
  

 
  

   2012 أبريل 18الدار البيضاء في 
  

 
  12/50إشعار رقم 

  في البورصة القرض العقاري والسياحيالمتعلق بإدراج سندات 
   )ب(و) أ(الشريحة 

  
  2012 أبريل 18بتاريخ  05/12إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  2012 أبريل 18بتاريخ  VI/EM/011/2012لس القيم المنقولة رقم تأشيرة مج
  

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية( 
  

 
المعدل    1993شتنبر  21 في 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  
  

  1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 

  .1.1.12 ةوخاصة الماد 2010
  

  
 موضوع العملية  :  المادة األولى

 
  إطار العملية  إطار العملية    ♦♦

 

 294التماس إذن الجمع العام العادي، طبقا لمقتضيات المادة  2010 نونبر 25الذي عقد اجتماعه في دارة اإلمجلس  قررلقد 
 23الصادر بتاريخ  1-08-18جهولة آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير رقم المتعلق بالشرآات الم 95-17من القانون 

اقتراض سندي عادي مرة واحدة أو عدة مرات بمبلغ أقصاه بغرض إصدار  20-05بتنفيذ القانون رقم  2008مايو 
  . سنوات 5درهم خالل  3.700.000.000

  
االستماع لتالوة تقرير مجلس اإلدارة أذن لهذا األخير بإصدار  بعد 2011مايو  20حيث أن الجمع العام العادي المنعقد في 

اقتراض سندي آالسيكي مرة واحدة أو عدة مرات، بطلب عمومي لالدخار أو بدونه، يحدد سقفه في مبلغ 
المتعلق بالشرآات المجهولة آما  17- 95من القانون رقم  315إلى  292درهم، تطبيقا لمقتضيات المواد  3.700.000.000

  .20-05م تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم ت
 لمجلس ، يفوض 95-17القانون رقم من 294المادة ، بمقتضى 2011مايو  20المنعقد بتاريخ  إن الجمع العام العادي

  :اإلدارة وفي الحدود القانونية والتنظيمية الصالحيات الالزمة من أجل
  

داخل الفترات التي يراها مناسبة قبل انتهاء أجل خمس  إصدار اقتراض سندي واحد أو عدة اقتراضات سندية -
  سنوات؛   



حصر نسب االقتراض السندي أو االقتراضات السندية المرخص بها حاليا وشروطها وآيفياتها حسب ما يراه  -
 . مليار درهم 3,7مناسبا ويخدم مصلحة الشرآة، في حدود مبلغ 

  
صالحية تحديد  2011يونيو  30لها له نفس الجمع العام أن يفوض بتاريخ لقد قرر مجلس اإلدارة طبقا للصالحيات التي خو

  . خصائص العملية للرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي
  

عقد الجمع العام العادي لتعديل مقتضيات تفويض الصالحيات التي  2012يناير  12آما قرر مجلس اإلدارة المجتمع في 
  . 2011يو ما 20منحها الجمع العام في 

  
استجابة للتوصيات التي تبناها الجمع العام العادي المنعقد و 2012فبراير  16وبالتالي فإن الجمع العام العادي المنعقد في 

  : أهلية مجلس اإلدارة لقرر تعديل مقتضيات تفويض الصالحيات المذآورة وتأآيد  2011مايو  20في 
  

 الدار البيضاء وغير مسعرة في إطار نفس اإلصدار؛ إصدار سندات اقتراض عادية مسعرة في بورصة  -

 إصدار سندات اقتراض آالسيكية أو تابعة، مسعرة أو غير مسعرة في بورصة الدار البيضاء؛ -

 تحديد تواريخ إصدار هذه السندات االقتراضية؛  -

دات حصر شروط اإلصدار وخاصة قواعد توزيع المبالغ الواجب اآتتابها من االقتراض السندي بين سن -

   اقتراض مسعرة وسندات اقتراض غير  مسعرة؛ 

 ات الواجب إصدارها ؛ بالسندتحديد تاريخ التمتع  -

 وآيفيات أداء الفوائد؛ تحديد سعر الفائدة بالنسبة للسندات الواجب إصدارها  -

 تحديد ثمن وآيفيات تسديد السندات االقتراضية؛  -

 حصر مبلغ اإلصدار لالآتتابات المتوصل بها؛   -

ا سيتم حفظ حقوق السندات االقتراضية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الكيفيات التي من خاللهد تحدي -

 والتنظيمية وخاصة تعيين الوآيل المؤقت الذي يمثل آتلة السندات االقتراضية؛ 

  .وبصورة أعم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة وإبرام أي اتفاق من أجل إنجاح إصدار السندات االقتراضية -

  
حصر الرئيس المدير العام للقرض العقاري  2011يونيو  30بمقتضى الصالحيات التي خولها له مجلس اإلدارة في 
  : والسياحي آيفيات إصدار السندات االقتراضية هذا آما يلي

 درهم؛   1.000.000.000: مبلغ العملية -
 عشر سنوات؛ : االستحقاق -
 درهم؛  000 100: القيمة اإلسمية -
 : اجسعر اإلفر -

  
 11في  بنك المغربإلى المنحنى الثانوي الذي نشره  إشارة، % 5,30و % 5,10بسعر قار بين : شريحة أ مسعرة 

