
  

 
  

  2012 غشت 16 الدارالبيضاء
  

 
  
 12/80إشعار رقم 

  المتعلق بإدراج سندات شرآة إقامات دار السعادة 
   )ب(و) أ(الشريحتين  في البورصة

  
  2012يونيو  06بتاريخ  07/12إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  2012يونيو  06بتاريخ  VI/EM/019/2012تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 
 

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية( 
  

 
المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  

   .مكرر 14 و 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 

  . 1.1.12تين وخاصة الماد 2010
  

  :مايلي  قرر
  

 
 موضوع العملية  :  المادة األولى

 
      إطار العملية

 
 

على مبدأ لجوء إقامات دار السعادة إلى اقتراض سندي  2011دجنبر  20لقد وافق مجلس اإلدارة الذي عقد اجتماعه في 
يتعين إصداره في شريحة واحدة أو في عدة شرائح وذلك داخل أجل  درهم 750 000 000 بمبلغ إجمالي أقصى قدره 

 . خمسة أيام
  

وقد قرر مجلس اإلدارة على أن يعرض على تصويت الجمع العام العادي الذي يدعو له بغرض البت في اإلصدار المذآور 
الصالحيات الالزمة لمجلس اإلدارة لكي يقوم داخل أجل خمس سنوات بإصدار شريحة واحدة أو مقترحا يرمي إلى تفويض 

  . وحصر آيفياته درهم 750 000 000عدة شرائح سندات بمبلغ أقصاه 
  

، بعد االطالع على تقرير مجلس اإلدارة، يصادق على المقترح 2012مارس  29إن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 
ه بخصوص تنويع مصادر التمويل التي تسمح بأمثلة الموارد المالية للشرآة، وذلك عن طريق إصدار اقتراض المقدم ل



درهم وتفويض آل  750 000 000وبالتالي يقرر الجمع العام للمساهمين إصدار سندات بمبلغ إجمالي أقصاه . سندي
  . حد أو بعدة إصدارات لسندات وحصر آيفياتهاالصالحيات لمجلس اإلدارة لكي يقوم داخل أجل خمس سنوات بإصدار وا

  . 2012مارس  29الرخصة التي يمنحها الجمع العام العادي لمجلس اإلدارة صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من 
، قرر مجلس اإلدارة الذي عقد 2012مارس  29في إطار تفويض الصالحيات من طرف الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 

  :درهم، ينقسم إلى 750 000 000إصدار اقتراض سندي بمبلغ إجمالي اسمي قدره  2012مايو  28اجتماعه في 
بقيمة اسمية قدرها درهم و 750 000 000شريحة أ بسعر قابل للمراجعة، مسعرة في بورصة الدار البيضاء، بمبلغ أقصاه 

   ؛درهم لكل سند اقتراضي 100 000
 000بقيمة اسمية قدرها درهم و 750 000 000ار البيضاء، بمبلغ أقصاه شريحة ب بسعر قار، مسعرة في بورصة الد

 ؛درهم لكل سند اقتراضي 100
درهم  100 000بقيمة اسمية قدرها درهم و 750 000 000شريحة ج بسعر قابل للمراجعة وغير مسعرة، بمبلغ أقصاه 

   ؛لكل سند اقتراضي
درهم لكل سند  100 000بقيمة اسمية قدرها درهم و 750 000 000شريحة د بسعر قار وغير مسعرة، بمبلغ أقصاه 

 .اقتراضي
 

   .درهم 750 000 000من المقرر أن مجموع مبلغ الشرائح أ وب وج ود الُمجمع يصل إلى 
   

آما أن مجلس اإلدارة حدد آيفيات وخصائص االقتراض السندي المذآور، آما ورد وصفها في المذآرة اإلخبارية المؤشر 
     . رف مجلس القيم المنقولةعليها من ط

  
   أهداف العملية 

 
سوقا متنامية تتسم بزيادة مهمة في إنتاج المساآن استجابة للطلب المتزايد، تحفزها يعتبر قطاع السكن االجتماعي والمتوسط 

 .سياسة استباقية للدولة في إطار تقليص العجز الحاصل في السكن
سنوات، فإن شر آة إقامات دار السعادة تضم حاليا في  10واعتبارا لكونها ناشطة في قطاع السوق هذا منذ أآثر من 

 .مشاريع قيد اإلنجاز وخمسة في بداية اإلنجاز 9مشروعا عقاريا، منها أربعة مشاريع أنجزت بالكامل و 18محفظتها 
 :السعادة إلى النقط التاليةمن خالل إصدار السندات هذا، تهدف شرآة إقامات دار 

٪ من األموال التي تم 40، على أن تستخدم 2011مواصلة توطيد االحتياط العقاري االستراتيجي الذي شرعت فيه سنة 
  جمعها في تكوين هذا االحتياطي ال سيما في جهة الدار البيضاء الكبرى؛

 الحاجيات من أموال الدوران الناتجة عن تنمية مختلف المشاريع؛تلبية 
 الحفاظ على وضعية نقدية إيجابية تسمح للشرآة باغتنام الفرص لشراء األراضي أو تنمية المشاريع العقارية؛

