
 
 
 
 

 
 

  2010ديسمبر  24الدار البيضاء، 
 

 
  10/176إشعار رقم 
 

  متعلق بعملية إدارج  سندات
  )B(و)  A(الشطران   -  CGIالشرآة العامة العقارية  

 
  2010ديسمبر  14الصادر بتاريخ  23/10إشعار بورصة الدار البيضاء رقم 

   2010يسمبر د 14، بتاريخ VI/EM/049/2010تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 
 

 
 

المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93- 211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
   .مكرر 14و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة  45-06و  52- 01,  29-00,  34- 96والمتمم  بقانون  رقم  

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

أبريل  7الصادر بتاريخ  1156- 10المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 
  .1.1.12ة وخاصة الماد 2010

 
  

  موضوع العملية : 1المادة 
 
 

  إطار العمليةإطار العملية  ♦♦
  
وفقًا ألحكام المادة , أخذ تصريح من الجمع العام العادي -2010أغسطس 11في جلسته المنعقدة بتاريخ  -دارة قرر مجلس اإل

بتاريخ  18- 08-1المتعلق بالشرآات المحدودة والذي تم تعديله واستكماله بالظهير رقم  95- 17من القانون رقم  294رقم 
إصدار سلف سندي عادي على مرة أو عدة مرات بمبلغ وذلك بهدف , 05-20بإصدار القانون رقم  2008مايو  23

  .سنوات 5درهم آحد أقصى لمدة قدرها ) مليار 3(3000000000

بالشروع في  –بعد االستماع إلى التقرير الخاص به  -لمجلس اإلدارة  2010سبتمبر  20صرح الجمع العام العادي في 
ون طرح أوراق مالية لالآتتاب لدى العموم بحد أقصى من خالل أو بد –على مرة أو عدة مرات  - إصدار سلف سندي 

المتعلق  95-17من القانون رقم  315إلى  292درهم وذلك تطبيقًا ألحكام المواد من ) مليار3(3000000000يصل إلى 
   .05-20بالشرآات المحدودة والذي تم تعديله واستكماله بالقانون رقم 

 



ات إلى مجلس اإلدارة للشروع في عملية إصدار السندات تلك وأن يحدد الطرق وقد منح الجمع العام العادي آافة الصالحي
  .مع مراعاة احترام الطرق المحددة مسبقًا, النهائية لها

أن المبلغ المخصص لعملية اإلصدار يمكن أن يتم قصره على المبلغ المحصل من , إن اقتضى الحال, قرر الجمع العام أيضًا
  .ها بالفعل في نهاية فترة االآتتاباالآتتابات التي تم استالم

  .سنوات من هذا الجمع 5الصالحية الممنوحة من قبل الجمع العام صالحة لمدة 

 20وذلك عقب التصريح المعطى له من قبل الجمع العام بتاريخ  - 2010نوفمبر  11قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 
درهم وتفويض تحديد خصائص العملية إلى المدير ) مليار 1.5( 1500000000تحديد مبلغ العملية بقيمة  -2010سبتمبر 

  .CGIالعام للشرآة العامة العقارية 

 11وذلك بمقتضى الصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ , CGIحدد المدير العام للشرآة العامة العقارية 
  :طرق اإلصدار السندي الحالي آاآلتي, 2010نوفمبر 

 ؛) مليار درهم1.5( 1500000000 :المخصص للعملية المبلغ  -

 سنوات ؛ 5 :أجل السلف  -

 درهم ؛ 100000 :القيمة االسمية  -

 :سعر الصدور  -

o  الشطرA  أسبوع بزيادة عالوة مجازفة ما بين  52على أساس المعدل الكامل طوال , سعر قابل للمراجعة  :المدرج
  .نقطة أساسية140و  100

على أساس المعدل الكامل من أذون وسندات , %4.95و % 4.55يندرج هذا المعدل ما بين , بالنسبة للسنة األولى
أي , 2010نوفمبر  29أسبوع من عملية البيع بالمزايدة التي قامت بها الخزينة يوم  52الخزينة العامة طوال 

 140و 100ما بين مضافًا إليه عالوة مجازفة  تشمل % 3.55على أساس نقدي مقابل لمعدل حسابي من % 3.50
  .نقطة أساسية

o  الشطرB  على أساس منحنى السوق الثانوي ألذون وسندات , %5.34و % 4.94سعر ثابت يندرج مابين  :المدرج
و  110مضافًا إليه عالوة مجازفة ما بين % 3.84أي , 2010ديسمبر  6سنوات من يوم  5الخزينة العامة لمدة 

 .نقطة أساسية150
o  الشطرC  أسبوع بزيادة عالوة مجازفة ما  52على أساس المعدل الكامل طوال , سعر قابل للمراجعة  :غير المدرج

  .نقطة أساسية140و  100بين 
على أساس المعدل الكامل من أذون وسندات , %4.95و % 4.55يندرج هذا المعدل ما بين , بالنسبة للسنة األولى

أي , 2010نوفمبر  29زايدة التي قامت بها الخزينة يوم أسبوع من عملية البيع بالم 52الخزينة العامة طوال 
 140و 100مضافًا إليه عالوة مجازفة  تشمل ما بين % 3.55على أساس نقدي مقابل لمعدل حسابي من % 3.50

