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   2012 دجنبر 19الدار البيضاء في 
 
 

  12/159اإلشعار رقم 
  للتنمية العقاريةبإصدار أليانس  المتعلق

   القتراض سندي قابل للتسديد في شكل أسهم
 

  08/11/2012بتاريخ  18/12إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  08/11/2012بتاريخ  VI/EM/039/2012تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

  
المعدل  ،المتعلق ببورصة القيم ،1993شتنبر  21المؤرخ في  1-93- 211بناء على الظهير بمثابة قانون رقم 

مكرر  14مكرر و 7، وخاصة المادتين  45- 06و 52-01و  29-00و 34-96والمتمم بمقتضى القوانين رقم 
  منه، 

  
مصادقة عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد بناء على مقتضيات النظام األساسي لبورصة القيم، الذي تمت ال

آما تم تعديله وتتميمه بواسطة قرارا وزير االقتصاد  2008يوليوز  7المؤرخ في  1268-08والمالية رقم 
 3.8.7و 3.8.5و 3.8.4و 1.1.12 وخاصة المادتين 2010أبريل  7بتاريخ الصادر  1156-10والمالية رقم 

  .  منه
  

   مادة فريدة
 

  ةةإطار العمليإطار العملي  ))11
  

  اإلطار التعاقدي للتوظيفاإلطار التعاقدي للتوظيف  ••
 

ال ينص الحق العام في المغرب على إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم، حيث أن فئة السندات 
إن إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في . المتعلق بالشرآات المساهمة 17-95هته غير واردة في القانون رقم 

ي غياب مقتضيات قانونية خاصة  لحكم عقد إصدار ومختلف مقتضيات القانون شكل أسهم تخضع بشكل مزدوج ف
وخاصة تلك المتعلقة بزيادة رأس المال وبإصدار السندات االقتراضية الكالسيكية وآذا بإصدار  17-95رقم 

  .  السندات االقتراضية القابلة للتحويل في شكل أسهم
ابق قانونا إصدار سندات اقتراضية آالسيكية التي يلتزم مكتتبوها طندات قابلة للتسديد في شكل أسهم يإن إصدار س

بالعمل على أن التسديد لهم حصريا في شكل أسهم  –عن طريق عقد إصدار خاص يربطهم بالشرآة المصدرة  –
في الزيادة في رأس المال المخصصة لحاملي السندات االقتراضية القابلة  ،في تاريخ التسديد ،عن طريق االآتتاب
  . للتسديد في شكل أسهم

  
بالزيادة في ينص عقد اإلصدار إذن في تاريخ تسديد سندات االقتراض على التزام شرآة أليانس للتنمية العقارية 

حاملي السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم في أي حال من األحوال أن يطالبوا ل ال يمكن. رأس المال
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مدة استحقاق السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل  طيلةُمصدر عن المبادرة آما يمتنع ال. بتسديدها نضا
  . أسهم إلى تسديدها مسبقا

  
يوازي التوقيع على ورقة االآتتاب و. ُيلحق عقد اإلصدار بالمذآرة اإلخبارية التي يؤشر عليها مجلس القيم المنقولة

المشترين الجدد للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في  فيُيفترض حيث . انضماما إلى عقد اإلصدار المذآور
  .بمقتضيات عقد اإلصدار قبولهمشكل أسهم  في السوق الثانوي 

  
  آيفيات الترخيص إلصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهمآيفيات الترخيص إلصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم  ••

 
 

، برئاسة محمد العلمي النفاخ 2012غشت  02لقد وافق مجلس إدارة أليانس للتنمية العقارية الذي عقد اجتماعه في 
مليون درهم وقرر استدعاء  1 500لزرق، على إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم بمبلغ أقصاه 

لتسديد  ةالجمع العام غير العادي للترخيص إلصدار سندات قابلة للتسديد في شكل أسهم وإصدار أسهم جديد
د في شكل أسهم من أجل توفير رؤوس أموال دائمة لمجموعة أليانس تمكنها من السندات االقتراضية القابلة للتسدي

  . 2013تمويل جزء من برنامجها التنموي لسنة 
  

وهو يبت حسب  2012شتنبر  07إن الجمع العام غير العادي لمساهمي شرآة أليانس للتنمية العقارية انعقد بتاريخ 
وبعد اطالعه على تقرير مجلس اإلدارة  ،موع العامة غير العاديةشروط النصاب واألغلبية المتطلبة بالنسبة للج

 المتعلق17-95يها من القانون رقم وما يل 292لمندوبي الحسابات قرر تطبيقا لمقتضيات المادة والتقرير الخاص 
ي ، إصدار اقتراض سندي بمبلغ إجمال20-05بالشرآات المساهمة، آما تم تعديله وتتميمه بواسطة القانون رقم 

درهم مقسم إلى عدد من السندات االقتراضية القابلة للتسديد ) 1 500 000 000(أقصاه مليار وخمسمائة مليون 
درهم لكل سند، ) 100(سند بقيمة إسمية قدرها مائة ) 15 000 000(في شكل أسهم أقصاه خمسة عشر مليون 

  . أو غير مسعرة في بورصة الدار البيضاء/مسعرة و
  

  : وط وآيفيات االقتراض السندي التاليةآما أنه تبنى شر
خمسة عشر مليون  لسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الواجب إصداره هواألقصى ل عددال -

 سند؛ ) 15 000 000(
 درهم لكل سند؛) 100(تقدر القيمة اإلسمية للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم بمائة  -
درهم للوحدة، ) 100(قتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم بالتكافؤ، أي بثمن مائة تصدر السندات اال -

 تدفع قيمتها مرة واحدة في يوم اآتتابها؛ 
سيتم تسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم وذلك في شكل أسهم جديدة للشرآة تصدر  -

  بق لتاريخ االستحقاق؛تحديد تكافؤ التسديد المطافي تاريخ  يحددبثمن 
سيساوي ثمن إصدار سهم للسعر المتوسط الُمرجح ألسهم الشرآة خالل الثالثة أشهر السابقة لتاريخ  -

تحديد تكافؤ التسديد المطابق لتاريخ استحقاق السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الذي 
مجلس اإلدارة، ثم يتم جبره في العدد الكامل  يحدده %20ال يمكن أن يتجاوز يطبق عليه انخفاض السوم 

المتعلق  17-95من القانون رقم  185وتطبيقا للمادة  –على أي حال  –األعلى، مع التأآيد على أنه 
، لن يقل ثمن اإلصدار عن 20- 05بالشرآات المساهمة، آما تم تعديله وتتميمه بواسطة القانون رقم 

 القيمة اإلسمية ألسهم الشرآة؛
ل اآتتاب السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم سيتم منح حقوق تفضيلية لالآتتاب من أج -

لمساهمي الشرآة بحساب حق تفضيلي واحد في االآتتاب لكل سهم  بشكل قابل أو غير قابل للتخفيض
 موجود؛

ألقصى لالقتراض عند االقتضاء، يقرر الجمع العام غير العادي على أنه يمكن حصر المبلغ اإلجمالي ا -
درهم، في المبلغ المكتتب فعليا، ) 1 500 000 000(السندي المذآور أعاله، أي مليار وخمسمائة مليون 

وفي هذه الحالة ستتخذ الشرآة اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان وحماية مصالح المكتتبين، وخاصة 
 عن طريق إعمال تمويالت بديلة؛ 
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ية القابلة للتسديد في شكل أسهم من طرف مجلس اإلدارة دون إمكانية يحدد استحقاق السندات االقتراض -
 .  تجاوز مدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي الذي يرخص للعملية

  
المتعلق بالشرآات المساهمة،  17-95من القانون رقم  294فوض نفس الجمع أعاله لمجلس اإلدارة طبقا للمادة 

  : الصالحيات الضرورية لغرض 20-05تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم  آما تم
 السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم؛ إصدار شريحة أو عدة شرائح مرة أو عدة مرات من  -
 تحرير ورقة االآتتاب في السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم؛  -
يمكن اختتام فترة االآتتاب هذه مسبقا ودون أنه تام االآتتاب، مع التأآيد على تحديد تواريخ افتتاح واخت -

 إشعار مسبق، بمجرد ممارسة آل الحقوق التفضيلية لالآتتاب بشكل غير قابل للتخفيض؛ 
حصر آيفيات وخصائص السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم غير تلك التي حددها الجمع  -

على السندات االقتراضية  الفائدة وسعر تخفيض السوم المطبقيندي وخصوصا تحديد سعر العام غير العا
بشأن تسعير أو القابلة للتسديد في شكل أسهم، وعند االقتضاء الشريحات الخاصة حسب ما سيتم تقريره 