 تنويع مصادر التمويل الخارجية للشرآة والتوفر على رافعة بتكلفة مثلى؛
 .ؤسساتيين من خالل الظهور المتزايد في سوق رأس المالتوطيد صورتها لدى المستثمرين الم

    
   خصائص السندات الواجب إصدارها: المادة الثانية

 
 ): سندات بسعر قابل للمراجعة ومسعرة في بورصة الدار البيضاء(خصائص الشريحة أ 

  
  :خصائص سندات الشريحة أ هي آما يلي

  
سندات اقتراض مسعرة في بورصة الدار البيضاء، يتم تحويلها من الشكل  طبيعة السندات  

العيني إلى الشكل الرمزي االلكتروني عن طريق تقييدها لدى الوديع 
 ومقيدة في الحساب لدى المنتسبين المؤهلين) ماروآلير(المرآزي 

 سندات اقتراض لحاملها  الشكل القانوني
 .للنظام العام لبورصة القيم 1.2.22و 1.2.6اشر طبقا للمادتين تسعير مب مسطرة أول تسعير

 درهم 750 000 000 سقف الشريحة
 .سند  7 500 العدد األقصى للسندات الواجب إصدارها

 درهم  100 000 القيمة االسمية للوحدة
 خمس سنوات  مدة االستحقاق 
  2012يونيو  20إلى  18من  فترة االآتتاب 
 .2012يونيو  28 تاريخ التمتع



 2017يونيو  28 تاريخ االستحقاق
 طريقة المزاد الفرنسية آيفية المنح

 ). pbs(نقطة أساسية  130و 100بين  عالوة المخاطر
 درهم في تاريخ االآتتاب  100 000بالتكافؤ، أي  ثمن االآتتاب

  .قابلة للتداول بحرية في سوق بورصة الدار البيضاء قابلية تداول السندات
ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول الحر لهذه 

   .السندات
  
  
  
  

 تسعير السندات

سيتم تسعير سندات الشريحة أ في بورصة الدار البيضاء وستكون بذلك 
سندات االقتراضية لبورصة الدار موضوع طلب قبول في مقصورة ال

في مقصورة  2012يونيو  25يرتقب أن يتم تسعيرها في . البيضاء
  .OB151ومختصر  990151السندات االقتراضية تحت رمز 

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

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

   .بهذه الشرائح
  
  
  
  

 سعر الفائدة الظاهر

  . سعر الفائدة قابل للمراجعة سنويا
األولى يحدد سعر الفائدة الظاهر بالرجوع إلى السعر الكامل بالنسبة للسنة 

آما أعلن عنه  BDTالمنحنى الثانوي ل أسبوعا المحسوب انطالقا من  52
باإلضافة إلى عالوة ) ٪3.49أي ( 2012مايو  25بنك المغرب بتاريخ 

٪ و 4.49(نقطة أساسية أي بسعر يتراوح بين  130و 100المخاطر بين 
4.79٪.(  
سنة األولى وفي آل تاريخ دفع القسيمة، فإن سعر الفائدة االسمي بعد ال

المنحنى أسبوعا المحسوب اعتمادا على  52سيساوي السعر المرجعي 
أيام عمل البورصة قبل  5آما أعلن عنه بنك المغرب  BDTالثانوي ل 

المخاطر آما تم حصرها عند تاريخ دفع القسيمة، باإلضافة إلى عالوة 
 .تخصيص السندات في السوق األولية

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

  
  

 تاريخ تحديد سعر الفائدة

  .تراجع القسيمة سنويا في تاريخ الذآرى
أيام عمل البورصة قبل  5يتم إخبار بورصة الدار البيضاء بالسعر الجديد 
 .BCPموعد الذآرى السنوية وذلك من طرف الُممرآز 

.يتم اإلعالن عن السعر المراجع في نشرة التسعيرة ببورصة الدار البيضاء
  
  
  

 أداء القسيمة

ة من اإلصدار، تقدم القسيمات سنويا في الذآرى السنوية لتاريخ ااالستفاد
ويتم أداؤها في نفس اليوم أو في يوم العمل . يونيو من آل عام 28أي في 

  .يونيو إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل 28األول الموالي ل 
السعر االسمي  xالمبلغ االسمي [يتم احتساب الفوائد حسب الصيغة التالية 

x  من تاريخ  وتتوقف عن السريان ابتداء]. 360/عدد األيام الصحيح
. م.الشروع في تسديد رأس المال من طرف شرآة إقامات دار السعادة ش

 . ال يمكن ترحيل الفوائد في إطار هذه العملية
سيكون االقتراض السندي لشرآة إقامات دار السعادة موضوع تسديد  تسديد المبلغ األصلي

  . للمبلغ األصلي في النهاية
أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصول شرآة إقامات دار في حالة إدماج 

خالل مدة االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية . م.السعادة ش
لفائدة آيان قانوني مغاير، ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
االقتراضية تلقائيا إلى الكيان القانوني الذي يحل محل شرآة إقامات دار 