  .نقطة أساسية
o  الشطرD  على أساس منحنى السوق الثانوي ألذون , %5.34و % 4.94سعر ثابت يندرج مابين  :غير المدرج

مضافًا إليه عالوة مجازفة ما بين % 3.84أي , 2010ديسمبر  6سنوات من يوم  5الخزينة العامة لمدة  وسندات
 .نقطة أساسية150و  110

  ).1500000000( ال يجب أن يتجاوز المبلغ الكلي  للعملية المخصص لألربعة أشطر مبلغ مليار ونصف المليار درهم 

 
  اهداف العمليةاهداف العملية  ♦♦

  
بوضع خطة تنفيذ  - 2013-2010ا للتنمية خالل الفترة وذلك في إطار برنامجه -قامت مجموعة الشرآة العامة العقارية 

وتنصب هذه االستثمارات على  تنمية العديد من المشاريع  .استثمارات هامة وذلك في إطار نشاطها الخاص عبر فروعها
   « .......).مشاريع سياحية, مكاتب, عمليات تجارية, وسائل وخدمات راقية( في جميع الفئات 

 

 2013-2010مليون درهم خالل الفترة  23فان برنامج االستثمار لمجموعة الشرآة العامة العقارية يقدر بما يقارب , آذلك
  ).بعيدًا عن نشاط فروعها(شاطها الخاص مليون درهم في إطار ن 16وقد حققت مجموعة الشرآة العامة العقارية 



 

 –باإلضافة إلى التمويل من خالل الدين البنكي  -فإن الشرآة العامة العقارية تود , ولتمويل هذا المشروع االستثماري الكبير
  :سوف يسمح هذا النوع من التمويل للشرآة العامة العقارية باآلتي   .اللجوء إلى التمويل السندي

 الخاص بها ؛تمويل النمو  -

 التوسع في قيمة التمويل لديها ؛ -

 .تحسين نفوذها وزيادة ربحية أموالها الخاصة -

 

  هيكلة العرض وخصائص السندات الصادرة : 2المادة 
 

  هيكلة العرضهيكلة العرض  ♦♦
  

   ).درهم1500000000(تقوم العملية الحالية على مبلغ إجمالي من مليار ونصف المليار درهم 

درهم مدرجة وغير مدرجة في بورصة 100000سند بقيمة اسمية  15000على إصدار عدد  تعزم الشرآة العامة العقارية
    .الدار البيضاء

  :وتتكون من أربعة أشطر

سعر قابل للمراجعة ومدرج في بورصة الدار البيضاء بحد أقصى مليار ونصف المليار درهم : Aالشطر  -
 م؛دره) 100000(، وبقيمة اسمية  بمبلغ مئة ألف )1500000000(

، )1500000000(مدرج في بورصة الدار البيضاء بحد أقصى مليار ونصف المليار درهم , سعر ثابت: Bالشطر  -
 درهم؛) 100000(وبقيمة اسمية  بمبلغ مئة ألف 

سعر قابل للمراجعة وغير مدرج في بورصة الدار البيضاء بحد أقصى مليار ونصف المليار درهم : Cالشطر  -
 درهم؛) 100000(مية  بمبلغ مئة ألف ، وبقيمة اس)1500000000(

، )1500000000(غير مدرج في بورصة الدار البيضاء بحد أقصى مليار ونصف المليار درهم , سعر ثابت: Dالشطر  -
 درهم؛) 100000(وبقيمة اسمية  بمبلغ مئة ألف 

) مليار  1.5(  1500000000ال يجب في أي حال من األحوال أن يتجاوز المبلغ الكلي المخصص لألربعة أشطر قيمة 
  .درهم

  ))سندات ذات معدل قابل للمراجعة ومدرجة في بورصة الدار البيضاءسندات ذات معدل قابل للمراجعة ومدرجة في بورصة الدار البيضاء( (   ''  AA  ''خصائص  الشطر خصائص  الشطر   
 

  طبيعة السندات

سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تم تحويلها من الشكل 
العيني  إلى الشكل الرمزي عن طريق تسجيلها في هيئة اإليداع 

، وتقييدها في حساب بنكي لدي (Maroclear)المرآزي ماروآيير 
  .الفروع المرخص لها

  سندات لحاملها  الشكل القانوني

  مسطرة أول عملية تسعير
  1.2.22 -  1.2.6بشكل مباشر طبقًا  للمادتين  Aسيتم تسطير الشطر 

  .من النظام العام لبورصة القيم

  درهم 1500000000  الحد األقصى للشطر

  سند آحد أقصى 15000  صدارهاعدد السندات المزمع إ

  سنوات 5  أجل السلف



  2010ديسمبر  23إلى  21من   مدة االآتتاب

  2010ديسمبر  31  تاريخ استحقاق الفوائد

  2015ديسمبر  31  تاريخ استحقاق السلف

  .نقطة أساسية 140نقطة أساسية و 100ما بين   عالوة المجازفة

  .درهم 000 100بالتكافؤ، أي   سعر اإلصدار

  مزايدة على النظام الفرنسي  نظام التخصيص 

  قابلية تداول السندات
 ».قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار البيضاء  Aسندات الشطر  

ال يوجد أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار على حرية تداول سندات 
  .Aالشطر 

  تسعير السندات

آما , في بورصة الدار البيضاء Aسيتم تسطير سندات الشطر  
ت محل طلب للتسجيل في مقصورة السندات ستكون تلك السندا