 عدم تسعير هذه السندات؛
وقبض قيمتها ومعاينة آل دفع لقيمة  جمع االآتتابات في السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم -

األسهم بواسطة تقدمة نقدية وختم االآتتاب، مسبقا عند االقتضاء، بمجرد اآتتاب آل الحقوق التفضيلية 
لالآتتاب بشكل غير قابل للتخفيض، واتخاذ آافة التدابير المفيدة واإلجراءات الالزمة لإلنجاز التام لعملية 

 قابلة للتسديد في شكل أسهم؛إصدار السندات االقتراضية ال
التوقيع على عقد إصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الذي صادق الجمع العام غير  -

 العادي على شروطه وآيفياته باسم الشرآة ولحسابها؛ 
افتتاح وآيل مؤقت للدائنين السنديين ضمن األشخاص المؤهلين لممارسة مهام وآيل أعمال بمجرد  تعيين -

المتعلق بالشرآات  17-95، من القانون رقم 2، الفقرة 300االآتتاب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 
 .20-05بمقتضى القانون رقم  وتعديلهالمساهمة، آما تم تتميمه 

المتعلق بالشرآات المساهمة، آما  17-95وما يليها من القانون رقم  182طبقا لمقتضيات المادة و فضال عن ذلك
فإن الجمع العام غير العادي وبعد اطالعه على تقرير مجلس ، 20-05بمقتضى القانون رقم  وتعديلهتتميمه  تم

المذآور ومعاينته  17-95من القانون رقم  192اإلدارة والتقرير الخاص لمندوبي الحسابات المحررين طبقا للمادة 
  :على أنه تم دفع مجموع رأسمال الشرآة

زيادة في رأس المال مرة واحدة أو عدة مرات، بمبلغ إجمالي أقصاه مليار أذن لمجلس اإلدارة بال -
" األسهم"المسماة بشكل جماعي (درهم، عن طريق إصدار أسهم ) 1.500.000.000(وخمسمائة مليون 

درهم للسهم الواحد، تسديدا للسندات االقتراضية ) 100( مائة، بقيمة اسمية قدرها ")السهم"وبشكل فردي 
 لتسديد في شكل أسهم بالثمن الذي سيتم تحديده حسب شروط الجمع العام غير العادي؛القابلة ل

القابلة  وقرر حذف حق االآتتاب التفضيلي المخصص للمساهمين لفائدة حاملي السندات االقتراضية -
 المتعلق بالشرآات المساهمة، 17-95من القانون رقم  189مادة ا الي تنص عليهللتسديد في شكل أسهم الت

وعليه فإن االآتتاب في السندات االقتراضية القابلة . 20-05بمقتضى القانون رقم  وتعديلهآما تم تتميمه 
للتسديد في شكل أسهم التي قرر الجمع العام غير العادي أعاله إصدارها تستوجب االآتتاب تلقائيا في 

 .ي شكل أسهماألسهم الواجب إصدارها تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد ف
وسيتم دفع مجموع قيمة األسهم الصادرة بمجرد اآتتابها باعتماد مبلغ السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل 

  .أسهم وذلك على سبيل المقاصة
المتعلق بالشرآات المساهمة، آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون  17- 95من القانون رقم  186وطبقا للمادة 

  :  ، فإن الجمع فوض لمجلس اإلدارة الصالحيات الضرورية لكي20-05رقم 
يحدد الكيفيات والخصائص األخرى للزيادة في رأسمال الشرآة، وخاصة تحديد ثمن إصدار األسهم طبقا  -

 لبنود القرار األول؛
آافة السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم، واتخاذ  جمع اآتتابات األسهم عن طريق تسديد -

 التدابير المفيدة واإلجراءات الالزمة لإلنجاز التام لعملية إصدار األسهم المذآورة؛
حسب الشروط التي  معاينة عدد األسهم الصادرة تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم -

 ؛ ينص عليها القانون 
 معاينة اإلنجاز التام للزيادة الموالية في رأس المال؛  -
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 عديل النظام األساسي للشرآة نتيجة لذلك؛ ت -
وعموما أآثر اتخاذ آافة التدابير المفيدة واإلجراءات الالزمة لإلنجاز التام للزيادة في رأس المال وتقييد  -

 . األسهم في نشرة سومات بورصة الدار البيضاء
  

 07مجلس اإلدارة المجتمع في فقد حدد  2012شتنبر  07لتفويضات صالحيات الجمع العام المنعقد بتاريخ طبقا 
آيفيات إصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم من طرف شرآة أليانس للتنمية  2012نونبر 

  : العقارية التالية
 مبلغ اإلصدار هو مليار درهم؛  -
  ؛ )10.000.000(عدد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم هو عشرة ماليين  -
درهم للسهم ) 100(قدر القيمة االسمية للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم في مبلغ مائة ت -

 الواحد؛ 
درهم للوحدة، ) 100(ثمن مائة تسديد في شكل أسهم بالتكافؤ، أي بتصدر السندات االقتراضية القابلة لل -

 مدفوعة القيمة ومرة واحدة في يوم اآتتابها؛ 
 ندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم عند استحقاقها، أي سنتين وثمانية أشهر؛سيتم تسديد الس -
سعر الفائدة قار ويساوي سعر سندات الخزينة باستحقاق سنتين وثمانية أشهر، يحدد في المنحى الثانوي  -

 ؛  اسيةنقطة أس 230، زائد مكافأة المخاطرة ب 2012نونبر  20آما سيعلن عنه بنك المغرب بتاريخ 
السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم وذلك في شكل أسهم جديدة للشرآة تصدر بثمن تسدد  -

 ؛ السندات ستحقاقتكافؤ التسديد المطابق لتاريخ اسيتم تحديده في تاريخ تحديد 
الثالثة  سيساوي ثمن إصدار سهم للسعر المتوسط الُمرجح ألسهم شرآة أليانس للتنمية العقارية خالل -

أشهر السابقة لتاريخ تحديد تكافؤ التسديد الذي يظهر في السوق المرآزي لبورصة الدار البيضاء والذي 
 –، ثم يتم جبره في العدد الكامل األعلى، مع التأآيد على أنه  %20يطبق عليه انخفاض السوم بنسبة 

بالشرآات المساهمة، آما تم تعديله المتعلق  17-95من القانون رقم  185وتطبيقا للمادة  –على أي حال 
 ، لن يقل ثمن اإلصدار عن القيمة اإلسمية ألسهم الشرآة؛20-05وتتميمه بواسطة القانون رقم 

من أجل اآتتاب السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم سيتم منح حقوق تفضيلية لالآتتاب  -
حساب حق تفضيلي واحد في االآتتاب لكل سهم بشكل قابل أو غير قابل للتخفيض لمساهمي الشرآة ب

 موجود؛
عند االقتضاء، يقرر الجمع العام غير العادي على أنه يمكن حصر المبلغ اإلجمالي األقصى لالقتراض  -

درهم، في المبلغ المكتتب فعليا، ) 1 500 000 000(السندي المذآور أعاله، أي مليار وخمسمائة مليون 
آة اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان وحماية مصالح المكتتبين، وخاصة وفي هذه الحالة ستتخذ الشر

  عن طريق إعمال تمويالت بديلة؛ 
، وذلك طبقا مهام وآيل أعمالتعيين وآيل مؤقت للدائنين السنديين ضمن األشخاص المؤهلين لممارسة  -

مساهمة، آما تم تتميمه المتعلق بالشرآات ال 17-95، من القانون رقم 2، الفقرة 300لمقتضيات المادة 
 .20-05وتعديله بمقتضى القانون رقم 

توقيع الرئيس على عقد إصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الذي صادق الجمع العام  -
 ، باسم الشرآة ولحسابها؛2012شتنبر  7غير العادي لمساهمي الشرآة على شروطه وآيفياته، بتاريخ 

  
 السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهمراءات المتخذة بالنسبة لحاملي الكيفيات واإلج •

  
، بعد االستماع لتالوة تقرير مجلس اإلدارة الذي يذآر 2012نونبر  05إن الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 

أسهم جديدة أصدرتها سند اقتراضي قابل للتحويل إلى  182 000، 2010مارس  05بأن الشرآة قد أصدرت في 
تي تنص عليها بأن الفترة ال، مكتتبة آليا، آما يذآر ")لتحويل إلى أسهملالسندات االقتراضية القابلة ("الشرآة 

لممارسة حق ولوج   VI/EM/006/2010المذآرة اإلخبارية التي أشر عليها مجلس القيم المنقولة تحت رقم 
، آما تم تعديله وتتميمه 17 17-95من القانون رقم  320تضيات للمادة رأس المال لم ُتفتتح بعد، يقرر تطبيقا لمق

