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   2012  أبريل 16الدار البيضاء في 
 
 

  12/48اإلشعار رقم 
  في رأسمال التجاري وفابنك  قدانالزيادة بالمتعلق 

  أجراء مجموعة التجاري وفابنكالخاصة ب
 

  13/04/2012بتاريخ  04/12إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  13/04/2012يخ بتار VI/EM/007/2012/Dتأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

  
المعدل  والمتمم    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1- 93-211على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم   بناء

   ,مكرر 7و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة  45-06و  52-01,  29- 00,  34-96بقانون  رقم  
 

  1268-08على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم  بناء
أبريل  7الصادر بتاريخ  10- 1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7اريخ الصادر بت

  3.8.4ة ادو خاصة الم 2010
 

  المتعلقة بمعالجة العمليات على السندات؛   2012بناء على مقتضيات منشور مجلس القيم المنقولة المؤرخ في فاتح أبريل 
 

 الوحيدةلمادة ا
1.      

 
، برئاسة السيد محمد الكتاني، الرئيس المدير 2012فبراير  14قرر مجلس إدارة التجاري وفابنك الذي عقد اجتماعه في 

درهم، بما في ذلك مكافأة  3.100.000.000عام، أن يقترح على الجمع العام غير العادي زيادة رأس المال بمبلغ أقصاه ال
  .، خاصة بأجراء الشرآة والشرآات التابعة لها في المغرب وفي الخارجاإلصدار

حق األفضلية  إلغاء 2012مارس  29خ نتيجة لذلك يقرر مجلس اإلدارة أن يقترح على الجمع العام غير العادي المنعقد بتاري
  . في االآتتاب بالنسبة للمساهمين لفائدة أجراء الشرآة وأجراء الشرآات التابعة لها في المغرب وفي الخارج

وقد آانت عملية زيادة رأس المال الخاصة بأجراء مجموعة التجاري وفابنك موضوع تقرير خاص لمندوبي الحسابات حول 
  :اب الذي تعرض استنتاجاته آما يليي االآتتإلغاء حق األفضلية ف

الشرآة والشرآات خالصات مشروع زيادة رأسمال التجاري وفابنك عن طريق التقدمة النضية الخاصة بأجراء " •
 : درهم 2.100.000.000التابعة لها في المغرب بمبلغ أقصاه 

ب مقترح إلغاء حق األفضلية في االآتتاب لقد قمنا بمراقبة المعلومات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة حول أسبا
اإلصدار ومبلغه، آما تحققنا من المعلومات المرقمة التي يعرضها، مع اتخاذ آافة  سعروحول اختيار عناصر حساب 

  .اإلجراءات التي اعتبرناها الزمة حسب معايير المهنة
  .  الواردة في تقرير مجلس اإلدارةات المعطيونشهد على صحة المعلومات المرقمة المستخرجة من حسابات الشرآة و

 سعرإن األسباب المتمسك بها دعما لمقترح إلغاء حق األفضلية في االآتتاب الموجه إليكم واختيار عناصر حساب 
  .  طرفنامالحظات من  ةاإلصدار ومبلغه ال تستدعي أي

  
من هو اآلخر الذاتية ال يستدعي الرساميل آما أن عرض تأثير اإلصدار على وضعية المساهم المقدر مقارنة مع 

  ."طرفنا أية مالحظات
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في  وفروعهاخالصات مشروع زيادة رأسمال التجاري وفابنك عن طريق التقدمة النضية الخاصة بأجراء الشرآة " •
 : درهم 000.000000.1.الخارج بمبلغ أقصاه 

لشرآة في الخارج لم فروع اة بأجراء اعتبارا لكون آيفيات إصدار األسهم المتعلقة بالزيادة في رأس المال الخاص
إلغاء حق األفضلية في االآتتاب  تحدد إلى يومه فإننا ال نبدي أي رأي حول شروط هذا اإلصدار وآذا حول اقتراح

   ."سنحرر تقريرا تكميليا عند إنجاز هذه العملية. الموجه إليكم، الذي يدخل مبدؤه في إطار العملية الخاضعة لموافقتكم
  

تجاري وفابنك بإطالع مجلس القيم المنقولة وبورصة الدار البيضاء على التقرير التكميلي المذآور قبل إطالق يلتزم ال
 . العملية في الخارج

  
 قرر 2012 أبريل 03من طرف الجمع العام غير العادي، فإن مجلس اإلدارة الذي عقد اجتماعه في  تبعا لتفويض السلط
في المغرب، المؤهلين للزيادة في رأس المال التي تهم مبلغا أقصاه  ي وفابنك وفروعهلى معاوني التجارعلى أنه يتعين ع

   : درهم والمخصصة ألجراء الشرآة وفروعها في المغرب، الوفاء بالشروط التالية 2.100.000.000
ية أسهمها عشية أن يكونوا أجراء التجاري وفابنك أو أحد فروعه في المغرب التي تمتلك مجموعة التجاري وفابنك أغلب

   ؛ 2011دجنبر  31معاونا في  9282أي إمكانية أآثر من  افتتاح فترة االآتتاب،
على أبعد تقدير لدى التجاري  2012مارس  31في ) أو أن يكونوا حصلوا على وضعية أجير مرسم(أن يكونوا مرسمين 

   .أو لدى أحد فروعه التي يوجد مقرها في المغرب وفابنك
  

  : ى أن مبلغ العملية سيوزع بالطريقة التاليةيؤآد المجلس عل
  

  : "الكالسيكية"أو الصيغة  1الشريحة 
  درهم؛  1.400.000.000: المبلغ األقصى
  للسهم؛  ادرهم 240: سعر السهم

