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   2011 نونبر 16الدار البيضاء، بتاريخ 
  

  11/144إشعار عدد 
 

  في رأسمال القرض العقاري والسياحي  نقداالزيادة متعلق ب
  درهم 253سهم جديد بمبلغ  3.801.155عن طريق إصدار 

 
  2011 أآتوبر 26بتاريخ  15/11إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء عدد 

  2011 أآتوبر 26بتاريخ  VI/EM/036/2011ة عدد تأشيرة مجلس القيم المنقول
  
  

م       انون رق ة ق ادر بمثاب ريف الص ر الش يات الظهي ى مقتض اءا عل ي   1-93-211بن تنبر  21ف ،  1993ش
م   انون  رق تمم  بق دل  والم يم  45-06و  52-01,  29-00,  34-96المع ة الق ق  ببورص و المتعل

  , مكرر 7دة اوبالخصوص الم
  

ات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم بناءا على مقتضي
-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ   08-1268
  .3.8.7و  3.8.5, 3.8.4, 3.2.6المواد وخاصة  2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10

  
اريخ      01/08ة عدد طبقا للدوري ة بت يم المنقول إجراء    2008مارس   25الصادرة عن مجلس الق ة ب والمتعلق

  في بورصة القيم ؛ المسعرةالعمليات على األوراق المالية التي تخص األسهم 
 
 
 

  المادة الوحيدة
  

 إطار العملية  .1
  

الجمع العام لى ع ،2010نونبر  25المنعقد بتاريخ القرض العقاري والسياحي، مجلس إدارة اقترح 
  .درهم 1.106.136.105,00بمبلغ أقصاه زيادة في الرأسمال  2011مايو  20االستثنائي المنعقد بتاريخ 



2 
 

  
غير قابل  سبيلنضية وسيكتتب فيها مساهمو الشرآة سواء على التقدمة الوستتم الزيادة في الرأسمال عبر 

  .لالنتقاص أو قابل لالنتقاص
  

 عالجمقرر  ،2010نونبر  25المنعقد بتاريخ القرض العقاري والسياحي رة مجلس إداوبناء على اقتراح 
الزيادة في الرأسمال، على مرحلة واحدة أو أآثر،  2011مايو  20العام المختلط للبنك والمنعقد بتاريخ 

عبر إصدار أسهم جديدة يكتتب فيها بالتقدمة النضية، وذلك طبقا  درهم 1.106.136.105,00بمبلغ أقصاه 
   .حسبما جاء تعديله وتتميمه 95- 17من القانون عدد  201إلى  182قتضيات المواد من لم
  

 30ي استدعاه مجلس اإلدارة المنعقد في ذال 2011غشت  18الجمع العام االستثنائي المنعقد بتاريخ قرر 
لعام المختلط من أجل التشاور وتحديد آيفيات تنفيذ الزيادة في الرأسمال التي قررها الجمع ا 2011يونيو 

لم تتمكن لة إذا بأن يقتصر مبلغ العملية على مبلغ االآتتابات المستقَب، قرر 2011مايو  20المنعقد بتاريخ 
، من قابل االنتقاص سبيلغير قابل االنتقاص وعند االقتضاء االآتتابات على سبيل االآتتابات على 

  .مجموع مبلغ الزيادة في الرأسمالاستيعاب 
  

حسبما جاء تعديله وتتميمه، يمنح الجمع العام المختلط المنعقد  95- 17من القانون رقم  186 بموجب المادة
، يمنحان جميع 2011غشت  18والجمع العام االستثنائي المنعقد بتاريخ  2011مايو  20بتاريخ 

  :الصالحيات لمجلس اإلدارة لغرض 
 ة قبل نهاية أجل ثالث سنوات ؛تنفيذ الزيادة في الرأسمال، في الفترات التي يرتئيها مناسب •
 األساسي بناء على ذلك ؛القانون تحديد الكيفيات، ومعاينة تنفيذ الزيادة والعمل على تعديل  •
وعموما، اتخاذ جميع التدابير المالئمة واتخاذ جميع الشكليات الضرورية للتنفيذ النهائي للزيادة في  •

 .الرأسمال
  

، تفويض تحديد خصائص له ، وفقا للصالحيات الممنوحة2011 يونيو 30بتاريخ  دارةقرر مجلس اإلوقد 
  .المدير العام للقرض العقاري والسياحيللرئيس  المعنية ةيالعمل

  
المدير الرئيس حدد ، 2011يونيو  30 المنعقد في من قبل مجلس اإلدارة له بموجب الصالحيات المخولةو