سند اقتراضي قابل للتحويل إلى أسهم في  182  000، االحتفاظ بحقوق اآتتاب حاملي 20-05بواسطة القانون رقم 
مع العام التي قررها الجإطار عملية إصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الخاصة بالشرآة 

، والسماح لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم الذين 2012شتنبر  7ي المنعقد في غير العاد
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بشكل غير قابل للتخفيض في األسهم الجديدة للشرآة التي يقبلون على ممارسة حقوقهم في التحويل بأن يكتتبوا 
ب نفس نفس الكميات أو الِنسب وآذا حسبصصة لهم، سيتم إصدارها في إطار الزيادة في رأس المال المخ

ما يتعلق بالتمتع إال إذا ما آانوا مساهمين خالل الزيادة في رأس المال تسديدا للسندات  ءباستثناالشروط، 
  ). 2012شتنبر  7التي قررها الجمع العام غير العادي في (االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم 

مجلس اإلدارة بالزيادة في رأس المال عن طريق إصدار عدد أقصاه مائة وواحد وستين ألفا يأذن الجمع العام ل
درهم للسهم الواحد، بنفس الثمن الذي سيتم به ) 100(ومائة وسبعة وخمسين سهما، بقيمة اسمية قدرها مائة 

  . إصدار األسهم تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم
من  189لمادة قرر الجمع العام إلغاء الحق التفضيلي لالآتتاب المخصص للمساهمين والذي تنص عليه اوبالتالي 

، لفائدة 20-05المتعلق بالشرآات المساهمة، آما تم تتميمه وتعديله بواسطة القانون رقم  17-95القانون رقم 
تصر مبلغ الزيادة في رأس المال المذآورة بأن يقآما قرر . حاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم

المخصصة لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم على المبلغ المكتتب فعليا من طرف حاملي هذه 
  . السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم

إصدار عدد  من األسهم أقصاه وعليه فقد أذن الجمع العام لمجلس اإلدارة بالزيادة في رأس المال عن طريق 
  . سهما 161 157

  
 أهداف العملية )2

  
مليون درهم في إطار تمويل المخطط  1000يندرج إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم بمبلغ 

  . حيث سيخصص عائد هذا اإلصدار إلى تأمين حاجيات المجموعة من األموال الخاصة. التنموي لمجموعة أليانس
  :ل هذه العملية تهدف الشرآة خاصة إلىمن خال

   

 ؛2013تمويل برامجها العقارية خالل سنة  -

 شراء وعاء عقاري إضافي في األقطاب الحضرية الكبرى للمغرب؛  -

 العقار المعد للسكن؛ مواآبة نمو أنشطتها في السكن االجتماعي و -

  . تعزيز رؤوس األموال الخاصة للمجموعة -

  
ئد إصدار السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم من طرف مجموعة أليانس تفصيل برنامج استعمال عا

  :  هو آالتالي
  

التخصيص   بمليون درهم 
 140  عمليات على رأس المال 

 710  شراء األراضي 
 150  استعماالت أخرى 

 1000  المجموع 
  

 حقوق حاملي السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم )3
  

  الحفاظ على حقوق حاملي السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم  . أ
  

متداولة فسيتم الحفاظ على حقوق حاملي هذه السندات  السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهمما دامت 
ضية القابلة السندات االقترامن عقد إصدار  6وضبطها من طرف الشرآة، طبقا لمقتضيات المادة وحمايتها 

الملحق إلى المذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة، آما تمت  للتسديد في شكل أسهم
   . 2012نونبر  07المصادقة على العقد المذآور من طرف مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

  : ينص هذا األخير على أنه
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ية قيمة منقولة أخرى مما يعطي الحق في إصدار أسهم في حالة إصدار أسهم يتعين اآتتابها نضا أو أ 
 : الشرآة تكون مشتملة على الحفاظ على الحق التفضيلي لالآتتاب الخاص بالمساهمين

لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم بأن يكتتبوا في تاريخ يجب على الشرآة أن تسمح  -
ة في قيم منقولة صادرة بعد سهم أو بصفة عامبل للتخفيض في أاالستحقاق على أبعد تقدير وبشكل غير قا

لحقهم التفضيلي في االآتتاب، حسب نفس النسب وآذا حسب نفس الشروط، باستثناء ممارسة المساهمين 
وهكذا يتعين على الجمع العام غير . التمتع، آما لو آانوا مساهمين وقت اإلصدارات المذآورةبما يتعلق 

لشرآة الذي سيقرر بشأن إصدار مثل هذه القيم المنقولة البت في إصدار تكميلي العادي لمساهمي ا
 مخصص لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم؛ 

يجب على الشرآة أن تعلم حاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم بواسطة  فضال عن ذلك -
نونية قبل بداية العملية المرتقبة بطبيعة القيم المنقولة الواجب إشعار يعلن عنه في جريدة إعالنات قا

، وآذا التدابير التي قد تكون اتخذتها للحفاظ على حقوق رها وثمن االآتتاب وشروط ممارستهإصدا
   .   حاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم

نقولة التي تعطي الحق في إصدار أسهم الشرآة، مع أسهم يتعين اآتتابها نضا أو أية قيم مفي حالة إصدار  
 : إلغاء الحق التفضيلي في االآتتاب الخاص بالمساهمين، يجب على الشرآة حسب اختيارها

جعل الجمع العام لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم يصادق على العملية حسب نفس  -
 على العملية؛ شروط الجمع العام للمساهمين الذي صادق 

السماح لحاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم بأن يكتتبوا في تاريخ االستحقاق على أبعد  -
، تعطي الحق في إصدار أسهمتقدير وبشكل غير قابل للتخفيض في أسهم أو بصفة عامة في قيم منقولة 

لتمتع، آما لو آانوا مساهمين وقت ابحسب نفس النسب وآذا حسب نفس الشروط، باستثناء ما يتعلق 
   .وآما لو لم يتم إلغاء حقوقهم التفضيلية في االآتتاب اإلصدارات المذآورة

وهكذا يتعين على الجمع العام غير العادي لمساهمي الشرآة الذي سيقرر بشأن إصدار مثل هذه القيم  -
 .  لقابلة للتحويل إلى أسهمالمنقولة البت في إصدار تكميلي مخصص لحاملي السندات االقتراضية ا

فضال عن ذلك يجب على الشرآة أن تعلم حاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم بواسطة  -
إشعار يعلن عنه في جريدة إعالنات قانونية قبل بداية العملية المرتقبة بطبيعة القيم المنقولة الواجب 

التدابير التي قد تكون اتخذتها للحفاظ على حقوق  ، وآذاالآتتاب وشروط ممارستهإصدارها وثمن ا
 .     حاملي السندات االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم

تأسيس شرآة جديدة مع في حالة إدماج الشرآة عن طريق االستيعاب أو مشارآتها في إدماج عن طريق  
 : شرآة واحدة أو عدة شرآات

لُمستوعبة، أو الشرآات األخرى المشارآة في تأسيس شرآة سيخضع اإلدماج للموافقة المسبقة للشرآة ا -
جديدة عن طريق اإلدماج، وتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم عن طريق إصدار 

 .  أسهم جديدة للشرآة المستوعبة أو الشرآة الجديدة
ي شكل أسهم الخاصة بالشرآة سيتم بذلك تحديد قواعد تسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد ف 

 المستوعبة أو الجديدة بتصحيح نسبة التبادل بين أسهم الشرآة وأسهم الشرآة المستوعبة أو الجديدة؛ 
 . ستحل هذه الشرآة محل الشرآة في تطبيق هذا اإلشعار 

يد في شكل للتسدللمصادقة المسبقة للجمع العام لحاملي السندات االقتراضية القابلة سيخضع اإلدماج آذلك  -
 .  أسهم

على عملية للتسديد في شكل أسهم في حالة عدم مصادقة الجمع العام لحاملي السندات االقتراضية القابلة  
المتعلق بالشرآات المساهمة أو في حالة عدم  17-5من القانون رقم  323مشروع اإلدماج طبقا للمادة 

من القانون  241تصبح مقتضيات المادة  تمكنه من التداول بشكل صحيح لعدم تحقق النصاب المطلوب،
 .   المتعلق بالشرآات المساهمة قابلة للتطبيق

في حالة تخفيض رأس المال المعلل بخسارات الذي سيتم عن طريق تقليص إما المبلغ االسمي لألسهم أو  
التسديد  عندللتسديد في شكل أسهم عدد هذه األخيرة، ستنخفض حقوق حاملي السندات االقتراضية القابلة 