  سهما؛  5.833.333: العدد األقصى للسندات
  : يتوقف االآتتاب على أقدمية األجير، أي: عدد األسهم لكل أجير

 سهم؛  400اآتتاب : ثالث سنوات أقدمية أقل من 
 سهم؛  600اآتتاب : أقدمية تتراوح بين ثالث وخمس سنوات 
 . سهم 800اآتتاب : أقدمية تفوق خمس سنوات 

  
األسهم أعاله في حالة عدم بلوغ عدد األسهم يمكن لكل أجير أن يعبر عن رغبته في المشارآة في منح الباقي زيادة على 

  ".يةالكالسيك"الممنوحة للصيغة 
سيمنح الفرق بين عدد السندات المخصصة وعدد السندات المطلوبة، عند االقتضاء، عن طريق التكرار على أساس سهم 
. واحد لكل مكتتب الذي عبر عن رغبته في المشارآة في تخصيص الباقي، مع إعطاء األولوية للمكتتبين ذوي أعلى أقدمية

ر العملية حتى يتم استنفاد عدد األسهم المخصصة لهذا النوع من تتجلى آلية تخصيص سهم واحد لكل مكتب في تكرا
  .  األوامر
شهرا  48شهرا يتعين تسديده في النهاية بالنسبة لنصف عدد األسهم وبقرض لمدة  36سيتعلق األمر بقرض لمدة : التمويل

  .يجب تسديده في النهاية بالنسبة للباقي
 4سنوات والبقية خالل مدة أدناها  3نصف األسهم المكتتبة خالل مدة أدناها حيازة : فترة عدم قابلية التصرف في السندات
  . سنوات وذلك ابتداء من تاريخ التسعير

  : "زائد"أو الصيغة  2الشريحة 
  درهم؛  700.000.000: المبلغ األقصى
  درهما للسهم؛  290: سعر السهم

  سهما؛  2.413.793: العدد األقصى للسندات
شهرا من المبلغ  16صلي، ، في إطار الطلب األ"صيغة زائد"يطابق االآتتاب األقصى للمشارآة في : رعدد األسهم لكل أجي

  آل الفئات مضمنة؛) خارج التعويضات والقسط السنوي(اإلجمالي لألجرة الثابتة 
  ؛"زائد"للصيغة يمكن لكل أجير أن يعبر عن رغبته في المشارآة في منح الباقي في حالة عدم بلوغ عدد األسهم الممنوحة 

  سيمنح الفرق بين عدد السندات المخصصة وعدد السندات المطلوبة حسب طلبات االآتتاب اإلضافية المتعلقة بهذه الصيغة؛
خالل مدة  المبلغ اإلجمالي لألجرة الثابتةبفي هذه الحالة سيكون بإمكان األجراء االآتتاب في حدود سقف فردي إضافي يقدر 

  آل الفئات مضمنة؛) ات والقسط السنويخارج التعويض(أشهر  6
. تبعا لقاعدة النسبية المحددة أعاله عددا صحيحا سيتم جبر هذا العدد في الوحدة األقلعدد السندات الممنوحة  لم يكنإذا  

  ل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات؛  الكسور تدريجيا بحسب سهم واحد لك ويتم تخصيص
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  : المكتتبمن المبلغ  %75بنسبة نهائي  تمويل: التمويل
خارج (شهرا من المبلغ اإلجمالي لألجرة الثابتة  12يحدد سقف مبلغ القرض في إطار الطلب األصلي في  

 آل الفئات مضمنة؛) التعويضات والقسط السنوي
ن م يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح في إطار الطلب اإلضافي المتعلق بتخصيص الباقي في أربعة أشهر ونصف 

 آل الفئات مضمنة؛) خارج التعويضات والقسط السنوي(المبلغ اإلجمالي لألجرة الثابتة 
  .   من المبلغ المكتتب، بواسطة تقدمة شخصية لألجير %25ُيَمول الباقي، أي  

  .لتسعيروذلك ابتداء من تاريخ ا سنوات 4حيازة األسهم المكتتبة خالل مدة أدناها : فترة عدم قابلية التصرف في السندات
أو  1ريحة فضال عن ذلك يذآر المجلس بأن أسعار الفائدة القابلة للتطبيق على القرض الممنوح لألجراء، في إطار الش

 : ستكون آالتالي" زائد"أو صيغة  2الشريحة و" الكالسيكية"الصيغة 
 ؛ )ية وصيغة زائدالصيغة الكالسيك درهم 600 000في السنة آل المكوس مضمنة بالنسبة لمبلغ يقل عن  % 2,5

   .درهم 600 000في السنة آل المكوس مضمنة بالنسبة لمبلغ يفوق  % 3,75
لمنح يخص فترات عدم قابلية التصرف يأذن مجلس اإلدارة صراحة لرئيس مجلس اإلدارة  مافضال عن ذلك، ففي

تي يحوزونها في إطار الصيغة ال، سنداتهم تفويتالذين عبروا عن رغبتهم في  لألجراءراه ضروريا ياالستثناءات بما 
  .كل صيغةعدم قابلية التصرف المتعلقة بقبل نهاية فترة ، "زائد"أو صيغة /و" الكالسيكية"

وستتمتع تكون قابلة لالستبدال مع األسهم القائمة س عن هذه الزيادة في رأس المال  الناتجةسهم األأن بالمجلس  يذآروأخيرا، 
توزيع ب أوتوزيع األرباح ب سواء فيما يتعلقنفس الحقوق  مناألسهم  تستفيد آل. 2012ير ينا فاتحمن  ابتداء من الربيحات

  .المساهمين خالل عقد جموعصوت واحد الحق في سهم  يمنح آل. التصفية فائض
، إمكانية اإلنابةيقرر المجلس أن يمنح لرئيسه آل الصالحيات الضرورية لإلعمال العملي للزيادة في رأس المال مع 