 نقطة أساسية؛ 102و 82زائد مكافأة المخاطرة محددة بين  % 4,28، أي 2012أبريل 
   
كافأة المخاطرة محددة بين م زائد اأسبوع 52السعر الكامل ل إلى  إشارةقابل للمراجعة، بسعر : شريحة ب مسعرة 

 نقطة أساسية؛ 90و 70
  

من   اأسبوع 52إلى السعر الكامل ل إشارة ، % 4,50و % 4,30 بينبالنسبة للسنة األولى يحدد هذا السعر  
، على أساس قاعدة نقدية تطابق سعرا حسبانيا % 3,52، أي 2012أبريل  10مناقصة سندات الخزينة بتاريخ 

 نقطة أساسية؛ 92و 72كافأة المخاطرة محددة بين م، زائد % 3,58يقدر ب 
  

 بنك المغرب، إشارة إلى المنحنى الثانوي الذي نشره % 5,30و % 5,10بسعر قار بين : غير مسعرة جشريحة  
 نقطة أساسية؛ 102و 82زائد مكافأة المخاطرة محددة بين  % 4,28، أي 2012أبريل  11في 



 
مكافأة المخاطرة محددة  زائد اأسبوع 52إشارة إلى السعر الكامل ل جعة، بسعر قابل للمرا: شريحة د غير مسعرة 

   نقطة أساسية؛ 92و 72بين 
 

من   اأسبوع 52، إشارة إلى السعر الكامل ل % 4,50و % 4,30 بينبالنسبة للسنة األولى يحدد هذا السعر  
ة نقدية تطابق سعرا حسبانيا ، على أساس قاعد% 3,52، أي 2012أبريل  10مناقصة سندات الخزينة بتاريخ 

  نقطة أساسية؛ 92و 72، زائد مكافأة المخاطرة محددة بين % 3,58يقدر ب 
 

  .ال يتجاوز مليار درهمأربعة للشرائح األ بالنسبة الذي ترسى عليه المناقصة للعمليةيجب على المبلغ اإلجمالي 
 

    أهداف العملية أهداف العملية   ♦♦
  

ص بالقرض العقاري والسياحي بطبيعة الحال بزيادة في الحاجيات المالية يعبر عن التطور اإليجابي لنشاط القرض الخا
  : وبالتالي يتوقع القرض العقاري والسياحي اللجوء إلى سوق السندات االقتراضية من أجل. استلزمت تعبئة متزايدة للموارد

 تمويل تنمية نشاطه؛  •
 انتهاج دينامية نمو القروض التي تعرفها البالد؛  •
 رد المالية على المدى الطويل وتحسين آلفات التمويل؛ تنويع الموا •
توطيد صورة القرض العقاري والسياحي اتجاه الشرآاء األساسيين وموقعته آمصدر منتظم في سوق السندات  •

  .  االقتراضية
  

خصائص السندات الواجب إصدارها  : المادة الثانية  
 

  ): ): بورصة الدار البيضاءبورصة الدار البيضاء  مسعرة فيمسعرة فيقار وقار وبسعر بسعر اقتراض اقتراض سندات سندات ((  أأخصائص الشريحة خصائص الشريحة 
  

سندات اقتراض مسعرة في بورصة الدار البيضاء، ال مادية عن طريق   طبيعة السندات  طبيعة السندات  
ومقيدة في الحساب لدى ) ماروآلير(تقييدها لدى الوديع المرآزي 

 المنتسبين المؤهلين
 سندات اقتراض لحاملها   الشكل القانونيالشكل القانوني

 1.2.6عن طريق التسعير المباشر طبقا للمادتين  أيتم تسعير الشريحة   مسطرة التسعير األولمسطرة التسعير األول
  من النظام العام لبورصة القيم 1.2.22و

 درهم 1 000 000 000 سقف الشريحة
 .آحد أقصى سند  10 000  لسندات الواجب إصدارهااعدد 

 درهم  100 000  القيمة االسمية 
  سنوات  عشر  االستحقاق  أجل

أبريل  26المسبق في  اإلغالقإمكانية ( 2012 لأبري 27إلى  25من   فترة االآتتاب 
2012  

  .2012 مايو 08  تاريخ التمتع
  2022 مايو 08  تاريخ االستحقاق
  نقطة أساسية  102و 82بين   مكافأة المخاطرة 

   عند تاريخ التمتع درهم 100 000بالتكافؤ، أي   ثمن اإلصدار
ولوية للشريحتين أ وج بسعر مناقصة على الطريقة الفرنسية مع منح األ  آيفية المنح

   .قار
قابلة للتداول في  موضوع هذه العملية ألشريحة ل االقتراضية سنداتإن ال  قابلية تداول السنداتقابلية تداول السندات

  .بكل حرية سوق بورصة الدار البيضاء
ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول الحر لسندات 

    .أللشريحة 
  
 

في بورصة الدار البيضاء وستكون بذلك  ألشريحة اسندات تسعير سيتم 
موضوع طلب قبول في مقصورة السندات االقتراضية لبورصة الدار 



في مقصورة السندات  2012مايو  03يرتقب أن يتم تسعيرها في . البيضاء  تسعير السنداتتسعير السندات
  .OB159 ومختصر 990159 االقتراضية تحت رمز

يجب أن يتجاوز الجمع بين لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء 
  . درهممليون  20أو يساوي  أ و بالمبالغ المخصصة للشريحتين 