نتيجة لذلك، آما لو آان حاملو السندات أولئك مساهمين منذ تاريخ إصدار السندات  في شكل أسهم
 االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم؛  

من ناحية أخرى تمتنع الشرآة عن استخماد القيمة االسمية ألسهمها أو عن خفضها عن طريق التسديد أو  
  . تعديل توزيع األرباح بواسطة



7 
 

 تجميع الدائنين السنديين في آتل  . أ
  

المتعلق بالشرآات المساهمة، آما تم تتميمه وتعديله  17-95القانون رقم وما يليها من  299طبقا لمقتضيات المادة 
سيتم تجميع حاملي السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم بقوة القانون  ،20- 05بواسطة القانون رقم 

   . الحهم المشترآة في آتلة تختص بالشخصية المعنويةللدفاع عن مص
سيجتمع حاملو السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم هؤالء في جمع عام عادي، داخل أجل سنة واحدة 
ابتداء من افتتاح االآتتاب وثالثين يوما آأبعد تقدير قبل أول استخماد متوقع، بغرض تعيين وآيل واحد أو عدة 

  . ءوآال
ال يمكن تعيين المتصرفين واألشخاص الذين يخدمون الشرآة المدينة والشرآات الضامنة لالقتراض عند االقتضاء 

  . آممثلين للكتلة
بكل أعمال التدبير الضرورية للحفاظ على المصالح المشترآة للدائنين مثلو الكتلة بصالحية القيام باسمها يتمتع م

  . ذي قرره الجمع العام لهؤالء الدائنينالسنديين، باستثناء التقييد ال
يتمتع ممثلو الكتلة المرخص لهم آما يجب من طرف الجمع العام للدائنين السنديين وحدهم دون سواهم للتصرف 

  . قضائيا باسم مجموع الدائنين السنديين
  .مثلي هذه الكتلةال ترفع الدعاوى القضائية الموجهة ضد مجموع الدائنين السنديين من نفس الكتلة إال ضد م

فلهم حق ولوج الجموع العامة للمساهمين، دون حق . ال يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تدبير شؤون الشرآة
ويحق لهم االطالع على الوثائق الموضوعة تحت رهن المساهمين حسب نفس الشروط . التصويت في المداولة
   . التي يخضع لها هؤالء

  
 نية المساهمين الرئيسيين  )4

  
لتزم السيد محمد العلمي نفاخ لزرق صاحب أغلبية األسهم في شرآة أليانس للتنمية العقارية بأن يكتتب نضا بشكل ا

  .  مليون درهم 200ال رجعة فيه في هذه العملية في حدود مبلغ 
  

 مبلغ العملية )5
  

درهم وعدد  100ا درهم وذلك على أساس قيمة اسمية قدره 1 000 000 000يصل المبلغ اإلجمالي للعملية إلى 
  : يوزع هذا اإلصدار آما يلي. سند 10 000  000من السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم يصل إلى 

 000 000 000، غير مسعرة في بورصة الدار البيضاء، بسعر قار، ويحدد سقفها في مبلغ "أ"شريحة  -
 ؛ درهم 1

 1 000 000 000عر قار، ويحدد سقفها في مبلغ ، مسعرة في بورصة الدار البيضاء، بس"ب"شربحة  -
 . درهم

  
ال يجب أن يتجاوز المبلغ اإلجمالي الذي ترسو عليه الشريحتان في أي حال من األحوال  

، طبقا للصالحيات المخولة 2012نونبر  07درهم الذي قرره مجلس اإلدارة في  1 000 000 000
 . له

درهم سيتم  20 000 000ق فترة االآتتاب أقل من إذا آان المبلغ المخصص للشريحة ب عند إغال 
 . إلغاء االآتتابات المتعلقة بهذه الشريحة

  
 سوق التسعير )6

  
سيتم تسعير السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم المتعلقة بالشريحة ب الخاصة بأليانس للتنمية 

   . رائح في بورصة الدار البيضاءوآذا األسهم الجديدة الناتجة عن تسديد مجموع الش العقارية
  

 الالزم إصدارهامعلومات تتعلق بالسندات  )7
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مسعرة في بورصة الدار مسعرة في بورصة الدار قار، قار، سندات اقتراض بسعر سندات اقتراض بسعر ((  ببالشريحة الشريحة   المتعلقة بسنداتالمتعلقة بسندات  خصائصخصائصالال  ••
  ):):البيضاءالبيضاء

  
في في تشتمل الشريحة ب على سندات اقتراض بسعر قار، قابلة للتداول في بورصة الدار البيضاء وقابلة للتسديد تشتمل الشريحة ب على سندات اقتراض بسعر قار، قابلة للتداول في بورصة الدار البيضاء وقابلة للتسديد 

    : : تتجلى خصائص الشريحة ب آالتاليتتجلى خصائص الشريحة ب آالتالي. . سنتين وثمانية أشهرسنتين وثمانية أشهر  تحدد مدة استحقاقها فيتحدد مدة استحقاقها فيالنهاية النهاية 
  

عن  مجردة من ماديتها قابلة للتسديد في شكل أسهم سندات اقتراض  طبيعة السندات  طبيعة السندات  
طريق تقييدها لدى الوديع المرآزي ومقيدة في الحساب لدى 

 المنتسبين المؤهلين
 اقتراض لحاملها سندات   الشكل القانونيالشكل القانوني

االقتراضية  لسنداتالعدد األقصى ل
 الالزم القابلة للتسديد في شكل أسهم

  إصدارها 

  .سند اقتراضي قابل للتسديد في شكل أسهم 1 000 000

  درهم  1 000 000 000  المبلغ األقصىالمبلغ األقصى
   درهم 100  القيمة االسمية 

  درهم 100اسميا، أي   ثمن اإلصدار 
  
  
  
  
  

سندات االقتراضية مدة استحقاق ال
   القابلة للتسديد في شكل أسهم

ُيشار إلى تاريخ انقضاء مدة سنتين وثمانية . سنتين وثمانية أشهر
  ". تاريخ االستحقاق"أشهر بعده ب 

ال يجب أن يتجاوز  17- 95من القانون رقم  188بمقتضى المادة 
األجل بين تاريخ انعقاد جمع عام غير عادي يرخص بالزيادة في 

  . المال وتاريخ تحقيق الزيادة في رأس المال ثالث سنواترأس 
اعتبارا لهذا اإلآراه فإن تاريخ التسديد النهائي للسندات االقتراضية 

وبالتالي الزيادة المتالزمة في رأس (القابلة للتسديد في شكل أسهم 
سنوات ابتداء من تاريخ  3يجب أن يكون داخل أجل أقصاه ) المال

ام غير العادي الذي يرخص لهذه العملية والزيادة في انعقاد الجمع الع
رأس المال المخصصة لتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في 

واعتبارا آذلك لإلجراءات القانونية . 2012شتنبر  7شكل أسهم، أي 
والتنظيمية لمعاينة التمتع من السندات االقتراضية القابلة للتسديد في 

استحقاق هذه السندات أي الفرق بين تاريخ  شكل أسهم فإن مدة
االستحقاق وتاريخ التمتع بالسندات االقتراضية القابلة للتسديد في 

    . أشهر 8تصل إلى سنتين و شكل أسهم
  2012دجنبر  19إلى  2012نونبر  22من   فترة االآتتاب 
  2012دجنبر  31  بالسندات  تاريخ التمتع

  2015غشت  31  تاريخ االستحقاق
  يطابق تاريخ التسديد تاريخ االستحقاق   تاريخ التسديد

  
  
  
  
  
  
  

  تكافؤ التسديد

سيتم تسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم وذلك 
في شكل أسهم جديدة للشرآة تصدر بثمن سيتم تحديده في تاريخ 

  .التسديد
 شرآةلسعر المتوسط الُمرجح ألسهم سيساوي ثمن إصدار سهم ا

خالل الثالثة أشهر السابقة لتاريخ تحديد تكافؤ  أليانس للتنمية العقارية
الذي  المسجل في السوق المرآزي لبورصة الدار البيضاءالتسديد 

، ثم يتم جبره في العدد الكامل %20 بنسبةيطبق عليه انخفاض السوم 
 185وتطبيقا للمادة  –على أي حال  –األعلى، مع التأآيد على أنه 

تتميمه المتعلق بالشرآات المساهمة، آما تم  17-95من القانون رقم 
، لن يقل ثمن اإلصدار عن 20-05تعديله بواسطة القانون رقم و

  القيمة اإلسمية ألسهم الشرآة؛
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يحصل على السعر المتوسط الُمرجح عن طريق إسناد القيمة 
إلى العدد نمية العقارية بالدرهم اإلجمالية لتبادل أسهم شرآة أليانس للت

