
  
 

بر 15الدارالبيضاء    2010 نون
  
10/152إشعار رقم   

  في إطار ادماج البنك الشعبي   BCP رفع رأسمال البنك المرآزي الشعبيبمتعلق 
 ءبالدار البيضا

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية(
 

  27/9/2010خ الصادر بتاري 17/10بورصة الدار البيضاء رقم الموافق لإشعار 
  27/9/2010الصادر بتاريخ  VI/EM/038/2010تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

 
 

المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
  مكرر؛ 7لقيم وبالخصوص المادة و المتعلق  ببورصة ا 45-06و  52- 01,  29-00,  34- 96والمتمم  بقانون  رقم  

 
 

  إطار العملية:  1مادة ال
 

 CPMالمتعلق بإصالح البنك الشعبي المغربي  96-12المعدل والمكمل للقانون رقم  08-44من القانون رقم  3وفقًا للمادة 
في الساعة (2010ليو يو 14المجتمعة في  – CPMقامت اللجنة اإلدارية بالبنك الشعبي المغربي , بصيغته المعدلة والمكملة

وشروطه وآذا  BCPمن قبل البنك المرآزي الشعبي  BPCالبنك الشعبي بالدار البيضاء  عملية إدماجبالفصل في   -) 10
أعطت آذلك اللجنة اإلدارية موافقتها في تحقيق التجانس في . ، مع اشتراط موافقة الوزير المختص باألمور المصرفيةتنفيده

عادي يمكنها البت في جميع عمليات الم الغير االجمع الع« الشعبي السيما المادة التي تنص على أن لوائح البنك المرآزي 
المتعلق بالشرآات   95-17طبقًا ألحكام القانون رقم , الدمج واالنفصال بين شرآة وأخرى غير البنك الشعبي اإلقليمي

  . المذآورة مجهولة اإلسم 
 

أقل من ربع رأس المال بعد  -سبب الخسارة التي تم مالحظتها في الكشوف إلجمالية ب –إذا أصبح الوضع الصافي للشرآة 
 عاديالم الغير االجمع العفإن مجلس اإلدارة سيدعو , ثالثة أشهر من الموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسارة

بعض المساهمين الذين يتمتعون بصفة  بحل مبكر للشرآة أو طلب الدعم المالي الالزم  من -إن لزم األمر - التخاذ قرار
 .03-34ويكون ذلك  بناًء على طلب من محافظ بنك المغرب في ظل أحكام القانون رقم , إدارية

  
وذلك على أقصى تقدير , يتم تخفيض رأس المال إلى قيمة تعدل على األقل الخسائر التي تم اآتشافها, إذا لم يتم الحكم بالحل

إذا لم يتم في تلك الفترة تشكيل رؤوس . الثانية التي تلي السنة التي تم فيها مالحظة تلك الخسائرفي نهاية السنة المالية 
يتم في جميع األحوال نشر قرار . األموال الخاصة من جديد، يتم عمل مضاربة ذات قيمة تعدل على األقل ربع رأس المال

المحكمة ويسجل في السجل  سجل ىنشرة رسمية آما يودع لدفي جريدة إعالنات قانونية و الحمع العامالحل المتخذ من قبل 
  .التجاري

 هستطع الجمع التشاور بشكل صحيح حول هذه الدعوة األخيرة،  فانيأو لم , في حالة عدم حدوث اجتماع للجمعية العمومية   
  ». يمكن لكل من بهمه األمر أن يطالب العدالة بحل الشرآة

 
فقد قام آًال من , 05-20المتعلق بالشرآة المحدودة بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون   95-17من القانون  226طبقًا للمادة 

على  BPC ءالشعبي بالدار البيضاللبنك  مجلس اإلدارة الجماعيةللبنك المرآزي الشعبي، ورئيس  العامالرئيس المدير 



على مجلس  BPCو البنك الشعبي بالدار البيضاء التوالي، باقتراح مشروع اتفاق على الدمج بين البنك المرآزي الشعبي 
   .     BPCإدارة البنك المرآزي الشعبي ومجلس رقابة البنك الشعبي بالدار البيضاء 

 
ومجلس إدارة البنك الشعبي ) 10في الساعة(  2010يوليو  14وافق مجلس إدارة البنك المرآزي الشعبي الذي انعقد بتاريخ 

على شروط ما يسمى بمشروع االتفاق  - ) 10في الساعة( 2010يوليو  10انعقد اجتماعه في  الذي - BPCبالدار البيضاء 
آما . الدمج هذه العمليةباتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ  المعنيينوقاموا بتكليف رؤسائهم عملية اإلدماج على 

      .  قاموا أيضًا بعرض المشروع على مراقبي الحسابات في آال البنكين
 

بمطالعة ما يسمى  –) 10في الساعة(2010يوليو  20المجتمع في  – BPCقام مجلس رقابة البنك الشعبي بالدار البيضاء 
  . 2010أآتوبر  29بمشروع االتفاق على الدمج ووافق على شروطه، آما دعا إلى انعقاد اجتماع عام استثنائي في 