أقل من  أ وبفي حالة ما إذا آان الجمع بين المبالغ المخصصة للشريحتين 
إغالق فترة االآتتاب سيتم إلغاء االآتتابات المتعلقة  عنددرهم مليون  20

   .بهاتين الشريحتين
  
  

  رسعر الفائدة الظاه

  ). يحدد في نهاية االآتتاب( سعر قار
يحدد سعر الفائدة الظاهر إشارة إلى المنحنى ( % 5,30و % 5,10بين 

زائد  % 4,28، أي 2012أبريل  11في  بنك المغربالثانوي الذي نشره 
    نقطة أساسية؛ 102و 82مكافأة المخاطرة محددة بين 

  
  

  الفائدة

ى السنوية لتاريخ التمتع من ستقدم الفوائد سنويا في تواريخ الذآر
  . من آل سنة مايو 08االقتراض، أي 

وسيتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في يوم العمل األول الموالي إذا لم يكن 
  . هذا األخير يوم عمل

ستتوقف فوائد السندات عن السريان ابتداء من تاريخ شروع الشرآة في 
  .    د في إطار هذه العمليةال يمكن ترحيل أية فوائ. تسديد رأس المال

سيتم تسديد المبلغ األصلي لالقتراض السندي للقرض العقاري والسياحي   تسديد المبلغ األصلي
  . في النهاية

القرض العقاري في حالة إدماج أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصول 
خالل مدة االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية  والسياحي

آيان قانوني مغاير، ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات  لفائدة
القرض العقاري االقتراضية تلقائيا إلى الكيان القانوني الذي يحل محل 

  .  في حقوقه وواجباته والسياحي
عن التسديد على طول مدة االقتراض   القرض العقاري والسياحيمتنع ي  التسديد المسبقالتسديد المسبق

  .موضوع هذا اإلصدارراضية االقتالمسبق للسندات 
غير أن الشرآة تحتفظ بحق إعادة شراء السندات االقتراضية في السوق 

المقتضيات القانونية والتنظيمية، على أال  شريطة أن تسمح بذلكالثانوي، 
تؤثر إعادة الشراء هذه على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ بسنداته 

ر على روزنامة االستخماد حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثي
بعد موافقة سندات االقتراض موضوع إعادة الشراء سيتم إلغاء . العادي

   .بنك المغرب
  ): 18المادة (لبنك المغرب  G/2010/07طبقا للمنشور رقم 

ال يتم التسديد المسبق إال بمبادرة المؤسسة المقترضة وبعد موافقة بنك  -
  المغرب؛ 

  إلى دفع المقترض لتعويض؛  ال يؤدي التسديد المسبق -
، المقترضة، في حالة تصفية المؤسسة والفوائد يصلاأل إن تسديد المبلغ

  .الديون األخرى آافةبدفع رهين 
مع أية سندات  موضوع هذا اإلصدارالسندات االقتراضية  تتشابهال   مشترط االستيعابمشترط االستيعاب

  . صادرة سابقا
دات اقتراضية جديدة سن في حالة أصدر القرض العقاري والسياحي الحقا

للشريحة أ، تتمتع لكل اعتبارا بحقوق مماثلة لحقوق السندات االقتراضية 
ستيعاب االقديمة دون المطالبة بموافقة حاملي السندات االقتراضية  فيمكنه
العمليات المتعلقة  مجموع بذلك سندات اإلصدارات المتتالية موحدا مجموع

   . لى ذلك عقود اإلصداربتدبيرها وبتداولها، شريطة أن تنص ع
القرض العقاري والسياحي السندات االقتراضية الصادرة عن تشكل   التبعيةالتبعية//الرتبةالرتبة

 خاضعة للمصدر، بحيثالتزامات مباشرة وعامة والمشروطة  وغير 
، حاضرا أو مستقبال، أخرى للمصدرأية ديون  بينها ومع رتبةالتحتل نفس 

  . ة بمقتضى القانون، لمدة محددةغير مشمولة بالضمانات وليست لها أولوي
ال تشكل السندات االقتراضية الصادرة عن القرض العقاري والسياحي   الضمانة 



  . موضوع أية ضمانة خاصة
  طلب تنقيطأي لم يشكل هذا اإلصدار موضوع  التنقيطالتنقيط

  القانون القابل للتطبيقالقانون القابل للتطبيق
  المحكمة المختصةالمحكمة المختصة

محكمة  دار البيضاءالمحكمة التجارية بالمع جعل القانون المغربي 
  .مختصة

  
  

  تمثيل الدائنين السنديينتمثيل الدائنين السنديين

مجلس إدارة  فإن رئيسفي انتظار عقد الجمع العام لحاملي السندات، 
القرض العقاري والسياحي وبمقتضى الصالحيات التي خولها مجلس 

وآيل مؤقت  بتعيينقبل افتتاح االآتتاب ، سيقوم 2011يونيو  30اإلدارة 
ينهي المصدر . هلين إلى ممارسة مهام وآيل أعمالمن بين األشخاص المؤ

بالغ صحفي في  باعتمادإلى علم الجمهور هوية الشخص المذآور وذلك 
   على أبعد تقدير   2012مايو  08

مع التأآيد على أن الوآيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة للشرائح أ وب 
  .وج ود لإلصدار، التي ُتجمع في نفس الكتلة

  
  ): ): مسعرة في بورصة الدار البيضاءمسعرة في بورصة الدار البيضاءووللمراجعة للمراجعة   قابلقابلبسعر بسعر   اقتراضاقتراض  سنداتسندات((  ببشريحة شريحة خصائص الخصائص ال