اإلجمالي لألسهم التي تم تبادلها خالل ثالثة أشهر األخيرة السابقة 
سيساوي تكافؤ التسديد لقسمة ثمن . لتاريخ تحديد تكافؤ التسديد

إصدار األسهم الجديدة الصادرة على القيمة االسمية للسندات 
   .  االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم

دما ال يكون عدد األسهم الناتج عن تسديد السندات االقتراضية عن
القابلة للتسديد في شكل أسهم في تاريخ التسديد عددا آامال فإن حاملي 
هذه السندات سيتوصلون بالعدد الكامل لألسهم األقل مباشرة وفي هذه 
الحالة سُيدفع لهم نقدا مبلغ يساوي عائد جزء سهم الذي يشكل ُمفككا 

يمة السهم المحتسبة على أساس ثمن اإلصدار في تاريخ تحديد على ق
  .   تكافؤ التسديد المعتبر

سيتم تحديد عالوة المخاطر المذآورة  ).pbs(نقطة أساسية  230  عالوة المخاطر
   . مدة االقتراض طيلة

  
  

  سعر الفائدة الظاهر

  سعر قار 
مدة استحقاقها  يساوي سعر الفائدة الظاهر سعر سندات الخزينة التي تصل

إلى سنتين وثمانية أشهر والمحدد في المنحنى الثانوي آما سيعلن عنه بنك 
نقطة  230مكافأة المخاطرة محددة في ، زائد 2012نونبر  20المغرب في 

  . أساسية
على أبعد  2012نونبر  21ستعلن الشرآة عن سعر الفائدة الظاهر في 

بورصة الدار البيضاء به في نفس تقدير في جريدة إعالنات قانونية وسُتبلغ 
  .  اليوم

  
  

  الفائدة

ستقدم الفوائد سنويا في تواريخ الذآرى السنوية لتاريخ التمتع من 
  . من آل سنة دجنبر 31 في االقتراض، أي

حسب المدة في تاريخ  الواجبة بالنسبة لسنة التسديد وسيتم أداء الفوائد
  . يد في شكل أسهمتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسد

يتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في يوم عمل البورصة األول 
   . الموالي إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل بورصة

ال . االستحقاقستتوقف فوائد السندات عن السريان ابتداء من تاريخ 
  .    يمكن ترحيل أية فوائد في إطار هذه العملية

االستكمال الخطي باستعمال المرجعي القار بطريقة يحدد السعر   آيفية الحساب 
النقطتين المؤطرتين لمدة االستحقاق سنتين وثمانية أشهر في منحنى 

نونبر  20ي انوي آما أعلن عنه بنك المغربي فأسعار السوق الث
2012.  

السندات االقتراضية القابلة للتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد   رتبةرتبة
  في شكل أسهم في شكل أسهم 

القابلة للتسديد في  ات االقتراضيةالسند المبلغ األصلي وفوائد شكلي
مشروطة  وغير  مباشرة وعامة والعادية والتزامات  شكل أسهم
االستثناءات بشرط (، بحيث تحتل بضماناتوال مشمولة خاضعة 

نفس الرتبة بينها ومع أية ) التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل
أليانس خاصة ب، حاضرا أو مستقبال، وضمانات عاديةديون أخرى 
  . للتنمية العقارية

سيتم تسديد قيمة األسهم الالزم إصدارها تسديدا للسندات االقتراضية 
القابلة للتسديد في شكل أسهم عن طريق الِكفاء مع مبلغ هذه السندات 

إن الدين الذي تتحمله الشرآة والمطابق لمبلغ السندات . لحاملها
ضع لحصر الحساب االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم سيخ

الذي يقوم به مجلس إدارة أليانس للتنمية العقارية ويصادق عليه 
  .مندوبو الحسابات
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تصنيف السندات االقتراضية القابلة تصنيف السندات االقتراضية القابلة 

  للتسديد في شكل أسهم للتسديد في شكل أسهم 

في حسابات الشرآة تعالج السندات االقتراضية القابلة للتسديد في 
  . آاقتراضات سندية آالسيكيةشكل أسهم 
بات الموطدة يمكن تصنيف السندات االقتراضية القابلة في الحسا

في مستوى وسيط بين الرساميل الخاصة  للتسديد في شكل أسهم
  .  الموطدة والديون الموطدة

من النظام العام  1.2.22و 1.2.6مباشر طبقا للمادتين تسعير   مسطرة التسعير األول
  .الدار البيضاءلبورصة 

  ورصة الدار البيضاءفي ب  قابلية تداول السندات
الخاصة  السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم ستسعر

  .ئويةبالنسبة الم بورصة الدار البيضاء فيالشريحة ب ب
ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول الحر 

  .  لسندات للشريحة ب
  
  

  تسعير السندات

ورصة الدار البيضاء وستكون سيتم تسعير سندات الشريحة ب في ب
بذلك موضوع طلب قبول في مقصورة السندات االقتراضية لبورصة 

في  2012دجنبر  31يرتقب أن يتم تسعيرها في . الدار البيضاء
ومختصر  990160مقصورة السندات االقتراضية تحت رمز 

OB160.  
 المبلغلكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن يتجاوز 

  . درهم 20 000 000ب أو يساوي  صص للشريحةالمخ
 000 000ب أقل من  المبلغ المخصص للشريحةفي حالة ما إذا آان 

االآتتابات المتعلقة فترة االآتتاب سيتم إلغاء  اختتامدرهم عند  20
  .  بهذه الشريحة

  
  

  مشترط االستيعاب

ع القابلة للتسديد في شكل أسهم موضو ال تشبه السندات االقتراضية
  . أية سندات صادرة سابقا هذا اإلصدار

قا سندات جديدة الح شرآة أليانس للتنمية العقاريةفي حالة أصدرت 
موضوع هذا بحقوق مماثلة لحقوق السندات  تتمتع لكل اعتبار

استيعاب مجموع سندات اإلصدارات المتتالية اإلصدار، فيمكنها 
  .  اوبتداوله بتدبيرهاموحدة بذلك العمليات المتعلقة 

  
  

  حقوق االآتتاب التفضيلية

اضية قابلة للتسديد في شكل أسهم من أجل اآتتاب سندات اقتر
تخصص حقوق اآتتاب تفضيلية لمساهمي الشرآة على أساس حق 

  . اآتتاب تفضيلي لكل سهم
طيلة مدة االآتتاب تبقى حقوق االآتتاب التفضيلية المخصصة 

وتتعين . الدار البيضاء للمساهمين قابلة للتداول بحرية في بورصة
تحت طائلة سقوط ممارسة حق االآتتاب التفضيلي داخل هذا األجل 

  . ساس قابل أو غير قابل للتخفيض منهاألجل، سواء على أ
االآتتاب بصفة غير قابلة بإمكان حاملي حقوق االآتتاب التفضيلية 

سند اقتراضي قابل للتسديد في ) 100(للتخفيض منه، بواقع مائة 
درهم للسهم الواحد لمائة ) 100(أسهم بقيمة اسمية قدرها مائة شكل 

   . حق اآتتاب تفضيلي) 121(وواحد وعشرين 
ل مكان آل مساهم حسب رغبته أن يتنازفضال عن ذلك سيكون بإ

   .  بشكل فردي عن حقه التفضيلي في االآتتاب
م يتم توزيع السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم التي ل

بشكل غير قابل للتخفيض منه يستوعبها المكتتبون عند االقتضاء 
  . وتخصص للمكتتبين على أساس قابل للتخفيض منه

إن عدد السندات االقتراضية الالزم تخصيصها لمكتتب على أساس 
قابل للتخفيض منه يطابق عدد السندات االقتراضية غير المكتتبة 
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في حصة الحقوق التي على أساس غير قابل للتخفيض منه مضروب 
يمارسها المكتتب على أساس غير قابل للتخفيض منه ضمن العدد 

في رس على أساس غير قابل للتخفيض واإلجمالي للحقوق التي تما
حدود الطلب الذي يعبر عنه المكتتب ودون أخذ الكسور بعين 

يمكن تكرار هذه العملية حتى يتم استنفاد السندات . االعتبار
  . الزم تخصيصها أو تلبية آافة الطلباتاالقتراضية ال

في استعمال حقهم التفضيلي في يتوفر المساهمون الذين قد يرغبون 
نونبر  22يوما عمل البورصة ابتداء من  20االآتتاب على أجل 

2012 .   
  

