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   2013يونيو  17الدار البيضاء في 
 
 

  13/84اإلشعار رقم 
   مصرف المغربالمتعلق بالزيادة في رأسمال 

   2012عن طريق التحويل االختياري لربيحات سنة 
  إلى أسهم مصرف المغرب

 
  14/06/2013بتاريخ  05/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  14/06/2013بتاريخ  VI/EM/014/2013تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 
  

م         انون رق ة ق ر الشريف الصادر بمثاب تنبر   21في    1-93-211بناءا على مقتضيات الظهي م      1993ش انون  رق تمم  بق دل  والم ،  المع
  , مكرر 7دة او المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم 45-06و  01-52,  00-29,  96-34

  
  العمليات على السندات؛ القيم المنقولة المتعلقة بمعالجة  بناء على مقتضيات منشور مجلس

  
الصادر بتاريخ   1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

  3.8.4 ةوخاصة الماد 2010أبريل  7اريخ الصادر بت 10-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7
 
  

 العملية   إطار: 1المادة 
 

  لعملية  لعملية  لل  ييالتنظيمالتنظيم  طارطاراإلاإل  ♦♦
 

قرر أن يقترح على مجلس المراقبة الدعوة لعقد  2013فبراير  27مجلس اإلدارة الذي عقد اجتماعه بتاريخ إن 
نضا أو في شكل أسهم أو  2012المالية  جمع عام مختلط من أجل البت في مقترح توزيع الربيحات المتعلقة بالسنة

  . آالهما معا
، اقترح على الجمع العام المختلط 2013مارس  22إن مجلس مراقبة مصرف المغرب، الذي عقد اجتماعه في 

زيادة في رأسمال الشرآة عن طريق التسديد االختياري لمبلغ الربيحة  2013مايو  15الذي دعا بالنسبة لتاريخ 
  . ، نضا أو في شكل أسهم أو آالهما معا2012لمالية بالنسبة للسنة ا

 أن اإلدارة، مجلس اقتراح على بناء ،2013مايو  15لقد قرر الجمع العام المختلط الذي تداول بشكل عادي بتاريخ 
  .نضا أو في شكل أسهم أو آالهما معا 2012 المالية السنة ربيحة أداء خيار مساهم آل على يقترح

منعقد بشكل غير عادي قرر على أنه في إطار الخيار المقترح من طرف الجمع العام المتداول إن الجمع العام ال
من  %85لن يتم تحرير االآتتابات إال عن طريق إرصاد مبلغ يساوي  بشكل عادي في موضوع أداء الربيحة

   .درهم للسهم 27,2الربيحة اإلجمالية التي يحددها الجمع العام المتداول بشكل عادي، أي 
في قراره الثاني آلف الجمع العام المتداول بشكل غير عادي مجلس اإلدارة بإضفاء الطابع الرسمي على الزيادة 

  . في رأس المال وتنفيذها
في إطار هذه المهمة سيكون بإمكان مجلس اإلدارة خاصة سواء مباشرة أو عن طريق رئيسه أو عن طريق أي 

  :وآيل
 ة االآتتاب؛ تحديد تواريخ افتتاح وإغالق فتر -
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 جمع االآتتابات والدفعات المطابقة؛ -
 ؛ "الزيادة في رأس المال –مصرف المغرب "حساب غير قابل للتصرف تحت رآن  فتح -
 حصر المبلغ النهائي للزيادة في رأس المال في مبلغ االآتتابات المجمعة في نهاية فترة االآتتاب؛  -
فع وطلب التقييد التعديلي في السجل التجاري وآذا وضع تصريح االآتتاب والدفع وبيان االآتتاب والد -

الوثائق األخرى التي ينص عليها القانون والتوقيع عليها وإيداعها لدى آتابة الضبط بالمحكمة التجارية 
 أو تكليف أي حامل مأذون له؛   –بالدار البيضاء 

 معاينة اإلنجاز النهائي للزيادة في رأس المال؛  -
 ام األساسي؛ التعديل المتالزم للنظ -
 .   وعموما القيام بأية تصريحات وأية إيداعات وإشهارات وإتمام آافة اإلجراءات -