  :رأسمال على النحو التالي لاذه الزيادة في هشروط  العام للقرض العقاري والسياحي
  سهم ؛ 3.801.155: عدد األسهم المصدرة  •
  ؛ درهم 961.692.215,00: لعملية لاألقصى المبلغ  •
  ؛ ديمةسهم قستة أسهم واحد جديد مقابل : التكافؤ  •
  درهم ؛ 253: سعر االآتتاب  •
  درهم ؛ 153: منحة اإلصدار  •
  ٪ ؛10: الخصم  •

  
الممنوحة له،  صالحياتلل هاستخدامتقريرا عن آيفية  جمع عامب قرألاإلدارة يقدم مجلس وينبغي أن 

  .للعملية المنجزةالشروط النهائية يشرح فيه خاصة 
  

  أهداف العملية .2
  

  :األهداف الرئيسية التالية تحقيق هذه العملية موضوع  رأسمالالزيادة تهدف 
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تبعا ، )٪45,99( 1مجموع مساهمة صندوق اإليداع والتدبير في شرآة صوفاك اقتناء تمويل •
العرض في مجال تمويل والسياحي الجديدة التي ترمي إلى استكمال القرض العقاري الستراتيجية 

مع  ساقتواالمن االقتراب مع ...) إيجار القرض ، وقروض االستهالك(المتخصصة األنشطة 
حشد لو أآثر عالمية ابنك ليصبحالمجموعة سمعة  هذه االستراتيجية توجيهتهدف و. ط البنكانش

 .والمهنيينزبائن جدد من المقاولين 
  

انطلقت باقتناء مجموع مشارآة صندوق اإليداع والتدبير في هذه االستراتيجية وتجدر اإلشارة إلى أن 
  .2011مارس  شهر) %34(شرآة ماروك ليزينغ 

  .السياحي بالنسبة للرصيد المتبقي القرض العقاريفي التنظيمي الذاتي رأسمال التعزيز  •
  

  ايا آبار المساهميننو .3
  

آابيطال  ةوهو المسير، والسياحي في القرض العقاري ينمساهمالأآبر ينوي علم إدارة البنك، حسب 
  .ل غير قابل لالنتقاصسبياالآتتاب في هذه العملية على مانجمانت، 

  
  ةيمبلغ العمل .4

  
 961.692.215,00ه تنفيذ الزيادة النضية في الرأسمال بمبلغ أقصا والسياحي القرض العقاريينوي 

درهم،  253درهم للسهم، بمبلغ اإلصدار  100سهم جديد بقيمة إسمية  3.801.155درهم، عبر إصدار 
  .درهم للسهم الواحد 153أي بما يعادل منحة إصدار بمبلغ 

  
  تي سيتم إصدارها ال األسهمخصائص  .5

  
  .لبالكام ة السعرمن نفس الصنف مدفوع آلها سندات  طبيعة األوراق المالية

من الشكل العيني إلى الشكل الرمزي عبر آاملة تم تحويلها ، لحاملها أسهم  األسهمطبيعة 
  )ماروآلير(بهيئة اإليداع المرآزي في حساب التسجيل 

سهم العدد األقصى لأل
  بصدد اإلصدار

  سهم جديد 3.801.155

  درهم 253  سعر االآتتاب
  درهم 100  القيمة اإلسمية للوحدة

  درهم 153  منحة االآتتاب
  ستكون األسهم الجديدة محررة وخالية من آل التزام   تحرير األسهم
  2011يناير فاتح   2تاريخ التمتع

سيتم سوم األسهم المنبثقة عن زيادة الراسمال صدره في المرتبة األولى   سوم السندات الجديدة
  وتكون مماثلة لألسهم القديمة

ورصة الدار بفي حرية هذه العملية بكل  سهم موضوعيمكن تداول األ  تداول السندات
  .البيضاء

الحق التفاضلي في 
  االآتتاب

يتم حساب السعر االفتراضي للحقوق التفاضلية في االآتتاب حسب الطريقة 
سعر إقفال سهم القرض العقاري = (الحق التفاضلي في االآتتاب : ة التالي

                                                 
  .لم يتم بعد تحديد مبلغ اقتناء صوفاك  1
  . 2012والتي سيتم توزيعها في  2011الحق في الربياحات المتعلقة بالسنة المالية   2
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) الربيحة –آتتاب سعر اال –والسياحي ليلة تاريخ انتهاء الحق التفاضلي 
  ])عدد األسهم الجديدة+ عدد األسهم القديمة ] / [عدد األسهم الجديدة* ([

