بشكل قابل لالختزال

التفضیلي عند االكتتاب بشكل غیر قابل  افي الزیادة الحالیة في رأس المال بحسب حقھ شبویجونفیارةكتتب السیدت

ختزال.لال
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في مجموع حقوقھا التفضیلیة عند االكتتاب یش، وھي ھولدینغ عائلیة یملكھا أبناء بوشتكتتب شركة تسییر مساھمات بوی

ال.بشكل غیر قابل لالختزال وتكتتب كذلك بشكل قابل لالختز

 : ةــغ العملیـــــــمبل )4

درھما، و ذلك بإصدار:21.477.550ي یقدر ب بعین اإلعتبار زیادة نقدیة في رأس المال بمبلغ قصوتیمارتأخد 

درھما لفائدة المساھمین السابقین و أصحاب 385درھما للسھم بثمن إصدار یقدر ب 100سھما جدیدا بقیمة 48.750–

الحقوق التفضیلیة عند االكتتاب.

8600 األجراء الدائمین في المجموعة دراھم لفائدة308درھم لكل واحد بثمن إصدار یقدر ب 100سھما جدیدا بقیمة -

في المغرب.

) معلومات متعلقة باألسھم التي سیتم إصدارھا:5

.أسھم كلھا من نفس الفئة، محررة كلیا طبیعة السندات

تكون أسھم الشطر المخصص للمساھمین السابقین و أصحاب الحقوق 

من ولوج السندات اداءــــد االكتتاب في ید حاملھا إبتنـــة عـــــالتفضیلی

لھا في حساب عند البیضاء و یتم إزالة طابعھا المادي و یسجورصة الدارلبا

.لیراروكــــم

.ستسجل أسھم المأجورین بشكل إسمي مدار 

شكل األسھم

سھما مخصصا للمساھمین 48.750سھما جدیدا بما فیھا 57.350

سھما بالنسبة 8600السابقین و أصحاب الحقوق التفضیلیة عند االكتتاب و 

.اء الدائمین للمجموعةلألجر

العدد األقصى لألسھم التي تم إنجازھا

درھما: أسھم لفائدة المساھمین السابقین و أصحاب الحقوق التفضیلیة 385

عند االكتتاب.

دراھم: أسھم لفائدة األجراء الدائمین للمجموعة بالمغرب308

ثمن اإلكتتاب

درھما.100 قیمة إسمیة

للشطر المخصص للمساھمین السابقین و أصحاب الحق درھما بالنسبة 285

التفضیلي عند االكتتاب.

دراھم بالنسبة للشطر المخصص لألجراء الدائمین للمجموعة 208

بالمغرب.

مكافأة اإلصدار

تحرر األسھم موضوع بیان المعلومات الحالي كلیا و تكون خلیة من أي 

التزام (ما عدا األجراء).
تحریر األسھم

أسھم الشطر المخصص للمساھمین السابقین و أصحاب الحق تكون

التفضیلي قابلة للتفاوض بحریة في بورصة الدار البیضاء.

سنوات 3تكون األسھم المخصصة لألجراء غیر قابلة للتصرف خالل 

ابتداء من تاریخ التسجیل في الحساب.

عند  عن طریق تمویل بنكيمن طرف المأجورین یتم رھن األسھم المكتسبة 

البنك المغربي للتجارة الخارجیة لفائدة البنك إلى حین تسدید كافة القروض 

و الفوائد.

قابلیة التفاوض على السندات

)2015الموزعة خالل سنة 2014(الحق في أرباح 2014ینایر1 تاریخ االستفادة

ي الصف تتم مماثلة أسھم الزیادة الحالیة في رأس المال بأسھم قدیمة لتدرج ف

األول
إدراج السندات الجدیدة
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عند االكتتاب بالطریقة التالیة: الحق التفضیليالنظري للحقیحسب الثمن 

 قبلالتفضیلي عند االكتتاب= (سعر االسھم عند إغالق سھم تیمار ش.م 

تاریخ االنفصال عن الحق التفضیلي عند االكتتاب ـ ثمن االكتتاب)* ((عدد 

األسھم السابقة + عدد االسھم الجدیدة)).األسھم الجدیدة)/(عدد 

الخاص بالشركات  17ـ95من القانون 189بموجب مقتضیات الفصل 

المجھولة، كما ھو معدل و مكمل، یتمتع المساھمون بحق تفضیلي عند 

اكتتاب أسھم جدیدة نقدا تتناسب مع األسھم الممتلكة.

في رأس المال قابال یكون الحق التفضیلي عند االكتتاب و المتعلق بالزیادة

للتفاوض بحریة في بورصة الدار البیضاء، و ذلك خالل فترة االكتتاب 

.04/05/2015إلى 06/04/2015الممتدة من 

المتعلق بالشركات  17ـ95من القانون 189طبقا لمقتضیات الفصل 

خالل مدة االكتتاب، یكون الحق المجھولة، كما ھو معدل و مكمل،

تاب قابال للتفاوض ضمن نفس الشروط المطبقة على التفضیلي عند االكت

السھم

یخصص االكتتاب في األسھم الجدیدة للمساھمین السابقین في الشركة و 

لحاملي الحق التفضیلي عند االكتتاب حیث یكون لھم حق اكتتاب غیر قابل 

لالختزال على أسھم جدیدة مصدرة. كما یكون لھم كذلك حق اكتتاب بشكل 

ل، وذلك بھدف توزیع االسھم غیر المستوعبة عن طریق قابل لالختزا

مزاولة حق االكتتاب بشكل غیر قابل لالختزال، و ینظر ھذا التوزیع تماشیا 

مع نسبة حصتھم في رأس المال و ذلك في حدود طلباتھم و دون منح أي 

من نفس القانون، یتوفر 197أجزاء و بموجب مقتضیات الفصل 

یوما 20في استخدام حقھم التفضیلي على أجل المساھمون الذین یرغبون 

ررة المق، أي اختتام مرحلة االكتتاب 06/04/2015في البورصة ابتداء من 

 .04/05/2015في 

تابــتــضیلي عند االكـــق التفـــــــالح

و المتعلق بالشطر األول

10102الرمز: 

TIMBالتذكرة 

DS-TIM-(ANاإلسم 15 1PS5)

ات إدراج الحق التفضیليــــــخاصی

د االكتتابــــــــعن

بتطھیر دفتر الطلبات 01/04/2015تقوم بورصة الدار البیضاء بتاریخ 

تیمار.بقیمة 
ة دفتر الطلباتــــــتصفی

تستفید كل االسھم من نفس الحقوق سواء فیما یخص توزیع االرباح أو 

توزیع عائد التصفیة.

وع.ـــــیعطي كل سھم الحق في مزاولة حق التصویت عند انعقاد الجم

د ھناك سھم بحق تصویت مزدوج.ال یوج

  ةـــــــوق مرفقــــــقــــح

) الئحة المساھمین الرئیسیین قبل و بعد العملیة:6

یر الزیادة في رأس المال على بنیة المساھمة في أرباح تیمار في الجدول التالي، و یبنى على فرضیة أن ثتمت إعادة وضع تأ

ھم التفضیلي عند االكتتاب.جمیع المساھمین یكتتبون بشكل غیر قابل لالختزال بقیمة حق
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زیادة في رأس المالال قبل

عدد االسھم التي یتم 
اصدارھا

بعد الزیادة في الرأس المال

مساھمون عدد االسھم

%
من رأس المال 

و حقوق 
التصویت

عدد االسھم

%
من رأس المال 

و حقوق 
التصویت

Jean Charles Puech (père) 123 048 50.48% 24 610 147 658 49.04%
Jean Charles Puech (fils) 10 260 4.21% 2 052 12 312 4.09%

Olivier Puech 12 500 5.13% 2 500 15 000 4.98%
Cecile Puech 10 000 4.10% 2 000 12 000 3.99%