 
  أهداف العمليةأهداف العملية  ♦♦

 
تهدف الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل االختياري للربيحات إلى أسهم مصرف المغرب أساسا إلى 

خاصة عن طريق الرفع من قدرته على توزيع تعزيز األموال الذاتية لمصرف المغرب بغية مواآبة تنمية نشاطه، 
  . القروض مع احترام ينسوب المالءة آما تم تحديده بمقتضى توجيهات بنك المغرب

 
  نية المساهمين الرئيسييننية المساهمين الرئيسيين  ♦♦

 
حسب علم إدارة البنك فإن المساهم الرئيس لمصرف المغرب ينوي المساهمة آليا في الزيادة في رأس المال عن 

  . في شكل أسهم مصرف المغرب، موضوع هذه العملية 2012لربيحة سنة طريق الدفع االختياري 
 

  مبلغ العمليةمبلغ العملية  ♦♦
 

رفعوا خيار أداء الربيحة في شكل أسهم مصرف المغرب ستهم هذه الزيادة في على افتراض أن آل المساهمين 
  ).مكافأة اإلصدار مضمنة(درهما  250 890 675رأس المال مبلغا إجماليا قدره 

  

درهم للسهم  100سهما جديدا بمبلغ اسمي قدره  477 887دة في رأس المال عن طريق إصدار تتم هذه الزيا
  . درهما للسهم الواحد 525درهما آمكافأة إصدار للوحدة، أي سعر  425الواحد، ومبلغ 

  

درهما  250 890 675و 0يمكن أن يتراوح مبلغ هذه الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الربيحة ما بين 
  . ب مساهمة المساهمينحس
  

   معلومات تتعلق بالسندات الواجب إصدارها: 2المادة 
 

 أسهم، آلها من نفس الفئة طبيعة السندات
 لحاملها، مجردة تماما من ماديتها ومقيدة في حساب لدى ماروآلير شكل األسهم

العدد األقصى لألسهم الواجب 
  سهما جديدا 477 887  خلقها

  رهما للسهم الواحدد 525  سعر االآتتاب 
  درهم  100  القيمة االسمية
  درهما 425  مكافأة اإلصدار

  سيتم دفع قيمة األسهم الجديدة آليا وستحرر من أي التزام  دفع قيمة األسهم 
  2013فاتح يناير   *تاريخ التمتع

األسهم سيتم استيعاب األسهم الناتجة عن هذه الزيادة في رأس المال ضمن   تسعير السندات الجديدة
  .القديمة وسيتم تسعيرها في الخط األول

الحقوق المرتبطة باألسهم 
  المكتسبة 

تستفيد آل األسهم من نفس الحقوق سواء في توزيع األرباح أو في توزيع َنَفل 
  . التصفية
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ال يوجد سهم له الحق  .آل سهم يعطي الحق في التصويت عند انعقاد الجموع
  .في التصويت المزدوج

 . 2014القابلة للتوزيع سنة  2013الحق في الربيحات المتعلقة بالسنة المالية : التمتعتاريخ * 
  

    آيفيات االآتتاب: 3المادة 
 

  فترة االآتتابفترة االآتتاب  ♦♦
 

جديدة لدى مصرف المغرب، الهيأة  CDMإلى أسهم  2012يتم افتتاح فترة ممارسة خيار تحويل ربيحات سنة 
  . 2013يوليوز  24إلى  2013يونيو  27، من 2012ت سنة الممرآزة ولدى مجمعي أوامر تحويل ربيحا

  
  . ة الخيار لن يعود من الممكن األداء نضاي نهاية هذا األجل وفي غياب ممارسف

 
  المستفيدونالمستفيدون  ♦♦

 

، 2012تخصص هذه الزيادة في رأس المال لمساهمي مصرف المغرب قبل تاريخ افتصال ربيحات السنة المالية 
   .2013يونيو  24المرتقب في 

 
  تسليم أوراق االآتتابتسليم أوراق االآتتاب  ♦♦

 

إلى  2013يونيو  27المكتتبون الراغبون في المشارآة في هذه العملية مدعوون إلى تسليم مجمعي األوامر، من 
، أصل ورقة االآتتاب المطابقة للنموذج الموضوع تحت رهنهم والمرفق للمذآرة اإلخبارية 2013يوليوز  24

  . لةالمؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقو
  

  . 2012يمكن إلغاء أوراق االآتتاب في أي وقت من األوقات حتى نهاية فترة ممارسة خيار تحويل ربيحة سنة 
 

  التحقق من هوية المكتتبين التحقق من هوية المكتتبين   ♦♦
  

ُمجمع األوامر، في إطار عملية الزيادة في رأس المال هذه، أن يتأآد مسبقا لقبول االآتتاب على أن يتعين على 
لهذا الغرض، سيتم . لكي يتمكن من تحويلها إلى أسهم 2012ق في ربيحات سنة المكتتب يتوفر على الحقو

  .  إرفاق شهادة إجمالية تتعلق بصفة المكتتبين وانتمائهم إلحدى فئات المستثمرين الموصوفة بعده بأوراق االآتتاب
 

 
 الوثيقة الواجب إرفاقهاالفئة

 التعريف الوطنيةصورة من بطاقة  األشخاص الماديون المغاربة المقيمون
 صورة من بطاقة التعريف الوطنية األشخاص الماديون المغاربة المقيمون في الخارج

  صورة من بطاقة اإلقامة  األشخاص الماديون المقيمون وغير المغاربة 

صورة من صفحات جواز السفر المشتملة على هوية الشخص وآذا   األشخاص الماديون غير المقيمون وغير المغاربة
  واريخ إصدار الوثيقة وانتهاء صالحيتهات

خارج (األشخاص المعنويون الخاضعون للقانون المغربي 
  صورة السجل التجاري  )هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الخاصة

للفئة أو ُيعتد بها في البلد األصلي والتي تشهد على االنتماء  آل وثيقة  األشخاص المعنويون الخاضعون للقانون األجنبي
   أية وسيلة أخرى تعتبر مقبولة من طرف المنسق العام المعني

 هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الخاصة
  الخاضعة للقانون المغربي

  : صورة قرار االعتماد
بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعية، شهادة اإليداع لدى آاتب  - -

  الضبط في المحكمة؛  
بالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأس المال المتغير، نموذج التقييد  - -

  .في السجل التجاري
  صورة قرار االعتماد  هيآت توظيف األموال بالمجازفة

رز صورة السجل التجاري المشتمل على غرض الشرآة الذي يبهيآت التوظيف الجماعي خارج (المستثمرون المؤهلون 
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  انتماءهم لهذه الفئة  )في القيم المنقولة الخاصة

  صورة النظام األساسي  األبناك الخاضعة للقانون المغربي
   إيصال إيداع ملف القبولصورة النظام األساسي و  الجمعيات المغربية 

  صورة صفحة دفتر الحالة المدنية التي تشهد على تاريخ ازدياد الطفل  الطفل القاصر
  

أوامر االآتتاب ال رجعة . يد الهوية المذآورة أعاله سيتم اعتبارها الغيةآل االآتتابات التي ال تحترم شروط تحد
  . فيها بعد اختتام فترة ممارسة خيار التحويل

 
  االآتتاب لحساب األغياراالآتتاب لحساب األغيار  ♦♦

 

  : مكتتبين لحساب األغيار ولكن في الحدود التاليةبال يسمح
  

ا ومصادقا عليه آما يجب من طرف تقبل االآتتابات لحساب األغيار شريطة أن يقدم المكتتب توآيال موقع -
توآيل على آل أنواع حرآات السندات والنقد في الحساب، أو (موآله يحدد بالضبط مجال تطبيق الوآالة 

في  2012توآيل خاص باآتتاب عملية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل االختياري لربيحة سنة 
األوامر في حالة لم يكن يتوفر بعد على هذه  يتعين على مجمع). شكل أسهم جديدة لمصرف المغرب

 النسخة الحصول على واحدة وإرفاقها بورقة االآتتاب؛  
 

يجب على الوآيل أن يحدد مراجع حسابات السندات والنقد الخاصة بالموآل، التي ستقيد فيها على التوالي  -
 العملية؛ الحرآات على السندات أو على النقد المرتبطة بأسهم مصرف المغرب، موضوع 

 

