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  2012 جنبرد 3الدار البيضاء في 

 
 12/154اإلشعار رقم 

  لعرض العمومي للسحب اإلجباري بمبادرة من شرآة براسري المغرب، ابالمتعلق 
  تهم عائم برانوما في البورصة بهدف التشطيب عليه 

  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية   نسخة(
  

  2012أآتوبر  23بتاريخ  15/12إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  2012أآتوبر  23بتاريخ  VI/EM/036/2012تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

  
 

 ،1993بر شتن 21 بتاريخ 211-93-1 بمثابة قانون رقمالصادر  الشريف الظهير بناءا على مقتضيات
 7 ادةالم خاصة القيم بورصةب لمتعلقةا 06-45و 01-52، 00-29، 96-34رقم  قوانينالمتمم بالالمعدل و
 ،  مكرر

 
المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة آما تم تعديله  03/26بناء على مقتضيات القانون رقم 

 .25و 21مكرر و 20و 6وخاصة المواد  06-46وتتميمه بمقتضى القانون رقم 
  

وزير االقتصاد والمالية رقم المصادق عليه بقرار  بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء
-1156رقم وزير االقتصاد والمالية  بقرار لمعدل والمتمما 2008 زيوليو 7الصادر بتاريخ  1268-08

 . 2.2.4 و 2.1.1لمواد اخاصة  2010 أبريل 7 الصادر بتاريخ 10
 
  

 
 موضوع العملية : 1المادة 

  
  إطار العملية -
  

  اإلطار القانوني - 
 

) 2004أبريل  21( 1425الصادر في فاتح ربيع األول  1- 04- 21تحدد الفقرة السادسة من الظهير رقم 
 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، آما تم تعديله وتتميمه، 26-03بتنفيذ القانون رقم 

 لوحدهم يملكون الذين المعنويين أو الطبيعيين األشخاص يمكن الذي اءآاإلجر للسحب العمومي العرض
 تكون شرآة في التصويت حقوق أغلبية من نفس الظهير 10 المادة مدلول حسب الغير مع باتفاق أو

 السندات شراء إعادة يعتزمون أنهم على الجمهور إطالع من البورصة أسعار جدول في مقيدة سنداتها
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 أو الطبيعيين األشخاص تمكين قصد الشرآة المذآورة من من نفس الظهير 2 المادة في إليها المشار
 من أعاله المذآورة األشخاص مجموعة إلى ينتمون وال المذآورة الشرآة سندات يملكون الذين المعنويين
  .الذآر السالفة الشرآة مال رأس من االنسحاب

 
قرر مبدأ التشطيب على سندات برانوما  2012شتنبر  20إن مجلس إدارة برانوما الذي عقد اجتماعه في 

 األشخاصوقد سجل المجلس المذآور أن التشطيب المذآور يلزم . من جدول أسعار بورصة الدار البيضاء
الشرآة، أن يقدموا  الغير أغلبية رأسمال مع باتفاق أو لوحدهم يملكون الذين المعنويين أو الطبيعيين

مكرر من  20بمبادرتهم الخاصة وقبل التشطيب الفعلي عرضا عموميا للسحب، طبقا لمقتضيات المادة 
    . 46-06آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم  26- 03القانون رقم 

  
آورة وأذن للشرآة المذ 2012شتنبر  20قرر مجلس إدارة شرآة براسري المغرب المنعقد بتاريخ 

من رأسمال  % 9,2بإطالق عرض عمومي للسحب يهم مجموع السندات التي ال تمتلكها الشرآة أي 
حدد مجلس اإلدارة سعر العرض العمومي . سهما 46 001برانوما وحقوق التصويت فيها التي تمثل 

   .الواحد للسهم درهما 1770 مبلغللسحب في 
وقد أعطى مجلسا إدارة برانوما وشرآة براسري المغرب آل واحد فيما يعنيه أوسع الصالحيات للسيد 

  : جون ماري ڭروبوا، المدير العام، لكي
يحدد شروط وآيفيات التشطيب على سندات برانوما من جدول أسعار بورصة الدار البيضاء طبقا  