Geneviève Puech 206 0.08% 41 247 0.08%
SCGPP 12 500 5.13% 2 500 15 000 4.98%

Famille Puech 168 514 69.13% 33 703 202 217 67.16%
العائم بالبورصة 75 236 30.87% 15 047 90 283 29.98%

أجزاء داعمون للمجموعة 8600 8 600 2.86%

مجموع 243 750 100% 57 350 301 100 100%

مصدر: تیمار

:اإلدراج في بورصة الدار البیضاءمراحل) تقسیم 7

اآلجال المراحل

23/03/2015 بورصة الدارالبیضاءرفالتوصل بالملف الكامل للعملیة من ط

23/03/2015 العملیةاصدار االشعار بموافقة 

23/03/2015 ؤشر علیھالمالتوصل ببیان المعلومات من طرف البورصة

25/03/2015 اإلدراججریدة اإلشعار المتعلق بالعملیة بنشر  

01/04/2015

إثبات حقوق اإلكتتاب :

كتتابنشر القیمة النظریة لحق اإل-
ضبط قیمة الحق-
تصفیة دفتر الضبط-

06/04/2015 افتتاح مرحلة االكتتاب

04/05/2015 اختتام مرحلة االكتتاب

05/05/2015 حق االكتتابعلى  التشطیب

08/05/2015 ة في رأسمال الشركةإنعقاد المجلس اإلداري للمصادقة على الزیاد

13/05/2015 لمحضر الذي یثبت الرفع في الرأسمال و كذا نتائج العملیةتوصل بورصة الدارالبیضاء با

15/05/2015 سھم جدیدة تسلیم األ

18/05/2015
قبول األسھم الجدیدة-
تسجیل العملیة في البورصة-
اإلدراججریدة نشر النتائج  للعملیة ب-



9

:الجدیدةاألسھمخاصیات إدراج )8

ارـــــمــــیـــت الشركة

قطاع العمل لـــــــــــالنق

حسب عدة تحدیدات كیفیة اإلدراج

10100 رمز القیمة

TIM التذكرة

المقصورة ةــــــــورة الثالثــــــــــالمقص

ارـــــــمــــیـــت اسم اإلدراج

ط األولــــــــــالخ أصل اإلدراج

18/05/2015 تاریخ اإلدراج

MENA.C.P المؤسسة المكلفة بتسجیل العملیة

) الوسطاء المالیون:9

نوع الوسیط المالي اإلسم العنوان

المستشارون المنسقون اإلجمالیون للعملیة

MENA .C.P.
الدار –شارع ابن ھالل، حي راسین 

البیضاء
05 22 39 50 00 :الھاتف

VPL Capital
شارع محمد الخامس، الطابق 353

، الدار البیضاء3
05 46 13 84 الھاتف :79

لمؤسسة المكلفة بالمركزةا MENA .C.P.
الدار –شارع ابن ھالل راسین 

البیضاء
05 22 39 50 الھاتف  :00

المؤسسة باستقطاب أوامر االكتتاب
جمیع مسیري الحسابات الشطر1:

BMCE Bank :2الشطر
شارع الحسن الثاني بالدار البیضاء

05 22 49 88 الھاتف :52

جیل العملیة لدى المؤسسة المكلفة بتس
بورصة الدار البیضاء

MENA .C.P.
الدار –شارع ابن ھالل راسین 

البیضاء
05 22 39 50 الھاتف  :00

) طرق االكتتاب10

فترة االكتتاب)10.1

عملیة االكتتاب في الزیادة في رأس المال، موضوع بیان المعلومات الحالیة لدى المؤسسة الممركزة و المستقطبة  تفتتح

MENAلألوامر  .C.P.اء و كذلك لدى جمیع رجأللدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة بالنسبة للشطر المخصص لو

.04/05/2015إلى 06/04/2015المودع عندھم خالل فترة االكتتاب من 

ة المكلفة باستقطاب المغرب التوجھ إلى البنك مغربي للتجارة الخارجیة مباشرة، وھي المؤسسة الوحیدتیماراء رعلى أج

.اءرأوامر االكتتاب في شطر األج

في تیمار التوجھ إلى المودع لدیھ مباشرة (األبناك و حاملي حقوق األفضلیة عند اإلكتتاب المساھمین الحالیینیتوجب على 

.المودع لدیھا و شركات البورصة المودع لدیھا) الكتتاب العملیة
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) المستفیدون:10.2

رأس المال موضوع بیان المعلومات الحالیة للمساھمین السابقین في تیمار، و ألصحاب الحق التفضیلي تخصص الزیادة في

عند اإلكتتاب و كذلك لألجراء الدائمین للمجموعة بالمغرب

في بورصة الدار 18/05/2015تكون األسھم التي تم إصدارھا في إطار العملیة الحالیة قابلة للتفاوض بحریة ابتداء من

بیضاء، ما عدا بالنسبة لألسھم المخصصة لألجراء و كذلك بالنسبة لتلك التي تم رھنھا في إطار التمویل البنكي.(أنظر ال

).شروط اإلكتتاب

األول:شطر ال

من العدد اإلجمالي لألسھم 85سھما (أي ٪48750یكون عدد األسھم المخصصة لھذا النوع من األوامر مساویا ل 

النوع من األوامر للمساھمین السابقین و ألصحاب الحق التفضیلي عند اإلكتتاب.المقترحة). یخصص ھذا 

الخاص بالشركات المجھولة كما تم 1996ل غشت  17ـ95الفقرة األخیرة من القانون رقم 189تطبیقا لمقتضیات الفصل 

اب الحق التفضیلي عند ، یخصص اكتتاب االسھم للمساھمین السابقین و أصح20ـ05تعدیلھ و إكمالھ من طرف قانون 

اإلكتتاب.

یتمتع أصحاب الحق التفضیلي وفقا لذلك بحق اكتتاب غیر قابل لالختزال على األسھم الجدیدة التي سیتم إصدارھا.

إذا لم یكتب بعض المساھمین األسھم التي كان لھم الحق فیھا بشكل غیر قابل لإلختزال فإن األسھم التي تمت إتاحتھا 

الذین اكتتبوا بشكل قابل لإلختزال لعدد أكبر من األسھم بشكل مناسب مع حصتھم في رأس المال و في تخصص للمساھمین 

حدود طلبھم.

الشطر الثاني: 

یخصص ھذا النوع من األوامر لألجراء الدائمین بالمجموعة في المغرب و الذین یتوفرون على عقد عمل لمدة غیر محددة، 

دون شروط األقدمیة.

حد الحدین:صغر أكتتاب أقل أو مساویا ألیكون مبلغ اإل

12–12 السنویة2013و مكافأة 13شھرا من األجر الخام (أجر خام سنوي خاضع للضریبة بما في ذلك الشھر

10  درھما2.141.755من المبلغ اإلجمالي للعملیة أي بالمائة.

الشركات التابعة للمجموعة و التي لدیھا أجراء مؤھلون لذلك

ش.م.تیمار

.كاني لیفاج

.تیمار طنجة المتوسط

إیداع بطاقة اإلكتتاب:)10.3

یطلب من المساھمین و األجراء الذین یرغبون في المشاركة في العملیة الحالیة أن یودعوا بطاقة اإلكتتاب مطابقة للنموذج 

و ذلك عند مستقطب 04/05/2015إلى 06/04/2015الموضوع رھن إشارتھم و الملحق ببیان المعلومات الحالي، من 

األوامر.

یمكن نقض بطاقة اإلكتتاب في أي وقت إلى حین نھایة فترة اإلكتتاب.
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تحدید المكتتبین:)10.4

السند تب ھو صاحب تفي إطار ھذه العملیة الخاصة بالزیادة في رأس المال، یتعین على مستقطبي االوامر التأكد أن المك

ك قبل قبول اإلكتتاب. و في ھذا الصدد یتعین علیھم الحصول على نسخة من الوثیقة د اإلكتتاب و ذلنالحق التفضیلي ع/

تثبت اإلنتماء إلى الفئة المفصلة أسفلھ. 