 13من المزمع تسعير هذه السندات في تاريخ  .ببورصة الدار البيضاء
  .OB143وبرقم  990144ديسمبر في مقصورة السندات تحت رمز 

  تاريخ تحديد سعر الفائدة

سيتم مرجعة الفائدة سنويًا في األيام المقابلة لتاريخ استحقاق فوائد 
  .ديسمبر من آل عام 31أي يوم , السلف

سوف يتم إعالم البورصة بالسعر الجديد بواسطة بنك األعمال 
أيام عمل  5في غضون  CDG Capitalلصندوق اإليداع والتدبير 

سوف يكون السعر  .على أقصى تقدير قبل يوم االستحقاق السنوي
ساعة  48المراجع محًال إلعالن في تقرير جدول سعر الصرف قبل 

   .تطبيق المراجعة على األقل من

عر   الفائدة االسمي س

  .قابل للمراجعة سنويًا

  :في آل ميعاد استحقاق سنوي يكون المعدل المأخوذ به هو

أسبوعًا المقدرة في آخر جلسة مزايدة سابقة  52المعدل الكامل من 
  .للموعد السنوي الستحقاق الفائدة بخمسة أيام عمل على األقل

فإن المعدل المأخوذ في , تلك الجلسة  في حالة عدم المزايدة أثناء
  .االعتبار سيكون هو المعدل المختار في مزايدة الجلسة قبل األخيرة

في حالة عدم المزايدة في آخر جلستين قبل الموعد السنوي لالستحقاق 
فإن المعدل المأخوذ به سوف يحدد بحسب منحنى السوق , الفائدة

أسبوعًا، والذي  52وال الثانوي ألذون وسندات للخزينة العامة ط
أيام عمل قبل الموعد السنوي  5سوف يقوم بنك المغرب بنشره خالل 

  .الستحقاق الفائدة

سوف يتم  -الذي تم الحصول عليه بهذه الطريقة  -المعدل المأخوذ به 
زيادته من عالوة المجازفة المحددة أثناء تخصيص السندات في 

  السوق األولي

و % 4.55درج معدل الفائدة االسمي ما بين ين, بالنسبة للسنة األولى
يتم تحديد معدل الفائدة االسمي على أساس المعدل الكامل % (4.95

أسبوع من عملية البيع  52ألذون وسندات الخزانة العامة في 
% 3.50أي , 2010نوفمبر  29بالمزايدة التي قامت بها الخزينة يوم 

مضافًا إليه عالوة % 3.55على أساس نقدي مقابل لمعدل حسابي من 
  .نقطة أساسية 140و 100مجازفة  تشمل ما بين 

  نظام الحساب
سوف يتم تحديد السعر بطريقة االستكمال الخطي باستخدام النقطتين 

  ).قاعدة نقدية( أسبوعًا  52المحيطتان بالمدة الكاملة 



  الفائدة

حقاق سوف يتم  مراجعة  الفائدة سنويًا في األيام المقابلة لتاريخ است
سيتم دفع تلك الفوائد في نفس  .ديسمبر من آل عام 31أي يوم , السلف

  .اليوم أو في أول يوم عمل إذا لم يكن ذلك اليوم  هو يوم عمل

القيمة [ :أي, سوف يتم حساب الفوائد على أساس قاعدة حسابية
القاعدة / بالضبط  عدد األيام (× المعدل االسمي  x االسمية 
 )]بالضبط

  صل السلفتسديد أ

سوف يتم سداد السلف السندي للشرآة العامة العقارية عند انتهاء  
  .أجل السلف

في حال حدوث دمج، أو انقسام، أو إسهام جزئي في أصول الشرآة   
العامة العقارية خالل فترة السلف، مما ترتب علي ذلك نقل شامل 

نقل الحقوق  للذمة المالية لصالح جهة قانونية مستقلة، فإنه سيتم تلقائيًا
والسندات إلى الجهة القانونية البديلة في حقوق وسندات الشرآة العامة 

  .العقارية

  السداد المبكر

تمتنع الشرآة العامة العقارية، طوال مدة السلف، عن الشروع في  
  .السداد المبكر للسندات موضوع  عملية اإلصدار الحالية

عمليات إعادة شراء ومع ذلك، فإن الشرآة تحتفظ بحق الشروع في 
للسندات في السوق الثانوي بشرط احترام األحكام والنظم القانونية، 
بما أنه ليس لهذه العمليات تأثير بالنسبة لمكتتب يود االحتفاظ بأوراق 
المالية حتى موعد السداد العادي، أو على الجدول الزمني للسداد 

 .بهذه الطريقةسوف يتم إلغاء السندات التي أعيد شراؤها  . العادي

  عمليات االستيعاب

ال توجد أي عمليات استيعاب للسندات محل هذا اإلصدار في سندات 
  .اإلصدار السابق

بإصدار سندات  CGIفي حال ما إذا قامت الشرآة العامة العقارية 
، فإنها تستطيع  Aجديدة تتمتع بحقوق مماثلة لتلك السندات في الشطر 

ملي السندات القديمة بشرط أن يوضح دون الحصول على موافقة حا -
الدخول في عمليات استيعاب تماثلي  –ذلك في عقود اإلصدار 