ال يمكن ممارسة حقوق االآتتاب التفضيلية إال في حدود عدد منها 
إن المساهمين أو . القتراضيةيسمح باآتتاب عدد آامل من السندات ا

المتنازلين عن حقوقهم الذين قد ال يتوفرون على سبيل اآتتابهم على 
أساس غير قابل للتخفيض منه على عدد آاف من األسهم الموجودة 

شراء للحصول على عدد آامل من السندات االقتراضية  يستطيعون 
روط وشراء أو بيع حقوقهم بشأو بيع أسهم قبل فترة االآتتاب 

  . السوق، خالل فترة االآتتاب
يمكن تفويت حقوق االآتتاب التفضيلية التي تشكل مفككات أو ُتكمل 

    . في السوق خالل فترة االآتتاب
تمنح السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم لحاملها حقا   الحقوق الملحقة 

صلي في شكل في القسيمة السنوية والتسديد، في النهاية، للمبلغ األ
  . أسهم جديدة للشرآة

  . هذا اإلصدار ال يخضع ألية ضمانة  ضمانة تسديد اإلصدار 
  . ال يشكل هذا اإلصدار موضوع تنقيط  تنقيط اإلصدار

  
  

آتلة حاملي السندات االقتراضية تمثيل 
  القابلة للتسديد في شكل أسهم

لقابلة االقتراضية ا في انتظار عقد الجمع العام لحاملي السندات
عبد الرحمان شرآة السيد ال، عين مجلس إدارة للتسديد في شكل أسهم

  .، بصفته وآيال مؤقتافريقش
مع . سيصبح هذا القرار ساري المفعول بمجرد افتتاح فترة االآتتاب

أ  للشريحتينالتأآيد على أن الوآيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة 
  .فس الكتلةهذا اإلصدار، التي ُتجمع في نموضوع وب 

  القانون المغربي   القانون القابل للتطبيق
  المحكمة التجارية بالدار البيضاء  المحكمة المختصة

 
  خصائص السندات الصادرة تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم   خصائص السندات الصادرة تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم     ))88

  
 سندات اقتراض لحاملها   الشكل القانونيالشكل القانوني

  ير لسنة االستحقاقتمتع رجعي في فاتح ينا  تاريخ التمتع تاريخ التمتع 
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  الحقوق الملحقة لألسهم الجديدة الحقوق الملحقة لألسهم الجديدة 

بمجرد أن يتخذ مجلس إدارة شرآة أليانس للتنمية العقارية قراره 
بالزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم تسديدا للسندات 
االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم، سيتصل الُمصدر ببورصة 

من أجل تحديد خصائص األسهم الجديدة وتاريخ الدار البيضاء 
  . التسعير

ستخضع األسهم الصادرة لتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد 
في شكل أسهم بمجرد إحداثها لكل مقتضيات النظام األساسي ألليانس 
للتنمية العقارية وستعطي الحق بالنسبة للسنة المالية التي يتم فيها 

عند تساوي القيمة االسمية في نفس المالية الموالية  التسديد والسنوات
. الربيحة آتلك التي يمكن منحها لألسهم األخرى موضوع نفس التمتع

أآيد خاصة على أن آل سهم يعطي الحق عند تقاسم األرباح تيتم ال
. وَنْفل التصفية في حصة تساوي مقدار رأسمال الشرآة الذي تمثله

ذلك لكل االشتراطات النظامية ستخضع هذه األسهم فضال عن 
 .  بتوزيع األرباح والجموع العامة منها المتعلقوخاصة 

تنقيط األسهم الجديدة الناتجة عن تسديد تنقيط األسهم الجديدة الناتجة عن تسديد 
السندات االقتراضية القابلة للتسديد في السندات االقتراضية القابلة للتسديد في 

    شكل أسهمشكل أسهم

ستخضع األسهم الصادرة لتسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد 
لكل مقتضيات النظام األساسي للشرآة في شكل أسهم بمجرد إحداثها 

  . وسيتم التمتع بها في فاتح يناير من سنة االستحقاق
سيتم قبول األسهم الناتجة عن التسديدات في بورصة الدار البيضاء 

  . في نفس خط األسهم القديمة
معالجة المفككات عند تسديد السندات معالجة المفككات عند تسديد السندات 
االقتراضية القابلة للتسديد في شكل االقتراضية القابلة للتسديد في شكل 

  أسهمأسهم

كون عدد األسهم التي ُيعطي تسديد السندات االقتراضية عندما ال ي
الحق فيها في تاريخ التسديد مطابقا لعدد آامل سيتوصل حاملو 
السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم بعدد آامل من 

سُيدفع لهم نقدا مبلغ يساوي األسهم األقل منها مباشرة وفي هذه الحالة 
على قيمة السهم المحتسبة على شكل مفككا السهم الذي ي جزءعائد 

  . أساس ثمن اإلصدار في تاريخ تحديد تكافؤ التسديد المعتبرة
 

  فترة االآتتاب   فترة االآتتاب     ))99
  

تبقى عملية االآتتاب في إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم، موضوع هذه العملية، مفتوحة من تبقى عملية االآتتاب في إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم، موضوع هذه العملية، مفتوحة من 
  . . 20122012دجنبر دجنبر   1919إلى إلى   20122012نونبر نونبر   2222

  
  . . مسبقا حالما تتم ممارسة آل حقوق االآتتاب على أساس غير قابل للتخفيضمسبقا حالما تتم ممارسة آل حقوق االآتتاب على أساس غير قابل للتخفيضاختتام العملية اختتام العملية ويمكن ويمكن 

  
 المستفيدون المستفيدون    )10

  
يخصص إصدار سندات اقتراضية قابلة للتسديد في شكل أسهم موضوع هذه العملية بمساهمي أليانس للتنمية 

من المتفق عليه أن آل مستثمر . لتفضيليةالعقارية عشية افتصال حق االآتتاب التفضيلي ولحاملي حقوق االآتتاب ا
  .في شكل أسهم بإمكانه أن يحصل عليها في السوق الثانوييرغب في شراء السندات االقتراضية القابلة للتسديد 

  
 : آيفيات االآتتاب ومعالجة األوامر  )11

  
 منه االآتتاب على أساس غير قابل للتخفيض -
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يخصص االآتتاب في هذه العملية لمساهمي أليانس للتنمية . حق اآتتاب تفضيلي واحد يمنحآل سهم محوز 
. عدد السنداتصريا نضا ويجب التعبير عنها بوستتم االآتتابات ح. العقارية ولحاملي حقوق االآتتاب التفضيلية

  .  ويجب أن تحدد االآتتابات الشريحة أو الشرائح المختارة
  

سند اقتراضي قابلة  100لى أساس غير قابل للتخفيض بمعدل حاملي حقوق االآتتاب التفضيلية االآتتاب عبإمكان 
  . حق اآتتاب تفضيلي 121 ل درهم لكل سند 100للتسديد في شكل أسهم بقيمة اسمية قدرها 

. من طرف الهيأة المجمعة لألوامر عة من طرف المكتتب أو وآيله ومؤرخةيجب أن تكون أوامر االآتتاب موق
  . الحترام التزاماتهأآد قبل قبول اآتتاب من أن المكتتب له القدرة المالية ويتعين على مجمعي األوامر الت

  
 االآتتاب على أساس قابل للتخفيض -

  
في نفس وقت إيداع اآتتاباتهم على أساس غير قابل للتخفيض بإمكان حاملي حقوق اآتتاب تفضيلية االآتتاب في 

لذي يرغبون فيه على أساس قابل للتخفيض، زيادة على عدد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم ا
يجب على . عدد هذه السندات الناتج عن ممارسة حقوقهم التفضيلية في االآتتاب على أساس غير قابل للتخفيض

  . المكتتبين تحديد الشريحة أو الشرائح المختارة
تابات على أساس غير قابل للتخفيض احتماال بالنسبة للسندات االقتراضية القابلة للتسديد التي لم تستوعبها االآت

يطابق عدد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في . سيتم توزيعها وتخويلها للمكتتبين على أساس قابل للتخفيض
شكل أسهم الالزم تخصيصها لمكتتب ما على أساس قابل للتخفيض عدد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في 

نصيب الحقوق التي يمارسها المكتتب على مكتتبة على أساس غير قابل للتخفيض مضروب في شكل أسهم غير ال
أساس غير قابل للتخفيض في العدد اإلجمالي للحقوق الممارسة على أساس غير قابل للتخفيض، وذلك في حدود 

حتى يتم استنفاد السندات  يمكن تكرار هذه العملية. بعين االعتبار أخذ الكسورالطلب الذي يعبر عنه المكتتب ودون 
  . االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الواجب تخويلها أو تلبية مجموع الطلبات

  
 مسطرة ممارسة حق االآتتاب التفضيلي -

  
لممارسة حقوقهم التفضيلية في االآتتاب يتعين على حاملي حقوق االآتتاب التفضيلية المطالبة بها لدى مجمع 