  : اصةوخ
 حصر الئحة األجراء المؤهلين لالآتتاب في الزيادة في رأس المال؛ 

  تحديد عدد األسهم التي يمكن لكل أجير أن يكتتبها؛
 تحديد فترة االآتتاب؛ 

 إغالق فترة االآتتاب مسبقا؛ 
 التوقيع على تصريح االآتتاب والدفع؛ 

 .     زمة لتحقيق الزيادة في رأس المال التي قررها المجلسأشمل الصالحيات إلتمام آافة اإلجراءات الال يمنحهوعموما 
وحصر الئحة الشرآات  2012يوليوز  02يونيو إلى  28حدد رئيس مجلس اإلدارة فترة االآتتاب من  2012يونيو  19في 

  . التابعة المعنية بهذه الزيادة في رأس المال
 

 أهداف العملية .2
  

، الشيء الذي يتطلب تعبئة مجموع معاوني المجموعة الذين يجب 2015ي أفق وضع التجاري وفابنك مخططا استراتيجيا ف
  . عليهم أن يتآلفوا حول مشروع المقاولة

  
ل استراتيجية تنمية البنك ومشاطرة نتيجة النمو المال هذه أساسا على إعما وعليه تشتمل أهداف عملية الزيادة في رأس

   . واألداء مع المعاونين
  

 ي وفابنك نية مساهمي التجار .3
  

اعتبارا لكون هذه الزيادة في رأس المال مخصصة ألجراء مجموعة التجاري وفابنك فإن المساهمين غير األجراء غير 
  . معنيين باالآتتاب في هذه العملية

  
 نية مسيري التجاري وفابنك .4

  
ي البنك يحتفظون بحق اعتبارا لكون هذه الزيادة في رأس المال مخصصة ألجراء مجموعة التجاري وفابنك فإن مسير

  . في هذه العملية المشارآةأو عدم  المشارآة
  

 الزيادة في رأس المال  بنية وتوزيع .5
  
  المبلغ اإلجمالي للعملية  . أ
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وستهم هذه العملية مبلغا إجماليا أقصاه . ادة في رأس المال مخصصة حصريا ألجرائهايستقوم مجموعة التجاري وفابنك بز
  : وزع آالتاليرهم، مد 3.100.000.000

  درهم مخصص ألجراء التجاري وفابنك وفروعه في المغرب؛  2.100.000.000مبلغ أقصاه 
  .  درهم مخصص ألجراء فروع التجاري وفابنك في الخارج 1.000.000.000مبلغ أقصاه 

  
صة ألجراء اعتبارا لمختلف التراخيص التي تفرضها سلطات السوق في الخارج، ستتم الزيادة في رأس المال المخص

سنوات، بعد قرار الجمع العام غير العادي الذي  3تدريجية، مع أجل أقصاه في الخارج بطريقة مجموعة التجاري وفابنك 
فانخفاض السوم المطبق سيكون مماثال النخفاض السوم الممنوح بطبيعة الحال . في هذه الزيادة في رأس المال بت

  .للمستخدمين المتواجدين في المغرب

  
  المخصصة ألجراء التجاري وفابنك وفروعه في المغربزيادة رأس المال بنية   . ب
  

 من رأسمال الشرآة بعد الزيادة في رأس المال % 4,1، أي سهما خاصا بالتجاري وفابنك 8.247.126هذه العملية ستهم 
  . عه في المغربوفروالمخصصة ألجراء التجاري وفابنك 
سيتم اآتتاب أسهم التجاري وفابنك موضوع هذه . درهم 2.100.000.000العملية ب  يقدر المبلغ اإلجمالي األقصى لهذه
درهما للسهم الواحد، مكافأة اإلصدار مضمنة، بالنسبة لألجراء الذي يكتتبون في  240الزيادة في رأس المال بثمن قدره 

صيغة "لنسبة لألجراء الذي يكتتبون في درهما للسهم الواحد، مكافأة اإلصدار مضمنة، با 290وبثمن " الصيغة الكالسيكية"
  ".  زائد

  
 : تنظم الزيادة في رأس المال حسب نوعين من األوامر المفصلين في الجدول التالي

    نوع األمر
  "الصيغة التنفيذية"مخصص لألجراء المشارآين في   الصيغة الكالسيكية

جراء بثمن قدره تقترح األسهم المعروضة في إطار هذا النوع من األوامر على األ
  .للسهم ادرهم 240

  : يتوقف االآتتاب في نوع األوامر أ على أقدمية األجير، أي
 سهم؛  400اآتتاب : سنوات 3أقدمية أقل من  
 سهم؛  600اآتتاب : سنوات 5و 3أقدمية تتراوح بين  
  . سهم 800اآتتاب : سنوات 5أقدمية أآثر من  

  "صيغة زائد"مخصص لألجراء المشارآين في   صيغة زائد
تقترح األسهم المعروضة في إطار هذا النوع من األوامر على األجراء بثمن قدره 

  .للسهم ادرهم 290
شهرا للمبلغ اإلجمالي للجازية القارة  16يطابق االآتتاب األقصى لنوع األوامر ب 

  .آل الفئات مضمنة) خارج التعويضات والقسط السنوي(
   

ولم يتم تحقيق أي رصد مباشر التوزيع يهم آل أجراء التجاري وفابنك وفروعه في المغرب تجدر اإلشارة إلى أن هذا 
  . لحساب شرآة أو عدة شرآات في المجموعة