  
سندات اقتراض مسعرة في بورصة الدار البيضاء، ال مادية عن طريق   طبيعة السندات  طبيعة السندات  

ومقيدة في الحساب لدى ) ماروآلير(تقييدها لدى الوديع المرآزي 
 المنتسبين المؤهلين

 ض لحاملها سندات اقترا  الشكل القانونيالشكل القانوني
 1.2.6عن طريق التسعير المباشر طبقا للمادتين  بيتم تسعير الشريحة   مسطرة التسعير األولمسطرة التسعير األول

  من النظام العام لبورصة القيم 1.2.22و
 درهم 1 000 000 000 سقف الشريحة

 .آحد أقصى سند  10 000  لسندات الواجب إصدارهااعدد 
 درهم  100 000  القيمة االسمية 

  سنوات  عشر  حقاق االست أجل
أبريل  26المسبق في  اإلغالقإمكانية ( 2012 أبريل 27إلى  25من   فترة االآتتاب 

2012  
  .2012 مايو 08  تاريخ التمتع

  2022 مايو 08  تاريخ االستحقاق
  نقطة أساسية  92و 72بين   مكافأة المخاطرة 

  عند تاريخ التمتعدرهم  100 000بالتكافؤ، أي   ثمن اإلصدار
مناقصة على الطريقة الفرنسية مع منح األولوية للشريحتين أ وج بسعر   يفية المنحآ

   .قار
موضوع هذه العملية قابلة للتداول في  بإن السندات االقتراضية للشريحة   قابلية تداول السندات

  .سوق بورصة الدار البيضاء بكل حرية
الحر لسندات  ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول

  .  بللشريحة 
  
  

  تسعير السندات

في بورصة الدار البيضاء وستكون بذلك  بسيتم تسعير سندات الشريحة 
موضوع طلب قبول في مقصورة السندات االقتراضية لبورصة الدار 

في مقصورة السندات  2012مايو  03يرتقب أن يتم تسعيرها في . البيضاء
  .OB160صر ومخت 990160االقتراضية تحت رمز 

لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن يتجاوز الجمع بين 
  . مليون درهم 20المبالغ المخصصة للشريحتين أ و ب أو يساوي 

في حالة ما إذا آان الجمع بين المبالغ المخصصة للشريحتين أ وب أقل من 
المتعلقة مليون درهم عند إغالق فترة االآتتاب سيتم إلغاء االآتتابات  20

  . بهاتين الشريحتين
  
  

  تاريخ تحديد سعر الفائدة

 08ذآرى تاريخ التمتع من االقتراض، أي في قسيمة سنويا في ال تراجع
 .مايو من آل سنة

 5السعر الجديد ب بورصة الدار البيضاء يخبر القرض العقاري والسياحي



لسعر يتم اإلعالن عن ا. قبل موعد الذآرى السنويةعمل البورصة أيام 
  بمجرد بورصة الدار البيضاءالمراجع في نشرة التسعيرة ب

  .التوصل به 
  
  

  سعر الفائدة الظاهر

  . قابل للمراجعة سنويا
  :  عند آل ذآرى يكون السعر المرجعي هو

الذي ترسو عليه المناقصة خالل آخر جلسة أسبوعا  52 السعر الكامل
بورصة على عمل الم بخمسة أيا آرى القسيمةمناقصة الذي يسبق تاريخ ذ

  .األقل
في حالة عدم المناقصة خالل هذه الجلسة سيكون السعر الذي يؤخذ بعين 
االعتبار هو السعر الذي ترسو عليه المناقصة خالل الجلسة ما قبل 

  . األخيرة
في حالة عدم المناقصة خالل الجلستين األخيرتين السابقتين لتاريخ ذآرى 

 BDT 52المنحنى الثانوي ل  سبسيحدد السعر المرجعي ح القسيمة
 ذآرىقبل تاريخ أيام عمل البورصة  5أسبوعا آما نشره بنك المغرب 

   .على األقل القسيمة
سيزيد السعر المرجعي المحصل عليه بمكافأة المخاطرة المحصورة خالل 

  .  تخصيص السندات االقتراضية في السوق األولية
 ٪4.50٪ و 4.30لظاهر بين بالنسبة للسنة األولى يحدد سعر الفائدة ا

 BDT 52يحدد سعر الفائدة الظاهر بالرجوع إلى السعر الكامل ل (
على ٪ 3.52، أي 2012أبريل  10أسبوعا  لمناقصة الخزينة بتاريخ 

زائد مكافأة المخاطرة ، ٪3.58أساس نقدي يطابق سعرا حسبانيا قدره 
   نقطة أساسية؛   92و 72محددة بين 

بطريقة االستكمال الخطي باستعمال على المنحنى الثانوي السعر يحدد   آيفية الحساب
  ).القاعدة النقدية(أسبوعا  52النقطتين المحددتين لالستحقاق الكامل 

  
  

  الفائدة

ستقدم الفوائد سنويا في تواريخ الذآرى السنوية لتاريخ التمتع من 
  . من آل سنة مايو 08االقتراض، أي 

ليوم أو في يوم العمل األول الموالي إذا لم يكن وسيتم أداء الفوائد في نفس ا
  .هذا األخير يوم عمل