يجب ممارسة حقوق االآتتاب . وأداء ثمن االآتتاب المطابق 2012دجنبر  19و 2012نبر نو 22األوامر بين 
  . التفضيلية من طرف حامليها، تحت طائلة سقوط الحق، قبل انقضاء فترة االآتتاب

حق االآتتاب التفضيلي من الُمتنازل في البورصة لفائدة المتنازل له الذي سيحل لممارسة حق االآتتاب سيسحب 
تصبح حقوق االآتتاب التفضيلية غير . محل مالك السهم الموجود في آل حقوقه وواجباتهيلي المكتسب التفض

  . الممارسة عند اختتام فترة االآتتاب الغية
في سوق  11201وسيتم التداول بشأنه تحت رمز  2012نونبر  19سيتم افتصال حق االآتتاب التفضيلي في 

وطيلة فترة اآتتاب السندات االقتراضية القابلة للتسديد في  2012نونبر  22ن وذلك ابتداء م بورصة الدار البيضاء
  . 2012دجنبر  19شكل أسهم، أي حتى 

  
 معالجة المفككات -

  
ال يمكن ممارسة حقوق االآتتاب التفضيلية إال في حدود عدد من هذه الحقوق الذي يسمح باآتتاب عدد آامل من 

بإمكان المساهمين أو المتنازلين عن حقوقهم الذين ال يتوفرون . في شكل أسهم السندات االقتراضية القابلة للتسديد
في إطار اآتتابهم على أساس غير قابل للتخفيض على عدد آاف من األسهم المتواجدة للحصول على عدد آامل 

ء وبيع حقوقهم الآتتاب وشرامن السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم شراء أو بيع أسهم قبل فترة ا
  . شروط السوق، خالل فترة االآتتابحسب 

  .  يمكن تفويت حقوق االآتتاب التفضيلية التي تشكل مفككات أو تتميمها في السوق خالل فترة االآتتاب
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 االآتتاب لحاسب األغيار  )12
  

  : لحساب األغيار لكن في الحدود التاليةيؤذن باالآتتاب 
عليه آما يجب من طرف  اومصادق اشريطة أن يقدم المكتتب توآيال موقع ُتقبل االآتتابات لحساب األغيار -

توآيل في آل نوع من أنواع حرآات الحساب السندية (موآله، يحدد بالضبط مجال تطبيق التوآيل 
يتعين على مجمعي أوامر ). والنقدية، أو توآيل خاصة باالآتتاب في عملية أليانس للتنمية العقارية

 . عدم توفرهم مسبقا على هذه النسخة الحصول عليها وإرفاقها بأمر االآتتاب االآتتاب في حالة
يتعين على الوآيل أن يحدد مراجع الحسابات السندية والنقدية للموآل التي سيتم فيها تقييد الحرآات  -

 . السندية أو النقدية على التوالي المرتبطة بالقيم المنقولة موضوع هذه العملية
سنة شريطة أن يقوم بها الولي  18يقل سنهم أو يساوي  نت لحساب األطفال القاصرين الذيُيؤذن باالآتتابا -

يتعين على مجمعي أوامر االآتتاب الحصول على نسخة صفحة دفتر . أو النائب الشرعي للطفل القاصر
فائدة دنية التي تشير إلى تاريخ ازدياد الطفل القاصر وقت فتح الحساب أو خالل االآتتاب لمالحالة ال

في هذه الحالة تقيد الحرآات إما في . الطفل القاصر المعني عند االقتضاء في حالة عدم توفرهم عليها
حساب مفتوح باسم الطفل القاصر وإما في الحساب السندي والنقدي المفتوح باسم الولي أو النائب 

 . الشرعي
الزبون الذي يدبر محفظته إال بناء  في حالة توآيل تدبير محفظة ال يمكن لمدبر الحساب االآتتاب باسم -

هذه تعفى شرآات التدبير من تقديم . على تقديم توآيل موقع ومصادق عليه آما يجب من طرف موآله
   . التي تدبرها هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولةالمستندات اإلثباتية بالنسبة ل

  
 الوسطاء الماليون  )13

  
  العنوان  التسمية  الوسطاء الماليون

  ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاءBMCE Capital Conseil 63  المستشار والمنسق العام 

 ، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاءBMCE Capital Bourse 140  ُممرآز العملية 

المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في 
  بورصة الدار البيضاء

BMCE Capital Bourse 140دار البيضاء، شارع الحسن الثاني، ال 

المؤسسة الموطن لديها المكلفة 
  بالمصلحة المالية للُمصدر

البنك المغربي للتجارة 
 الخارجية

 ، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء140

  
 حسن التنفيذ ةضمان  )14

  
ي إن اإلصدار مشمول بضمانة حسن التنفيذ ُتمنح لصالح الُمصدر على أساس فردي بال قيد وال شرط للبنك المغرب

  . درهم 1 000 000 000للتجارة الخارجية بمبلغ 
على هذا األساس يلتزم البنك المغربي للتجارة الخارجية اتجاه الُمصدر وبشكل غير مشروط ال رجعة فيه باآتتاب 

  . مجموع السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم غير مكتتبة خالل فترة االآتتاب
  

 آيفيات المرآزة  )15
  

  مرآزة األوامر آيفية 
  

 BMCE Capitalإلى ُممرآز العملية، أي خالل فترة االآتتاب، يتعين على آل ُمجمع لألوامر أن ينقل 
Bourse،  وذلك  07 10 48 22 5 (0) 212+أو رقم  52 09 48 22 5 (0) 212+بواسطة الفاآس على رقم

. وموطدا لالآتتابات التي يتوصل بها خالل اليوم، بيانا مجمال يوميا على الساعة الخامسة بعد الزوال آأبعد تقدير
  ". ال شيء"في حالة عدم االآتتاب خالل اليوم، يتعين إرسال بيان االآتتابات يحمل بيان 



15 
 

آل ُمجمع بعد الزوال، يجب على  الخامسةعلى الساعة  2012 دجنبر 19خالل اليوم األخير لالآتتاب، أي في 
  . مال نهائيا ومفصال وموطدا لالآتتابات التي قد يكون توصل بهاأن يسلم للممرآز بيانا ُمْج لألوامر

مجمع األوامر أن يقوم بنقل حقوق االآتتاب التفضيلية التي يمارسها الزبناء في إطار  فضال عن ذلك، يتعين على
  . على أبعد تقدير 2012دجنبر  24هذه العملية للُممرآز، وذلك في 

  
 آيفيات إلغاء األوامر 

  
  . شروط هذه العملية قابل لإللغاء من طرف ُمجمعي األوامرال يحترم  آل اآتتاب

 
 دفع االآتتابات 

  
عن طريق تسليم شيكات أو بالتقييد في مدينية الحساب البنكي (يتعين إبراء مبلغ االآتتابات في هذه العملية نقدا 
نظام  مر إلى الممرآز، عبرودفعه من طرف ُمجمعي األوا) الخاص بالمكتتب المسجل في دفاتر ُمجمع أوامره

  . على أبعد تقدير 2012دجنبر  24، في )RTGS(السداد اإلجمالي في المغرب 
عمولة بورصة الدار ) i(يجب أن يساوي مبلغ التسديد المبلغ المكتتب بصفة قابلة وغير قابلة للتخفيض زائد 

 10 000ة للتخفيض الذي يبلغ سقفه خارج المكس من المبلغ المكتتب بصفة قابلة وغير قابل % 0,05(البيضاء 
خارج المكس من المبلغ  % 0,6(عمولة الوساطة ) ii(قابلة للتطبيق فقط على الشريحة ب المسعرة و) درهم

  . قابلة للتطبيق فقط على الشريحة ب المسعرة) المكتتب بصفة قابلة وغير قابلة للتخفيض
المكس من المبلغ المكتتب بصفة قابلة وغير قابلة  خارج % 0,2( الدفع مقابل التسليمسيتم اقتطاع عمولة 

  ). الشريحتان أ وب(مباشرة من طرف ُمجمعي األوامر بالنسبة لكل االآتتابات ) للتخفيض
  . % 10زيادة على ذلك سيتم تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بمعدل 

تبين ال تعفيه من التزامه بدفع المبلغ المطابق وامر بالتحقق من القدرة المالية للمكتانعدام اهتمام ُمجمع األغير أن 
آل ُمجمع . لالآتتابات بصفة قابلة وغير قابلة للتخفيض والعموالت المرتبطة بها، التي قام بها زبائنه المكتتبون