  للتنظيم الجاري به العمل؛ 
طار التشطيب على سندات الشرآة من جدول أسعار البورصة ومشروع يتخذ آل القرارات في إ 

العرض العمومي للسحب الذي تقدمت به شرآة براسري المغرب وخاصة لكي يقوم بكافة 
المساعي واإلجراءات ويبدي آافة التأآيدات أو التصريحات الضرورية لغرض التشطيب 

   . المذآور لدى أي آيان خاضع للقانون العام أو الخاص
 

. 2012شتنبر  20تم إيداع مشروع العرض العمومي للسحب على برانوما لدى مجلس القيم المنقولة في 
  . 2012أآتوبر  05لقد تم اإلعالن عن إشعار القبول في 

  
 11اعتبارا لإلآراهات المرتبطة بإذاعة معلومات مهمة فقد تم تعليق سهم برانوما في جدول األسعار في 

تبعا إليداع هذا العرض العمومي للسحب  2012شتنبر  25ديد هذا التعليق ابتداء من تم تج. 2012شتنبر 
  . 2012أآتوبر  08وتم استئناف جدولة األسعار في . لدى مجلس القيم المنقولة

  
  إعادة تشكيل رأسمال برانوما - 

 
 (*)بعد العملية  قبل العملية المساهمون

عدد األسهم 
 المملوآة

النسبة المئوية لرأس 
 المال وحقوق التصويت

عدد األسهم 
 المملوآة

النسبة المئوية لرأس 
 المال وحقوق التصويت

شرآة براسري 
 المغرب 

999 453 90,80 % 000 500 100,00 % 

 - - % 9,20  46 001 العائم 

 % 100,00 500 000 % 100,00 500 000 المجموع           
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  .شريطة النجاح التام للعملية، أي استرداد مجموع العائم الحالي من طرف المبادر بالعرض(*) 
  

  االتفاق الذي قد يؤثر على العرض - 
 

 % 90,8حيث يمتلك المبادر . ال وجود حسب معرفة المبادر والشرآة ألي اتفاق قد يؤثر على العرض
  .  من رأسمال برانوما

  
  الترخيصات - 

 
مشروع العرض العمومي للسحب على وزارة  2012شتنبر  25إن مجلس القيم المنقولة عرض بتاريخ 

   . المالية والخوصصة التي لم تبد أي تعرض عليه
  قرار مجلس إدارة برانوما - 

 

قرر مبدأ التشطيب على سندات  2012شتنبر  20برانوما الذي عقد اجتماعه في إن مجلس إدارة 
وقد سجل المجلس المذآور أن التشطيب المذآور يلزم . برانوما من جدول أسعار بورصة الدار البيضاء

الغير أغلبية رأسمال الشرآة، أن  مع باتفاق أو لوحدهم يملكون الذين المعنويين أو الطبيعيين األشخاص
 20دموا بمبادرتهم الخاصة وقبل التشطيب الفعلي عرضا عموميا للسحب، طبقا لمقتضيات المادة يق

  .46-06آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم  26-03مكرر من القانون رقم 
  

  أهداف العملية  - 
 أسباب العملية  -

 

تقديم سنداتهم قبل التشطيب على سندات برانوما من فرصة  األقلية يمثلون الذين المساهمين إعطاء بغية
جدول األشعار، بادر المساهم الرئيس لبرانوما وهو شرآة براسري المغرب بهذا العرض العمومي 

   . للسحب
  

  : اعتبارا لكون
أدرجت الشرآة في البورصة منذ (تداول سندات برانوما في البورصة ينتج عن وضعية تاريخية  

 بدوره يتداول الذي أسهمها غالبية لمالك و للشرآة استراتيجية لحاجة جيبيست الو) 1974سنة 
  البيضاء؛ الدار بورصة في

سندا في المتوسط أخيرة بحجم إجمالي قدره  14تبادل ( السيولة في قلة من يعاني برانوما سهم 
 عالقة له البيضاء الدار بورصة داخل تقدير سوء إلى الراجعة) مليون درهم في نفس الفترة 7,4

