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   2013دجنبر  3الدار البيضاء في 
 

  13/146إشعار رقم 
 

  في البورصة للطاقة جرف األصفرالالمتعلق بإدراج شرآة 
  

  2013دجنبر  02بتاريخ  10/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  2013دجنبر  02بتاريخ  VI/EM/033/2013تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

 
-06و 52-01و 29-00و 34- 96، المعدل والمتمم بمقتضى القوانين رقم 1- 93-211ثابة قانون رقم بناء على الظهير بم

  مكرر منه،  14المتعلق ببورصة القيم، وخاصة المادة  45
  

بناء على مقتضيات النظام األساسي لبورصة القيم، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
 1156-10آما تم تعديله وتتميمه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7ؤرخ في الم 08-1268

 .منه 18.2.1و 16.2.1، 11.2.1، 18.1.1وخاصة المادة  2010أبريل  7الصادر بتاريخ 
 

 موضوع العملية  :  1المادة 
 

  إطار العملية  إطار العملية  
 

مبدأ تسعير أسهم الشرآة في بورصة الدار البيضاء عن طريق  2013نونبر  13لقد قرر مجلس إدارة الشرآة بتاريخ 
  .الزيادة في رأس المال

آما قرر مجلس اإلدارة على أنه قبل اإلدراج في البورصة ستقوم الشرآة بتوظيف خاص لفائدة المستثمرين المؤسساتيين 
  . درهم 111 731 800عن طريق الزيادة في رأس مالها في حدود مبلغ 

، اعتمد قراري مجلس اإلدارة واستدعى مساهمي الشرآة 2013نونبر  14قبة الشرآة، الذي عقد اجتماعه في إن مجلس مرا
  .لعقد جمع عام غير عادي وعادي

، بعد االطالع على تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مجلس 2013حيث قرر الجمع العام غير العادي المنعقد في فاتح دجنبر 
دوب الحسابات المتعلق بإلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين، الزيادة في المراقبة والتقرير الخاص لمن

رأس المال قبل اإلدراج في البورصة والزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة آما اقترحهما مجلس اإلدارة 
  :وآذا 2013نونبر  14واعتمدهما مجلس مراقبة الشرآة الذي عقد اجتماعه في 

  
 117 318درهم، في إطار توظيف خاص، عن طريق إصدار  111 731 800الزيادة في رأسمال الشرآة بمبلغ  -

درهما، أي مكافأة إصدار لكل  447,5درهم للسهم الواحد، يجب إصدارها بثمن  100سهما بقيمة اسمية قدرها  1
  ؛ )"الزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة("درهما  347,5سهم قدرها 

  
الزيادة إلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين وتخصيص االآتتاب في األسهم الصادرة على أساس  -

والملكية الوطنية للتأمين  في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة لفائدة الشرآة المرآزية إلعادة التأمين
 والتعاضدية المرآزية المغربية للتأمين؛ 

قف لإلنجاز النهائي للزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة، الزيادة في رأسمال الشرآة تحت الشرط الوا -
 2 234 638صدار درهم في إطار إدراج الشرآة في بورصة الدار البيضاء، عن طريق إ 223 463 800بمبلغ 

درهما، أي مكافأة إصدار  447,5درهم للسهم الواحد، يجب إصدارها بثمن  100اسمية قدرها مة سهما جديدا بقي
  ؛ ")الزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة("درهما  347,5لكل سهم قدرها 
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الزيادة إلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين وتخصيص االآتتاب في األسهم الصادرة على أساس  -
  ؛ الجمهورفي رأس المال خالل اإلدراج في البورصة لفائدة 

  
 111 731 800دراهم، منها  499 999 805لزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة بمبلغ قدر التقدمة اإلجمالية لت

  .دراهم على أساس مكافأة اإلصدار 388 268 005درهم آقيمة اسمية و
دراهم، منها  1 000 000 505لزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة بمبلغ تقدر التقدمة اإلجمالية ل

  .دراهم على أساس مكافأة اإلصدار 776 536 705درهم آقيمة اسمية و 223 463 800
درهم إلى  2 135 390 400لزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة، سينتقل رأسمال الشرآة من مبلغ ا في نهاية