 
وهذا , ن على التوالي لتحقيق المهمة المنصوص عليها في القانونتم عرض المشروع على مراقبي حسابات آال البنكي

  .2010يوليو  22بتاريخ 
 

و الشرآاء في البنك  BCP هذا لموافقة المساهمين في البنك المرآزي الشعبي اإلدماجسيخضع مشروع االتفاق على 
حتى تنعقد في  2010سبتمبر  29إليها يوم العامة االستثنائية التي تمت الدعوة  المجموعالشعبي بالدار البيضاء وذلك في 

  .2010أآتوبر  29
  

 14باعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في  2010سبتمبر  23قام مجلس إدارة البنك المرآزي الشعبي الذي اجتمع في 
  .2010يوليو 

 
الموافقة على الشروط المتعلقة ب -  2010سبتمبر  23المجتمعون في  –قام أعضاء مجلس إدارة البنك الشعبي بالدار البيضاء 

  .  التبادل نسبةباتفاق الدمج والقائمة على تقييم سهم البنك المرآزي الشعبي و 
 

بنك فإن آًأل من البنك المرآزي الشعبي و ال, بصيغته المعدلة والمكملة  95-17من القانون  234  بمقتضى المادة, علمًا بأنه
 30ي وذلك قبل باالجتماع افي مقرهم اضع هذه الوثائق تحت تصرف مساهميهمن بواسيقوم BPC الشعبي بالدار البيضاء

  : :2010أآتوبر  29التي يتم الدعوة إليها إلعالن الدمج المزمع في  الجمعاتيومًا على األقل من موعد 
  

 مشروع االتفاق على الدمج؛ 
 تقارير مراقبي الحسابات بشأن التقييم وتكافؤ التبادل؛ 
 ة البنك المرآزي الشعبي، ومجلس إدارة ومجلس رقابة البنك الشعبي بالدار البيضاءتقارير مجلس إدار 

BPCبشأن عملية الدمج؛ 
 .الكشوف اإلجمالية المعتمدة وتقارير اإلدارة في الثالث سنوات المالية األخيرة لكال البنكين 
  .الكشوف النصف سنوية 

           
ستكون خاضعة للتصديق من قبل اللجنة اإلدارية بعد الحصول على موافقة  وتجدر اإلشارة إلى أن التعديالت التنظيمية
   .بصيغته المعدلة والمكملة  96-12 من القانون  16الوزير المختص بالشئون المالية  طبقًا للمادة 

 
  

  أهداف العملية: 2 المادة
  

إلى تحسين وضعه في الدار البيضاء  - ) CPM(طبقًا لرغبة البنك الشعبي المغربي  –يهدف مشروع الدمج بشكل أساسي 
و البنك الشعبي بالدار BCP وتحقيق مكاسب إنتاجية وادخارات قياسية من خالل تنفيذ التعاون بين البنك المرآزي الشعبي 

  . البيضاء
ية وأآثر من من الودائع البنك 40%التي يترآز فيها أآثر من )  وضواحيها ءفي الدار البيضا(  -لقد لوحظ  , في الواقع   

في صور ودائع % 12( أن  حصص السوق الخاصة بالبنك الشعبي بالدار البيضاء  -من القروض الموجهة لالقتصاد% 63
في المناطق األخرى  البنك الشعبي المغربيأقل من معدالت ) في صورة قروض موجهة لالقتصاد%   11للعمالء و

  .  وتتعارض تمامًا معها
  
  



إنشاء مقرات لجميع البنوك ( ر البيضاء في االقتصاد الوطني وباألخذ في االعتبار القوى الحالية استنادًا إلى وزن الدا
فانه يبدو مشروعًا أن يعيد البنك الشعبي المغربي التفكير في طريقة تدخله وأن ينظم نفسه بطريقة تتالءم أآثر مع ) المنافسة

, وتقوية العالمة التجارية للمجموعة, ة الحتياجات العميلخصوصيات هذا السوق فهي تعمل على تشجيع النظرة الشامل
  .وزيادة قدراته وموارده و تعزيز وضعه في هذا المكان

  
   

ويدعم هذا . BCPوالبنك المرآزي الشعبي فقد تم استهداف فرصة دمج البنك الشعبي بالدار البيضاء , ولتحقيق هذا الهدف
  :الحل االعتبارات اآلتية 

  
  ت والخبرات في مجال خدمة العميل متاحة للجميع وبالتالي تحسين جودة المداخالت؛أن تكون الكفاءا -
للمعامالت و  back-officeوبخاصة عند دمج المكاتب الخلفية , تحقيق مدخرات قياسية وتحقيق مكاسب إنتاجية -

  .......).والخدمات اللوجستية, الحسابات, إدارة الموارد البشرية( آذلك وظائف الدعم 
 

  المبلغ المخصص للعملية: 3 ادةالم
 
 