 .السوق المحلي محللي طرف من للسهم الضعيفة بالتغطية
شتنبر  14 بتاريخ مليون درهم64,5 مْصَفقية تساوي  قيمة يمثل و )% 9,2بة قرا(ضئيل العائم 

 ؛ 2012
    

 قرار بعد مباشرة برانوما بسندات خاص للسحب عمومي بعرض بالمبادرة المغرب براسري شرآة قررت
  .البيضاء الدار بورصة من األخيرة هذه أسهم شطب

  

نظرا لحصة رأس المال الضعيفة التي تشكل عائم البورصة فلن تحدث تغييرات مهمة تتعلق باالستراتيجية 
من  % 90,8في الواقع يمتلك المبادر بالعرض . التنموية لبرانوما نتيجة لهذا العرض العمومي للسحب

  . رأسمال برانوما
  

التي تمثل  سهم 46 001 أي تشكل عائم البورصة، التي برانوما سندات جميع شراء هذا العرض يخص
  الواحد؛    للسهم درهما 1770 بسعرمن رأس المال وحقوق التصويت  % 9,2

  

  آيفيات التمويل - 
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األسهم التي تكون عائم فيما يتعلق بالسندات التي تشملها العملية فستشتري شرآة براسري المغرب 
  .  تتوفر شرآة براسري المغرب على األموال الالزمة لتمويل العملية نضا. البورصة

  

  نوايا المبادر - 
 

  . يرتقب المبادر االحتفاظ بسندات برانوما التي يمتلكها وتلك التي قد يشتريها في إطار العملية
  . برانوما من بورصة الدار البيضاء تبعا للعرض العمومي للسحب سيتم التشطيب على سندات شرآة

  

  الروابط بين برانوما وشرآة براسري المغرب - 
 

من حقوق  % 90,8من رأسمال برانوما، الشيء الذي يمنحها  % 90,8تمتلك شرآة براسري المغرب 
  . في نهاية هذا العرض العمومي للسحب % 100,0ويمكن الزيادة في هذه المساهمة لتصل إلى . التصويت

 
 بنية العرض العمومي للسحب : 2دة الما

  
سيهم العرض العمومي للسحب مجموع السندات التي ال يمتلكها المبادر بالعملية، : عدد السندات المعنية -

  . من رأسمال الشرآة وحقوق تصويتها % 9,2سندا تمثل  46 001أي 
  
 بسعرالذين يمثلون األقلية داخل برانوما شراء سنداتهم يعرض المبادر على المساهمين : سعر العرض -

  .الواحد للسهم درهما 1770
  
  . درهما 81 421 770يهم العرض العمومي للسحب مبلغا إجماليا أقصاه : المبلغ اإلجمالي للعرض -
  
  .2012فاتح يناير : التمتع باألسهم موضوع العرض -
  
  .2012فاتح نونبر : تاريخ افتتاح العرض -
  
  .2012نونبر  30: تاريخ اختتام العرض -
  
سيدوم العرض ما بين تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام العملية، حسب الجدول الزمني للعملية، : مدة العرض -

  . أي عشرين يوم بورصة
  
  : عتبة العدول -

المغرب حيث تلتزم شرآة براسري . في إطار هذه العملية، ال يتوقع المبادر أية عتبة للعدول عن العرض
بشراء مجموع السندات التي يقدمها المساهمون الذين يمثلون األقلية داخل برانوما في إطار العرض 

  . العمومي للسحب هذا وذلك بشكل بات ال رجعة فيه
  
  .2012دجنبر  14: تاريخ األداء والتسليم -
  
  . عامة المغربية لألبناكالهيأة المكلفة بمرآزة العرض هي الشرآة ال: الهيأة المكلفة بمرآزة العرض -
 

 آيفيات المشارآة في العرض: 3المادة 
  
 2012يدوم العرض لمدة عشرين يوم بورصة، وذلك من فاتح نونبر : مدة العرض العمومي للسحب -