للقیام باكتتاب األجراء ترسل تیمار ش.م للبنك المغربي للتجارة الخارجیة الالئحة المفصلة لألجراء المؤھلین لھذه العملیة. و 

:د تقدیم الوثائق المفصلة في الجدول أدناهیقبل اكتتاب األجراء عن

األول:الشطر 

الوثائق المرفقة الفئة

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أشخاص طبیعیون مقیمون بالمغرب

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أشخاص مغاربة طبیعیون مقیمون بالخارج

نسخة من بطاقة اإلقامة ون بالمغربأشخاص طبیعیون غیر مغاربة مقیم

نسخة من صفحات جواز السفر و التي تتوفر على ھویة الشخص 
و تاریخ إصدار و نھایة الوثیقة

أشخاص طبیعیون غیر مغاربة و غیر مقیمون بالمغرب

نسخة من السجل التجاري
الشركات الخاضعة للقانون المغربي(باستثناء مؤسسة الوضع 

(الجماعي للقیم المنقولة

في البلد األم و التي تشھد باإلنتماء إلى الفئة أو كل وثیقة تثبت 
أي وسیلة أخرى مقبولة من طرف المؤسسة الممركزة

الشركات الخاضعة للقانون األجنبي

بالنسبة لصنادیق اإلستثمار المشتركة، نسخة من قرار الترخیص
شھادة اإلیداع عند ضبط المحكمة

، نموذج بالنسبة لشركات اإلستثمار ذات رأس مال متغیر
التسجیل في السجل التجاري

مؤسسة الوضع الجماعي للقیم المنقولة الخاضعة للقانون 
المغربي

نسخة من قرار الترخیص و نسخة من السجل التجاري الذي 
یشمل غرض الشركة و الذي یظھر انتماءھم لھذه الفئة

المستثمرون المؤھلون الخاضعون للقانون المغربي( باستثاء 
وضع الجماعي للقیم المنقولةمؤسسة ال )

نسخة من النظام األساسي أو أي وثیقة تشھد بذلك في البلد 
األصلي

نسخة من  قرار الترخیص من طرف السلطات الوصیة

للقانون األجنبيالخاضعوناتیونالمستثمرون المؤسس

نموذج التسجیل في السجل التجاري الذي یشمل غرض الشركة 
المكتب لھذه الفئةو الذي یبین انتماء

األبناك الخاضعة للقانون المغربي

نسخة من النظام األساسي و من توصیل اإلیداع بالنسبة لملف 
القبول

الجمعیات المغربیة

نسخة من صفحة دفتر العائلة و التي تشھد بوالدة اإلبن األطفال القاصرون
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مذكورة أعاله.یتم إلغاء كل اإلكتتابات التي ال تحترم شروط التحدید ال .

تكون أوامر اإلكتتاب نھائیة بعد اختتام فترة اإلكتتاب.

الشطر الثاني:

الوثائق المرفقة الفئة

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أجراء تیمار ش.م

صورة لجواز السفر أو  سند اإلقامة بالنسبة لألجراء 
األجانب

أجراء تیمار طنجة المتوسط
أجراء كاني لیفاج

شروط االكتتاب ومعالجة األوامر:10.5

:شروط االكتتاب-أ

الفوري للسندات / حق التفضیلي  زالحساب / الحق التفضیلي الممارس. یتم ھؤالء المسیرین بالحجیتم اإلكتتاب لدى مسیري 

لإلكتتاب المقابل لإلكتتاب.

للتجارة الخارجیة بصفتھ المؤسسة الوحیدة المخول یجب أن تتم اكتتابات األجراء بصفتھم أجراء نقدا لدى البنك المغربيو

لھا جمع أوامر اكتتاب األجراء. وتتم جمیع االكتتابات نقدا و یعبر عنھا بعدد السندات، وتخصص األسھم الجدیدة بشكل 

ضیلیة تفضیلي وغیر قابل لالختزال ألصحاب الحق التفضیلي في ھذا الشأن كما یلي: سھم واحد جدید مقابل خمسة حقوق تف

عند االكتتاب و لألجراء الدائمین للمجموعة في المغرب. ویوقع المكتتب أو وكیلھ بطاقة االكتتاب و تضع المؤسسة المكلفة 

بجمع أوامر االكتتاب الساعة و التاریخ.

ات المتعلق بالشرك 1996غشت  30بتاریخ 95-17من القانون رقم 189و تطبیقا لمقتضیات الفقرة األخیرة من الفصل 

، ویخصص اكتتاب األسھم الجدیدة لحاملي األسھم من الشركة 2015-20المجھولة كما تم تعدیلھ و إكمالھ بالقانون رقم

وألصحاب الحق التفضیلي عند االكتتاب. و بالتالي یكون ألصحاب الحق التفضیلي عند االكتتاب الحق في الكتتاب غي 

إصدارھا. القابل لالختزال في األسھم الجدیدة التي یتم 

كما یكون لھم أیضا الحق في االكتتاب بشكل قابل لالختزال وذلك من أجل توزیع األسھم التي لم تستوعبھا ممارسة حق 

االكتتاب بالشكل غیر القابل لالختزال. وینفذ ھذا التوزیع بشكل یتناسب مع حصتھم في رأس المال و في حدود طلباتھم

و دون منح أي أجزاء. 

السابقین عن طریق اقتناء حقوق االكتتاب في ساھمینمین الجدد االكتتاب في  العملیة الحالیة على غرار الویمكن للمساھ

السوق، ستتاح ھذه الحقوق للبیع من قبل المساھمین الذین ال یریدون االكتتاب في زیادة الرأسمال الحالیة. و سیتم اإلدراج 

بعملیات بیع الحقوق التفضیلیة عن طریق وسیط مرخص (شركة في و یمكن القیام في البورصة طیلة فترة االكتتاب

.البورصة) 

سنوات ابتداء من تاریخ التسجیل في 3یتعین على األجراء االحتفاظ باألسھم المقتناة في إطار عملیة االكتتاب ھذه لمدة 

في وقت سابق. جزالحساب إال في حالة رفع الح

تسابھا من قبل االجراء لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجیة  إلى حین تسدید فضال عن ذلك یتم رھن االسھم التي تم اك

أصل الدین و الفوائد المترتبة عنھ.

نھائي شھرا مع تسدید36بالمائة من اكتتاب االجیر على شكل قرض لمدة 90و یكون التمویل المقترح تمویل في حدود 

.ة عنھبالمائة من المبلغ و الفوائد المترتب100ل
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وتمثل شروط التمویل  كما یلي:

البنك المغربي للتجارة الخارجیة البنك

سنوات إال في حالة خروج سابق3 مدة القرض:

بالمائة من المبلغ المكتتب90

بالمائة من المبلغ المكتتب10مساھمة األجیر : على األقل 
حدود التمویل

إال في حالة لھا النھایة أو قبتسدید رأس المال والفوائد في 

رفع الحجز المسبق و تستعمل األرباح للتسدیدات السنویة 

ة في تاریخ قبضھاالمسبق

شروط التسدید:

التسدید المسبق الجزئي أو الكلي في جمیع األوقات و دون 

عقوبات

في حالة رفع الحجز المسبق یتعین على األجیر تسدید  كل 

عنھ.رأس المال المتبقي و الفوائد المترتبة

التسدید المسبق

یطبق الرھن بالحیازة على األسھم التي تخصص 

عن طریق القروض). وتصل التمویل الذاتي أو لألجراء(

قبل البنك مبلغ القرض بالمائة من  150 ىقیمة ھذا الرھن إل

المغربي للتجارة الخارجیة في حالة تمویل ذاتي جزئي من 

قبل األجیر.