  : تحتسب الفوائد على أساس نقدي، أي
   ]يوما 360/عدد األيام الصحيح( xالسعر الظاهر  xالرأسمال اإلسمي [

سيتم تسديد المبلغ األصلي لالقتراض السندي للقرض العقاري والسياحي   تسديد المبلغ األصلي
  . ايةفي النه

القرض العقاري في حالة إدماج أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصول 
خالل مدة االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية  والسياحي

لفائدة آيان قانوني مغاير، ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
القرض العقاري االقتراضية تلقائيا إلى الكيان القانوني الذي يحل محل 

  .  في حقوقه وواجباته والسياحي
على طول مدة االقتراض عن التسديد  يمتنع القرض العقاري والسياحي  التسديد المسبق

  .موضوع هذا اإلصداراالقتراضية المسبق للسندات 
غير أن الشرآة تحتفظ بحق إعادة شراء السندات االقتراضية في السوق 

المقتضيات القانونية والتنظيمية، على أال  الثانوي، شريطة أن تسمح بذلك
تؤثر إعادة الشراء هذه على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ بسنداته 
حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على روزنامة االستخماد 

سيتم إلغاء سندات االقتراض موضوع إعادة الشراء بعد موافقة . العادي
   .بنك المغرب

  ): 18المادة (لبنك المغرب  G/2010/07قم طبقا للمنشور ر
ال يتم التسديد المسبق إال بمبادرة المؤسسة المقترضة وبعد موافقة بنك  -

  المغرب؛ 
  ال يؤدي التسديد المسبق إلى دفع المقترض لتعويض؛  -



، المقترضة، في حالة تصفية المؤسسة والفوائد يصلاأل إن تسديد المبلغ
  .خرىالديون األ آافةبدفع رهين 

ال تتشابه السندات االقتراضية موضوع هذا اإلصدار مع أية سندات   مشترط االستيعاب
  . صادرة سابقا

في حالة أصدر القرض العقاري والسياحي الحقا سندات اقتراضية جديدة 
، بتتمتع لكل اعتبارا بحقوق مماثلة لحقوق السندات االقتراضية للشريحة 

ستيعاب ااملي السندات االقتراضية القديمة فيمكنه دون المطالبة بموافقة ح
مجموع سندات اإلصدارات المتتالية موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة 

  .  بتدبيرها وبتداولها، شريطة أن تنص على ذلك عقود اإلصدار
لسياحي تشكل السندات االقتراضية الصادرة عن القرض العقاري وا  التبعية/الرتبة

 مشروطة  وغير خاضعة للمصدر، بحيثامة وغير التزامات مباشرة وع
تحتل نفس الرتبة بينها ومع أية ديون أخرى للمصدر، حاضرا أو مستقبال، 
  . غير مشمولة بالضمانات وليست لها أولوية بمقتضى القانون، لمدة محددة

ال تشكل السندات االقتراضية الصادرة عن القرض العقاري والسياحي   الضمانة 
  . مانة خاصةموضوع أية ض

  لم يشكل هذا اإلصدار موضوع أي طلب تنقيط  التنقيط
  القانون القابل للتطبيق

  المحكمة المختصة
القانون المغربي مع جعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء محكمة 

  .مختصة
  
  

  تمثيل الدائنين السنديين

 في انتظار عقد الجمع العام لحاملي السندات، فإن رئيس مجلس إدارة
القرض العقاري والسياحي وبمقتضى الصالحيات التي خولها مجلس 

، سيقوم قبل افتتاح االآتتاب بتعيين وآيل مؤقت 2011يونيو  30اإلدارة 
ينهي المصدر . من بين األشخاص المؤهلين إلى ممارسة مهام وآيل أعمال

بالغ صحفي في  باعتمادإلى علم الجمهور هوية الشخص المذآور وذلك 
     .على أبعد تقدير 2012 مايو 08

مع التأآيد على أن الوآيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة للشرائح أ وب 
  .وج ود لإلصدار، التي ُتجمع في نفس الكتلة

  
 

طرق االآتتاب  : المادة الثالثة  
 

  فترة االآتتاب  فترة االآتتاب    ♦♦
  

المسبق في  اإلغالق، مع إمكانية 2012 أبريل 27وتنتهي في  2012أبريل  25في هذا اإلصدار في فترة االآتتاب  تفتتح
  .2012أبريل  26

  
نهاية اليوم الثاني لفترة االآتتاب إذا ما تجاوزت طلبات  المسبق لفترة االآتتاب ابتداء من اإلغالقمن المرتقب أن يتم 

  . االآتتاب على األقل مرتين مستوى العرض
  

ويتعين . حت مراقبة بورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولةبناء على توصية المستشار المالي ت المسبق اإلغالقسيتم 
على المستشار المالي والمنسق العام إخبار بورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولة في نفس اليوم قبل الساعة الثانية 

وسيتم . دقيقة بعد الزوال 30والمسبق على الساعة الثالثة  اإلغالقتنتهي فترة االآتتاب في يوم اإلعالن عن . عشرة زواال
في نشرة التسعير المسبق من طرف بورصة الدار البيضاء في نفس يوم إغالق فترة االآتتاب  اإلغالقب المتعلق اإلعالنبث 

  .في جريدة إعالنات قانونية وخالل اليومين المواليين من طرف الُمْصِدر
  

زنامة العملية، والعادي، الوارد وصفها في ر اإلغالقي تلي تاريخ ستبقى آل تواريخ المراحل الت، المسبق اإلغالقفي حالة 
 .  دون تغيير