  . 2012نونبر  30إلى غاية 



5 
 

  
  : المستفيدون -

  . يتوجه هذا العرض العمومي للسحب إلى آل حاملي أسهم برانوما دون حصر
  

  :يتعين على المساهمين الراغبين في تقديم سنداتهم للعرض أن يسلموا لمجمعي العروض الوثائق التالية
أمر بالبيع يحمل التاريخ والساعة وموقع عليه بالهامش من طرف المساهم المتنازل والهيأة  

  المجمعة لألوامر؛ 
 ). يقدمها المودع لديه السندات(شهادة تجميد السندات  

 
  
  
  : تسليم أوامر البيع -
  

إن المساهمين الراغبين في المشارآة في العرض مدعوون إلى تسليم شرآات البورصة واألبناك من فاتح 
أمر بيع مطابق للنموذج الموضوع تحت رهنهم والمرفق بالمذآرة  2012نونبر  30إلى  2012نونبر 

  .اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة
  

نفيذ أوامر البيع المحررة باسم األطفال القاصرين من طرف األب أو األم أو الولي أو النائب يمكن ت
  .الشرعي

  

في حالة تفويض بتدبير الِمحفظة بإمكان المدبر أن يدرج األمر بالبيع لحساب الزبون الذي يدبر محفظته 
  . طبقا لبنود التفويض

  

تمدة من تقديم هذه اإلثباتات بالنسبة لهيآت التوظيف تعفى شرآات التدبير المغربية أو األجنبية المع
  .الجماعي للقيم المنقولة التي تدبرها

  

  . يمكن إلغاء أوامر البيع في أي وقت من األوقات حتى نهاية مدة العرض
  

  : شهادة تجميد السندات المقدمة -
  

عنويين الذي يقدمون يجب إرفاق شهادة تجميد السندات ألمر البيع من طرف األشخاص الماديين والم
يصبح تجميد السندات ساري المفعول ابتداء من تاريخ تقديم السندات للعرض وحتى تاريخ . سنداتهم
  . وسيكون نهائيا ال رجعة فيه بمجرد اختتام العرض. التسليم/التسديد

  

  : يجب على المودع لديهم تقديم شهادة التجميد التي تشتمل على
بالنسبة لألشخاص الماديين المغاربة المقيمين أو غير المقيمين، أو رقم بطاقة التعريف الوطنية  

رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب المقيمين في المغرب أو رقم جواز السفر 
  بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب غير المقيمين؛ 

خاضعين للقانون المغربي أو أية رقم التقييد في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين ال 
وثيقة أخرى ُيعتد بها في البلد األصلي وتقبلها الهيأة المكلفة بالوساطة بالنسبة لألشخاص المعنويين 

 األجانب؛
اإلحداثيات البنكية التي تثبت الحساب الذي سيقيد في دائنيته عائد التقدمة في إطار هذا العرض  

 .  العمومي للسحب
 

  : المستشارون والوسطاء الماليون -
  

 االسم نوع الوسطاء الماليين
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 الشرآة العامة المغربية لألبناك  الهيأة االستشارية والمنسق العام 
 سعيدي وحديد لالستشارة  ُمَقيِّم مستقل 

 الشرآة العامة المغربية لألبناك الهيأة الممرآزة للسندات 
الهيآت المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار 

 البيضاء
  ) جهة البائع(سوجيكابيتال البورصة 

  
سوجيكابيتال البورصة وشرآات البورصة األخرى 

 ) جهة المشترين(
 آل األبناك وآل شرآات البورصة الهيآت المكلفة بتجميع أوامر البورصة

  
  التسليم /والتسجيل والتسديدآيفيات المرآزة : 4المادة 

  
  : مرآزة وتوطيد األوامر -
  

ترسل الشرآة العامة المغربية لألبناك بنية جذاذة مرآزة األوامر التي تضعها بورصة الدار البيضاء وذلك 
  . لمجمعي األوامر

  
، في USBيتعين علي مجمعي أوامر البيع أن يسلموا بشكل منفصل لبورصة الدار البيضاء وفي مفتاح 

قبل الساعة الثانية عشر، جذاذات أوامر البيع الخاصة بزبنائهم، مع احترام بنية جذاذة  2012دجنبر  03
  .مرآزة األوامر