  
  زيادة في رأس المال مخصصة ألجراء فروع التجاري وفابنك في الخارج. ج
  

حسب (لشروط المتعلقة بهذه العملية الحقا وستحدد ا. درهم 1.000.000.000 بيقدر المبلغ اإلجمالي األقصى لهذه العملية 
  .  ، بنفس شروط انخفاض السوم المطبقة على أجراء الشرآة وفروعها في المغرب)أو باتفاق سلطات آل بلد/المسطرة و

  
والمتعلق  1993شتنبر  21الصادر بتاريخ  212- 93-1من الظهير بمثابة قانون رقم  1-16يجب التأآيد على أنه طبقا للمادة 

آما تم تتميمه وتعديله بواسطة القوانين رقم (األشخاص المعنويون جلس القيم المنقولة وبالمعلومات الواجب أن يوفرها بم
إن أي شخص يقدم طلبا عموميا لالدخار يتوقع إنجاز عملية طلب عمومي لالدخار خارج ): "06-44و 05-36و 01-23

ويوجه إلى . داخل أجل خمسة عشرة يوم عمل السابقة إلطالق العملية المغرب يتعين عليه إخبار مجلس القيم المنقولة بذلك
بواجب اإلخبار الذي يقع على عاتقه، عند  ويعلمهمجلس القيم المنقولة الوثائق اإلخبارية المحررة في إطار العملية المذآورة 

حسب تم إطالع المستثمرين األجانب عليه ويجب أن ُيَبلَّغ آل عنصر إخباري ي. االقتضاء، تطبيقا للتشريع أو التنظيم األجنبي
           ."نفس الشروط في المغرب
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في  عهوفروالجزء المخصص ألجراء التجاري وفابنك   - المعلومات المتعلقة بالسندات التي سيتم إصدارها  .6

 المغرب
 

 
  أسهم التجاري وفابنك آلها من نفس الفئة   طبيعة السندات 
  ة تماما من ماديتها ومقيدة في حساب لدى ماروآلير أسهم اسمية مجرد  شكل السندات 
  : سندا موزعة آما يلي 8.247.126  الواجب إصداره األقصىعدد السندات 

  سهما  5.833.333: الصيغة الكالسيكية -
  .سهما 2.413.793: صيغة زائد -

  دراهم  10  القيمة االسمية 
  درهما للسهم  240: الصيغة الكالسيكية  ثمن اإلصدار 

  درهما للسهم 290: صيغة زائد
  2012فاتح يناير   تاريخ التمتع 

  .التزام أي ا وتم تحريرها منم دفع قيمة األسهم المفوتة آليت  دفع قيمة السندات 
  ال شيء  حق األفضلية في االآتتاب 

 والبقيةسنوات آحد أدنى  3حيازة نصف األسهم الممنوحة خالل مدة   نظام قابلية تداول السندات الجديدة 
  . سنوات آحد أدنى وذلك ابتداء من تاريخ التسعير 4خالل مدة 

يجب أن يحترم تفويت السندات موضوع هذه العملية الشروط المحددة في 
  .  اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة

ادة في زييجب أن يحوز األجراء األسهم المخصصة في إطار هذه ال  نظام تداول سندات جديدة
  : زنامة التاليةرأس المال وذلك حسب الر

الصيغة "حيازة نصف عدد األسهم المخصصة في إطار  •
سنوات  4سنوات آحد أدنى وحيازة الباقي لمدة  3لمدة " الكالسيكية

 آحد أدنى، ابتداء من تاريخ التسعير؛ 
 4لمدة " صيغة زائد"حيازة مجموع األسهم المخصصة في إطار  •

 ابتداء من تاريخ التسعير؛  سنوات آحد أدنى،
ية الشروط المحددة يجب أن يحترم تفويت السندات موضوع هذه العمل

  ؟  فيها
  الثانيالخط   خط التسعير

سيتم تسعير األسهم الناتجة عن هذه الزيادة في رأس المال في الخط   تسعير السندات الجديدة 
  .الثاني

ل األسهم من نفس الحقوق سواء في توزيع األرباح أو في توزيع تستفيد آ  الحقوق المرتبطة باألسهم المكتسبة 
  .آل سهم يعطي الحق في التصويت عند انعقاد الجموع. َنَفل التصفية

 
 

 المغرب –آيفيات الزيادة في رأس المال المخصصة للمستخدمين  .7
  

 آيفيات االآتتاب  . أ
  

خالل فترة وذلك يد ألمر اآتتاب يوقع عليه آما يجب سيتم اآتساب أسهم التجاري وفابنك عن طريق تسليم آل مستخدم مستف
  .    االآتتاب

  
  : التالية" الزيادة في رأس المال"يجب إيداع أوراق االآتتاب على مستوى ثالث نقط 

 124القاعة : نقطة موالي يوسف -
 ردهة مبنى الحسن الثاني: نقطة الحسن الثاني -
 .4001القاعة : نقطة يعقوب المنصور -

، "2012الزيادة في رأس المال "ني شبكة التجاري وفابنك يجب عليهم توجيه أوراق االآتتاب إلى نقطة عاوبالنسبة لم
CHGالطابق األول ملحقة سوبريني، زنقة دوهوم ، .  