  .   لألوامر مسؤول عن اإلعالن عن نية زبائنه المباشرين باالآتتاب
  

 آيفيات المنح   )16
  

ية القابلة للتسديد في شكل تمنح السندات االقتراض. بصفة قابلة وغير قابلة للتخفيضيقوم الممرآز بمنح السندات 
توزع السندات . سند 100حق اآتتاب تفضيلي لكل  121لمكتتب بصفة غير قابلة للتخفيض على أساس أسهم ل

فيض وتمنح للمكتتبين االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم التي لم تستوعبها االآتتابات بصفة غير قابلة للتخ
  . بصفة قابلة للتخفيض

يطابق عدد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الالزم منحها بصفة قابلة للتخفيض عدد السندات 
االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم غير المكتتبة بصفة غير قابلة للتخفيض مضروب في حصة الحقوق التي 

ب بصفة غير قابلة لالآتتاب في مجموع عدد الحقوق الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض، وذلك يمارسها المكتت
يمكن تكرار هذه العملية حتى يتم . في حدود الطلب الذي يعبر عنه المكتتب ودون أخذ الكسور بعين االعتبار
  . ية آافة الطلباتاستنفاد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الالزم منحها أو تلب

لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن يتجاوز المبلغ المخصص للشريحة ب أو أن يساوي مبلغ 
 20 000 000إذا ما آان المبلغ المخصص للشريحة ب وقت اختتام فترة االآتتاب أقل من . درهم 20 000 000

   . درهم سيتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهذه الشرائح
نتائج المنح لبورصة الدار البيضاء من أجل تسجيل العملية وذلك في  BMCE Capital Bourseستنقل مؤسسة 

  .  زواال على أبعد تقدير 12على الساعة  2012دجنبر  27
 27آذلك بنقل نتائج المنح المتعلقة باالآتتابات التي يجمعها لكل ُمجمع أوامر في زيادة على ذلك سيقوم الممرآز 

  .  زواال على أبعد تقدير 12على الساعة  2012بر دجن
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  آيفيات التسجيل   )17
   

الهيأة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء هي شرآة : المؤسسة المكلفة بتسجيل السندات 
 . BMCE Capital Bourseالبورصة 

 
تراضية التي تصدرها الشرآة في ، سيتم التداول بشأن السندات االق2012دجنبر  31ابتداء من  :التداول 

 : إطار هذه العملية لدى
 قاعات أسواق شبكة مجمعي األوامر بالنسبة للشريحة أ؛  -
 . بورصة الدار البيضاء بالنسبة للشريحة ب -
  

   تسديد وتسليم السنداتآيفيات   )18
   

 الدفع مقابل التسليم 
  

ن طريق الدفع مقابل التسليم في تاريخ التمتع سيتم الدفع مقابل التسليم عبر جهاز إتمام العمليات ماروآلير ع
تسجل السندات المخصصة لكل مكتتب في حساب سنداته، من طرف ُمجمعي . 2012دجنبر  31المرتقب قي 

  . الخاصين، يوم الدفع مقابل التسليمأوامره 
   . للتنمية العقاريةسيتكلف البنك المغربي للتجارة الخارجية في تاريخ التمتع بتقييدها في حساب سندات أليانس 

  
 الموطن لديه اإلصدار   

 
 القابلة للتسديد في شكل أسهم ُيَعيَّن البنك المغربي للتجارية الخارجية آبنك توطن لديه السندات االقتراضية

  . الصادرة في إطار هذه العملية
ذ لحسابها آل العمليات لدى الوديع المرآزي ماروآلير وسينف أليانس للتنمية العقاريةبهذه الصفة سيمثل شرآة 

البنك يكلف . القابل للتسديد في شكل أسهم المرتبطة بالسندات الصادرة في إطار إصدار هذا االقتراض السندي
  .بتقييد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم لدى ماروآلير المغربي للتجارية الخارجية

  
   إرجاع الباقي 

 
مل واحد، ابتداء من تاريخ تخصيص ألوامر داخل أجل ال يتجاوز يوم عمجمعي ايلتزم الممرآز بأن يدفع ل

على أبعد تقدير، باقي المبالغ نقدا، الناتجة عن الفرق بين المبلغ الصافي الذي  2012دجنبر  28السندات، أي في 
قي بواسطة تحويل يجب دفع البا. دفعه مجمع األوامر عند االآتتاب والمبلغ الصافي المطابق لتخصيصها الفعلي

  ). RTGS(نظام السداد اإلجمالي في المغرب  باعتماد
، ابتداء من تاريخ تخصيص مليلتزم مجمعو األوامر بأن يدفعوا للزبائن داخل أجل ال يتجاوز ثالثة أيام ع

ي الذي دفعه على أبعد تقدير، باقي المبالغ نقدا، الناتجة عن الفرق بين المبلغ الصاف 2013 يناير 2السندات، أي في 
  .عند االآتتاب والمبلغ الصافي المطابق لتخصيصها الفعلي الزبون

يدفع الباقي للزبائن إما عن طريق تحويل في حساب بريدي أو بنكي أو عن طريق تسليم شيك وشريطة التحصيل 
  .الفعلي من طرف ُمجمع األوامر للمبلغ المودع لالآتتاب

  
 نتائج العملية   )19

  
، بينما تقوم 2012دجنبر  31البيضاء باإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير بتاريخ ستقوم بورصة الدار 

  .   على أبعد تقدير 2013يناير  03الشرآة باإلعالن عنه في جريدة إعالنات قانونية في 
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 مآيفيات معالجة الزيادة في رأس المال تسديدا للسندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسه  )20
  

في إطار تسديد السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم في تاريخ االستحقاق تلتزم شرآة أليانس للتنمية 
العقارية باالتصال بوآيل أسهمها من أجل تسجيل األسهم الجديدة الصادر حديثا وآذا بالموطن لديه هذا اإلصدار 

   . يثة التكوينهذه األسهم حدلتسديد السندات االقتراضية مقابل 
  

 : خصائص تسعير حقوق االآتتاب التفضيلية  )21
  

   2012نونبر  22  تاريخ التسعير المرتقب 
   11 201  الرمز 

  ADIA  المختصر 
  ADIA(AN 12 100P121)  البيان 

  
 : خصائص تسعير السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم، الشريحة ب مسعرة  )22

  
  2012دجنبر  31  ير السندات التاريخ المرتقب لتسع

  990160  رمز السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم 
 OB160  المختصر 

  التسعير المباشر  مسطرة التسعير األول 
  BMCE Capital Bourse  المؤسسة الُممرآزة 

  BMCE Capital Bourse  المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء
  

فسيتم تداول السندات االقتراضية القابلة للتسديد في شكل أسهم الخاصة بالشريحة ب الصادرة في إطار هذا 
في مقطورة السندات الخاصة ببورصة الدار البيضاء شريطة أن االقتراض السندي القابل للتسديد في شكل أسهم 

  . مليون درهم 20يتجاوز المبلغ المخصص لهذه الشريحة أو يساوي 
  

  روزنامة العملية   )23
  

  على أبعد تقدير  المراحل  األمر

  07/11/2012  استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية    1

  08/11/2012  إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة وروزنامة العملية  2

لس القيم استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مج  3

  المنقولة 

08/11/2012  

بالنسبة للشريحة نشر اإلشعار المتعلق بإصدار السندات االقتراضية في نشرة التسعير   4

  المسعرة

09/11/2012  

  19/11/2012  آناش أوامر قيمة أليانس للتنمية العقارية افتصال حق االآتتاب وتطهير   5

  21/11/2012  إعالنات قانونيةفي جريدة  السعر المرجعي من طرف الُمصدرنشر   6

  22/11/2012   وتسعير حقوق االآتتاب افتتاح فترة االآتتاب  7

  19/12/2012  اختتام فترة االآتتاب   8

  20/12/2012  التشطيب على حقوق االآتتاب   9

  24/12/2012  مرآزة أوامر االآتتاب  10

  26/12/2012  تخصيص أوامر االآتتاب   11
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  27/12/2012  الجتماع الذي يتعين عليه معاينة إنجاز العملية  عقد مجلس اإلدارة ل  12

  27/12/2012  استالم محضر مجلس اإلدارة الذي عاين إنجاز العملية وصادق على المبلغ الصادر  13

  ظهرا 12قبل 

  27/12/2012  استالم بورصة الدار البيضاء وُمجمعي األوامر لنتائج العملية   14

  ظهرا 12قبل 

  القابلة للتسديد في شكل أسهم سندات االقتراضيةتسعير ال •  15
 تسجيل المعاملة في البورصة •
  اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير •

31/12/2012  

  31/12/2012  الدفع مقابل التسليم   16

  02/01/2013  اقتطاع عمولة القبول من طرف بورصة الدار البيضاء   17

    
 مديرية عمليات السوق

 
 
 

 