 .  في حقوقها وواجباتها.م.عادة شالس
  
  
  

خالل مدة االقتراض عن التسديد . م.تمتنع شرآة إقامات دار السعادة ش
  .موضوع هذا اإلصداراالقتراضية المسبق للسندات 

تحتفظ بحق إعادة شراء السندات . م.غير أن شرآة إقامات دار السعادة ش



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

    .سندات االقتراض موضوع إعادة الشراء يتم إلغاؤها. االستخماد العادي
  
  

 الستيعابمشترط ا

ال تشبه السندات االقتراضية موضوع هذا اإلصدار أية سندات صادرة 
  . سابقا

الحقا سندات جديدة . م.في حالة أصدرت شرآة إقامات دار السعادة ش
المطالبة تتمتع لكل اعتبار بحقوق مماثلة لحقوق الشريحة أ، فيمكنها دون 

بموافقة حاملي السندات السابقة استيعاب مجموع سندات اإلصدارات 
 .  المتتالية موحدة بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبيرها وبتداولها

. م.تشكل السندات االقتراضية الصادرة عن شرآة إقامات دار السعادة ش التبعية/الرتبة
مشروطة وغير تابعة للُمصدر، وفوائدها التزامات مباشرة وعامة وغير 

وتحتل نفس رتبة أية ديون خاصة بالُمصدر، حاضرا أو مستقبال، غير 
 .   مشمولة بالضمانات وليست لها أولوية بمقتضى القانون، لمدة محددة

ال تخضع السندات االقتراضية الصادرة عن شرآة إقامات دار السعادة  ضمانة التسديد
 .ألية ضمانة خاصة. م.ش

   .لم يشكل هذا اإلصدار موضوع طلب تنقيط التنقيط
القانون المغربي، على أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية  المحكمة  المختصة/ القانون القابل للتطبيق

 بالدار البيضاء  
  
  

 تمثيل الدائنين السنديين

مجلس إدارة شرآة في انتظار عقد الجمع العام لحاملي السندات، عين 
  .السيد محمد حديد، بصفته وآيال مؤقتا.م.إقامات دار السعادة ش

مع التأآيد . سيصبح هذا القرار ساري المفعول بمجرد افتتاح فترة االآتتاب
على أن الوآيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة للشرائح أ وب وج ود 

 .ولهذا اإلصدار، التي ُتجمع في نفس الكتلة
  

  ): سندات بسعر قار ومسعرة في بورصة الدار البيضاء(خصائص الشريحة ب 
  

سندات اقتراض مسعرة في بورصة الدار البيضاء، يتم تحويلها من الشكل  طبيعة السندات  
الوديع العيني إلى الشكل الرمزي االلكتروني عن طريق تقييدها لدى 

 ومقيدة في الحساب لدى المنتسبين المؤهلين) ماروآلير(المرآزي 
 سندات اقتراض لحاملها  الشكل القانوني

 .للنظام العام لبورصة القيم 1.2.22و 1.2.6تسعير مباشر طبقا للمادتين  مسطرة أول تسعير
 درهم 750 000 000 سقف الشريحة

 .سند  7 500 العدد األقصى للسندات الواجب إصدارها
 درهم  100 000 القيمة االسمية للوحدة

 خمس سنوات  مدة االستحقاق 
  2012يونيو  20إلى  18من  فترة االآتتاب 
 .2012يونيو  28 تاريخ التمتع

 2017يونيو  28 تاريخ االستحقاق
 طريقة المزاد الهولندية آيفية المنح

  .قابلة للتداول بحرية في سوق بورصة الدار البيضاء قابلية تداول السندات
ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول الحر لهذه 

   .السندات
  
  
  
  

 تسعير السندات

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

في مقصورة  2012يونيو  25يرتقب أن يتم تسعيرها في . البيضاء
  .OB155ومختصر  990155السندات االقتراضية تحت رمز 

لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن يتجاوز الجمع بين 
  . مليون درهم 20صصة للشريحتين أ وب أو يساوي المبالغ المخ



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

   .بهذه الشرائح
  
  

 سعر الفائدة الظاهر

  .سعر قار
 BDT 5يحدد سعر الفائدة الظاهر بالرجوع إلى سعر (٪ 5.47يساوي 
مايو  25في  BDTالمنحنى الثانوي ل المحسوب انطالقا من  سنوات
٪، باإلضافة إلى عالوة 3.97آما أعلن عنه بنك المغرب، أي  2012

 .نقطة أساسية 150المخاطر ب 
طتين المحددتين يحدد السعر بطريقة االستكمال الخطي باستعمال النق آيفية الحساب

 ).القاعدة النقدية(سنوات  5لالستحقاق الكامل 
 ). pbs(نقطة أساسية  150و 120بين  عالوة المخاطر
  .٪101.29٪ و100.00بين  ثمن االآتتاب