  



6 
 

بنك دو ديطاي  – RH BDDI(بالنسبة للمعاونين المغتربين يجب عليهم توجيه أوراق االآتتاب إلى السيدة الزواللي 
  . ق الرابع، مقر موالي يوسف، الطاب)الدولي

  : يجب أن تكون ورقة االآتتاب مصحوبة بالعناصر التالية
 ؛ "سيكوريكونت"أمين استمارات االآتتاب في الت -
 ؛تقدمة نقداهادة تجميد الش -
 نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالمكتتب؛ -
  

بهذه العملية وذلك لمعاون  مصادق عليه خاصسليم توآيل موقع وبالنسبة لألشخاص الغائبين خالل فترة االآتتاب يشترط ت
 . حساب الشخص الغائبسيقوم باالآتتاب ل المجموعة الذي آخر من معاوني

 
  .تمنع االآتتابات المتعددة وتلغى آليا ومجمال

  .في المغرب وعهوفروفابنك  تتم مرآزة االآتتابات على مستوى مديرية الموارد البشرية للتجاري
  . لدى التجاري وفابنك لالآتتاب فيهيتعين على األجراء المؤهلين لالآتتاب في هذه العملية لزوما التوفر على حساب مفتوح 

المتعلق بالقرض الممنوح في إطار هذه الزيادة في رأس المال ضروري ويتغير حسب " سيكوريكونت"االآتتاب في تأمين 
    . مبلغ اآتتاب األجير

  
 فترة االآتتاب  . ب

  
ها بعد يستكون أوامر االآتتاب ال رجعة ف. 2012 مايو 11إلى  أبريل 30يمكن اآتتاب األسهم موضوع هذه العملية من 

  .إغالق فترة االآتتاب
  . لن يقبل أي اآتتاب بعد إغالق فترة االآتتاب

  
  شروط اآتتاب أسهم التجاري وفابنك. ج

  
 شروط األهلية -
  

 : الشرطان التاليانفيهم  يتوفريادة في رأس المال أن يجب على المعاونين المؤهلين لهذه الز
لدى التجاري وفابنك أو لدى أحد فروعه في المغرب الذي تملكه مجموعة التجارية وفابنك باألغلبية عشية  أن يكونوا أجراء

   ؛ 2011دجنبر  31معاونا في  9.282إمكانية افتتاح فترة االآتتاب، أي 
 على أبعد تقدير لدى التجاري وفابنك 2012مارس  31في  )حصلوا على وضع أجير مرسمأو (ترسيمهم  يكونوا قد تمأن 

  . أحد فروعه في المغربأو لدى 
 . ال تكتسي مشارآة األجراء في هذه الزيادة في رأس المال طابعا إلزاميا

  

  
  : المعنية بهذه الزيادة في رأس المال هي آالتالي الفروعالئحة 

 ؛وفاآورتاج 
 عقارية؛ التجاري ال 
 مينات الوفا؛ تأ 
 وفاسلف؛  
  وفا إيموبيليي؛  
 وفاآاش؛  
 وفاباي؛  
 ؛ LLDوفا  
 التجاري فاآتورينغ؛  
 دار الصفاء؛  
 وفا إيما أسيستنس؛  
 شرآة التجاري فينانس؛  
 التجاري إنفست؛  
 التجاري وساطة؛  
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 وفا بورس؛  
 وفاجيستيون؛  
 وفا إنفستمنت؛  
 وفا باتريموان؛  
 جاري؛ البنك الدولي الت 
 . آابري 

  
في الخارج أو لدى الشرآات في المغرب  الذين يربطهم بالبنك عقد  فروعهالتجاري وفابنك على مستوى بإمكان ُمْفَتصلي 

 .عمل واغتراب آذلك المشارآة في هذه العملية
 
  ةالمقترح الصيغ -
  

  : يصاغ هذا العرض المقدم لألجراء بطريقتين
  
 الصيغة الكالسيكية •
  . للسهم الواحد بما في ذلك مكافأة اإلصدار ادرهم 240م المعروضة بثمن قترح األسهُت

  : على أقدمية األجير" الصيغة الكالسيكية"الالزم للمشارآة في  عدد األسهم يتوقف
 سهم؛  400: سنوات 3أقدمية أقل من 

 سهم؛  600: سنوات 5و 3أقدمية تتراوح بين 
  .سهم 800: سنوات 5أقدمية أآثر من 

  .لألجير أن يوقع اآتتابا أقل من عدد األسهم الواردة أعاله ال يمكن
، في حالة آان مجموع األسهم المخصصة )طلب إضافي(بإمكان آل أجير أن يعبر عن مشارآته في تخصيص الباقي 

ة االآتتاب في الصيغ .ال يحدد سقف اآتتاب للمشارآة في هذا الطلب اإلضافي. غير مكتتب آليا" الكالسيكية"للصيغة 
  ". زائد"الزم لالآتتاب في الصيغة " الكالسيكية"
  
 صيغة زائد •

  .درهما للسهم الواحد بما في ذلك مكافأة اإلصدار 290تقترح األسهم المعروضة بثمن 
  
  

  الطلب األصلي
  

 قارةللمبلغ اإلجمالي للجازية ال يطابق العدد األقصى لألسهم الالزم للمشارآة في صيغة زائد، في إطار الطلب األصلي،
  .آل الفئات مضمنة) خارج التعويضات والقسط السنوي(شهرا  16خالل 

  . ال يحدد عدد أدنى لالآتتاب للمشارآة في هذه الصيغة
  

  اإلضافيالطلب 
  

، في حالة آان مجموع األسهم المخصصة )طلب إضافي(بإمكان آل أجير أن يعبر عن مشارآته في تخصيص الباقي 
  . اغير مكتتب آلي" زائد"للصيغة 

 لمبلغ اإلجمالي للجازية القارةا ، في إطار الطلب اإلضافي،"صيغة زائد"يطابق االآتتاب األقصى الالزم للمشارآة في 
  .ت والقسط السنويخارج التعويضاأشهر،  6خالل 

  
 فترة عدم قابلية التصرف في السندات .8

  
  : زنامة التاليةال وذلك حسب الرزيادة في رأس الميجب أن يحوز األجراء األسهم المخصصة في إطار هذه ال

 4سنوات آحد أدنى وحيازة الباقي لمدة  3لمدة " الصيغة الكالسيكية"حيازة نصف عدد األسهم المخصصة في إطار  •
 سنوات آحد أدنى، ابتداء من تاريخ التسعير؛ 