  .درهم 2 358 854 200مبلغ 
  : لصالحيات لمجلس اإلدارة بغرضوقد أعطى الجمع العام غير العادي أوسع ا

  
لزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة وبالتالي القيام بالتعديل المتالزم للنظام األساسي، امعاينة إنجاز  -

وإتمام المساعي الضرورية إلنجاز الزيادة في رأس المال المذآورة، ومعاينة االآتتاب واإلفراج واإلنجاز النهائي 
 س المال قبل اإلدراج في البورصة؛ لزيادة في رأل

لزيادة في رأس المال خالل الزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة، معاينة إنجاز اتحديد آيفيات إنجاز  -
اإلدراج في البورصة وبالتالي القيام بالتعديل المتالزم للنظام األساسي لكي يعبر عن المبلغ الجديد لرأسمال 

مساعي الضرورية إلنجاز الزيادة في رأس المال المذآورة، ومعاينة االآتتاب واإلفراج الشرآة، وإتمام ال
 لزيادة في رأس المال خالل اإلدراج في البورصة؛ لواإلنجاز النهائي 

لزيادة في رأس المال خالل لوعموما اتخاذ آل التدابير المفيدة واستكمال آافة اإلجراءات الالزمة لإلنجاز النهائي  -
   .وآذا تسعير أسهم الشرآة في بورصة الدار البيضاء ج في البورصةاإلدرا

  
وبقرار  2013غشت  13فضال عن ذلك، فقد قرر الجمع العام العادي، بعد أخذه علما بقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

بعد اطالعه على والمتعلقين بإدراج الشرآة في بورصة الدار البيضاء و 2013نونبر  13مجلس اإلدارة المؤرخ في 
يمثلها السيد عبد المجيد بنجلون ." م.م.بنجلون التويمي لالستشارة ش"تقريري مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة، تعيين شرآة 

  . التويمي، بصفتها مندوب حسابات الشرآة الثاني، تحت الشرط الواقف إلتمام إدراج الشرآة في بورصة الدار البيضاء
ابات لمدة ثالث سنوات مالية حتى نهاية الجمع العام للشرآاء الذي سيكون مدعوا للبت في توآل المهام لمندوب الحس

    .2015دجنبر  31حسابات السنة المالية المنتهية في 
  

  تقديم عملية اإلدراج في البورصة  تقديم عملية اإلدراج في البورصة  
 

 أهداف العملية  ) أ
  :ليمن خالل عملية اإلدراج في البورصة هذه إلى ما يللطاقة تهدف شرآة الجرف األصفر 

عن طريق إشراك شرآاء جدد في رأسمالها والزيادة في صيتها وقربها لدى  للطاقة مأسسة شرآة الجرف األصفر -
 ؛ والجمهورالمستثمرين المؤسساتيين والشرآاء 

 ؛ للطاقة أمثلة آلفات التمويل الخاصة بشرآة الجرف األصفر -

سواق المالية لدعم نمو شرآة الجرف األصفر تسهيل اللجوء إلى تمويالت خارجية بفضل الولوج مباشرة إلى األ -
 أهدافها االستراتيجية؛ وتحقيقللطاقة 

   . لتقدير السوق للطاقة إخضاع أداء شرآة الجرف األصفر -
 

 عملية التوظيف الخاص السابق لإلدراج في البورصة  ) ب
 111 731 800ال بمبلغ قدره الزيادة في رأس الم 2013نونبر  13لقد اقترح مجلس إدارة الشرآة الذي عقد اجتماعه في 

درهم للسهم الواحد، يجب إصدارها بثمن  100بقيمة اسمية قدرها  جديدا سهما 1 117 318إصدار درهم عن طريق 
، مع إلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين درهما 347,5درهما، أي مكافأة إصدار لكل سهم قدرها  447,5

   : التالين") ت االستثمارمؤسسا("لفائدة المؤسساتيين 

 الشرآة المرآزية إلعادة التأمين؛  -

 الملكية الوطنية للتأمين؛  -
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 . التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين -

  :  يوضح القرار الثاني لمجلس اإلدارة على أن التوظيف الخاص يخضع للشروط الواقفة التالية

- 1قانون رقم من الظهير المعتبر بمثابة  3-12لمادة عدم تعرض مجلس القيم المنقولة بخصوص قابلية تطبيق ا -
، يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص 1993شتنبر  21الصادر بتاريخ  93-212

التي تدعو الجمهور إلى االآتتاب في أسهمها أو سنداتها آما تم تغييره وتتميمه في عملية التوظيف المعنوية 
 الخاص؛ 

 جمع عام غير عادي لمساهمي الشرآة الذي سيقرر تحقيق التوظيف الخاص؛ عقد  -

 . مجلس القيم المنقولة على المذآرة اإلخبارية المتعلقة بإدراج أسهم الشرآة في البورصة مصادقة -

ما وصادق على شروط وآيفيات تحقيق التوظيف الخاص آ 2013نونبر  14لقد اطلع مجلس المراقبة الذي عقد اجتماعه في 
   .2013نونبر  13حددها مجلس اإلدارة في 

، بعد االطالع على تقارير مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة 2013آما أن الجمع العام غير العادي المنعقد في فاتح دجنبر 
مجلس  لمصادقةومندوب الحسابات المتعلقة بإلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين وتحت الشرط الواقف 

زيادة في رأسمال الشرآة المخصصة قيم المنقولة على المذآرة اإلخبارية المتعلقة بإدراج أسهم الشرآة في البورصة، قرر ال
قدره للشرآة المرآزية إلعادة التأمين والملكية الوطنية للتأمين والتعاضدية المرآزية المغربية للتأمين بمبلغ 

درهم للسهم الواحد، يجب  100هما جديدا بقيمة اسمية قدرها س 1 117 318إصدار درهم عن طريق  111 731 800
  .درهما 347,5درهما، أي مكافأة إصدار لكل سهم قدرها  447,5إصدارها بثمن 

درهم آقيمة  111 731 800دراهم، منه مبلغ  499 999 805تقدر التقدمة اإلجمالية للشرآة في التوظيف الخاص بمبلغ 
ستدفع قيمة األسهم الناتجة عن التوظيف الخاص آليا وسيتم التمتع . م آمكافأة اإلصداردراه 388 268 005اسمية ومبلغ 

  . 2013بها في فاتح يناير 
  

إن الجمع العام غير العادي قرر فضال عن ذلك تعديل النظام األساسي للشرآة تحت الشرط الواقف إلنجاز عملية التوظيف 
الحيات لمجلس اإلدارة خاصة من أجل معاينة االآتتاب ودفع قيمة األسهم الخاص آما تم تلخيصها أعاله وتفويض آافة الص

  .واإلنجاز النهائي للتوظيف الخاص والقيام بالتعديل المتالزم للنظام األساسي للشرآة
يمتنع من اتفاقية االآتتاب المتعلقة بعملية الزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة،  1.5وبناء على مقتضيات المادة 

آل مستثمر من المستثمرين المؤسساتيين المكتتبين في العملية المذآورة عن تفويت األسهم الجديدة التي يمتلكونها في 
    . 2013سنوات ابتداء من تاريخ اإلنجاز في شهر دجنبر ) 4(رأسمال الشرآة آليا أو جزئيا وذلك لمدة أربع 

  

  العملية بعد اإلدراج في البورصة ) ج

أي شرآات جرف األصفر إنرجيأآتيبوالغ، جرف (دراج في البورصة، يرتقب المساهمون التاريخيون للشرآة بعد اإل
) 63سيتير  ABو 61سيتير  AB ،AB، جرف األصفر هاندلسبوالغ، تري آرونور إنفستمنت ABاألصفر باور إنرجي 

  ).الطاقة( PJSCلطاقة الوطنية ألبو ظبي تفويت مجموع سندات شرآة الجرف األصفر للطاقة  التي يمتلكونها في شرآة ا

وهي تهدف إلى خلق تقارب بين شرآة الجرف األصفر للطاقة . ستجري هذه العملية في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء
  .ومساهميها المرجعيين بتبسيط بنية مجموع المساهمين

  