وتحسب . يعبر عنه بالنسبة المئوية للقيمة االسمية، مع عددين عشريين
عالوات  على أساس السعر الظاهر و حاِصرةالحدود الدنيا والعليا للثمن 
  . المخاطر المذآورة أعاله

  
  

  إجمالي سعر المردود الُحسباني
  

  . ٪5.47٪ و5.17بين 
هو السعر السنوي الذي يساوي في تاريخ محدد  سعر المردود الُحسباني

 لهذا السعر وللفوائد المرآبة القيمة الحالية للمبالغ الواجب دفعها والمبالغ
هذا السعر ال يعتد به إال المكتتب الذي يحتفظ بسنداته . الواجب قبضها

  .االقتراضية حتى تسديدها النهائي
في حالة هذه العملية ونظرا لطريقة المنح المحتفظ بها، وهي طريقة المزاد 
الهولندية، سيتم تحديد هذا السعر على أساس ثمن الشراء المقترح من قبل 

 .آل مكتتب
  
  
  

 القسيمة أداء

تقدم القسيمات سنويا في الذآرى السنوية لتاريخ االستفادة من اإلصدار، أي 
ويتم أداؤها في نفس اليوم أو في يوم العمل . يونيو من آل سنة 28في 

  .يونيو إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل 28األول الموالي ل 
السعر  xالمبلغ االسمي [يتم احتساب الفوائد حسب الصيغة التالية 

وتتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ الشروع في تسديد رأس ]. االسمي
ال يمكن ترحيل الفوائد . م.المال من طرف شرآة إقامات دار السعادة ش

 . في إطار هذه العملية
  
  

 تسديد المبلغ األصلي

سيكون االقتراض السندي لشرآة إقامات دار السعادة موضوع تسديد 
  . ي النهايةللمبلغ األصلي ف

في حالة إدماج أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصول شرآة إقامات دار 
خالل مدة االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية . م.السعادة ش

لفائدة آيان قانوني مغاير، ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات 
حل محل شرآة إقامات دار االقتراضية تلقائيا إلى الكيان القانوني الذي ي

 .  في حقوقها وواجباتها.م.السعادة ش
  
  
  

 التسديد المسبق

خالل مدة االقتراض عن التسديد . م.تمتنع شرآة إقامات دار السعادة ش
  .موضوع هذا اإلصداراالقتراضية المسبق للسندات 

إعادة شراء السندات تحتفظ بحق . م.غير أن شرآة إقامات دار السعادة ش
االقتراضية في السوق الثانوي، شريطة أن تسمح بذلك المقتضيات القانونية 
والتنظيمية، على أال تؤثر إعادة الشراء هذه على المكتتب الذي يرغب في 
االحتفاظ بسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على روزنامة 

    .ضوع إعادة الشراء يتم إلغاؤهاسندات االقتراض مو. االستخماد العادي
  
  

 مشترط االستيعاب

ال تشبه السندات االقتراضية موضوع هذا اإلصدار أية سندات صادرة 
  . سابقا

الحقا سندات جديدة . م.في حالة أصدرت شرآة إقامات دار السعادة ش
المطالبة تتمتع لكل اعتبار بحقوق مماثلة لحقوق الشريحة ب، فيمكنها دون 

بموافقة حاملي السندات السابقة شريطة أن تنص على ذلك عقود اإلصدار 
استيعاب مجموع سندات اإلصدارات المتتالية موحدة بذلك مجموع 



 .  العمليات المتعلقة بتدبيرها وبتداولها
. م.تشكل السندات االقتراضية الصادرة عن شرآة إقامات دار السعادة ش التبعية/الرتبة

وائدها التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير تابعة للُمصدر، وف
وتحتل نفس رتبة أية ديون خاصة بالُمصدر، حاضرا أو مستقبال، غير 

 .   مشمولة بالضمانات وليست لها أولوية بمقتضى القانون، لمدة محددة
إقامات دار السعادة ال تخضع السندات االقتراضية الصادرة عن شرآة  ضمانة التسديد

 .ألية ضمانة خاصة. م.ش
   .لم يشكل هذا اإلصدار موضوع طلب تنقيط التنقيط

القانون المغربي، على أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية  المحكمة  المختصة/ القانون القابل للتطبيق
 بالدار البيضاء  

  
  

 تمثيل الدائنين السنديين

في انتظار عقد الجمع العام لحاملي السندات، عين مجلس إدارة شرآة 
  .السيد محمد حديد، بصفته وآيال مؤقتا.م.إقامات دار السعادة ش

مع التأآيد . سيصبح هذا القرار ساري المفعول بمجرد افتتاح فترة االآتتاب
على أن الوآيل المؤقت المعين هو نفسه بالنسبة للشرائح أ وب وج ود، 

 .تي ُتجمع في نفس الكتلةال
  

 
 طرق االآتتاب: المادة الثالثة

 
  فترة االآتتاب  فترة االآتتاب    ♦♦

  
 . ضمنا 2012يونيو  20وتنتهي في  2012يونيو  18تبدأ فترة االآتتاب في هذا اإلصدار في 

 
 