المتعلق بشرآات المساهمة،  95-17من القانون رقم  189بمقتضى المادة 
حسبما جاء تعديله وتتميمه، يتمتع المساهمون بحق تفاضلي في اآتتاب 

  .التي يملكونهااألسهم الجديدة نضيا بالتناسب مع عدد األسهم 
وتظل الحقوق التفاضلية في االآتتاب المتعلقة بهذه الزيادة في الرأسمال 
قابلة للتداول بكل حرية في بورصة الدار البيضاء وذلك طيلة مدة االآتتاب 

  .ينلوشمم، 2011دجنبر  13إلى  2011نونبر  14التي تمتد من 
رآات المساهمة، المتعلق بش 95-17من القانون رقم  189بمقتضى المادة 

حسبما جاء تعديله وتتميمه، يكون الحق التفاضلي في االآتتاب قابال للتداول 
  .طيلة مدة االآتتاب حسب نفس شروط تداول السهم نفسه

 في االآتتاب بصفة فرديةالتفاضلي ويمكن لكل مساهم أن يتنازل عن حقه 
  .وحسب إرادته

مين في الشرآة وعلى يقتصر االآتتاب في األسهم الجديدة على المساه
حاملي الحقوق التفاضلية في االآتتاب أثناء تنفيذ عملية الزيادة في 

يتمتعون بحق غير قابل لالنتقاص في اآتتاب األسهم سوبالتالي، . الرأسمال
  .الجديدة بصدد اإلصدار

يتمتعون بحق قابل االنتقاص في االآتتاب، بهدف توزيع األسهم التي سآما 
وستتم هذه . لالنتقاصقابل ل الحق في االآتتاب غير يستوعبها تفعي مل

العملية بالتناسب مع عدد األسهم القديمة أو الحقوق المرتبطة بها التي 
  .تبين، في حدود طلباتهم ودون تخصيص أجزاء األسهمتبحوزة المك

من نفس القانون، يتمتع المساهمون الذين يرغبون في  197بمقتضى المادة 
نونبر  14لي، بأجل عشرين يوم بورصة ابتداء من تفعيل حقهم التفاض

  . 2011دجنبر  13، أي حتى إقفال مدة االآتتاب المرتقبة في 2011
خصائص سوم الحق 

  التفاضلي في االآتتاب
  3104: الرمز 
  CIHD: الشارة 
  DS CIH (AN11 1P6): العالمة 

أمر قيمة  آناش تحرير
القرض والعقاري 

  والسياحي

 آناش تحريرعلى  2011نونبر  9ار البيضاء بتاريخ ستعمل بورصة الد
  أمر قيمة القرض العقاري والسياحي

تستفيد جميع األسهم من الحقوق نفسها في توزيع األرباح وفي توزيع فائض   الحقوق التابعة
وال . ويخول آل سهم لحامله الحق في التصويت أثناء الجموع. التصفية

  .لتصويتيوجد أي سهم يتمتع بحق مزدوج في ا
  

 مدة االآتتاب  .6
  

يفتح االآتتاب في الزيادة في الرأسمال لدى القرض العقاري والسياحي، الهيئة الممرآزة ومجمعة أوامر 
دجنبر  13إلى  2011نونبر  14االآتتاب، وآذا لدى آل هيئة مخول لها بتجميع أوامر االآتتاب، وذلك من 

  .، مشمولين2011
  

األبناك (هيئة اإليداع القرض العقاري والسياحي التوجه مباشرة إلى  ويمكن للمساهمين الحاليين في
  .لالآتتاب في هذه العملية) المودعة وشرآات البورصة المودعة
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 المستفيدون .7
  

تقتصر الزيادة في الرأسمال موضوع هذه العملية على المساهمين الحاليين في القرض العقاري والسياحي 
  .ي االآتتابوعلى حاملي الحقوق التفاضلية ف

، ستصبح األسهم المصدرة في إطار هذه العملية قابلة للتداول في بورصة 2011دجنبر  27انطالقا من و
  .الدار البيضاء أمام آل مستثمر من أي نوع

  
 تسليم قسيمة االآتتاب .8

  
 14 االآتتاب، من أوامرعلى جميع المساهمين الراغبين في المشارآة في هذه العملية أن يسلموا لمجمعي 

مشمولين، قسيمة اآتتاب مطابقة للنموذج الموضوع رهن إشارتهم  2011دجنبر  13إلى  2011نونبر 
  .والمرفق بالمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها

  .يمكن إلغاء قسائم االآتتاب في أي وقت إلى حدود نهاية مدة االآتتاب
  

  آيفيات االآتتاب وتلقي أوامر االآتتاب .9
  

  آيفيات االآتتاب •
ات هيئالولدى  أوامر االآتتاب ةيمكن اآتتاب األسهم موضوع هذه العملية لدى الهيئة الممرآزة ومجمع

  .المودعة للسندات
  

حاملي على تتم جميع االآتتابات نضا، وتقتصر األسهم الجديدة على سبيل تفاضلي وغير قابل لالنتقاص 
 6االآتتاب بمعدل سهم جديد واحد لكل  أسهم القرض العقاري والسياحي وحاملي الحقوق التفاضلية في

وستحمل قسيمة االآتتاب توقيع المكتتب أو وآيله أو تكون مؤرخة من لدن الهيئة المجمعة . أسهم قديمة
  .لالآتتابات

  
علق المت 1996غشت  30بتاريخ  95-17من القانون رقم  189تطبيقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 

، يقتصر اآتتاب األسهم الجديدة على 05-20ا جاء تعديله وتتميمه بالقانون رقم بشرآات المساهمة، حسبم
وبالتالي،  .عند تنفيذ الزيادة في الرأسمالمساهمي الشرآة وحاملي الحقوق التفاضلية في االآتتاب 

  .سيتمتعون بحق غير قابل لالنتقاص في اآتتاب األسهم الجديدة بصدد اإلصدار
  

االنتقاص في االآتتاب، بهدف توزيع األسهم التي لم يستوعبها تفعيل الحق في  آما سيتمتعون بحق قابل
بالتناسب مع عدد األسهم القديمة أو الحقوق المرتبطة بها توزيع لا تم هذايوس. االآتتاب غير قابل لالنتقاص

  .تبين، في حدود طلباتهم ودون تخصيص أجزاء األسهمتالتي بحوزة المك
  

االآتتاب في هذه العملية على حد السواء مع المساهمين القدامى عبر شراء حقوق  يمكن للمساهمين الجدد
ن القدامى الذين ال يرغبون في يوستعرض حقوق االآتتاب للبيع من لدن المساهم. االآتتاب في السوق

 ويمكن تنفيذ شراء وبيع الحقوق. وستظل مسومة طيلة مدة االآتتاب. االآتتاب في الزيادة في الرأسمال
  ).شرآات البورصة(التفاضلية في االآتتاب عبر وآيل معتمد 

  
أوامر االآتتاب وآذا آل هيئة مخول لها بتجميع أوامر االآتتاب، أن  ةينبغي على الهيئة الممرآزة ومجمع

وينبغي عليهم قبول . يتأآدوا قبل قبول أي اآتتاب من أن المكتتب يتمتع بالقدرة المالية للوفاء بالتزاماته
ر اآتتاب آل شخص مؤهل للمشارآة في العملية شريطة أن يقدم هذا الشخص الضمانات المالية أوام

لة، سواء على سبيل غير قابل لالنتقاص أو قابل لالنتقاص، ال تغطي إذا آانت االآتتاب المستقَب. الالزمة



6 
 

سمال في مبلغ جميع مبلغ الزيادة في الرأسمال، يمكن لمجلس اإلدارة أن يحد مبلغ الزيادة في الرأ
  .لة أو تمديد مدة االآتتاباالآتتابات المستقَب

  
 فتح الحسابات  •

سيتم تسجيل عمليات االآتتاب بالنسبة للحاملين المستقبليين للحقوق التفاضلية في االآتتاب في حساب 
  .سندات ونقد باسم المكتتب

  
ى المكتتبين التوقيع على اتفاقية إضافة إلى الشروط المتعلقة بالتعريف وتكوين ملف لكل زبون، ينبغي عل

  . لدى هيئة اإليداع) نقد/سندات (فتح حساب 
  

  .ويمنع منعا آليا فتح أي حساب بموجب توآيل. ال يمكن أن يتم فتح الحسابات إال من لدن المكتتب نفسه
  

  .)األب أو األم أو الوصي(ال يمكن فتح حساب باسم أطفال قاصرين إال من لدن ممثلهم الشرعي آما 
  

  .وال يمكن ألي توآيل لغرض االآتتاب أن يسمح بفتح حساب باسم مانح التوآيل
  

األب (بالنسبة لألطفال القاصرين، يمكن تسجيل االآتتابات إما في حسابهم أو في حساب ممثلهم الشرعي 
  ).أو األم أو الوصي