عقد قرض یوقعھ الزبون

على الحیاةتأمین

ترخیص من األجیر للبنك یخول ھذا األخیر إمكانیة بیع 

20األسھم في أي وقت إذا ما انخفضت قیمة األسھم ب 

بالمائة مقارنة بثمنھا عند االكتتاب المقترح للمساھمین 

385السابقین وأصحاب الحق التفضیلي عند االكتتاب (

درھما)

الضمانات

على متلقي أوامر االكتتاب التأكد قبل قبول أي اكتتاب أن المكتتب یتوفر على القدرة المادیة التي تمكنھ من الوفاء یجب

بالتزاماتھ. و یجب علیھم قبول جمیع أوامر االكتتاب من كل شخص مؤھل ل للمساھمة في العملیة شریطة أن یقدم الشخص 

المعني باألمر الضمانات المالیة الضروریة.

و یتعین على األجراء توقیع بطائق االكتتاب الخاصة بالشطر المخصص لھم كما ترفق بحجة أدائھم للمبلغ اإلجمالي 

بالمائة  10لالكتتاب (إما عن طریق التحویل أو إیداع شیك أو نقدا أو االلتزام بتمویل بنكي في حالة القروض مصحوبة ب 

في حال عدم استیفاء االكتتابات الواردة سواء على شكل قابل أو غیر قابل من مبلغ االكتتاب الذي یمثل مساھمة األجیر). 

لالختزال واكتتابات األجراء لجمیع مبلغ الزیادة في رأس المال، یقوم مجلس اإلدارة بتحدید مبلغ الزیادة عند مبلغ االكتتابات 

الواردة.

فتح الحسابات:-ب

قدیة باسم المكتتب. تسجل عملیات االكتتاب في الحسابات السندیة الن

و عالوة على الشروط المتعلقة بتحدید ملف الزبون و تكوینھ، یجب على أصحاب الحسابات الجدیدة توقیع اتفاقیة فتح 

حساب سندي نقدي لدى متلقي االكتتابات  و لدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة إجباریا بالنسبة لألجراء.و ال یمكن القیام 

قبل صاحب الحساب و یمنع كلیا فتح حساب بتوكیل.بفتح حساب إال من

و ال یمكن فتح حساب لطفل قاصر أو شخص عاجز بالغ إال من قبل الممثل القانوني (األب أو األم أو الوصي). و في ھذا 

لھ القانوني.الصدد یطلب متلقو االكتتابات جمیع الوثائق التي تثبت عجز الشخص العاجز البالغ والذي نفذ اكتتابھ من قبل ممث

ویمكن تسجیل اكتتابھم إما عن طریق حسابھم أو حساب األب أو األم أو الممثل القانوني.
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االكتتاب لصالح الغیر: -ج

یسمح االكتتاب لصالح الغیر في الحاالت التالیة:

لموكل یحدد بدقة نطاق موقع ومصادق علیھ كما یجب من قبل اتوكیل یقبل االكتتاب لفائدة الغیر شریطة توفر المكتتب على 

تطبیق التوكیل ( توكیل لجمیع أشكال األنشطة السندیة و النقدیة في الحساب أو توكیل خاص بغرض االكتتاب في عملیة 

و إرفاقھا ببطاقة التوكیل زیادة رأس المال الحالیة لشركة تیمار.و یجب على متلقي الطلبات الحصول على نسخة من

ب تحدید مراجع الحسابات السندیة و النقدیة الخاصة بالموكل و التي تسجل فیھا كل األنشطة االكتتاب. یجب على المكتت

الخاصة بالسندات أو النقد المتعلقة بتیمار موضوع العملیة.

سنة أو األشخاص البالغین العاجزین شریطة أن 18ویسمح القیام باكتتابات لصالح األطفال القاصرین الذین لم یبلغوا بعد 

ا األب أو األم أو الوصي أو الممثل القانوني. ویجب على متلقي الطلبات طلب نسخة من الدفتر العائلي تبین تاریخ ینفذھ

ازدیاد الطفل القاصر أو الشخص العاجز إن اقتضى الحال. وفي ھذه الحالة تسجل األنشطة إما في حساب مفتوح باسم 

ب أو األم أو الوصي أو الممثل القانوني.الطفل القاصر أو في حساب سندي نقدي مفتوح باسم األ

ال یمكن للمدیر أن یقوم باكتتاب لصالح زبون یدیر محفظتھ إال عند تقدیم توكیل األسھم في حالة وجود توكیل إلدارة محفظة 

ئق . وتعفى شركات التسییر من تقدیم الوثاأو توكیل للتسییر إذا كان یحمل التوصیة في ھذا الصددموقع و مصادق علیھ

المسوغة بالنسبة لمؤسسات الوضع الجماعي للقیم المنقولة التي تسیرھا.

مسطرة  ممارسة الحق التفضیلي عند االكتتاب:-د

خالل فترة المؤسسات المودعة من أجل ممارسة الحق التفضیلي یجب على أصحاب الحق التفضیلي إیداع طلب لدى 

ممارسة حق االكتتاب من قبل أصحابھا تحت طائلة المصادرة قبل انتھاء االكتتاب و تسدید مبلغ االكتتاب المناسب. ویجب 

فترة االكتتاب. 

شروط التخصیص: -ه

.سھما48750بلغ عدد السندات المخصصة لھذا الشطر الشطر األول: 

قابل غیر بشكل  ،  باإلضافة إلى اإلكتتابتخصص السندات بشكل غیر قابل االختزال حسب الحقوق التفضیلیة لكل مكتتب

الغیر وو على ھذا النحو،  األسھم المطروحة الغیر المكتتبة .یمكن للمساھمین  اإلكتتاب بشكل قابل لإلختزال.االختزال

ألسھم المحصلة.وتناسبا مع اطلب القابل لإلختزال  في حدود للمكتتبین بشكل ستخصص القابلة لإلختزال 

الشطر الثاني: 

. یكون مبلغ اإلكتتاب أقل سھم و یقابل المبلغ الموافق لعدد السندات المطلوبة 8600ة لھذا الشطر بلغ عدد األسھم المخصص

أو مساویا ألصغر أحد الحدین :

12 تحتسب على أساس 2013و المكافأة السنویة ل 13شھرا من األجر الخام الخاضع للضریبة بما في ذلك الشھر ،

دراھم.308ثمن االكتتاب لكل سھم أي 

10 درھما.2.141.755بالمائة من المبلغ اإلجمالي للعملیة أي

تخصص األسھم بمعدل سھم واحد لكل مكتتب مع إعطاء األولویة للطلبات األقوى. و تنبني آلیة التخصیص على منح سھم 

الطلبات.وتقدم عن طریق التكرار حتى انتھاء عدد األسھم المخصصة لھذا النوع من واحد لكل مكتتب في حدود طلبھ

معالجة الحصص الجزئیة:-ز

البیع و الشراء طبق لشروط السوق عددا 5یملكون عدد أسھم أو حقوق مضاعفة ل أسھم تیمار الذین ال یتعین على أصحاب 

مدة االكتتاب وحقوق االكتتاب الضروریة خالل فترة االكتتاب.بدایةمن األسھم قبل 
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معالجة االیداع:-ح

المكتتبة برسم الشطر الثاني أقل من العرض الموافق لھ، یخصص عدد األسھم التي لم تكتتب لمكتتبي إذا كان عدد السندات

الشطر األول الذین اكتتبوا على شكل قابل لالختزال.

طرق المركزة و تغطیة االكتتابات و تسجیل العملیة:10.6

مركزة أوامر االكتتاب:-أ

المودعین المؤھلین المتصلة بعملیة الزیادة بطائق اإلكتتاب لدى ة بالمركزة باستقبال تقوم مینا س. ب، صفتھا الجھة المكلف

النقدیة  في رأس المال الحالیة المخصصة للمساھمین السابقین و أصحاب الحق التفضیلي و األجراء الدائمین لمجموعة 

لمغربي للتجارة الخارجیة.بجمع الئحة تبین اكتتابات األجراء لدى البنك امینا س.بتیمار بینما تقوم 

و بمبالغ االكتتاب كما تنقل كذلك النتائج الئحة بالمكتتبین تیمارإلدارة مینا س.بوعند انقضاء فترة االكتتابات تنقل 

اإلجمالیة للعملیة إلى بورصة الدار البیضاء. 