  المكتتبون  المكتتبون    ♦♦
  

 : اآتتاب السندات االقتراضية موضوع هذا اإلصدار مخصص لألشخاص المعنويين المغاربة المعرفين آما يليإن 

 2006فبراير  14الصادر في  1-05-178من الظهير رقم  14الشرآات المالية التي تنص عليها المادة  -
ها مع مراعاة المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيآت المعتبر في حكم 34-03بتنفيذ القانون رقم 

  المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  
المذآور مع مراعاة  1-05-178مؤسسات االئتمان التي تنص عليها المادة األولى من الظهير رقم  -

 المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  
- 213التي يحكمها الظهير بمثابة قانون رقم ) OPCVM(اعي في القيم المنقولة هيآت التوظيف الجم -

هيآت التوظيف الجماعي في المتعلق ب) 1993شتنبر  21( 1414الصادر في شهر ربيع الثاني  93-1
 القيم المنقولة مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  

مع بمثابة قانون التأمين  17-99ت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة والخاضعة للقانون رقم مقاوال -
 مراعاة المقتضيات النظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي صندوق اإليداع والتدبير  -
 ترعاها؛  

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي والمعاش هيآت التقاعد  -
    .ترعاها

 .األشخاص المعنويون الخاضعون للقانون المغربي غير الواردين في الئحة المستثمرين أعاله -

 . تتم آل االآتتابات نضا، آيفما آانت فئة المكتتبين

  
  التحقق من هوية المكتتبين التحقق من هوية المكتتبين   ♦♦

  



لهذا الغرض، يجب . يتعين على أعضاء نقابة التوظيف التأآد من انتماء المكتتب في إحدى الفئات المحددة أعاله
 .إلى ورقة االآتتاب المكتتبينعليهم إرفاق نسخة من وثيقة تحديد هوية 

  : بالنسبة لكل فئة من فئات المكتتبين، فوثائق تحديد الهوية الواجب تقديمها هي آالتالي
  

 الفئة وثيقة الواجب إرفاقهاال
صورة شمسية للسجل التجاري التي تشتمل على غرض الشرآة 

 .والتي ُتبرز انتماءها لهذه الفئة
األشخاص المعنويون الخاضعون للقانون

هيآت التوظيف الجماعي في غير(المغربي 
 ).القيم المنقولة

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

  لدى آاتب الضبط في المحكمة؛ 
بالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأس المال المتغير، رقم •

 .السجل التجاري

هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة
 الخاصة للقانون المغربي

 
  

  آيفيات فتح الحساب  آيفيات فتح الحساب    ♦♦
 
يتعين تسجيل عمليات اآتتاب األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي في حساب سندات نقدا في اسم 

وعليه فيجب على األشخاص المذآورين . المكتتب المفتوح لدى نفس عضو نقابة التوظيف الذي تم لديه االآتتاب
من أجل . ب أو فتحه لدى العضو المذآورالراغبين في االآتتاب لدى عضو نقابة التوظيف لزوما التوفر على حسا

فتح الحساب سيتقيد عضو نقابة التوظيف بمقتضيات منشور مجلس القيم المنقولة الجاري به العمل في فاتح أبريل 
2012 . 

  .ال تفتح الحسابات إال من طرف المكتتب نفسه
  

  آيفيات االآتتاب  آيفيات االآتتاب    ♦♦
 

اآتتاب مع تحديد عدد السندات المطلوبة، ومبلغ االآتتاب  بإمكان المكتتبين أن يقدموا طلبا واحدا أو عدة طلبات
والشريحة والثمن المرغوب فيه بالنسبة لالآتتابات في الشريحتين ب ود أو عالوة المخاطر المرغوب فيها بالنسبة 

ة تجمع طلبات االآتتاب يوميا حسب مبلغ االآتتاب وحسب الشريحة وبإمكان المكتتبين االستفاد. للشريحتين أ وج
 . في حدود السندات المتوفرة وحسب طلبهم

ال يوضع حد أدنى أو حد أقصى لالآتتاب في إطار إصدار السندات االقتراضية موضوع هذه العملية، في حدود 
  . مليون درهم 750مبلغ العملية، أي 

  .ر مسعرأو غي/أو بسعر قابل للمراجعة مسعر و/لكل مكتتب إمكانية أن يقدم طلبا لالقتراض بسعر ثابت و
يتعين على أعضاء نقابة التوظيف أن يجمعوا أوامر االآتتاب المؤرخة لدى المكتتبين باعتماد أوراق االآتتاب، 
النهائية ال رجعة فيها، التي يملؤها المكتتبون آما يجب ويوقعون عليها، حسب النموذج المرفق للمذآرة اإلخبارية 

  . التي يؤشر عليها مجلس القيم المنقولة
تتم آل االآتتابات . يجب على المكتتب أو وآيله التوقيع على أية ورقة اآتتاب وإرسالها إلى عضو نقابة التوظيف

  .  نضا وُيعبر عنها حسب عدد السندات
  . ُتجمع أوامر االآتتاب على طول فترة االآتتاب من طرف أعضاء نقابة التوظيف