 
  .الحصول عليها في السوق الثانوية هيمكن اقتراضية سندات اقتناءمن المفهوم أن أي مستثمر يرغب في 

  
 



  المكتتبون  المكتتبون    ♦♦
  

 : رفون آما يليالمكتتبون المستهدفون هم المستثمرون المؤهلون الخاضعون للقانون المغربي والمع
  

 1- 93-213التي يحكمها الظهير بمثابة قانون رقم ) OPCVM(هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  
هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المتعلق ب) 1993شتنبر  21( 1414الصادر في شهر ربيع الثاني 

 رعاها؛  واعد التأني التي تة والنظامية وقمع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمي
بتنفيذ  2006فبراير  14الصادر في  1- 05-178من الظهير رقم  14الشرآات المالية التي تنص عليها المادة  

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيآت المعتبر في حكمها مع مراعاة المقتضيات التشريعية  34-03القانون رقم 
 التي ترعاها؛  والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني 

فبراير  14( 1427محرم  15الصادر بتاريخ  1-05- 178عليها الظهير رقم  ينصمؤسسات االئتمان التي  
 مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  ، )2006

 رعاها؛  مية وقواعد التأني التي تات النظامع مراعاة المقتضيمقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة  
 رعاها؛  ة والنظامية وقواعد التأني التي تمع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيميصندوق اإليداع والتدبير  
     .رعاهاة والنظامية وقواعد التأني التي تمع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيميهيآت التقاعد والمعاش  

  . نضا، آيفما آانت فئة المكتتبين تتم آل االآتتابات
  

  التحقق من هوية المكتتبين التحقق من هوية المكتتبين   ♦♦
  

لهذا الغرض يتعين عليه . من انتماء المكتتب في إحدى الفئات المحددة أعاله التأآد التوظيفب المؤسسة المكلفةيتعين على 
   .ورقة االآتتابوثيقة التي تشهد على ذلك وإرفاقها بالحصول على نسخة من ال

  
 الفئة يقة الواجب إرفاقهاالوث

التي تشتمل على أو أية وثيقة ممثلة لسجل التجاريصورة شمسية ل 
  .لهذه الفئة غرض الشرآة والتي ُتبرز انتماءهم

 

الخاضعون للقانون المستثمرون المؤهلون
هيآت التوظيف الجماعي في القيم غير(المغربي 
 ).المنقولة

  صورة شمسية لقرار القبول 
شهادة اإليداع لدىرقم لصناديق التوظيف الجماعية، بالنسبة  •

 آاتب الضبط في المحكمة؛ 
رقمبالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأس المال المتغير،  •

 .السجل التجاري

هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة
  للقانون المغربي الخاضعة

 

 
  االآتتاب  االآتتاب    آيفياتآيفيات  ♦♦

 
 المكتتبة الشريحةطبيعة واحدا أو عدة طلبات اآتتاب مع تحديد عدد السندات المطلوبة، وبإمكان المكتتبين أن يقدموا طلبا 

تجمع يوميا حسب مبلغ االآتتاب  طلبات االآتتاب. )المجبور إلى رقمين بعد الفاصلة(المئوية بالنسبة  والسعر المكتتب
 . طلبهم وفي حدود السندات المتوفرة حسبوبإمكان المكتتبين االستفادة 

  
  .هذاالسندات  ال يوضع حد أدنى أو حد أقصى لالآتتاب في إطار إصدار

  .  أو غير مسعر/أو بسعر قابل للمراجعة مسعر و/لالقتراض بسعر ثابت و الكل مكتتب إمكانية أن يقدم طلب
  

رجعة فيها، التي  باعتماد أوراق االآتتاب، النهائية ال المكتتبينأوامر االآتتاب لدى  واأن يجمع CDG Capitalيتعين على 
للمذآرة اإلخبارية التي يؤشر عليها مجلس القيم  يملؤها المكتتبون آما يجب ويوقعون عليها، حسب النموذج المرفق آملحق

  . المنقولة
    .ُيجمع خارج فترة االآتتابآخر أو أي أمر ُيجمعها آيان بعدم قبول أوامر االآتتاب التي  CDG Capital تلتزم

  
  .  CDG Capitalب أو وآيله التوقيع على أية ورقة اآتتاب وإرسالها إلى يجب على المكتت



المكتتبين تحديد سعر االآتتاب بالنسبة المئوية يجب على  .تتم آل االآتتابات نضا ويجب التعبير عنها حسب عدد السندات
  .  المجبور إلى رقمين بعد الفاصلة المضمن في حاصرة األسعار المبينة

  
ُيجمعها التي تلتزم بعدم قبول أوامر االآتتاب التي  CDG Capitalالآتتاب طيلة فترة االآتتاب عن طريق ُتجمع أوامر ا

  .آخر أو أي أمر ُيجمع خارج فترة االآتتابآيان 
  

    . 2012مايو  08وسيتم تقييدها باسم المكتتبين في نفس اليوم، أي  2012مايو  08تؤدى السندات نقدا ودفعة واحدة في 
  
  ة التوظيف والوسطاء الماليون  ة التوظيف والوسطاء الماليون  نقابنقاب  ♦♦

 
CDG Capital  

 الرباط – 408. ب.ص –ساحة موالي الحسن 
  الهيأة االستشارية

CDG Capital  
 الرباط – 408. ب.ص –ساحة موالي الحسن 

 الممرآز والموُظف

  القرض العقاري والسياحي
 ، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء187