.ر الزیادة النقدیة في رأس المالو تتكلف مینا س.ب. بجمع االكتتابات و معالجة األسھم المكتتبة و تخصیصھا في إطا

في أجل أقصاه 0522368600أو إرسالھا عبر الفاكس على الرقم التالي: ویجب إیداع بطائق االكتتاب و الالئحة المفصلة 

04/05/2015.

إیداع دفوعات االكتتاب و التسجیل في الحساب:-ب

النقدیة في رأس المال الحالیة نقدا (عن طریق إیداع شیكات أو تحرر المبالغ المقابلة لعملیات االكتتاب في عملیة الزیادة 

المفتوح في سجالت المؤسسة المودع لدیھا) و تقوم بالدفع للمكلف بالمركزة في أجل االقتطاع من الحساب البنكي للمكتتب 

أقصاه آخر یوم من اختتام فترة االكتتاب.

االكتتاب.لقبوقبل  للصرفالشیكاتدفع وتجدر اإلشارة إلى وجوب 

بالمائة من من المبلغ المكتتب 0.1(ویجب أن یكون مبلغ الدفعات مساویا للمبلغ المكتتب باإلضافة إلى عمولة البورصة 

وعمولة الدفع/التسلیم بالمائة من المبلغ المكتتب دون احتساب الرسوم) 0.6(الوساطة وعمولة دون احتساب الرسوم)

وتفوتر العموالت من قبل المودع لھ. وتطبق الضریبة على القیمة كتتب دون احتساب الرسوم) بالمائة من المبلغ الم0.2(

بالمائة على مختلف العموالت.10المضافة بنسبة 

ھذه المبالغ في حساب خاص بھذه العملیة  بدفعوتقوم مینا س.ب. المؤسسة المسؤولة عن المركزة واستقطاب األوامر

".زیادة رأسمال تیمار"موضوع بیان المعلومات قیده

. ویوافق تاریخ تسجیل األسھم الجدیدة في حساب تاریخ ماروكلیربتسجیل االسھم الجدیدة لدى مینا س.ب.وتكلف 

التسلیمالدفع/

شركة البورصة المكلفة بتسجیل العملیة:-ج

لدى بورصة الدار البیضاء تیمار تتكلف مینا س,ب بتسجیل عملیة الزیادة في رأسمال

:شروط نشر نتائج العملیة10.7

.  سیتم نشر النتائج من قبل بورصة الدار البیضاء على مستوى نشرة اإلدراج بتاریخ 2015/05/18

.2015/05/28 بنشر نتائج العملیة في جریدة قانونیة بتاریخ  كما ستقوم تیمار

10.8ارجاع الكالئ

2015/05/21 أیام بعد نشر النتائج أي یوم  تجرى عملیة ارجاع الكلي نقدا للمكتتبین في أجل 3
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مدة منع التصرف في السندات10.9

ابتداء من سنوات و ذلك3اء لمدة ال تقل عن یجب ان تبقى االسھم المكتتبة في اطار الزیادة في راس المال في حوزة االجر

.التسجیل في الحسابتاریخ 

( باستثناء الرھن من طرف المؤسسة المقرضة في حال طلب االجیر تفویت ھذه االسھم او رھنھا وخالل ھذه المدة ال یمكن

.قرضا بنكیا عند االكتتاب

ومع ذلك یمكن للمكتتبین تفویت اسھمھم مسبقا و بموافقة المستخدم دونما حاجة الى تسدید خفض الضریبة وذلك في الحاالت 
:التالیة

 ؛  الوصول إلى الملكیة الرئیسیة.

 ؛ طفالألمع حضانة االزواج او الطالق.

 ؛ العجز النھائي و المطلق للمكتتب.

  ؛فاة االجیرو.
بالنسبة لثمن االكتتاب الذي 20ع مفتوح من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجیة على خلفیة تراجع السعر ب ٪ــیـب . 

درھما (في حال تمویل االكتتاب بواسطة قرض بنكي).385یمثل 

فادح كما ھو محدد في مدونة الشغل وإدا تم فسخ عقد الشغل خالل مدة منع التصرف  أالفصل لخطفي حالة االستقالة او

یجب على االجیر ان یرجع مبلغ الخفض الذي استفاد منھ. یجب علیھ ایضا ان یعید دفع مبلغ الضریبة على الدخل الذي تم 

حملھ تیمار من اجل تكملة الخفض الذي نسبتھبالمائة من الخفض) وكذا المبلغ الذي تت10المقابل ل(اعفاؤه منھ

    .بالمائة 10

ال  خفض البرسم تكملة  عفاء من الضریبة على الخفض وكذا الضریبة التي تتحملھا إلفي حالة الوفاة او العجز فإن ا تیمار

.یردھا االجیر

:المعاملة الضریبیة للخصم11.9

:لجة خصم الضریبة ھو كما یليالتنظیمیة فان نظام معمع االخذ بعین االعتبار التعدیالت القانونیة و ا

عفاء الضریبة على الدخل من الدفعة التكمیلیة التي تقابل فرق السعر بین قیمة السھم تاریخ تخصیص االختیار و قیمة إ-
امتیازا % من قیمة السھم تاریخ التخصیص. و یعتبر ما زاد عن ھذا الحد10تاریخ ممارسة االختیار، ة ذلك في حدود 

نقدیا یفرض على الضریبة على الدخل حسب النسب التصاعدیة للجدول برسم شھر ممارسة االختیار. وتتحمل الشركة 
  ؛ % من الخفض10ة المقابلة لنسبة بالضری

مؤجل الخضوع للضریبة بالنسبة لزائد قیمة تملك تاریخ ممارسة االختیار، الى غایة التفویت الالحق لالسھم الممتلكة، -
و یضاف إلى االستفادة من ھذا النظام التفضیلي شرط ذلك بحسب النظام المطبق على ارباح رؤوس االموال المنقولةو

سنوات 3احترام االجیر المعني بالمر فترة منع التصرف في االسھم الممتلكة (استحالة تفویت السندات) وذلك لمدة 
سنوات بعین االعتبار. 3وفاة االجیر او عجزه فانھ ال یتم اخذ أجل ابتداء من تاریخ ممارسة االختیار غیر انھ في حالة 

وبھذا الخصوص وفي حال تفویت االسھم خالل فترة منع التصرف التي تمتد لثالث سنوات فانھ یمكن الرجوع عن 
للجدول مر خاضعا للضرائب على الدخل حسب النسب التصاعدیةألاالمتیازات السالفة الذكر و یصبح االجیر المعني با

.برسم الشھر الموالي لعملیة التفویت سواء تعلق االمر بالدفعة التكمیلیة + قیمة التملك
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  : تيمارتقديم  - الجزء الثاني  

:تقدیم عام)1

ار ش.مــــمــــیـــــت  ة سم الشركإ

زنقة أبي بكر بن قوتیة الحي 0زنقة مبارك بن براھیم، شارع 
البیضاءالصناعي (الصخور السوداء) عین السبع ـ ا لدار 

المقر

+212 522 67 60 00 الھاتف

+212 522 67 25 81 الفاكس

www.timar.ma الموقع اإللكتروني

o.peyret@timar.ma االعنوان اإللكتروني

شركة مجھولة ذات مجلس إدارة   ونيالشكل القان

1980 سنة التأسیس

مدة الصالحیة   سنة 99

05/01/1982الدار البیضاء بتاریخ  40.957 RC رقم التسجیل في السجل التجاري

دجنبر31ح ینایر إلى تمن فا النشاط

سھما بقیمة إسمیة تقدر ب 243.750موزعة على 24.375.000
2014درھم في نھایة دجنبر 100

رأس المال

للنظام األساسي، فإن ھدف الشركة ھو3حسب الفصل
التأجیر و النقل الطرقي إلى جمیع الوجھات بالنسبة للسلع و المواد 