لمجموع سندات عمليات اإلصدار المتتالية موحدةًَ بذلك مجموع 
  . العمليات المتعلقة بإدارة وتداول هذه السندات

  تبعية السلف/ رتبة 

ة التزامات مباشرة تمثل السندات التي تصدرها الشرآة العامة العقاري
وتأتي في نفس , وعامة وغير مشروطة وغير تابعة للهيئة المصدرة

الحالية والمستقبلية للهيئة  -الرتبة فيما بينها بين جميع الديون األخرى 
, وغير متمتعة بضمانات وغير مميزة بموجب القانون -المصدرة 

  .وذات مدة محددة

  الضمان
شرآة العامة العقارية ألي ضمان ال تخضع السندات التي تصدرها ال

  .على وجه الخصوص

  .ال يخضع  اإلصدار الحالي ألي طلب للتصنيف    التصنيف

  القانون الساري
  السلطة القضائية المختصة

القانون المغربي والمحكمة التجارية بالدار البيضاء آجهة قضائية 
  .مختصة

  تمثيل آتلة حاملي السندات

قام المدير العام , لعام لحاملي السنداتفي انتظار انعقاد الجمع ا
وذلك بموجب الصالحيات المخولة إليه من مجلس اإلدارة  -للشرآة 
  .بتعيين السيد محمد حديد آوآيل مؤقت - 2010نوفمبر  11بتاريخ 

ويشترط أن  .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عند افتتاح مدة االآتتاب
من  A ،B ،C ،Dطر يكون الوآيل المؤقت المعين هو نفسه لألش

  .والتي يتم تجميعها في آتلة واحدة, اإلصدار



 

  ))سندات ذات معدل ثابت  ومدرجة في بورصة الدار البيضاءسندات ذات معدل ثابت  ومدرجة في بورصة الدار البيضاء( (     ’’BB‘‘خصائص  الشطر خصائص  الشطر   
  
  

  طبيعة السندات

سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تم تحويلها من الشكل العيني  
إليداع المرآزي إلى الشكل الرمزي عن طريق تسجيلها في هيئة ا

، وتقييدها في حساب بنكي لدي الفروع (Maroclear)ماروآيير 
  .المرخص لها

  سندات لحاملها  الشكل القانوني

  مسطرة أول عملية تسعير
من   1.2.22 -  1.2.6بشكل مباشر طبقًا  للمادتين  Bسيتم تسطير الشطر 

  .النظام العام لبورصة القيم

  درهم 1500000000  الحد األقصى للشطر

  سند آحد أقصى 15000  عدد السندات المزمع إصدارها

  سنوات 5  أجل السلف

  2010ديسمبر  23إلى  21من   مدة االآتتاب

  2010ديسمبر  31  تاريخ استحقاق الفوائد

  2015ديسمبر  31  تاريخ استحقاق السلف

  .نقطة أساسية 150نقطة أساسية و 110ما بين   عالوة المجازفة

  .درهم 000 100التكافؤ، أي ب  سعر اإلصدار

  .مزايدة على النظام الفرنسي  نظام التخصيص 

  قابلية تداول السندات
ال  .قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار البيضاء  Bسندات الشطر  

يوجد أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار على حرية تداول سندات 
  .Bالشطر 

  تسعير السندات

آما ستكون , في بورصة الدار البيضاء Bسيتم تسطير سندات الشطر  
تلك السندات محل طلب للتسجيل في مقصورة السندات ببورصة الدار 

ديسمبر في  28من المزمع تسعير هذه السندات في تاريخ  .البيضاء
 .OB143وبرقم  990145مقصورة السندات تحت رمز 

  معدل الفائدة االسمي

  )االآتتابسيتم تحديده عند االنتهاء من (معدل ثابت 

يتم تحديد معدل الفائدة االسمي على أساس % (5.34و % 4.94مابين 
سنوات  5منحنى السوق الثانوي ألذون وسندات الخزينة العامة لمدة 

مضافًا إليه عالوة مجازفة ما % 3.84أي , 2010ديسمبر  6من يوم 
  .نقطة أساسية150و  110بين 

  الفائدة

في األيام المقابلة لتاريخ استحقاق  سوف يتم  مراجعة  الفائدة سنويًا
سيتم دفع تلك الفوائد في نفس  .ديسمبر من آل عام 31أي يوم , السلف

ديسمبر إذا لم يكن ذلك اليوم   31اليوم أو في أول يوم عمل يلي يوم 
سوف يتوقف سريان فوائد السندات من تاريخ اليوم الذي  .يوم عمل

ليس من الممكن إرجاء الفوائد  .تقوم فيه الشرآة بسداد قيمة الرأسمال
  .في إطار هذه العملية

  تسديد أصل السلف
سوف يتم سداد السلف السندي للشرآة العامة العقارية عند انتهاء أجل  

  .السلف

الشرآة في حال حدوث دمج، أو انقسام، أو إسهام جزئي ألصول 



العامة العقارية خالل فترة السلف، مما ترتب علي ذلك نقل شامل للذمة 
المالية لصالح جهة قانونية مستقلة، فإنه سيتم تلقائيًا نقل الحقوق 
والسندات إلى الجهة القانونية البديلة في حقوق وسندات الشرآة العامة 

  .العقارية

  السداد المبكر

، طوال مدة السلف، عن الشروع في تمتنع الشرآة العامة العقارية 
  .السداد المبكر للسندات موضوع  عملية اإلصدار الحالية