  )السندات ُمَدبِّر(الهيأة الموطن لديها 

  ماروآلير 
 الدار البيضاء –، حي اليا 18طريق الجديدة، 

  الُمودع لديه المرآزي

CDG Capital Bourse 
  ، شارع آينيدي، الدار البيضاء9

الهيأة المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار 
  البيضاء

  
   األوامر معالجة آيفيات: المادة الرابعة

 
    األوامراألوامر  مرآزةمرآزة  آيفياتآيفيات  ♦♦

  
 66 52 70، ممرآز اإلصدار، وذلك بواسطة الفاآس على الرقم CDG Capitalب أن يصل البيان الُمْجِمل لالآتتاب ل يج
  . على الساعة الرابعة بعد الزوال على أبعد تقدير 05 37

  ". ال شيء"في حالة عدم االآتتاب خالل اليوم، يتعين إرسال بيان االآتتابات يحمل بيان 
على  2012أبريل  26أو في (دقيقة بعد الزوال في حالة اإلغالق العادي  30لى الساعة الخامسة وع 2012أبريل  27في 

في مقر القرض العقاري والسياحي عند إغالق فترة ) دقيقة بعد الزوال في حالة إغالق مسبق 30الساعة الخامسة و
  :   ، سيتمCDG Capitalاالآتتاب، بحضور 

  
 روط وآيفيات االآتتابات المذآورة؛ إلغاء الطلبات التي ال تحترم ش -
  . المنح حسب الطريقة المحددة بعده -

  
  المنحالمنح  آيفياتآيفيات  ♦♦

  
حتى وإن آان السقف . ستتم االستجابة للطلبات المعبر عنها حتى يتم بلوغ المبلغ األقصى لإلصدارعند إغالق فترة االآتتاب 

ترسو عليه الشرائح مجموعة ال يمكنه أن يتجاوز في أي  درهم فإن المبلغ الذيموح به بالنسبة لكل شريحة يقدر بمليار المس
  . درهم بالنسبة لمجموع اإلصدار مليارحال من األحوال 

  . في حدود مبلغ اإلصدار األقصى و دب  الشريحتينمقارنة مع  جتعطى األولوية للشريحتين أ و 
عند إغالق فترة االآتتاب يفوق أو يساوي مبلغ  ج إذا آان المبلغ اإلجمالي لالآتتابات المتوصل بها بالنسبة للشريحتين أ و

  .و دب للشريحتين اإلصدار األقصى فلن يخصص أي مبلغ 
  

توصل بها يقل عن مبلغ اإلصدار األقصى تخصص السندات حسب األولوية في حدود المبلغ اإلجمالي لالآتتابات المإذا آان 
 و دب للشريحتين يخصص باقي المبلغ ) المات الحد مضمنةالع(بالنسبة للشريحتين أ و ج داخل حاصرة السعر المبين 

  . درهم 1.000.000.000، أي مبلغ اإلصدار األقصىفي حدود ) العالمات الحد مضمنة(داخل حاصرة السعر المبين 
في حدود المبلغ المخصص لكل شريحة سيتم منح السندات االقتراضية الخاصة بالقرض العقاري والسياحي حسب طريقة 

  .قصة الفرنسيةالمنا
  



تحتفظ المؤسسة المكلفة بالتوظيف   :على النحو التالي الفرنسيةعلى الطريقة  التخصيص المتعلق بالمناقصة أسلوب
. حتى يتم بلوغ المبلغ األقصى لإلصدار، )العالمات الحد مضمنة(داخل الحاصرة المقترحة باالآتتابات بأدنى األسعار، 

تتم االستجابة . وظيف سعر المناقصة الحد، الذي يطابق أعلى سعر للطلبات المقبولةالمؤسسة المكلفة بالتتحدد بذلك 
  . لالآتتابات آليا بالسعر الحد، أي بأعلى سعر للطلبات المقبولة

  
وعليه فإذا آان مبلغ االآتتابات بالنسبة لشريحة ما يقل عن المبلغ المخصص لها فإن آل االآتتابات المقبولة ستمنح في حدود 

أما إذا آان مبلغ االآتتابات بالنسبة للشريحة المذآورة على . بالغ المطلوبة بالسعر الحد، أي بأعلى سعر للطلبات المقبولةالم
  :  العكس من ذلك يفوق المبلغ المخصص لها فتظهر حالتان

  
بر عنها بأدنى األسعار في حالة تم التعبير عن االآتتابات المقبولة بعدة أسعار تتم االستجابة للطلبات المقبولة المع •

أما االآتتابات المقبولة المعبر عنها بأعلى األسعار سيتم تخصيصه حسب النسبة على أساس سعر . أوال وآليا
 : تخصيص يحدد آما يلي
  ".الكمية المطلوبة المعبر عنها بأعلى سعر/آمية السندات المتبقية"

  
  سيطبق على آل المكتتبين المقبولين؛ السعر المحتفظ به سيساوي أعلى سعر للطلبات المقبولة و

   
تتم ،  )العالمات الحد مضمنة(داخل الحاصرة المقترحة  بسعر واحدفي حالة تم التعبير عن االآتتابات المقبولة  •