سنة شريطة أن يقوم باالآتتاب  18يسمح بالمكتتبين لحساب األطفال القاصرين الذين يقل سنهم أو يساوي  -
يتعين على ُمجمع األوامر الحصول على نسخة . األب أو األم أو الوصي أو الولي الشرعي للطفل القاصر

قاصر المعني عند االقتضاء، في حالة لم من صفحة دفتر الحالة المدنية التي تبين تاريخ ازدياد الطفل ال
في هذه الحالة تقيد الحرآات سواء في حساب مفتوح في اسم الطفل القاصر أو في . يكن يتوفر بعد عليها

 حساب السندات أو النقد المفتوح في اسم األب أو األم أو الوصي أو الولي الشرعي؛ 
  

تتب لحساب الزبون الذي يدبر محفظته إال بتقديم في حالة توآيل تدبير المحفظة ال يمكن للمسير أن يك -
ُتعفى شرآات التدبير من تقديم هذه اإلثباتات . توآيل موقع ومصادق عليه آما يجب من طرف الموآل

  . التي تدبرها لهيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الخاصة بالنسبة
 

  آيفيات االآتتاب ومعالجة األوامرآيفيات االآتتاب ومعالجة األوامر  ♦♦
 

  .الراغبين في المشارآة في هذه العملية االآتتاب إال لدى حامل حسابات سنداتهمال يمكن للمكتتبين 
  

  .يوقع المكتتب أو وآيله على أوراق االآتتاب وتختمها الهيأة الُمجمعة لالآتتابات
  

حقوق آافية أن المكتتب يتوفر على  منقبول اآتتاب واحد أو عدة اآتتابات  قبليجب على الهيأة الممرآزة التأآد 
حقا  20يتعين على آل مكتتب أن يتوفر على األقل على . التي تعطيه الحق في االآتتاب 2012في ربيحات سنة 

  .    تبطل آل االآتتابات التي ال تحترم الشروط المذآورة أعاله. في الربيحة ليتمكن من االآتتاب في سهم
 

  معالجة المفككاتمعالجة المفككات  ♦♦
 

  : لمحولة الحق في عدد آامل من األسهم بإمكان المكتتب أن يكتتبمن الربيحات اإلجمالية ا %85في حالة لم تعط 
  

العدد الكامل لألسهم بسيتوصل المساهم الذي يختار هذه الصيغة . العدد الكامل لألسهم األدنى مباشرة -
 .   2013شتنبر  27تتم هذه الدفعة في تاريخ أداء الربيحة أي . األدنى مكمل بدفعة نقدا
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الذي يختار هذه الصيغة أن يكمل اآتتابه بدفعة  المساهم يتعين على. م األعلى مباشرةالعدد الكامل لألسه -
 .  في الحد األقصى لسهم جديد

 
  الوسطاء الماليونالوسطاء الماليون  ♦♦

 

 
 العنواناالسمنوع الوسطاء الماليون

، شارع محمد الخامس 58-48 مصرف المغرب المستشار والمنسق العام للعملية
 الدار البيضاء

رآزة لخيار تحويل الربيحات إلى أسهم الهيأة المم
، شارع محمد الخامس 58-48  مصرف المغرب  مصرف المغرب جديدة

  الدار البيضاء

  يتعين على آل مكتتب   مجمعو أوامر االآتتاب
  -  االتصال بماسك حسابه

المؤسسة المكلفة بالتسجيل لدى بورصة الدار 
حي راسين،  –، زنقة إبن هالل 8  مصرف المغرب آابيتال  البيضاء

  الدار البيضاء
  
  

    آيفيات المرآزة وتغطية االآتتابات وتسجيل العملية: 4المادة 
 

  ممرآز األوامرممرآز األوامر  ♦♦
 

إن مصرف المغرب، بصفته الهيأة الممرآزة لألوامر، سيجمع لدى ماسكي الحسابات المؤهلين آل أوراق 
  . االآتتاب المملوءة والمتعلقة بعملية الزيادة في رأس المال هذه

  
على الساعة  2013يوليوز  24يتعين تسليم أوراق االآتتاب وآذا الالئحة المفصلة للمكتتبين للممرآز وذلك في 