ومع ذلك، فإن الشرآة تحتفظ بحق الشروع في عمليات إعادة شراء 
للسندات في السوق الثانوي بشرط احترام األحكام والنظم القانونية، بما 

الحتفاظ بأوراق أنه ليس لهذه العمليات تأثير بالنسبة لمكتتب يود ا
المالية حتى موعد السداد العادي، أو على الجدول الزمني للسداد 

  .سوف يتم إلغاء السندات التي أعيد شراؤها بهذه الطريقة . العادي

  عمليات االستيعاب

ال توجد أي عمليات استيعاب للسندات محل هذا اإلصدار في سندات 
  .اإلصدار السابق

الحقًا بإصدار سندات  CGIالعامة العقارية في حال ما إذا قامت الشرآة 
 -، فإنها تستطيع  Bجديدة تتمتع بحقوق مماثلة لتلك السندات في الشطر 

دون الحصول على موافقة حاملي السندات القديمة بشرط أن يوضح 
الدخول في عمليات استيعاب تماثلي لمجموع  –ذلك في عقود اإلصدار 

وحدةًَ بذلك مجموع العمليات سندات عمليات اإلصدار المتتالية م
  . المتعلقة بإدارة وتداول هذه السندات

  تبعية السلف/ رتبة 

تمثل السندات التي تصدرها الشرآة العامة العقارية التزامات مباشرة 
وتأتي في نفس , وعامة وغير مشروطة وغير تابعة للهيئة المصدرة

والمستقبلية للهيئة  الحالية -الرتبة فيما بينها بين جميع الديون األخرى 
, وغير متمتعة بضمانات وغير مميزة بموجب القانون -المصدرة 

  .وذات مدة محددة

  الضمان
ال تخضع السندات التي تصدرها الشرآة العامة العقارية ألي ضمان 

  .على وجه الخصوص

  .ال يخضع  اإلصدار الحالي ألي طلب للتصنيف    التصنيف

  القانون الساري
  ئية المختصةالسلطة القضا

القانون المغربي والمحكمة التجارية بالدار البيضاء آجهة قضائية 
  .مختصة

  تمثيل آتلة حاملي السندات

قام المدير العام للشرآة , في انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات
 11وذلك بموجب الصالحيات المخولة إليه من مجلس اإلدارة بتاريخ  -

  .السيد محمد حديد آوآيل مؤقت بتعيين -2010نوفمبر 

ويشترط أن  .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عند افتتاح مدة االآتتاب
من  A ،B ،C ،Dيكون الوآيل المؤقت المعين هو نفسه لألشطر 

  .والتي يتم تجميعها في آتلة واحدة, اإلصدار

 
  
 

  طرق االآتتاب : 3المادة 
 

  مدة االآتتابمدة االآتتاب  ♦♦
  

في  2010ديسمبر  23ويتم إغالقه  في يوم  2010ديسمبر  12عمليات اإلصدار الحالية في يوم  سوف تبدأ مدة االآتتاب في
  .بعد الظهر 3الساعة  

 



   المكتتبونالمكتتبون ♦
  

  :المكتتبون المستهدفون هم األشخاص االعتباريون المغربيون واألجانب المحددون فيما يلي

o يما يليالمستثمرون المؤهلون الخاضعون للقانون المغربي والمدرجون ف: 

- 1التي ينص عليها الظهير المعمول به بموجب قانون رقم ) OPCVM(هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  -
، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مع )1993سبتمبر  21( 1414في ربيع الثاني  93-213

 ذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛مراعاة  التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآ
، )1993يوليو  16( 1414محرم  15بتاريخ  147- 93- 1من الظهير رقم  92الشرآات المالية المبينة في المادة  -

والمتعلق بممارسة نشاط المؤسسات االئتمانية والتحكم بها في ظل مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية 
 الحترازية التي تنظمها؛وآذلك القواعد ا

فبراير  14( 1427محرم  15بتاريخ  178-05-1المؤسسات االئتمانية المقصودة في المادة األولى من الظهير رقم  -
 ،  في ظل مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛)2006

عتمدة مع مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الم -
 .التي تنظمها

 صندوق اإليداع والتدبير مع مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛ -
 .عية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمهاهيئات التقاعد والمعاشات مع مراعاة التدابير التشري -

o األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون المغربي أو لقانون أجنبي: 

 .األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون المغربي ال ينتموا إلى قائمة المستثمرين المذآورة أعاله -
 

  .آانت فئة المكتتبينتتم جميع عمليات االآتتاب نقدًا، أيًا 
 

   التحقق من هوية المكتتبينالتحقق من هوية المكتتبين ♦

وفي هذا الخصوص، فإن عليهم  .على أعضاء مجموعة التوظيف التأآد من انتماء المكتتب إلى إحدى الفئات المبينة أعاله
  .الحصول على نسخة من الوثيقة التي تشهد بذلك، وإرفاقها مع استمارة االآتتاب

 
  إرفاقهاالوثيقة المطلوب   فئة المكتتب

األشخاص االعتباريون الخاضعون 
   نسخة من السجل التجاري  للقانون المغربي

األشخاص االعتباريون الخاضعون 
  لقانون أجبني

أي وثيقة معتمدة في البلد األصلي، ومؤآدة النتماء المكتتب إلى الفئة المحددة، أو 
  .أي وسيلة مقبولة لدى رئيس مجموعة التوظيف