  عائد عملية اإلدراج في البورصة ) د
بما أن خزينتها المتوفرة استعملت لتمويل مشروع ل السنوات المالية الثالث األخيرة آة أية ربيحات خاللم توزع الشر

وقد جاءت عملية اإلدراج في البورصة في الواقع نتيجة لالستثمار الذي . للمحطة المرآزية للجرف األصفر 6و 5الوحدتين 
وتمويلهما  6و5طاقة مسؤولية بناء الوحدتين وبالتالي تحملت شرآة ال. 6و5سبق لشرآة الطاقة القيام به لبناء الوحدتين 

سيستخدم العائد الصافي لإلصدار في توزيع الُمرحل من الجديد للشرآة سنة . التداول التعاقدي المتعلق بهاوتنميتهما و
  .، في شكل ربيحة)المساهم المرجعي والمساهمين الجدد(على مجموع المساهمين  2014

   .عزيز الرساميل الذاتية للشرآة على مستوى رأسمال الشرآة ومكافأة اإلصدارآذلك في توسيساهم إنجاز العملية 

  االتفاقات المطلوبة إلنجاز العملية  ) ه
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 6و5ينص عقد تزويد الطاقة الكهربائية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشرآة الجرف األصفر للطاقة 
أو حكومة أبو ظبي حيازة مجموع رأسمال /يتعين على شرآة الطاقة و 6لوحدة على أنه حتى تاريخ الشروع في استغالل ا

  .بشكل مباشر أو غير مباشر 6و5شرآة الجرف األصفر للطاقة 

حيدا عن  2013نونبر  4منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ واعتبارا ألهداف هذه العملية فقد 
بما في ذلك التوظيف (أعاله للسماح بالطلب العمومي لالدخار وإدراج األسهم في البورصة للعقد المذآور ) ه(22المادة 

الذي ال يمثل أآثر من ) الجرف األصفر للطاقةمن رأسمال شرآة  %5الخاص لدى المستثمرين المؤسساتيين في حدود 
  . من رأسمال شرآة الجرف األصفر للطاقة وحقوق تصويتها 15%

أي اإلنجاز النهائي للزيادة ( 2013وارد في محضر الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ فاتح دجنبر عدا الشرط الواقف ال
  .فأي اتفاق آخر غير ضروري إلتمام عملية إدراج الشرآة في البورصة، )في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة

  
  نية المساهمين والمديرين

  
أو أآثر من رأسمال الشرآة ال ينوون  %5ين للشرآة غير المديرين لها والحاملين حسب علم الشرآة فإن المساهمين الحالي

  .المشارآة في هذه العملية آمكتتبين
الملكية الوطنية للتأمين، الشرآة المرآزية إلعادة التأمين، (وحسب علم الشرآة قد يشارك المستثمرون المؤسساتيون 

  .ه العمليةفي هذ) التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين

       .   فضال عن ذلك قد يشارك بعض أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة في هذه العملية
  

 معلومات تتعلق بالسندات الواجب إصدارها  : 2المادة 
 

 أسهم شرآة الجرف األصفر للطاقة آلها من نفس الفئة    طبيعة السندات

  .ه العملية آلها لحاملهاستكون األسهم موضوع هذ الشكل القانوني لألسهم

ستكون أسهم شرآة الجرف األصفر للطاقة آلها ال مادية وستقيد في الحساب لدى 
 ماروآلير

 سهما  638 234 2عدد األسهم الواجب إصدارها

 عرض بثمن بات مسطرة أول تسعير

 درهما  447,5 ثمن اإلصدار

 درهم 100 القيمة االسمية

 درهما  347,5 مكافأة اإلصدار

 سيتم دفع قيمة األسهم المعروضة آليا وستصبح خالية من أي التزام دفع قيمة األسهم

 2013فاتح يناير  تاريخ التمتع

 الخط األول خط التسعير

قرر الجمع العام غير العادي إلغاء حق االآتتاب التفضيلي بمناسبة الزيادة في  حقوق االآتتاب التفضيلية  
 مما سينتج عنه نقص. اج في البورصةل هذا اإلدررأسمال الشرآة المقرر خال