الثقیلة
جمیع عملیات العبور، النقل البري و البحري و الجوي بجمیع 

أنواعھ
جمیع عملیات نقل و تخزین المواد و السلع، و كل عملیات الشحن، 

الجمارك و الوضع في المحل
ستغالل جمیع خدمات النقل البري للسلعا

شراء، كراء، و استغالل جمیع الوسائل و اآللیات التي تمكن من 
إنجاز األنشطة أعاله أو المتعلقة بھا

لفائدة الحساب الحصري للشركة، أخد، شراء، استغالل، تفویت كل 
شھادة، عالمة الشركة، الخص التي تھم األنشطة الموضحة أعاله

جمیع العملیات الصناعیة، التجاریة، المالیة، أو بصفة عامة،
العقاریة المنجزة لفائدة الحساب الحصري للشركة و المرتبطة 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بغرض الشركة و التي من طبیعتھا 
تسھیل، تشجیع أو تطویر نشاط الشركة

الغرض من الشركة

یمكن اإلطالع على النظام األساسي، دقائق الجمعیات العامة و 
تقاریر مراجعي الحسابات في مقر تیمار الكائن ب زنقة مبارك بن 

زنقة أبي بكر بن قوتیة الحي الصناعي (الصخور 0براھیم، شارع 
السوداء) عین السبع ـ ا لدار البیضاء

انونیةاإلطالع على الوثائق الق

المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المحكمة المختصة
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٪30الضریبة على الشركات: النسبة االعتیادیة   
٪ ؛ نسبة 20الضریبة على القیمة المضافة: النسبة االعتیادیة 

٪  مطبقة على عملیات نقل السلع14
ام الضریبيظالن

لقانون نظرا لشكلھا القانوني، فإن الشركة تسیر بواسطة ا
الذي أصیر بظھیر رقم 20/05المغربي، وذلك تطبیقا لقانون 

17/95المكمل و المعدل للقانون 2008/05/23لتاریخ  18ــ08ــ1
.المتعلق بالشركات المجھولة.

نظرا لنشاطھا، فإن الشركة تخضع لعدة نصوص تشریعیة: قانون 
12لتاریخ  1ــ63ــ260المعدل و المكمل للضھیر رقم  16ــ99

المتعلق بالعربات على الطرقات. 1963نونبر 
المتعلق بنقل البضائع لفائدة اآلخرین و  2ــ03ــ169المرسوم رقم 

للحساب الخاص
الصادر عن وزارة التجھیز و النقل الذي  1744ــ03قرار رقم 

یحمل الموافقة على العقود النمودجیة المتعلقة بنقل السلع لفائدة 
قل البضائع دون سائقاآلخرین و بكراء عربات ن

مارس 5(1431لثامن عشر ربیع األول  733ــ10قرار رقم 
) الصادر عن وزارة االقتصاد و المالیة و الذي یحدد شروط 2010

تنظیم اختبار األھلیة المھنیة للحصول على رخصة معشر جمركي
المشكل للقانون التجاري. 15ــ95قانون  .

إضافة إلى ذلك بالنسبة للنقل الجوي:
التي تنظم العالقات القانونیة 1929اتفاقیة فارسوفیا لسنة 

لشركات النقل و مستعملي خطوطھم و التي تحدد من بین آخرین 
الوثیقة المستعملة ل.ط.ا   و مسؤولیة شركات النقل.

التي تنظم تطور المالحة الجویة الدولیة.1944اتفاقیة شیكاكو 
یة فارسوریا.اتفاقیة كواداالخارا التي تكمل اتفاق

البروتوكوالت اآلتیة: تم اصالح بعض فقرات اتفاقیة فارسوفیا 
، البروتوكوالت 1971بواسطة بروتوكول (كواتیماال المدینة ) سنة 

شتنبر  18، بروتوكول الھاي في 1975االربعة لمونریال لسنة 
1961شتنبر . 18، اتفاقیة كواتیماال ل 1955  

و التي تحمل توحید 1999ماي 28اتفاقیة مونریال الموقعة في 
بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي.

كذلك بالنسبة للنقل الطرقي:
في جنیف، 1956ماي 19االتفاقیة المسماة س.م.ر والموقعة في 

و المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع على الطرق.
الذي یعدل اتفاقیة س.م.ر السالفة 1978یولیوز 5بروتوكول 

كر.الذ  
إضافة إلى ذلك، بالنسبة للنقل البحري:

اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بنقل السلع عبر البحر (قواعد 
و التي تضع نظاما 1992ھامبورغ) التي دخلت حیز التنفیذ في 

قانونیا موحدا مطبقا على حقوق و واجبات الشاحنین، الناقلین، و 
ئع عبر البحر.المرسل إلیھم و ذلك في إطار عقد نقل البضا

قواعد الھاي ــ فیسبي التي تتحمل توحید بعض القواعد المتعلقة 
بوثیقة البضائع المشحونة.

اتفاقیة االمم المتحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي للسلع المنجز كلیا 
أو جزئیا عبر البحر (قواعد روتردام). و تكمل ھذه اإلتفاقیة و 

بقة المتعلقة بالنقل الدولي تعطي بدیال عصریا لالتفاقیات السا
للسلع عبر البحر، خاصة قواعد الھاي و ھامبورغ.

قرار وزارة المالیة و الخوصصة فیما یخص مزاولة نشاط المعشر 
غشت  24( 1421 1جمادى23بتاریخ  1070ــ  00الجمركي رقم 

2000)
بموجب إدراجھا في بورصة الدار البیضاء تخضع لجمیع االحكام 

التنظیمیة المتعلقة بالسوق المالیة وال سیما:القانونیة و 

النصوص التشریعیة
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شتنبر  21لیوم  211ــ 93ــ  1الظھیر الذي یحمل القانون رقم 
المتعلق ببورصة قیم الدار البیضاء المعدل و المكمل 1993

45ــ  06و  52ــ 01، 29ــ  00، 34ــ  96بالقوانین   
وزیر التنظیم العام لبورصة القیم المصادق علیھ من طرف قرار 

و 1998یولیوز 27لیوم  499ــ  98االقتصاد و المالیة رقم 
المعدل بقرار من وزیر االقتصاد و المالیة و الخوصصة و السیاحة 

. و تم تعدیل ھذا التنظیم 2001اكتوبر 30لیوم  1960ــ  01رقم 
الذي دخل حیز التنفیذ في نونبر 2004بواسطة تعدیل یوینو 

2008یولیوز 7لیوم  1268ــ  08م و بواسطة القرار رق2004
 1993شتنبر  21لیوم  1ــ  93ــ  212الظھیر الحامل للقانون رقم 

المتعلق بمجلس القیم المنقولة و بالمعلومات المفروضة من طرف 
الشركات التي تطلب اإلدخار بشكل عمومي كما ھو معدل و مكمل 

44ــ 06و  36ــ  05؛  23ــ  01بواسطة القانون   
لقیم المنقولة المصادق بواسطة قرار لوزیر جلس ام العام لمالنظا

2008أبریل 14لیوم  822ــ  08االقتصاد و المالیة رقم 
الذي یحمل 1997ینایر 9لیوم  1ــ  96ــ  246الظھیر رقم 

و المتعلقة بإنجاز مودع لھ  35ــ  96المصادقة على قانون رقم 
اب بعض القیم، معدل مركزي و بتأسیس نظام عام للتسجیل في حس