  . السادسة مساء على أبعد تقدير
  

في غياب خيار أو حقوق آافية في الربيحات وبالنسبة للمساهمين الذين سيختارون األداء نضا فسيتم الشروع في 
  .2013شتنبر  27ابتداء من  أداء المبالغ المستحقة لهم

  
أو ال /بعد توطيد أوامر االآتتاب، يلتزم الممرآز برفض االآتتابات التي ال تتوفر على حقوق آافية في الربيحات و

  . تحترم الشروط المذآورة أعاله
 

  تغطية االآتتابات والتقييد في الحسابتغطية االآتتابات والتقييد في الحساب  ♦♦
 

  .رإن مصرف المغرب مسؤول عن تقييد األسهم الجديدة لدى ماروآلي
  

االآتتابات في هذه الزيادة في رأس المال وذلك من خالل األداء التكميلي لدى يجب أن تتم الدفعات المطابقة لتكملة 
   . الممرآز في تاريخ إغالق فترة ممارسة خيار التحويل

  
سيؤدي مصرف المغرب باعتباره الهيأة الممرآزة والمجمعة لالآتتابات هذه المبالغ في حساب خاص يسمى 

  .ويخصص لهذه العملية" الزيادة في رأس المال –مصرف المغرب "
 

  تسجيل العمليةتسجيل العملية  ♦♦
 

غشت  07مصرف المغرب مكلف بتسجيل السندات الصادرة في إطار هذه العملية لدى بورصة الدار البيضاء، في 
2013. 
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   آيفيات اإلعالن عن نتائج العملية: 5المادة 

 

  .2013غشت  07عن النتائج على مستوى نشرة التسعير بتاريخ تقوم بورصة الدار البيضاء باإلعالن 
 . آما سيعلن الُمْصِدر عن نتائج العملية في جريدة إعالنات قانونية خالل ستة أيام ابتداء من هذا التاريخ

  
  خصائص تسعير السندات الجديدة: 6المادة

 
  CDM الُمَحرَّر

 CDM المختصر
 600 3 رمز القيمة

 لتسعير المتعددا آيفية التسعير
 887 477 عدد األسهم األقصى

 درهما 525 السعر
 الخط األول خط التسعير
األبناك قطاع النشاط

 07/08/2013 تاريخ أو ل تسعير
 

  العملية دولج: 7المادة 
 
 

اآلجال على أبعد  المراحل األوامر
 تقدير

 14/016/2013 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية  1

 14/06/2013 إصدار إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء على العملية  2

 14/06/2013 استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة 3

آناشات وبتطهير  2012اإلعالن في نشرة التسعير عن اإلشعار المتعلق بكيفيات أداء ربيحات سنة  4
  17/06/2013  األوامر وباستعدال سعر القيمة

اإلعالن في نشرة التسعير عن اإلشعار المتعلق بكيفيات عملية الزيادة في رأس المال عن طريق   5
  17/06/2013  إلى أسهم مصرف المغرب الجديدة 2012التحويل االختياري لربيحات السنة المالية 

  24/06/2013  .استعدال خصائص تسعير القيمة وتطهير آناشات األوامر/2012ية افتصال ربيحات السنة المال  6

  27/06/2013  إلى أسهم 2012افتتاح فترة ممارسة خيار تحويل ربيحات سنة   7

  24/07/2013  إلى أسهم  2012إغالق فترة ممارسة خيار تحويل ربيحات سنة   8

إلى  2012أس المال عن طريق تحويل ربيحات سنة عقد اجتماع الهيأة التي ستصادق على الزيادة في ر  9
  02/08/2013  أسهم 

  توصل بورصة الدار البيضاء بمحضر اجتماع الهيأة التي عاينت الزيادة في رأس المال -  10
  05/08/2013  توصل بورصة الدار البيضاء بنتائج الزيادة في رأس المال  -

  06/08/2013  تسليم السندات الجديدة   11

  ول السندات الجديدة في الخط األول وتسجيل الزيادة في رأس المالقب -  12
  07/08/2013  اإلعالن عن نتائج الزيادة في رأس المال -

  27/09/2013  نقدا 2012أداء ربيحات سنة   13

 
 مديرية عمليات األسواق