 ).بعد التوظيف الخاص( % 9,47عدد المساهمين القدامى بنسبة 

 المقطورة األولى مقطورة التسعير

  .إن األسهم موضوع هذه العملية قابلة للتداول بكل حرية قابلية تداول األسهم

 . مال الشرآةال يقيد أي بند نظامي حرية تداول األسهم المكونة لرأس

تستفيد آل األسهم من نفس الحقوق سواء في توزيع األرباح أو في توزيع َنَفل  الحقوق المرتبطة
 . آل سهم يعطي الحق في صوت خالل عقد الجموع. التصفية
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  المبلغ اإلجمالي للعملية

  
درهما للسهم  447,5ا جديدا بثمن سهم 2 234 638دراهم، أي إصدار  1 000 000 505يحدد المبلغ اإلجمالي للعملية في 

  . درهم 100بقيمة اسمية قدرها 
  

  مكان التسعير
  

  . سيتم تسعير أسهم الشرآة في المقطورة األولى لبورصة الدار البيضاء
  

  آيفيات االآتتاب  : 3المادة 
  فترة االآتتاب

  
  .2013دجنبر  12إلى  2013دجنبر  10من قد يتم اآتتاب شرآة الجرف األصفر للطاقة 

فترة االآتتاب بمجرد نهاية اليوم الثاني لفترة االآتتاب إذا أوشكت أهمية الطلب أن تؤدي إلى تخصيص  إغالقمن المرتقب 
  . ضعيف لجزء من المكتتبين تحت طائلة أن تتجاوز طلبات االآتتاب على األقل مرتين مستوى العرض

بناء على ) فعل التأريخ يثبت ذلك(دقيقة بعد الزوال  30لثة و، على الساعة الثا2013دجنبر  11يتم االختتام المسبق في 
لن يتسبب . توصية المستشارين الماليين والمنسقين العامين، تحت مراقبة بورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولة

مستشارين الماليين حيث يتعين على ال. المسبق لفترة االآتتاب في اختالل في المراحل األخرى لروزنامة العملية اإلغالق
  .والمنسقين العامين أن يخبروا بورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولة في نفس اليوم قبل الساعة العاشرة صباحا

فترة االآتتاب وذلك في نشرة  إغالقالمسبق في نفس يوم  باإلغالقوستعلن بورصة الدار البيضاء عن اإلشعار المتعلق 
  .التسعير

المسبق لفترة االآتتاب وذلك في باإلغالق قرار ستنشر بورصة الدار البيضاء على موقعها اإلشعار المتعلق وبمجرد اتخاذ ال
  . زواال، على أبعد تقدير 12نفس اليوم على الساعة 

  
  وصف أنواع األوامر

  
 Iنوع األوامر  •

  
الذي يشتمل على شرآة (اقة يخصص نوع األوامر هذا لألجراء الدائمين المرسمين لمجموعة شرآة الجرف األصفر للط

  .الطاقة شمال إفريقيا دون شرط األقدميةشرآة و) 6و5شرآتها التابعة الجرف األصفر للطاقة الجرف األصفر للطاقة و
  .سهما 78 213يحدد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر في 
ى للسندات الذي يمكن أن يطلبه مكتتب في نوع أما العدد األقص. ال يتوقع أي عدد سندات أدنى لهذا النوع من األوامر

األجرة الشهرية اإلجمالية الخاضعة (شهرا من األجور اإلجمالية السنوية ) 12(ما يعادل اثني فيحدد سقفه في Iاألوامر 
  ).للضريبة زائد الشهر الثالث عشر والمكافأة السنوية

ربي للتجارة الخارجية أو لدى الشرآة العامة المغربية لألبناك، يجب أن تتم اآتتابات األجراء بصفتهم أجراء لدى البنك المغ
  .  حسب اختيار األجير

  .Iسيخصص تمويل لألجراء الذين يرغبون فيه من طرف البنكين المذآورين بالنسبة لالآتتابات في نوع األوامر 
لبنكين المذآورين، وذلك حتى يتم تسديد سيتم رهن األسهم المقتناة في إطار هذه العملية بواسطة سلف رهنا حيازيا لفائدة ا