لون الخاضعون المستثمرون المؤه
خارج هيئات (للقانون المغربي 

التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
OPCVM(  

نسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة معادلة تشمل النشاط االجتماعي الذي 
  .يظهر انتماؤهم في هذه الفئة

هيئات التوظيف الجماعي للقيم 
  OPCVMالمنقولة 

  نسخة من قرار الموافقة ؛
، رقم إثبات (FCP)صناديق المشرآة لتوظيف األوراق المالية بالنسبة لل -

 اإليداع لدى آاتب المحكمة ؛
 السجل رقم ،)SICAV(المتغير  الرأسمال ذات االستثمار لشرآات بالنسبة -

 .التجاري
  



   طرق االآتتابطرق االآتتاب ♦
  

تتب فيها، وآذلك معدل طلبات اآتتاب بتحديد عدد السندات المطلوبة وطبيعة الفئة المك/يمكن للمكتتبين صياغة طلب
 مبلغ حسب يوميًا االآتتاب عمليات تتراآم )مقرب إلى أقرب عددين صحيحين بعد الفاصلة(االآتتاب بالنسبة المئوية 

  .المتاحة السندات حدود وفي طلباتهم حسب المكتتبين رغبات تلبية ويمكن االآتتاب،

  .ية اإلصدار الحاليةلم يقرر تحديد أي حد أدني أو أقصى لالآتتاب في سندات عمل

  .أو السلف غير المدرج بسعر ثابت أو متغير/لكل مكتتب أن يدخل في عملية االآتتاب ضمن السلف المدرج و

على أعضاء مجموعة التوظيف تلقي طلبات االآتتاب من المستثمرين من خالل استمارات االآتتاب القاطعة والنهائية بعد 
  .ملئها وتوقيعها من قبل المكتتبين

يجب أن  .جب أن توقع آل استمارة اآتتاب بواسطة المكتتب نفسه أو وآيله، ويجب إرسالها إلى عضو مجموعة التوظيفي
على المكتتبين تحديد معدل االآتتاب  .تتم جميع عمليات االآتتاب نقدًا، آما يجب التعبير عنها في صورة عدد من السندات

  . بعد الفاصلة، آما يجب أن يكون ضمن النطاق المبين بالنسبة المئوية مقرب إلى أقرب عددين صحيحين

  .من خالل أعضاء مجموعة التوظيف –طوال مدة االآتتاب  –سيتم جمع أوامر االآتتاب 

  مجموعة توظيف األموال والوسطاء الماليونمجموعة توظيف األموال والوسطاء الماليون  ♦♦
  
  

  العنوان/ االسم  طبيعة الوسيط المالي

  CDG Capitalصندوق اإليداع وللتدبير بنك األعمال ل  المستشار المالي والمنسق الشامل للعملية

  الرباط - 408شارع  –ميدان موالي الحسن 

  CDG Capitalبنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير   الهيئة الممرآزة ورئيس مجموعة التوظيف
  الرباط - 408شارع  –ميدان موالي الحسن 

  أعضاء مجموعة التوظيف

  CDG Capitalبنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير 
  الرباط - 408شارع  –ميدان موالي الحسن 

    BMCE Bankالبنك المغربي للتجارة الخارجية 
 –برج البنك المغربي للتجارة الخارجية  –مدارة الحسن الثاني 

  الدار البيضاء
  Attijariwafa bankبنك التجاري وفا 

  الدار البيضاء –شارع موالي يوسف  2
القائمة بأعمال إدارة (وطن أداء االآتتاب الهيئة م 

  )السندات
  CDG Capitalبنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير 

  الرباط - 408شارع  –ميدان موالي الحسن 

  Maroclearماروآيير   هيئة اإليداع المرآزي
  الدار البيضاء – Cité Laia، 18شارع الجديدة، رقم 

ي بورصة الدار الهيئة المكلفة بتسجيل العملية ف
  البيضاء

CDG Capital Bourse   
  الدار البيضاء –شارع آنيدي  9

  
 

 
  طرق تناول األوامر : 4المادة 

 
  طرق التجميع الممرآز لألوامرطرق التجميع الممرآز لألوامر  ♦♦

  



وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر  - أثناء مدة االآتتاب، سيكون على آل عضو في مجموعة التوظيف أن يرسل بشكل يومي 
بنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير تقريرًا إجماليا وموثقًا باالآتتابات التي تلقاها أثناء اليوم، إلى  -على أقصى تقدير 
CDG Capital.  