مع تحديد عدد السندات المطلوبة، ومبلغ االآتتاب والشريحة يجب على آل مكتتب أن يقدم طلب أو طلبات اآتتابه 
والثمن المرغوب فيه بالنسبة لالآتتابات في الشريحتين ب ود أو عالوة المخاطر المرغوب فيها بالنسبة للشريحتين 

ورقة  ويتعين على آل مكتتب أن يقدم على الساعة الرابعة بعد الزوال على أبعد تقدير خالل فترة االآتتاب. أ وج
ستكون أوراق االآتتاب ال رجعة فيها بعد إغالق فترة . اآتتاب نهائية وذلك لعضو نقابة التوظيف الذي يختاره

  . االآتتاب
  . ويلتزم أعضاء نقابة التوظيف بعدم قبول األوامر المجمعة خارج فترة االآتتاب



  
  تغطية االآتتاب  تغطية االآتتاب    ♦♦

 
يتعين على أعضاء نقابة التوظيف قبل قبول اآتتاب ما التأآد من أن المكتتب له القدرة المالية على الوفاء 

ويجب عليهم االحتفاظ في الملف المتعلق باالآتتاب بالوثائق والمستندات التي سمحت لهم بالتأآد من . بالتزاماته
 . القدرة المالية المذآورة

  
  ضمان حسن التنفيذ  ضمان حسن التنفيذ    ♦♦

 
صدار مشمول بضمان حسن التنفيذ الممنوح لفائدة الُمْصِدر على أساس فردي خالص من طرف مؤسسات إن اإل

 .التوظيف والمتعلق بالنسبة لكل واحد منهم بتوظيف عدد السندات الخاصة به آما جاء ذآرها في الجدول أدناه
اآتتاب االلتزام بضمان حسن  على هذا األساس وباتفاق صريح بين مؤسسات التوظيف والُمْصِدر يشترط أن يتم

التنفيذ على أساس فردي وشخصي من طرف آل مؤسسة توظيف، دون أي تضامن صريح وضمني بين 
مؤسسات التوظيف، حيث تبقى آل واحدة منها المسؤولة الواحدة والوحيدة اتجاه الُمْصِدر في حالة تخلف مؤسسة 

  . توظيف
فرديا ولكن آليا بجمع االآتتابات المتعلقة بعدد السندات الخاصة  آل مؤسسة توظيف ملزمة بالنتيجة وتبقى مسؤولة

  .  بها وتلتزم اتجاه الُمْصِدر بالتأآد من اإلتمام الجيد للعملية
  

بهذه الصفة تلتزم مؤسسات التوظيف اتجاه الُمْصِدر بأن يكتتب بشكل ال رجعة فيه وغير مشروط مجموع السندات 
هاية فترة االآتتاب، لغاية المبالغ والنسب المئوية الخاصة المحددة في الجدول االقتراضية التي لم توظفها في ن

  .  أدناه، وذلك في تاريخ اختتام االآتتابات
  

نسبة اإلصدار 
 المئوية

المبلغ االسمي  المبلغ
 )بالدرهم(

 عضو نقابة التوظيف عدد السندات

 %50 375 000 000 100 000 3 750  البنك الشعبي المرآزي
 %50 375 000 000 100 000 3 750 Casablanca Finance Market

 %100 750 000 000 100 000 7 500  المجموع
 

  .في نهاية فترة االآتتاب ُيطرح المبلغ الذي تجمعه آل مؤسسة توظيف من المبلغ الذي يضمنه العضو المذآور
 

  الوسطاء الماليون  الوسطاء الماليون    ♦♦
  

 فئة الوسطاء الماليين  االسم العنوان 

 هيأة استشارية  CFG Finance الدار البيضاء 20100، زنقة ابن طفيل، 5-7

 Upline Corporate Finance ، شارع عبد اللطيف بن قدور، الدار البيضاء37

 مساعدا الُمقدم   Casablanca Finance Market الدار البيضاء 20100، زنقة ابن طفيل، 5-7

 البنك الشعبي المرآزي ، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء101

 الهيأة الممرآزة البنك الشعبي المرآزي ، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء101

الهيأة المكلفة بتسجيل العملية لدى Upline Securities ، شارع عبد اللطيف بن قدور، الدار البيضاء37
 بورصة الدار البيضاء

هيأة التوطين المكلفة بالمصلحة المالية البنك الشعبي المرآزي ، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء101
 للُمَصدِّر

 



 آيفيات معالجة األوامر  : المادة الرابعة
 

  آيفيات المرآزة آيفيات المرآزة   ♦♦
  

خالل فترة االآتتاب، يتعين على آل مؤسسة توظيف أن تنقل يوميا للُممرآز البنك الشعبي المرآزي بيانا ُمْجمال 
 .وموطدا لالآتتابات التي يكون قد توصل بها خالل اليوم

في    05 22 47 19 89يجب أن يوجه البيان اليومي لالآتتاب إلى ممرآز اإلصدار وذلك  بواسطة الفاآس رقم 
  . عة الرابعة بعد الزوال على أبعد تقديرالسا