43ــ  02و مكمل بقانون   
النظام العام للمودع لھ المركزي المصادق علیھ من طرف قرار 

و 1998أبریل 16لیوم  932ــ  98وزیر االقتصاد و المالیة رقم 
المعدل بقرار وزیر االقتصاد و المالیة و الخوصصة و السیاحة رقم 

لیوم  77ــ  05ر رقم و القرا2001أكتوبر 30لیوم  1961ــ  01
2005مارس 17

المنقولة:دوریة مجلس القیم 
الذي یحمل 2004أبریل 21لیوم  1ــ  04ــ  21ظھیر رقم 

المتعلقة بالعروض العامة في  26ــ  03مصادقة على القانون رقم 
واسطة القانون ــــسوق البورصة المغربي كما ھو معدل و مكمل ب

46ــ  06  

الشركةمالبرأسالمتعلقةلوماتالمع)2

شكلعلىموزعةوكلیامحررةدرھمملیون24.3رتیمامالرأسیكونالراھنة،العملیةعشیة

.درھم100بتقدرإسمیةقیمةذاسھما243.750

2014یونیو30فيالمساھمةبنیة)2.1

:یليكما2014یونیونھایةفيتیمارمساھمةبنیةتتقدم

بالتصویتفيالحقومالالرأس
%

المحصلةاألسھمعدد المساھمینھویة

50,48% 123 048
M. Jean Charles PUECH

(père)
4,10% 10 000 Mme Cécile PUECH
5,13% 12 500 M. Olivier PUECH

4,21% 10 260 M. Jean-Charles PUECH (Fils)

0,08% 206 Mme Geneviève PUECH
5,13% 12 500 SCGPP

10,09% 24 595
HAKAM ABDELLATIF

FINANCE SA
20,78% 50 641 Divers actionnaires

100% 243 750 المجموع

تیمار:المصدر
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بحوزةكانتالتياألسھمعددأنإال.2011سنةفيالمالرأسفيالزیادةمنذتیمارمالرأسیتغیرلم

المساھماتیمثلالذيالمالرأسمن٪69.13أي،سھما168.514فيلیستقرانخفضشبویالعائلة

.للشركةالمباشرةوغیرالمباشرة

یقدرارتفاعسقفوصلتالتيوم.شفینانساللطیفعبدحكمبحوزةتیمارمالرأسمن٪10.09توجد

2011دجنبر02فيسھم2000باكتسابذلكو2011نھایة٪10ب

.التنظیميالھیكل)2.2

  عوامل الخطرالثالث : الجزء  

المخاطر المتعلقة بالقطاع.1

یة على الصعید العام مخاطر االقتصادال1.1

في أعقاب  الركود التجارة الدولیة بین الشركات األجنبیة والمغربیةأساسا باحتمال انخفاض  مخاطر تتعلـــق ھذه ال
الدولي.و المحلي 
نفتاح التي ترتبط بدورھا بدرجة االدول األجنبیة.بحجم  المبادالت مع " بصفة مباشرةارــــمــیــت"نشاط یرتبط 

االقتصاد الوطني والنمو االقتصادي الوطني والدولي.



21

االستراتیجیات االقتصادیة التي وضعتھا الحكومات المتعاقبة للمملكة تثبت استعدادھا لتشجیع فإن  مختلف ومع ذلك، 
وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقیع على عدة اتفاقیات من الخارج إلى الصعید القومي.  الصادرات ونقل الشركات األجنبیة

من و ھو ما من شأنھ تكتیف المبادالت و بالتالي الحاجیات للتجارة الحرة بین المغرب وشركائھا التجاریین الرئیسیین، 
حیث النقل والخدمات اللوجستیة.

االقتصادیین الرئیسیین ئھ ركود اقتصادي كبیر ودائم في المغرب وشركان خطر حدوث تجدر اإلشارة إلى أوأخیرا، 
  ا.ــــــمرجح حالیسیناریو غیر 

. مخاطر المنافسة1.2

شبكات مع تمتعھم بمھیكلینظھور منافسین جدد"أساسا حول ارــــمــیــتمحور خطر المنافسة بالنسبة  لشركة " ویت
التي تتوفر على  ممثلي الشركات متعددة الجنسیاتعبارة عن عادةھم منافسین ھؤالء المنظمة  على الصعید الدولي. 

"تـًـًفَعل  بصفة ارــــمــیــتشركة " ن أیضا أن جدر اإلشارة  أتسواء. الوموارد كبیرة جدا محلیا ودولیا على حد إمكانیات 
نافسیة.التات الضغوطھذهللتعامل مع إستباقیةرات تنافسیة خباإجراء استمستدیمة 

مع أن التصدیر. وو توزیع الخدمات اللوجستیة مجال وینعكس ھذا الضغط التنافسي أیضا في ظھور شركات جدیدة في
نوعیة خول تطویرن ھذه الشركات ت. حیث أأیضا میزة ھامة." فإنھ یشكل ارــــمــیــتشركة " ھذا یمثل خطرا على 

  .االزبائن المستھدفة وطنیا و دولیشبكة وتوسیع القطاع رة في تحسین صوتساھم الخدمات المقدمة للعمالء و

" تضلع في تفعیل  ارــــمــیــتفإن شركة " شبكة واسعة وقویة في الخارج،تفعیل ألھمیة منھا عالوة على ذلك، وإدراكا 
علقة بنشاط شركائھا  المتشحنلتتكفل بعملیات العدید من الشركات الموجودة في أوروبا، آسیا وحول العالمشراكات مع ال

  .امثلھم محلیت دولیة  شبكةتھم  بعضویالمتمثلة في تنافسیةتھم المیز، وبالتالي مواجھةو إلیھ المغربمن

. المخاطر المتعلقة بالشركة2
. خطر العمالء2.1

ھذا الخطر لكن .الزبناءبعض عدم سداد الدیون أو فشل خطر "ارــــمــیــتشركة " واجھ خدمات تأي شركةھا مثل مثل
:التالیة عواملانظرا للمحدودیبقى 

  ؛الكبرى الشركات الوطنیة واألجنبیةمن أبرز  ونتكونیالذین عادة ما زبنائھانوعیة توقیع تمیز•
سترداد الدیون المستحقة.فاعلة إل وضع إجراءات•

ھا.على نتائجھا من شأنھ التأثیر فشل نھائي ملحوظ  في استخالص  مدیونیتأيحتى اآلن، لم تسجل الشركة 

بحجم ملحوظ لبعض العمالء . المخاطر المتعلقة 2.2
المحصلة مع المبیعاتحجم  ٪ 17 ھذا السیاق قدر بالزبائن. فيمعمالت مھم مع بعض م"رقارــــمــیــتتحقق شركة " 

التركیز إلى انخفاض مستوى قد یؤدي و . 2013 سنة  و2011الفترة الممتدة من سنة عمالء للشركة بین 10أكبر 
الجھود بفضل ھذا الخطر .  حالیا یتم العمل على الحد من عمالءأحد ھؤالء العقود مع تم فسخ في حجم أعمال الشركة إذا 

یع قاعدة العمالء.وسلت"ارــــمــیــتالتسویقیة  المبذولة  من طرف  فریق مبیعات شركة " 

عقود الشراكة بفسخ . المخاطر المتعلقة 2.3
.(PANALPINA)معمالت مھم جدا  مع شركائھا األجانب  و بالخصوص م"رقارــــمــیــتتحقق  شركة " 
أن مــــالت.  وتجدر باإلشارة ، ارقم المعفي ملحوظ  ؤدي إلى انخفاض د مع ھؤالء الشركاء  قد یقو كل فسخ ألي ع

التي تتمتع شركة رب أسفرت عن سحب التمثیل الحصري في المغ(PANALPINA)إنشاء ممثل محلي لشركة  قرار 
تھا التجاریة تخول لھا التعویض وسمعحلیة ومع ذلك، فإن الوضع التنافسي في السوق المفي الماضي."ارــــمــیــت"