 
وحتى الساعة  70 52 66 37 05يجب أن يتم إرسال البيان اليومي عن عملية االآتتاب من خالل الفاآس على الرقم  

   .لهيئة الممرآزة لعملية اإلصدار الحاليةالخامسة بعد الظهر على أقصى تقدير، إلى ا
 

  ".بدون"في حال عدم  وجود عمليات اآتتاب أثناء اليوم، فإنه يجب أن يرسل بيان اآتتاب يحتوي على العبارة 
سيكون على آل عضو من مجموعة التوظيف أن يرسل بيانًا   – 2010ديسمبر  23أي في  –في اليوم األخير لمدة االآتتاب 

، CDG Capitalبنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير هائيًا ومفصًال وموثقًا باالآتتابات التي سيتم تلقيها، إلى إجماليًا ن
  .وذلك حتى الساعة الربعة بعد الظهر على أقصى تقدير

 
ور بحض – CGI، في مقر الشرآة العامة العقارية 2010ديسمبر  23عند غلق مدة االآتتاب يوم  -وهكذا سيتم الشروع 

  :ممثل لكل عضو من أعضاء مجموعة التوظيف، في
 
 إلغاء الطلبات التي ال تراعي شروط وطرق االآتتاب المذآورة سابقًا ؛ -
 توثيق مجموع طلبات االآتتاب التي تم تلقيها، أي آل طلبات االآتتاب غير تلك الطلبات الباطلة؛   -
 :عملية التخصيص حسب الطريقة المحددة فيما يلي -
 

  يصيصطرق التخصطرق التخص  ♦♦
  

عند غلق مدة االآتتاب، فإنه سيتم توثيق أوامر االآتتاب، وستوجه المؤسسة الممرآزة إلى أعضاء مجموعة التوظيف بيانًا 
  .إجماليًا بعمليات االآتتاب

 
حتى وإن آان الحد  .سيتم األخذ بالطلبات المعروضة حتى يتم الوصول إلى الحد األقصى للمبلغ المحدد لعملية اإلصدار

أن  –في أي حال  –لكل شطر هو مليار ونصف درهم، فإن المبلغ المخصص لألربعة أشطر مجمعة ال يمكن األقصى 
  .تتجاوز المليار والنصف درهم في مجمل عملية اإلصدار الحالية

 
  .في حدود الحد األقصى المخصص للعملية A ،Cأولوية بالمقارنة بالشطرين  B ،Dسيتم إعطاء الشطران 

 
أعلى أو مساوية للحد  - عند غلق مدة االآتتاب  – B ،Dيمة عمليات االآتتاب المستلمة في الشطرين إن آان إجمالي ق

  .A ،Cاألقصى للمبلغ المخصص للعملية، فإنه لن يكون هناك أي مبلغ مخصص للشطرين 
 

ولوية على مستوى وإن آان المبلغ أقل من الحد األقصى للمبلغ المخصص للعملية، فإنه سيتم تخصيص السندات حسبًا لأل
وفي إطار نطاق األسعار المبين، وسيتم تخصيص الباقي  B ،Dالمبلغ اإلجمالي لعمليات االآتتاب المستلمة في الشطرين 

في إطار نطاق األسعار المبين في حدود الحد األقصى للمبلغ المحدد للعملية اإلصدار، أي مليار ونصف  A ،Cللشطرين 
  .درهم) 1.500.000.000(

حسب طريقة المزايدة المحددة  -في حدود المبلغ المخصص لكل شطر  –تخصيص سندات الشرآة العامة العقارية سيتم 
  .على النظام الفرنسي

سيقوم أعضاء مجموعة التوظيف بجعل  :سيتم إعالن طريقة التخصيص المتعلقة بالمزايدة على النظام الفرنسي آاآلتي
سيقوم  . حتى يتم الوصول إلى المبلغ المحدد للعملية اإلصدار –النطاق المقترح في داخل  –االآتتابات في أقل معدالتها 

سوف يتم التعامل مع عمليات االآتتاب  .أعضاء المجموعة حينها بتثبيت سعر المزايدة على أعلى سعر للطلبات المقدمة
  .المتلقاة حسب سعر المزايدة، أي أعلى سعر للطلبات المقدمة

 
عمليات االآتتاب في شطر أقل من المبلغ المخصص له، فإنه سوف يتم تخصيص عمليات االآتتاب  وهكذا، إن آانت مبلغ

وعلى الجانب األخر، فإن آان  . التي المستلمة على مستوى المبالغ المطلوبة حسب سعر المزايدة، أي أعلى سعر للطلبات
  :حالتين يمكنان أن تحدثانمبلغ االآتتابات في هذا الشطر أعلى من المبلغ المخصص له، فإن هناك 

 



في حالة ما إذا آانت عمليات االآتتاب المستلمة قد تم التعبير عنها في أسعار مختلفة، فإنه سيتم إعطاء األولوية للطلبات  -
أما عملية االآتتاب المعبر عنها بأعلى سعر، فإنها ستكون محًال  .المتلقاة والمعبر عنها بأقل األسعار وبشكل آامل

 الكمية المطلوبة/الكمية المعروضة بأعلى سعر« :آالتالي محدد تخصيص سعر أساس على اسبيلتخصيص تن
سيكون السعر المأخوذ مساويًا ألعلى سعر للطلبات المأخوذة وسيم تطبيقه على آل المكتتبين  .»والمعبرة بأعلى سعر
 .الذي تم تلقي طلباتهم

مستلمة في سعر واحد أقل من النطاق المقترح، فإن آل الطلبات وفي حالة ما إذا تم التعبير عن عمليات االآتتاب ال -
 : ستخضع لهذا السعر بشكل نسبي، على أساس سعر التخصيص المحدد آاآلتي

  »المتلقاة المطلوبة الكمية /المعروضة الكمية« 
 

رقمًا صحيحًا، فسيتم  –من خالل قاعدة التخصيص التناسبي المحددة أعاله  –إذا لم يكن رقم السندات التي سيتم تقسيمها 
سيتم تخصيص الكسور المتبقية بمعدل سند واحد لكل مكتتب، مع إعطاء أولوية لطلبات  . تدوير هذه الرقم إلى الوحدة األدنى