  ". ال شيء"في حالة عدم االآتتاب خالل اليوم، يتعين إرسال بيان االآتتابات يحمل إشارة 
على الساعة الرابعة بعد الزوال على أبعد تقدير، يجب على  2012يونيو  28خالل اليوم األخير لالآتتاب، أي في 

يسلم للممرآز بيانا ُمْجمال نهائيا ومفصال وموطدا لالآتتابات التي قد  آل عضو من أعضاء نقابة التوظيف أن
  . يكون قد توصل بها

  .يلتزم الُممرآز بعد قبول االآتتابات التي ُيجمعها آيان غير تابع لنقابة التوظيف
  
  آيفيات التخصيصآيفيات التخصيص  ♦♦

  
إلى  18آتتاب، التي تمتد من سيتم تخصيص السندات االقتراضية إلقامات دار السعادة في تاريخ اختتام فترة اال

 .،  على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب االآتتابات التي يقدمها مختلف أعضاء نقابة التوظيف2012يونيو  20
  : ، بعد الساعة الرابعة بعد الزوال سيتم2012يونيو  20في 

  
  لة بالبطالن؛ توطيد مجموع طلبات االآتتاب المقبولة، أي آل طلبات االآتتاب غير تلك المشمو 
 . التخصيص حسب الطريقة المحددة بعده 

 
مليون درهم فإن المبلغ الذي يرسو عليه المزاد  750حتى وإن آان السقف المرخص به بالنسبة لكل شريحة هو 

مليون درهم بالنسبة لمجموع  750بالنسبة للشرائح األربعة مجموعة ال يمكنه أن يتجاوز في أي حال من األحوال 
 .اإلصدار

  
وحسب ) ب ود(سيتم تخصيص السندات االقتراضية حسب آيفية المزاد الهولندية بالنسبة للشريحتين بسعر قار 

  ). أ ود(آيفية المزاد الفرنسية بالنسبة للشريحتين بسعر قابل للمراجعة 
  

  .تقدم الشريحتان ب ود بشكل أولوي مقارنة مع الشريحتين أ وج في حدود المبلغ األقصى لإلصدار
  
ذا آان المبلغ اإلجمالي لالآتتابات المتوصل بها بالنسبة للشريحتين ب ود يفوق المبلغ األقصى لإلصدار أو إ

  .يساويه عند اختتام فترة االآتتاب فلن يتم تخصيص أي مبلغ للشريحتين أ وج
  

  : طريقة تخصيص الشريحيتن بسعر قار
  

الُحسبانية األقل علوا، حتى األثمنة، المطابقة لألسعار  سيحتفظ مساعدو ُمقدمي نقابة التوظيف باالآتتابات بأعلى
  .تقدم السندات لكل مستثمر محتفظ به بالثمن الذي اآتتبه وبعالوة اإلصدار المطلوبة. يتم بلوغ مبلغ اإلصدار

  
. وية وآلياإذا آان المبلغ المكتتب يفوق المبلغ اإلجمالي لالقتراض تلبى الطلبات المعبر عنها باألثمنة األعلى باألول

أما تلك التي يحتفظ بها باألثمنة األدنى المطابقة لألثمنة المحدودة المحتفظ بها فسيتم تخصيصها نسبيا على أساس 
   . "الكمية المطلوبة بالثمن النهائي/ الكمية المعروضة ": سعر تخصيص محدد بالعالقة 

  



ة أعاله عددا غير صحيح فسيجبر عدد السندات إذا آان عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحدد
تدريجيا بمعدل سند اقتراضي لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى  وستمنح الُمفككات. هذا في الوحدة الدنيا

  . الطلبات
 

  : طريقة تخصيص الشريحتين بسعر قابل للمراجعة
  

، )الحدود مضمنة(حاصرة المقترحة األثمنة، داخل السيحتفظ مساعدو ُمقدمي نقابة التوظيف باالآتتابات بأدنى 
مساعدو ُمقدمي نقابة التوظيف السعر النهائي للمزاد، المطابق ألعلى وبالتالي سيحدد . حتى يتم بلوغ مبلغ اإلصدار
  . هاتلبى االآتتابات المحتفظ بها آليا بالسعر النهائي أي بأعلى سعر للطلبات المحتفظ ب. سعر للطلبات المحتفظ بها

  
وعليه فإذا آان مبلغ االآتتابات بالنسبة لشريحة ما يقل عن المبلغ المخصص لها فسيتم منح آل االآتتابات 
المتوصل بها في حدود المبالغ المطلوبة بالسعر النهائي، أي بأعلى سعر للطلبات المحتفظ بها أما إذا آان مبلغ 

  : ذلك يفوق المبلغ المخصص لها فقد تنشأ حالتاناالآتتابات بالنسبة للشريحة المذآورة على العكس من 
  