 يخ التسعير؛ سنوات آحد أدنى، ابتداء من تار 4لمدة " صيغة زائد"حيازة مجموع األسهم المخصصة في إطار  •
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يلتزم المكتتبون باالحتفاظ باألسهم الممنوحة حسب الرزنامة المبينة أعاله، من أجل االستفادة من امتيازات هذه الزيادة في 
تبقى األسهم الممنوحة غير قابلة للتصرف ابتداء من تاريخ التسعير وال يمكن تفويتها وال رهنها رهنا حيازيا . رأس المال

  . مذآورةحسب الرزنامة ال
  : غير أنه يمكن للمكتتبين تفويت أسهمهم  مسبقا وبموافقة المستخدم دون الحاجة لتسديد انخفاض السوم في الحاالت التالية

 حيازة الملكية الرئيسية؛  •
 الزواج أو الطالق مع حضانة األطفال؛ •
 التقاعد العادي أو النسبي؛  •
 العجز النهائي والمطلق للمكتتب؛  •
  .جيروفاة األ •

  
في حالة استقالة أو فصل بسبب ارتكاب األجير لخطئ جسيم، وإذا ما تم فسخ عقد العمل خالل فترة عدم قابلية التصرف 

بالنسبة  290و" للصيغة الكالسيكية"درهما بالنسبة  240(الفارق بين أسعار اآتتاب األسهم يتعين على األجير تسديد 
بعد  2012مارس  29، أي سعر يوم عقد الجمع العام غير العادي في درهما 344,5(والسعر المرجعي ") لصيغة زائد"

ويخصم مبلغ الضريبة على الدخل الذي سبق . )2011إعادة معالجة الربيحات الواجب توزيعها على سبيل السنة المالية 
  .   لألجير دفعه وذلك من المبلغ اإلجمالي الواجب على هذا األخير تسديده

  
  

 ابتمويل عملية االآتت .9
  

  .إن اللجوء إلى السلف يعتبر اختيارا يمنح لألجراء وليس واجبا
  

ويمكن تمويل اآتساب األجراء لألسهم موضوع هذه الزيادة في رأس المال المخصصة لهم بواسطة سلف وذلك آليا أو 
  .جزئيا

  
  .تهم في ذلكوبالتالي سيقترح التجاري وفابنك تمويال بسعر اتفاقي على المعاونين الذين يعبرون عن رغب

  
  : يتم تفليج هذا التمويل بالطريقة التالية

  
شهرا يتعين تسديده في النهاية بالنسبة لنصف األسهم المرصودة  36يتعلق األمر بقرض لمدة : الصيغة الكالسيكية •

لى ال يستدعي التسديد النهائي قدرة األجراء ع. شهرا يتعين تسديده في النهاية بالنسبة للباقي 48وبقرض لمدة 
 االستدانة؛ 

  . من المبلغ المرصود % 75شهرا يتعين تسديده في النهاية بالنسبة ل  48يتعلق األمر بقرض لمدة : صيغة زائد •
 شهرا 12خالل مدة  يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح في إطار الطلب األصلي في المبلغ اإلجمالي للجازية القارة 

 ).خارج التعويضات والقسط السنوي(
خالل  في إطار الطلب اإلضافي في المبلغ اإلجمالي للجازية القارة) اختياريا(مبلغ القرض الممنوح  يحدد سقف 

 ).خارج التعويضات والقسط السنوي(أشهر ونصف  4مدة 
  .من المبلغ المرصود عن طريق تقدمة شخصية لألجير % 25سيتم تمويل الباقي أي 

 

 مبلغ السلف -
مكتتب إلى أقصى حد عدد األسهم الممنوحة نهائيا مضروبا في ثمن  سيطابق مبلغ السلف الذي سيمنح لكل •

) "للصيغة زائد"لكل سهم بالنسبة درهما  290و" للصيغة الكالسيكية"درهما لكل سهم بالنسبة  240 أي(االآتتاب 
 .يضاف إليه مبلغ الضريبة على الدخل

الضريبة على القيمة + المبلغ الممنوح من  % 0,1(يتم تمويل مبلغ العمولة الواجب لبورصة الدار البيضاء  •
 .بواسطة تقدمة شخصية لألجير) المضافة

 
 سعر الفائدة -

  : يحدد سعر الفائدة في
الصيغة الكالسيكية وصيغة ( درهم 600 000في السنة، آل المكوس مضمنة بالنسبة لمبلغ يقل عن  % 2,5 

 ؛ )زائد
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  درهم؛   600 000 في السنة آل المكوس مضمنة بالنسبة لمبلغ يفوق % 3,75 
  

    .2012مايو  11أبريل إلى  30يضمن هذا السقف القرض النهائي الممنوح في إطار الزيادة في رأسمال التجاري وفابنك من 
  

 التسديد المسبق -
سيكون بإمكان األجراء المشارآين في هذه العملية تسديد المبلغ األصلي للسلف والفوائد آليا أو جزئيا في أي وقت من 

   . قات مسبقا ودون غراماتاألو
  
  

 أداء الفوائد  -
ويمكن تغطيته آليا أو جزئيا بواسطة ربيحات يؤديها التجاري في شهر يوليوز من آل سنة، سيتم تسديد فوائد القرض 

  .  وفابنك
  

 الرهن الحيازي لألسهم -
  . وم تفويتهاسيتم رهن األسهم المكتسبة في إطار هذه العملية حيازيا لفائدة التجاري وفابنك حتى ي

  
 توزيع الربيحات  -

بصفتهم مساهمين في التجاري وفابنك سيستفيد األجراء المشارآون في هذه العملية من نفس الحقوق التي يتمتع بها 
ستقيد الربيحات في دائنية حساب مجموع المساهمين، . المساهمون اآلخرون للمجموعة، خاصة في مجال توزيع الربيحات