  
  آيفيات التخصيص •

الحقوق التفاضلية في  عددمع  سبانبالتنتقاص غير قابل لالسبيل على  ةسيتم تخصيص األسهم المكتتب
  .آل مكتتباالآتتاب التي بحوزة 

  
قابل  سبيلللمساهمين االآتتاب على غير قابل لالنتقاص، يمكن  سبيلعلى ات الآتتابوهكذا، إضافة إلى ا

قابل لالنتقاص يمكن تخصيصها سبيل بما يعني أن األسهم المصدرة وغير المكتتبة على . لالنتقاص
  .طلبهم وبالتناسب مع األسهم التي بحوزتهمفي حدود قابل لالنتقاص سبيل ن على للمساهمي

  
  التعامل مع أجزاء األسهم •

قابل حقوق عدد أو /آامل وأسهم عدد والسياحي الذين ليس بحوزتهم مساهمي القرض العقاري ينبغي على 
حقوق من فترة االآتتاب أو العدد الالزم من األسهم قبل شراء أو بيع ، أن يعملوا على 6للقسمة على 

  .، وذلك حسب شروط السوقخالل فترة االآتتابآتتاب اال
  

  االآتتاب باسم الغير •
  :ولكن ضمن الحدود التالية  الغير باالآتتاب باسميسمح 
آتتابات باسم الغير شريطة أن يقدم المكتتب توآيال موقعا ومصادقا عليه بصفة صحيحة تقبل اال -

األوراق المالية حرآات وآيل لجميع أنواع ت(وآيل تنطاق البالتدقيق  من لدن الموآل يحدد فيه
القرض العقاري رأسمال في زيادة الالآتتاب في عملية توآيل خاص باالحساب، أو في  والنقد

نسخة من التوآيل، إذا لم تكن حصل على مجمع أوامر االآتتاب، أن ييجب على و). والسياحي
  ؛آتتابويرفقها بقسيمة اال لديه مسبقا،

، والتي سيتم الخاصة بالموآلألوراق المالية والنقدية حسابات امراجع إليه وآل الميحدد ينبغي أن  -
بأسهم القرض العقاري  المرتبطةنقد على التوالي آل حرآات األوراق المالية والفيها تسجيل 

  ؛والسياحي موضوع هذه العملية
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شريطة أن ، سنة 18ساوي تأو عن أعمارهم ل تقالقاصرين الذين آتتاب لحساب األطفال االيجوز  -
مجمع أوامر االآتتاب يجب على و. الوصي أو الممثل القانوني للطفل قاصراألم أو أو  األبينفذها 
نسخة، إذا لم تكن لديه مسبقا، من صفحة آناش الحالة المدنية التي تشير إلى حصل على أن ي

إما في حساب الحرآات يتم تسجيل ذه الحالة، في هو. تاريخ ميالد الطفل القاصر المعني باألمر
اسم األب أو األم أو الوصي بحساب األوراق المالية أو النقدية في أو مفتوح باسم الطفل القاصر 

  قانوني ؛الممثل الأو 
 له زبون الذي يديراالآتتاب باسم الير ساستثمارية، ال يمكن للم ةإدارة حافظبفي حالة وجود أمر  -

. موقع ومصادق عليه بصفة صحيحة من لدن الموآل وآيلرية إال بموجب تته االستثمافظاح
الجماعي في القيم المنقولة هيئات التوظيف لبالنسبة من تقديم هذه الوثائق التسيير شرآات وتعفى 

  .هاة من طرفيرسمال
  

 الوسطاء الماليون •
  

  العنوان  التسمية  المتدخل
لمامونية، ساحة موالي الحسن، برج ا  CDG CAPITAL  عام ال منسقالمستشار وال

  الرباط
ومجمعة أوامر الهيئة الممرآزة 

  االآتتاب
، شارع الحسن الثاني، الدار 187  القرض العقاري والسياحي

  البيضاء
حي اليا، طريق الجديدة، الدار ، 18  ماروآلير  هيئة اإليداع المرآزية

  البيضاء 
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في 

  لبيضاءبورصة الدار ا
CDG Capital Bourse 9الدار البيضاءدي، ، شارع آين  

  
  

 آيفيات مرآزة االآتتابات وتغطيتها وتسجيل العملية  .10
  

  مرآزة أوامر االآتتاب  •
 ةالمعتمدهيئات اإليداع والسياحي لدى  القرض العقاريع بصفته الهيئة الممرآزة ألوامر االآتتاب، يجّم