, درهم 100000000إلى زيادة رأس ماله بمبلغ  BCPيخطط البنك المرآزي الشعبي , االستيعاب/في إطار عملية الدمج
 320بسعر إصدار , درهم لكل سهم   10سهم بقيمة اسمية قدرها  312500وذلك من خالل إصدار , شامل عالوة الدمج

  . درهم 96875000ك عالوة الدمج بقيمة لتكون بذل, درهم لكل سهم
 

 
  المعلومات المتعلقة بالسندات المالية المستهدف إصدارها:  4المادة 

  
  الكل من نفس الفئة BCPأسهم البنك المرآزي الشعبي   طبيعة السندات 

  سهم 312500  األسهم المصدرةعدد 
  درهم للسهم 320  سعر اإلصدار
  درهم للسهم 10  القيمة االسمية
  درهم للسهم 310األسهم سيتم إصدارها مع عالوة دمج بسعر   عالوة الدمج
  2010األول من يناير   تاريخ االنتفاع
  سيتم تحرير جميع األسهم وعدم تقييدها بأي ارتباطات  تحرير السندات
  الشطر األول  درجة التداول

  األسهم الصادرة قابلة للتداول بحرية  قابلية السندات للتبادل
فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات المتعلقة باألسهم الناتجة عن عملية رفع رأس   السندات الجديدة تداول

المال الحالية، فإنه سيتم مماثلة تلك األسهم تمامًا باألسهم الموجودة بالفعل 
  .وتداولها في الدرجة األولى  

بنفس الحقوق في توزيع األرباح ) مة والجديدةالقدي(سوف تتمتع  جميع األسهم    باألسهم المصدرة متعلقةالحقوق ال
آل سهم يعطي صاحبه . وآذلك في توزيع األرباح اإلضافية المتعلقة بالتصفية

  حق التصويت أثناء انعقاد االجتماعات 
  

 
  آليات  العملية:  5المادة 

  
  

 تبادل السندات  
 
  .2010نوفمبر 4من المتوقع أن يتم تبادل السندات يوم    
  

 ن من العمليةالمنتفعو 
  

 .و الشرآاء الجدد للبنك الشعبي بالدار البيضاء, العملية الحالية مخصصة للبنوك الشعبية اإلقليمية        



 تكافؤ التبادل 
  

أسهم  10حصة اجتماعية لكل  32سيتم تبادل الحصص االجتماعية الخاصة بالبنك الشعبي بالدار البيضاء بواقع         
  .الشعبيخاصة بالبنك المرآزي 

        
  الوسطاء الماليون:  6المادة

  
  االسم  نوع الوسطاء الماليين
 Upline Corporate Finance  مستشار ومنسق عام

  الدار البيضاء, شارع عبد اللطيف بن قدور 37
 BCPالبنك المرآزي الشعبي  األسهمممرآز 

  الدار البيضاء, شارع زيرآتوني, 101
  

  ورصةالتداول في الب:  7المادة 
  

 خصائص تداول السندات الجديدة 
  BCPالبنك المرآزي الشعبي   محرر

  )القسم األول(السوق الرئيسي   مقصورة
  البنوك  القطاع

  مستمر  نظام التسعير
  السطر األول  سطر التسعير
  8000  رمز القيمة

  ISIN  MA0000011884رمز 
  BCPالبنك المرآزي الشعبي   رمز

  2010نوفمبر  4  التبادلتاريخ 
  2010نوفمبر  12  تسعيرةتاريخ أول 

  BCPالبنك المرآزي الشعبي   الهيئة الممرآزة للعملية
 

 
  الجدول الزمني للعملية 
  اآلجال في األقصى  المراحل  الترتيب

  BCP  23/9/2010تعليق تداول أسهم البنك المرآزي الشعبي   1
  24/9/2010  استالم الملف الكامل للعملية  2
  27/9/2010  وافقة بورصة الدار البيضاء على العمليةإصدار إشعار م  3
استالم بورصة الدار البيضاء لمذآرة المعلومات المؤشر عليها من مجلس القيم المنقولة   4

CDVM  
27/9/2010  

  28/9/2010  نشر نشرة تداول اإلشعار المتعلق بعملية رفع رأس المال  5
  BCP  28/9/2010استئناف تداول أسهم البنك المرآزي الشعبي   6
االستيعاب والتأآد من تحقيق عملية رفع رأس -الموافقة على مشروع الدمج -  7

  والبنك المرآزي الشعبي ؛عادي الالغير  ماالمال من قبل الجمع الع
  عاديالالغير  ماالجمع العمن قبل االستيعاب -الموافقة على مشروع الدمج -

  .للبنك الشعبي بالدار البيضاء

29/10/2010  

للبنك المرآزي  عاديالالغير  ماالجمع العتالم  بورصة الدار البيضاء لمحاضر اس  8
  .االستيعاب-المتعلقة بمشروع الدمجوالبنك الشعبي بالدار البيضاء  BCPالشعبي 

1/11/2010  

  4/11/2010  تبادل السندات  9
  BCP   12/11/2010 اعتماد األسهم الجديدة للبنك المرآزي الشعبي   10

  
  األسواقمليات عمديرية 

            