  .االآتتاب الحاملة ألآبر عدد من السندات
 

سيكون حتى ولو سجل  وهذا A ،Cبالمقارنة بالشطرين  B ،Dويجدر اإلشارة هنا بأنه سيتم إعطاء أولوية للشطرين 
  .B ،Dالشطران األخيران معدالت من االآتتابات أقل من المعدالت المسجلة على مستوي الشطرين 

 
في نهاية جلسة التخصيص التي  سوف يحضرها ممثلون تم تعيينهم من قبل آل من أعضاء مجموعة التوظيف، والهيئة 

مفصل بذآر فئة االآتتاب، الشطر، عضو (ر تخصيص المصدرة للسندات، ورئيس المجموعة، فإنه سيتم عمل محض
  .من قبل رئيس المجموعة) مجموعة التوظيف، ورئيس مجموعة التوظيف

 
من قبل الرئيس، وأعضاء مجموعة التوظيف والهيئة المصدرة " القاطع والنهائي"سوف يتم إعالن وإقرار التخصيص 

  .للسندات بمجرد إمضاء األطراف لمحضر التخصيص
 
 

  غاء عمليات االآتتابغاء عمليات االآتتابطرق إلطرق إل  ♦♦
  

أي اآتتاب ال يحترم الشروط المبينة في مذآرة المالحظات أو اتفاقية االستثمار يكون قابًال لإللغاء من قبل رئيس مجموعة 
  .التوظيف

 
 

  طرق دفع وتسليم السندات : 5المادة 
 
 

  دفع وتسليم السنداتدفع وتسليم السندات  ♦♦

يتم دفع . 2010ديسمبر  31خ استحقاق الفوائد المزمع في تتم عملية الدفع والتسليم حسب النظام المعمول به، وفي تاري
  .2010ديسمبر  31، وسيتم تسجيلها باسم المكتتبين في نفس اليوم، أي 2010ديسمبر  31السندات نقدًا ودفعة واحدة في 

 ديسمبر 31بمسئولية تسجيل السندات في الحساب باسم الحاصلين عليها، وذلك في يوم  CDG Capital يتحمل بنك
2010.  

   .االستالم/في حساب سنداته يوم الدفع - التي أعطيت إلى آل مكتتب  - عند انتهاء التخصيص، فإنه سيتم تسجيل السندات 

 
  تسجيل السنداتتسجيل السندات  ♦♦

  .CDG Capital Bourseهي شرآة البورصة  A ،Bالهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء للشطرين 

 



  موطن أداء عملية اإلصدارموطن أداء عملية اإلصدار  ♦♦

آموطن أداء العملية، وتكليفه بتمثيل الشرآة العامة العقارية لدي هيئة اإليداع المرآزي، آما  CDG Capitalتم تعيين بنك 
 .تم تكليفه بأن ينفذ لصالحه آل العمليات المالزمة للسندات التي سيتم إصدارها في إطار عملية اإلصدار الحالية

  
  
 

   طرق إعالن النتائج : 6المادة 
 

، وآذلك 2010ديسمبر  25يتم إعالن النتائج في تقرير جدول سعر الصرف الخاص ببورصة الدار البيضاء، في يوم سوف 
-A-B-C(لألربعة أشطر  2010ديسمبر  31في يوم  CGIفي صحيفة اإلعالنات القانونية بواسطة الشرآة العامة العقارية 

D.(  

   خصائص التسعير : 7المادة 

في التداوالت في مقصورة  -في إطار هذا السلف  -  A ،Bآة العامة العقارية في الشطرين سيتم اعتماد سندات الشر
  .السندات ببورصة الدار البيضاء

  2010ديسمبر  28   تاريخ اإلدراج والتسعير

  الرمز
  A : 990144الشطر 
  B : 990145الشطر 

   الرقم البرقي
  A : OB144الشطر 
  B : OB145الشطر 

  تسعير مباشر  عيرمسطرة أول عملية تس

  CDG Capitalبنك األعمال لصندوق اإليداع وللتدبير   الهيئة الممرآزة

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار 
  CDG Capital Bourse  البيضاء

 
  الجدول الزمني للعمليةالجدول الزمني للعملية  ♦♦

  
 

 مسلسل
 

  المراحل
 
  اآلجال

 13/12/2010  البيضاء استالم الملف الكامل للعملية من قبل بورصة الدار 1

 14/12/2010   إصدار بورصة الدار البيضاء إشعار الموافقة والجدول الزمني 2

 14/12/2010  استالم بورصة الدار البيضاء لمذآرة معلومات مجلس القيم المنقولة 3

 15/12/2010  صدور إعالن بإدراج السلف السندي في تقرير جدول سعر الصرف 4

 21/12/2010  فتح مدة االآتتاب 5

 23/12/2010  غلق مدة االآتتاب 6

  استالم بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية 7
 

24/12/2010 
قبل الساعة 

  صباحَا 10



8 
  اعتماد السندات -
  إعالن نتائج العملية في تقرير جدول سعر الصرف -
 تسجيل العملية في البورصة -

 
28/12/2010 

 31/12/2010   التسليم/ الدفع  9
  

 
  واقـديرية األسم