  ة.محلیالشركاء اآلخرین المھمین في السوق الاآلني ألي فسخ شراكة قد یطرأ لھا مع

ات العمالیة الصراعبالمتعلقة مخاطرال.2.4
حركات إحتجاجیةو الشركةة بحیث من الوارد أن تواجھ نقابی" ممثلین بھیئة ارــــمــیــتجمیع عملة و موظفي شركة " 

من شأنھا أن تعرقل حسن سیر أنشطتھا.ات ضرابإ
بق للشركة أن تعرضت في ءة و لم یسبنامبنیة على وأسس ومع ذلك، فإن العالقة بین مسؤولي الشركة وممثلي النقابات 

جمیع القرارات الرئیسیة حول الظروف في  ظفین . كما أن إعتماد سیاسة  تشریك  الموبات واسعة النطاقاضرالماضي إل
معیقة للسیر العادي للشركة .لتجنب حركة اجتماعیة أدت العمل واألجور



22

الصعبة العملةالمتعلقة بمخاطر ال.2.5
من الیورو والدوالر. وبالتالي الصعبة أساسا  لعملة" باارــــمــیــتلشركة " البیع والشراءمن عملیاتكبیر جزء یسجل 

.مقابل الدرھم على نتائج الشركةالوارد أن تؤثر التغییرات الطارئة في  أسعار الصرف 

العقود ت أسعار الصرف كلتغطیة تقلباالبنوك المحلیةلدى اآللیاتعض بتبقى ذات یعد محدود نظرا لتواجد طر اخماله ھذ
.اآلجلة

. المخاطر المالیة2.6
." ذات القیمة الصافیة السلبیة قد تستلزم تكوین احتیاط إضافيارــــمــیــتة  لشركة " المباشرالمساھمات بعض 

لة والتي تكتسي صبغة اضطراریة  و شامومع ذلك، فإن الشركة واثقة بشأن انتعاش الوضع من الشركات التابعة لھا
على مدى السنوات القادمة."ارــــمــیــت"حسن سیر العمل في مجموعةل

المتعلقة بصیغة رأس المالمخاطر ال3

"، من الممكن أن یطرأ تغییر في ھیكلة ٍرأسمالھا ، مما قد ارــــمــیــتلشركة " باإلضافة إلى المخاطر المحددة لنشاط

تھاتوى فریق إداریتسبب في تغییرات على مس
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المرفقاتالجزء الرابع :

فــــــــــــــــــدات و التكالیــــــــــاب العائــــــــــــحس

2014e 30.06.2014 2013 30.06.2013 2012 2011 درھمبملیون

236,13 124,94 223,1 108,5 213,69 183,65 االستغاللمنتجات

178,23 92,72 164,91 79,4 154,47 134,88 االستغاللتحمالت

57,9 32,21 57,5 29,2 57,7 48,2 المضافةالقیمة

2,31 1,14 2,43 0,8 1,5 0,99 الرسوموالضرائب

42,25 20,63 38,46 17,2 34,18 29,25 المستخدمینعنتحمالت

1 0,21 0,43 0,2 0,43 0,66 أخرىإستغاللمنتوجات

2,57 0,02 0,7 0,2 1,53 0,53 اإلستغاللاستئنافات

5,13 2,77 5,81 2,8 7,71 5,57 االستغاللتتخصیصا

10,11 7,47 11,1 8,3 15,4 12,3 االستغاللنتائج

3,07 0,7 1,93 1,5 2,1 1,44 مالیةمنتوجات

13,8 1,67 18,17 2,0 3,99 2,95 مالیةتحمالت

-10,74 -0,97 -16,25 -0,5 -1,89 -1,51 المالیةالنتیجة

-0,63 6,5 -5,2 7,8 13,5 10,8 الجاریةالنتیجة

9,12 1,27 23,73 3,8 1,91 2,94 جاریةغیرمنتوجات

5,32 1,16 7,59 3,3 1,67 1,51 جاریةغیرتحمالت

3,8 0,11 16,14 0,5 0,24 1,42 جاریةالغیرالنتیجة

3,17 6,61 11 8,3 13,8 12,2 الضریبةقبلالنتیجة

-1,24 1,98 3,58 2,5 4,46 4,1 النتائجعلىالضریبة

1,93 4,6 7,4 5,8 9,3 8,1 الصافیةالنتیجة
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الحصیلـــــــــــــــــــــــة

2014 30.06.2014 30.06.2013 2012 2011 درھمبملیون

1 0,3 0,4 0,7 0,9 للتقییمخاضعةغیرتثبیتات

3 3,3 3,6 4,4 5,3 مادیةغیرتثبیتات

5 8,5 7,1 11,7 10,8 مادیةتثبیتات

49 48,2 43,1 52,5 31 مالیةتثبیتات

0 0,1 0 0 0 األصول–للتحویلاضعةالخالفوارق

59 60,5 54,2 69,3 48 المتبثةاألصول

0 0 0 0 0 المخزون

130 122,2 129,7 107,9 96,9 المتداولةاألصولدیون

4 األصولعنالتسویةحسابات

0 0 0,2 0,5 0,9 األصول-للتحویلالخاضعةالفوارق

6 3,3 22,4 1,8 1,9 السیولة

134 122,2 129,8 108,4 97,8 المتداولةاألصول

198,45 199,8 206,5 179,5 147,7 ولـــــــــــــــــــــاألصوعــــــــــــــمجم

89,52 92,2 89,5 84,1 76,8 الصافیةالرسامیل

24,38 24,4 24,4 24,4 24,4 االجتماعيالرأسمال

25,14 25,1 25,1 25,1 25,1 األسھمإصدارعالوة

0 0 0 0 0 التقییمإعادةفوارق

2,44 2,4 2,4 2 1,6 القانونياالحتیاطي

0,63 0,6 0,6 0,6 0,6 أخرىاحتیاطات

35 35 29,6 22,7 16,9 جدیدمنالمجموعإرجاء

1,93 4,6 7,4 9,3 8,1 المالیةللسنةالصافیةالنتائج

1,09 0 0 0 0 التمویلدیون

3,76 1,9 2,7 5,8 8,3 لتمویلادیون

0 4,2 3,5 2,5 2,9 التحمالتواآلفاتعنةالدائماالحتیاطات

94,37 98,4 95,8 92,3 87,9 الدائمالتموین

70,13 62,5 72,2 64,3 51 المتداولةالخصوم

68,93 61,2 70,7 63 49,1 المتداولةالخصوممدیونیة

30,12 34,3 42,7 32,7 23,4 المزودون

1,06 0,1 0,6 0 0,2 الزبائن

2,23 2,6 2,3 1,7 1 المستخدمون

13,87 15,6 14,9 12,1 11,8 االجتماعیةالمنظماتوالدولة

1,28 0,9 1,1 0,3 0 للمساھمینالجاريالحساب

17,18 2,4 7 13,2 12 آخروندائنون

3,19 5,3 2,2 2,9 0,8 الخصومتسویةحسابات

0,92 1,3 1,4 1,3 1,8 التحمالتواألضرارعنأخرىاحتیاطات

0,28 0 0,1 0 0,1 الخصومحویلتفوارق

34 38,9 38,5 22,9 8,8 المكشوفعلىالسحب

198,45 199,8 206,5 179,5 147,7 لخـــــــــصـــــــوماوعــــــــــــــمجم
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ھــــیـــبـــنـــت

رقمالمرجعتحتالمنقولةالقیممجلسطرفمنعلیھاالمؤشرالمعلوماتمذكرةمنجزءاإالالذكرالسالفةالمعلوماتتمثلال

VI/EM/004/2015تحتالموضوعةالمعلوماتمذكرةمجموعبقراءةالمنقولةالقیممجلسیوصيو.2015مارس 23فيالمؤرخ

.باللغة الفرنسیةالعمومإشارة