  .متعلقة بعملية الزيادة في الرأسمال صدرهتاب المسجلة والتجميع قسائم االآ
  

للمكتتبين، أو ترسل له عبر الفاآس على الرقم  مفصلةالالئحة تسلم للمجّمع قسائم االآتتاب وآذا اليجب أن 
  .2011بر دجن 13 الرابعة بعد الزوال من يوم أقصاهأجل في  05.22.47.97.19 التالي

  
  التسجيل في الحساب و االآتتابات تغطية •

الخصم ب شيك أوال تقديمب( نقدا رأسمالالالزيادة في  هذهبغي أن يتم أداء المبالغ الخاصة باالآتتابات في ين
  .إقفال مدة االآتتاب في يومثم تدفع للمجّمع  )بنكي للمكتتب المفتوح في سجالت بنكهالحساب ال من المباشر

  
  .الآتتابامدة  قبل نهاية الشيكاتاستيفاء  أنه يجب وتجدر اإلشارة إلى

  
دون احتساب ٪ 0,1( البورصةمع إضافة عمولة  المكتتب يساوي المبلغالدفعات  مبلغ يكون يجب أن

عمولة و )المكتتب المبلغ دون احتساب الرسوم من ٪0,6(وعمولة الوساطة ، )المكتتب المبلغ الرسوم من
  .فوترة العموالتهيئة اإليداع  وتتولى. )المكتتب المبلغ دون احتساب الرسوم من٪ 0,2(التسليم  /تنفيذ ال
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في حساب  هذه المبالغدفع األوامر،  ةبصفته الهيئة الممرآزة ومجمع، والسياحي القرض العقارييتولى 
  ."والسياحي القرض العقاري رأسمالزيادة " هذه العمليةب خاص

  
  .لدى ماروآلير جديدةال سهماأل تسجيل عن مسؤوال والسياحي القرض العقاريويعتبر 

 
  

  آيفيات نشر نتائج العملية  .11
  

  .2011دجنبر  27تتولى بورصة الدار البيضاء نشر نتائج العملية في جدول أسعار البورصة ليوم 
  .2011دجنبر  29يوم إلعالنات القانونية لفي جريدة صدر األسهم نشر النتائج آما يتولى ُم

 
  

  األسهم الجديدة خصائص تسعير  .12
  

  األبناك  القطاع 
  CIH  العالمة
 CIH  الشارة

  3100  رمز القيمة
  الدرجة األولى  درجة التسعير

  المقصورة األولى  المقصورة
  مستمرة  طريقة السوم

  CDG Capital Bourse  الهيئة المكلفة بالتسجيل
 
  

 الجدول الزمني للعملية  .13
  

  التاريخ  المرحلة  الترتيب
  26/10/2011  لملف العملية الكاملالدار البيضاء استقبال بورصة   1
  26/10/2011  لعمليةتها على اإصدار بورصة الدار البيضاء إلعالن موافق  2
استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من   3

  لدن مجلس القيم المنقولة
26/10/2011  

  28/10/2011  في جدول أسعار البورصةالزيادة في الرأسمال صدور إعالن   4
  02/11/2011  لنشرة اإلخبارية في جريدة لإلعالنات القانونيةنشر مقتطف من ا  5
/ تعديل خصائص سوم القيمة : فصل الحقوق التفاضلية في االآتتاب   6

  أوامر القيمةتحرير آناش 
09/11/2011  

  14/11/2011  سوم الحقوق التفاضلية في االآتتاب وفتح فترة االآتتاب  7
  13/12/2011  االآتتاب إقفال فترة   8
  14/12/2011  شطب الحقوق التفاضلية في االآتتاب  9

  20/12/2011  انعقاد اجتماع اللجنة التي ستصادق على الزيادة في الرأسمال  10
لمحضر اجتماع اللجنة التي صادقت  استقبال بورصة الدار البيضاء  11

نتائج  على الزيادة في الرأسمال نضا قبل العاشرة صباحا وتلقي
21/12/2011  
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  ال نضافي الرأسمة اديزال
  23/12/2011  تسليم السندات الجديدة  12
+ قبول السندات الجديدة وتسجيل عملية الزيادة في الرأسمال نضا   13

ة الدار الرأسمال في جدول أسعار بورص نشر نتائج الزيادة في
  .البيضاء

27/12/2011  

  28/12/2011  اقتطاع عمولة القبول من لدن بورصة الدار البيضاء  14
  
 

  مديرية عمليات األسواق
 