  .% 10من المصدر الجاري به العمل في تاريخ أداء بعد إسقاط االحتجاز 
  

ء من فاتح يناير ستندمج األسهم الناتجة عن هذه الزيادة في رأس المال في األسهم القديمة وستتمتع من الربيحات ابتدا
ة لكل سهم توزيع الربيحات للجمع العام العادي الذي يبت في حسابات السنة المالية ويقرر مبلغ الربيح يعود قرار. 2012

  . الواجب دفعها للمساهمين
  

   مصاريف الوساطة والتدبير .10
  

راء في العملية على المرتبطة بمشارآة األج) لتسليما/عمولة شرآة البورصة ومصاريف التسديد(تقع مصاريف الوساطة 
  .األجراء الذين اآتتبوا في العملية) روعهوفالتجاري وفابنك ( عاتق مستخدمي

  
  .بواسطة تقدمة شخصية) % 0,1(ولة الواجبة لبورصة الدار البيضاء يتحمل األجير العم

  
فردية المرتبطة باإلفراج عن أموال األجراء المكتتبين في وسيتحمل األجراء مصاريف تدبير ومسك حسابات السندات ال

     .العرض
  

  آيفيات االآتتاب في الزيادة في رأس المال  .11
  

باسم المعني باألمر ال يمكن إجراء حرآات فيه إال من طرف هذا األخير، باستثناء تودع السندات المكتتبة في حساب سندات 
  وجود توآيل؛ 

  
في حالة االآتتاب . ممنوعةفي نفس الصيغة االآتتابات المتعددة . يجب أن تكون آل ورقة موقعة من طرف المكتتب نفسه

يتعين على . المكتتب له القدرة المالية للوفاء بتعهداته تأآد قبل قبول اآتتاب ما من أنجاري وفابنك أن ينقدا يجب على الت
  . شهادة تجميد مبلغ االآتتاب نقدا مثلما يبلغ ورقة االآتتاب يقدماألجير أن 

  
  .يثار انتباه المكتتبين إلى أن آل األوامر قد تنفذ آليا أو جزئيا

  
  . تلغى آل أوامر االآتتاب التي ال تحترم الشروط الواردة أعاله
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  المغرب –الوسطاء الماليون  .12

  
  العنوان  التسمية  نوع الوسطاء الماليين
، شارع الحسن الثاني الدار 163  .التجاري فينانس آور  الهيأة االستشارية والمنسق العام

  البيضاء
، شارع موالي يوسف الدار 2  التجاري وفابنك  الهيأة الممرآزة ومجمع أوامر االآتتاب

  البيضاء
من جانب (بتسجيل العملية  الهيأة المكلفة

  لدى بورصة الدار البيضاء) الشراء
، شارع الحسن الثاني الدار 163  التجاري وساطة

  البيضاء
) من جانب البيع(الهيأة المكلفة بتسجيل العملية 
  لدى بورصة الدار البيضاء

، شارع الحسن الثاني الدار 163  وفا بورس
  البيضاء

  
  

  تحقيق هوية المكتتبين   .13
  
ين على التجاري وفابنك أن يتأآد من انتساب المكتتب لالئحة األجراء التي تقدمها مديرية الموارد البشرية للبنك ومديرية يتع

  . المشارآة في العملية للفروعالموارد البشرية 
  

ها بورقة آما يجب عليه الحصول على نسخة من الوثيقة التي تشهد على انتساب المكتتب إلى إحدى الفئات أدناه وإرفاق
  . االآتتاب

  
  الوثيقة الواجب إرفاقها  فئة المكتتب

األشخاص الطبيعيون المغاربة المقيمون والمواطنون 

  غاربة في الخارجمال

  صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية 

  صورة شمسية لبطاقة اإلقامة  األشخاص الطبيعيون المقيمون غير المغاربة 

لجواز السفر الذي يعرف بالشخص وآذا صورة شمسية   ن وغير المغاربة األشخاص الطبيعيون غير المقيمو

  .تواريخ إصدار واستحقاق الوثيقة

  
 المغرب  –آيفيات معالجة األوامر   .14

  
 قواعد التخصيص  . أ

  
  "الصيغة الكالسيكية"نوع األمر 

  
من رأسمال التجاري  % 2,9سهما، أي ما يقارب  5.833.333يصل عدد السندات الممنوحة في إطار هذه العملية إلى 

  .ن مقرها في المغربئالكا روعهاوفوفابنك بعد الزيادة في رأس المال الخاصة بأجراء الشرآة 
  

نوع األمر هذا نسبيا حسب الطلب الذي يعبر عنه آل مكتتب في حدود عدد األسهم المتوفرة ُتمنح األسهم المقترحة في إطار 
  : الذي يمثلوفي حدود السقف الفردي 

  سنوات؛  3هم لفائدة األجراء الذين لهم أقدمية أقل من س 400
  سنوات؛  5و 3سهم لفائدة األجراء الذي لهم أقدمية تتراوح بين  600
   .  سنوات 5سهم لفائدة األجراء الذين لهم أقدمية أآثر من  800

 
قي في حالة عدم بلوغ عدد بإمكان آل أجير أن يعبر عن رغبته في المشارآة زيادة على األسهم أعاله في تخصيص البا

  ". الكالسيكية"السندات المرصودة للصيغة 
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سيمنح الفرق بين عدد السندات المخصصة وعدد السندات المطلوبة، عند االقتضاء، عن طريق التكرار على أساس سهم 
  . ذوي أعلى أقدميةواحد لكل مكتتب الذي عبر عن رغبته في المشارآة في تخصيص الباقي، مع إعطاء األولوية للمكتتبين 