 : حسب النسبة على أساس سعر تخصيص يحدد آما يلي سعربهذا الطلبات المقبولة االستجابة لكل ال
  ".المحتفظ بهابة الكمية المطلو/المعروضة الكمية"

إذا آان عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحددة أعاله غير آامل فإن عدد السندات هذا سيتم جبره في 
  . تخصص الُمفككات بمقياس سند اقتراضي واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات. الوحدة الدنيا

ة للشريحتين أ وج قبل الشريحتين ب ود حتى وإن سجلت هذه األخيرة أسعر استعهاد أقل مع اإلشارة إلى أنه ستتم االستجاب
 . من تلك المسجلة على مستوى الشريحتين أ وج

  

في هذه الحالة . مليون درهم فستلغى االآتتابات المتعلقة بها 20إذا آان المبلغ الموافق للشريحتين المسعرتين أ وب أقل من 
ت المتوصل بها بعد طرح االآتتابات الملغاة للشريحتين أ وب وذلك باعتماد المناقصة على الطريقة سيتم تخصيص االآتتابا

  . الفرنسية بين الشريحتين ج ود، مع إعطاء األولوية للشريحة ج

بتحرير محضر  CDG Capitalفي نهاية جلسة التخصيص التي سيحضرها الُمصدر والمؤسسة المكلفة بالتوظيف، ستقوم 
  ).يكون مفصال حسب فئة االآتتاب وحسب الشريحة(تخصيص 

بمجرد توقيع الطرفين على المحضر " نهائيا ال رجعة فيه"ويعترفان بكون التخصيص  CDG Capitalيصرح الُمصدر و 
  . المذآور

  إلغاء األوامر  إلغاء األوامر    آيفياتآيفيات  ♦♦
  

  . CDG Capitalمعرض لإللغاء على يد االآتتاب في هذا اإلصدار شروط رم أي اآتتاب ال يحت
  

 تسجيل العملية  : المادة الخامسة
  

 CDG Capitalهي شرآة البورصة  بالنسبة للشريحتين أ وب الهيأة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء
Bourse.  

  
  التسليم/التسديد آيفيات: المادة السادسة

 
  تسديد وتسليم السندات  تسديد وتسليم السندات    ♦♦

  
تؤدى السندات . 2012 مايو 08بها العمل وفي تاريخ التمتع المرتقب في  سيتم التسديد والتسليم حسب المسطرة الجاري

  . 2012مايو  08اليوم، أي في نفس  ينوتقيد باسم المكتتب 2012مايو  08في واحدة بالناجز وفي دفعة 
  

  . في الحساب االقتراضية للقرض العقاري والسياحيسندات ال، في تاريخ التمتع، بتقييد القرض العقاري والسياحيسيتكلف 



  
  .التسليم/في نهاية التخصيص سيتم تسجيل السندات الممنوحة لكل مكتتب في حساب سنداته في تاريخ التسديد

  
  الموطن لديه اإلصدار  الموطن لديه اإلصدار    ♦♦

  
آهيأة توطن لديها العملية، يكلف بتنفيذ آل العمليات المتعلقة بالسندات الصادرة في إطار  القرض العقاري والسياحيُيَعيَّن 
     . صدارهذا اإل

  
  النتائج اإلعالن عن:  المادة السابعة

  
في جريدة  وآذا، 2012 مايو 03بتاريخ  ،بورصة الدار البيضاءالخاصة ب نتائج العملية في نشرة التسعير اإلعالن عنسيتم 

  .2012 مايو 08في من طرف القرض العقاري والسياحي إعالنات قانونية 
  

  خصائص التسعير:  المادة الثامنة
  

مقصورة السندات االقتراضية  في قابلة للتداول أ و ب الصادرة في إطار هذا االقتراضالسندات االقتراضية للشريحتين 
  .بورصة الدار البيضاءل

  
  بالشريحة   أالشريحة   الفئة

  2012 مايو 03  التاريخ المرتقب لتسعير السندات 

  990160 990159  رمز السندات االقتراضية 

  OB159 OB160  المختصر 

 التسعير المباشر  مسطرة أول تسعير 

 CDG Capital  المؤسسة الممرآزة

  CDG Capital Bourse  المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء

 
  روزنامة العملية  روزنامة العملية    ♦♦
  

  على أبعد تقدير  المراحل  األمر

  18/04/2012  استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية    1

  18/04/2012  صة الدار البيضاء إلشعار الموافقة إصدار بور  2

استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس   3

  القيم المنقولة 

18/04/2012  

الصادرة في إطار الشريحتين أ السندات االقتراضية  بإدراجالمتعلق شعار اإلنشر   4

  سعير الخاصة ببورصة الدار البيضاءفي نشرة التو ب 

18/04/2012  

  25/04/2012  افتتاح فترة االآتتاب   5

  * 26/04/2012  اإلغالق المسبق المحتمل  6

  27/04/2012  إغالق فترة االآتتاب  7

  30/04/2012  توصل بورصة الدار البيضاء بنتائج العملية   8



  صباحا 10قبل الساعة 

  

9 
 ة تسعير السندات االقتراضي •
 اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير •
 في البورصة المعامالتتسجيل  •

  

03/05/2012  

  08/05/2012  التسليم/التسديد   10

  
 . في حالة اإلغالق المسبقة ال تخصص التواريخ الالحقة(*): 

 
 

  
  األسواقعمليات مديرية 

  
          