في حالة ما إذا تم التعبير عن االآتتابات المحتفظ بها بعدة أسعار فستتم تلبية الطلبات المحتفظ بها والمعبر عنها 
بأدنى األسعار بشكل أولوي وآليا أما الطلبات المحتفظ بها والمعبر عنها بأعلى سعر فستكون موضوع تخصيص 

  : على أساس سعر تخصيص يحدد آما يلينسبي 
  

  ".الكمية المطلوبة المعبر عنها بأعلى سعر/ آمية السندات المتبقية "
  
  

  سيساوي السعر المحتفظ به أعلى سعر للطلبات المحتفظ بها وسيطبق على آل االآتتابات المحتفظ بها؛ 
  

، فستلبى آل )الحدود مضمنة(الحاصرة المقترحة داخل في حالة التعبير عن االآتتابات المحتفظ بها بسعر وحيد 
  : الطلبات المحتفظ بها بهذا السعر نسبيا على أساس سعر تخصيص يحدد آما يلي

  
  ".الكمية المطلوبة المحتفظ بها/ الكمية المعروضة "

  
السندات إذا آان عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحددة أعاله عددا غير صحيح فسيجبر عدد 

تدريجيا بمعدل سند اقتراضي لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى  وستمنح الُمفككات. هذا في الوحدة الدنيا
  . الطلبات

في نهاية جلسة التخصيص التي سيحضرها ممثلو أعضاء نقابة التوظيف والُمصدر، سيحرر مساعدو الُمقدم 
 .وحسب عضو نقابة التوظيفمحضر تخصيص مفصل حسب فئة االآتتاب وحسب الشريحة 

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

  . ة للشريحة دالشريحتين ج ود، مع إعطاء األولوي
بمجرد توقيع " نهائيا ال رجعة فيه"يصرح مساعدو ُمقدم نقابة التوظيف والُمصدر ويعترفون بكون التخصيص 

  . الطرفين على المحضر المذآور

  إلغاء االآتتابات  إلغاء االآتتابات    آيفياتآيفيات  ♦♦
  

 . أي اآتتاب ال يحترم الشروط المذآورة أعاله معرض لإللغاء على يد مساعدي الُمقدم
  

  تسجيل العملية  : المادة الخامسة
 

  . Upline Securitiesالهيأة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء بالنسبة للشريحتين أ وب هي 



  التسليم/آيفيات التسديد: المادة السادسة
 

  تسديد وتسليم السندات  تسديد وتسليم السندات    ♦♦
  

 . 2012يونيو  28تاريخ التمتع المرتقب في سيتم التسديد والتسليم حسب المسطرة الجاري بها العمل وفي 
  

يونيو  28، وتقيد باسم المكتتبين في نفس اليوم، أي 2012يونيو  28تؤدى السندات بالناجز وفي دفعة واحدة، في 
2012 .  

   
  الموطن لديه اإلصدار  الموطن لديه اإلصدار    ♦♦

  
مات دار السعادة لدى الوديع ُيَعيَّن البنك الشعبي المرآزي آبنك توطن لديه العملية، ويكون مكلفا بتمثيل شرآة إقا

المرآزي وبتنفيذ آل العمليات المتعلقة بالسندات الصادرة في إطار إصدار السندات االقتراضية هذا وذلك 
 . لحسابها

  
  نشر النتائج: المادة السابعة

  
، بينما تقوم الشرآة 2012 يونيو 25ستقوم بورصة الدار البيضاء بنشر نتائج العملية في نشرة التسعير بتاريخ 

 .على أبعد تقدير 2012 يونيو 27بنشرها في جريدة إعالنات قانونية في 
  

  خصائص التسعير: المادة الثامنة
  
السندات االقتراضية للشريحتين أ وب، الصادرة في إطار هذا اإلصدار قابلة للتداول في مقصورة السندات 

 : االقتراضية لبورصة الدار البيضاء
  

 الشريحة ب الشريحة أ  

 2012يونيو  25 2012يونيو  25 تاريخ أول تسعير 

 990155 990151 الرمز   

 OB151 OB155 المختصر 

 التسعير المباشر مسطرة أول تسعير 

 Upline Securities المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء 

 البنك الشعبي المرآزي المؤسسة الممرآزة

 
  روزنامة العملية  روزنامة العملية    ♦♦
 

 على أبعد تقدير المراحل

 05/06/2012 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية  

 06/06/2012 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة  

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

 المنقولة 

06/06/2012 

نشر اإلشعار المتعلق بإدراج السندات االقتراضية الصادرة في إطار الشريحتين أ وب 

 في نشرة التسعير الخاصة ببورصة الدار البيضاء

07/06/2012 



 18/06/2012 افتتاح فترة االآتتاب 

 20/06/2012 إغالق فترة االآتتاب 

  21/06/2012 توصل بورصة الدار البيضاء بنتائج العملية 

 زواال 12قبل الساعة 

  تسعير السندات االقتراضية  •
 اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير •
 تسجيل المعامالت في البورصة •

  

25/06/2012 

 28/06/2012 التسليم/التسديد •

  
  

  األسواقعمليات مديرية 
  

          