  
تتجلى آلية تخصيص سهم واحد لكل مكتب في تكرار العملية حتى يتم استنفاد عدد األسهم المخصصة لهذا النوع من 

  .  األوامر
  

  "زائدصيغة "نوع األمر 
  

ي من رأسمال التجار % 1,2سهما، أي ما يقارب  2.413.793إلى  لهذا النوع من األوامريصل عدد السندات الممنوحة 
  .روعها الكائن مقرها في المغربوفوفابنك بعد الزيادة في رأس المال الخاصة بأجراء الشرآة 

الذي يعبر عنه آل مكتتب في حدود األسقف  االآتتاب طلبُتمنح األسهم المقترحة في إطار نوع األمر هذا نسبيا حسب 
  .)رج التعويضات والقسط السنويخا(شهرا  16خالل  للمبلغ اإلجمالي للجازية القارةالفردية المطابقة 

  
إذا لم يتم بلوغ عدد السندات المرصود للصيغة زائد فإن الفرق بين عدد السندات المخصص وعدد السندات المطلوب 

  . سيخصص حسب طلبات االآتتاب اإلضافية المتعلقة بهذه الصيغة
خالل  لمبلغ اإلجمالي للجازية القارةيطابق افي هذه الحالة سيكون بإمكان األجراء االآتتاب في حدود سقف فردي إضافي 

  .)خارج التعويضات والقسط السنوي( أشهر 6
إذا لم يكن عدد السندات الواجب تخصيصها تبعا لقاعدة النسبية المحددة أعاله عددا صحيحا سيتم جبر عدد السندات هذا في 

  مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات؛   ويتم تخصيص الكسور تدريجيا بحسب سهم واحد لكل مكتتب،. الوحدة األقل
  

  اإلصفاققاعدة   . ب
  

في إطار هذه الزيادة في رأس المال " زائد"وصيغة " الكالسيكية"ال ُيرتقب تطبيق أية قاعدة لإلصفاق بين الصيغة 
   . المخصصة ألجراء المجموعة

  
 المغرب –مسطرة مراقبة وتسجيل العملية  .15

  
 المرآزة   . أ
  

  . ع االآتتابات ومعالجة ومنح السندات حسب القواعد والشروط المذآورةيتكلف التجاري وفابنك بجم
  

 . 2012 مايو 23في نهاية فترة االآتتاب سيقدم التجاري وفابنك لبورصة الدار البيضاء النتائج اإلجمالية للعملية في 
  
 التسجيل من طرف بورصة الدار البيضاء  . ب
  

. 2012 مايو 25في لدى بورصة الدار البيضاء رأس المال المخصصة سيتم تسجيل الصفقات المطابقة لهذه الزيادة في 
  . اآتتاب األجراء، آما يتم تحديده في إطار هذه العملية سعرالتسجيل  سعريوافق 

  
  

 شرآات البورصة المكلفة بتسجيل العملية .16
  

بواسطة رصة الدار البيضاء سيتم تسجيل الصفقات المطابقة لهذه الزيادة في رأس المال المسومة من جانب المشترين ببو
  . شرآة البورصة التجاري وساطة وستتكلف وفا بورصة بتسجيل الصفقات المسومة من جانب البائعين

  
 المغرب –آيفيات تسديد وتسليم السندات   .17

  
  .بتقييد السندات في الحسابالتجاري وفابنك هو الهيأة المكلفة . 2012 مايو 24سيتم تسديد السندات وتسليمها في 

  
 نتائج العملية .18
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التجاري وفابنك في جريدة إعالنات  وينشرها 2012 مايو 25في ورقة السوم في نتائج العملية  تنشر بورصة الدار البيضاء
  .  2012 مايو 28قانونية في 

  
 : المغرب –تسعير السندات الجديدة خصائص   .19

  
  ATW 2L J01/01/12   المحرر

  األبناك  قطاع النشاط 
  ورة األولىصالمق  ورة قصالم

  المستمر  ير التسعطريقة 
  208200  رمز القيمة 
  ATW22  المختصر

 الثانيالخط   خط التسعير 
  التجاري وساطة ووفا بورصة  شرآات البورصة المكلفة بتسجيل العملية

  
  

 للعملية الزمني الجدول  .20
  
  أبعد تقدير  المراحل  األمر

  13/04/2012  لملف العملية الكامبورصة الدار البيضاء ب توصل  1
  13/04/2012  إصدار إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء على العملية   2
توصل بورصة الدار البيضاء بالمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف    3

  مجلس القيم المنقولة
13/04/2012  

نشر اإلشعار المتعلق بالزيادة في رأس المال المخصصة ألجراء التجاري   4
  . في المغرب في ورقة السوم وعهوفروفابنك 

16/04/2012  

  30/04/2012  افتتاح فترة االآتتاب   5
  11/05/2012  إغالق فترة االآتتاب   6
  2012مايو  21  منح االآتتابات من طرف التجاري وفابنك  7
توصل بورصة الدار البيضاء برسالة الوآيل الخاص الذي صدق على   8

  .الزيادة في رأس المال نضا
  2012ايو م 22

  2012مايو  23  تسليم نتائج العملية اإلجمالية لبورصة الدار البيضاء   9
  2012مايو  24  التسليم /التسديد  10
قبول السندات الجديدة وتسجيل عملية الزيادة في رأس المال  -  11

 .نضا
إلعالن عن نتائج الزيادة في رأس المال في ورقة السوم من ا -

  .طرف بورصة الدار البيضاء

  2012ايو م 25

  2012مايو  28  اقتطاع عمولة قبول السندات الجديدة  12
 

  
 
 