  
وتبقى الهيآت المجمعة لألوامر التي ليست لها وضعية شرآة بورصة حرية تعيين شرآة البورصة التي 

ين عليها إخبار بورصة الدار البيضاء وآذا ويتع. ستتكلف بتسجيل الصفقات لدى بورصة الدار البيضاء
قبل الساعة الثانية  2012دجنبر  03شرآة البورصة المختارة آتابة في تاريخ التوصل بالجذاذات أي في 

  .عشر زواال
  

  . بعد ذلك ستتولى بورصة الدار البيضاء مرآزة وتوطيد مختلف جذاذات أوامر البيع
  

  .     البيضاء مجمعي األوامر بنتائج العرضستبلغ بورصة الدار  2012دجنبر  07في 
  
  : تسجيل العرض -
  

وسوجيكابيتال البورصة وشرآات ) جهة البائع(على أساس األسهم المقدمة ستقوم سوجيكابيتال البورصة 
  . بتسجيل الصفقات المتعلقة بالعملية في بورصة الدار البيضاء) جهة المشترين(البورصة األخرى 

  
  : التسليم/التسديد -
  

  . وذلك حسب المساطر الجاري بها العمل 2012دجنبر  14سيتم تسديد وتسليم سندات برانوما في 
  

  نتائج العرض : 5المادة 
  
  : اإلعالن عن نتائج العملية -
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، 2012دجنبر  11سيتم اإلعالن عن نتائج العملية من طرف بورصة البيضاء في نشرة السومة بتاريخ 
  . نونية من طرف المبادر، داخل أجل ثالثة أيام المواليةوآذا في جريدة إعالنات قا

  
  خصائص إدراج أسهم برانوما في جدول األسعار : 6المادة 

  
  : الخصائص األساسية إلدراج سندات برانوما في جدول األسعار هي آالتالي

  
 برانوما  التسمية 
 BNM المختصر

 ISIN MA0000010373رمز 
 التسعير الثابت المتعدد التسعير آيفية 

 المقطورة الثالثة  مقطورة التسعير 
 المشروبات قطاع النشاط 

  
 الجدول الزمني للعملية : 7المادة 

  
اآلجال القصوى المراحل  األوامر 

 23/10/2012 استالم الملف الكامل للعملية من طرف بورصة الدار البيضاء 1
 23/10/2012 إصدار اإلشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء على العرض العمومي للسحب  2
 23/10/2012 استالم المذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة  3
 24/10/2012 اإلعالن عن اإلشعار المتعلق بالعرض العمومي للسحب في نشرة السوم  4
 01/11/2012 افتتاح مدة العرض العمومي للسحب 5
 30/11/2012 اختتام مدة العرض العمومي للسحب  6
 03/12/2012 استالم بورصة الدار البيضاء لجذاذات أوامر تقدمات أسهم برانوما  7

 12على الساعة 
وتوطيدها ومعالجتها من طرف بورصة الدار مرآزة أوامر تقدمات األسهم  8

 البيضاء 
04/12/2012 

 05/12/2012 إرسال بيان ُمجَمل ألوامر تقدمات األسهم إلى مجلس القيم المنقولة    9
 06/12/2012 ) إيجابي أو دون رد(رد مجلس القيم المنقولة على العرض العمومي  10
 06/12/2012 اإلعالن في نشرة السوم في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بعدم الرد 11
إعالن البورصة عن اإلشعار المتعلق بالتشطيب على شرآة برانوما في نشرة  - 12

  السوم؛ 
إعالن البورصة للبالغ الصحفي المتعلق بالتشطيب على شرآة برانوما في  -

 . جريدة إعالنات قانونية

07/12/2012 

 07/12/2012 تسليم بورصة الدار البيضاء لنتائج العرض العمومي للسحب لمجمعي األوامر  13
  تسجيل الصفقات المتعلقة بالعرض العمومي للسحب  - 14

  
 اإلعالن عن نتائج العرض العمومي للسحب  -

11/12/2012 

 14/12/2012  تسليم األسهم موضوع هذه العملية /تسديد 15
 15/12/2013 التشطيب على أسهم برانوما  16

  
  

 األسواقعمليات مديرية 