فلن يتم أما األسهم المقتناة من طرف األجراء دون اللجوء إلى التمويل البنكي . المبلغ األصلي والفوائد المرتبطة بالسلف
  .رهنها

على أساس غير أنهم لن يستفيدوا . بصفتهم أشخاص ماديين IIIأو  IIآما أنه بإمكان األجراء االآتتاب في نوع األوامر 
  . المذآورة سابقا Iمن مجموع االمتيازات المرتبطة بنوع األوامر  IIIأو  IIاألسهم المكتتبة في نوع األوامر 

  
إال من خالل نفس عضو ) أو لحساب أطفاله القاصرين امادي ابصفته أجيرا أو شخص(لن يتم مجموع اآتتابات آل أجير 

) ال البنك المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة العامة المغربية لألبناكمث(التوظيف ضمن البنكين المذآورين تشارآية 
  .    وحدهما المؤهلين لجمع اآتتابات األجراء
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 IIنوع األوامر  •
  

  .سهما  235 402يحدد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر في 
  : يخصص نوع األوامر هذا ل

  
 المقيمين أو غير المقيمين؛ ة واألجانب، األشخاص الماديين المغارب -
ن المغاربة واألجانب، المقيمين أو غير المقيمين الذين ال ينتمون لفئة المستثمرين المؤهلين األشخاص الطبيعيي -

 . 2013والذين يثبتون أآثر من سنة من التواجد في فاتح يونيو  Vو IVلالآتتاب في النوعين 
  

العدد األقصى للسندات التي يمكن أن يطلبها مكتتب يحدد . هذا النوع من األوامرال يتوقع أي عدد أدنى من السندات بالنسبة ل
 ). درهم 250 600أي (سهما  560في  IIلنوع األوامر بالنسبة 

  .التوظيفتشارآية لدى مجموع أعضاء  IIيمكن االآتتاب في نوع األوامر 
، بصفتهم أشخاص ماديين IIونوع األوامر  Iنوع األوامر فيما يتعلق باألجراء الراغبين في االآتتاب ففضال عن اآتتابه في 

البنك أي إما ( Iالتوظيف الذين جمعوا اآتتاباتهم في نوع األوامر تشارآية يتعين عليهم القيام بذلك لدى نفس أعضاء 
   ).المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة العامة المغربية لألبناك

  
 IIIنوع األوامر  •

  
  .سهما  301 676لمخصص لهذا النوع من األوامر في يحدد عدد األسهم ا

  : يخصص نوع األوامر هذا ل
  

 األشخاص الماديين المغاربة واألجانب، المقيمين أو غير المقيمين؛  -
األشخاص الطبيعيين المغاربة واألجانب، المقيمين أو غير المقيمين الذين ال ينتمون لفئة المستثمرين المؤهلين  -

 . 2013والذين يثبتون أآثر من سنة من التواجد في فاتح يونيو  Vو IVن لالآتتاب في النوعي
  

يحدد العدد األقصى . )درهما 047,5 251(سندا  561يحدد عدد السندات األدنى المرتقب بالنسبة لهذا النوع من األوامر في 
  ). درهما 5 000 365أي (سهما  11 174في  IIIللسندات التي يمكن أن يطلبها مكتتب بالنسبة لنوع األوامر 

  .التوظيفتشارآية لدى مجموع أعضاء  IIIيمكن االآتتاب في نوع األوامر 
، بصفتهم أشخاص IIIونوع األوامر  Iفيما يتعلق باألجراء الراغبين في االآتتاب ففضال عن اآتتابه في نوع األوامر 

البنك أي إما ( Iن جمعوا اآتتاباتهم في نوع األوامر التوظيف الذيتشارآية ماديين يتعين عليهم القيام بذلك لدى نفس أعضاء 
  ).المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة العامة المغربية لألبناك

  
 IVنوع األوامر  •

  
  .سهما  893 854يحدد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر في 

من منشور  III.1.21، آما تنص عليهم المادة 1للمستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي IVيخصص نوع األوامر 
   : مجلس القيم المنقولة بما فيهم

  
  
  
  
  

__________________________  
  النقدية والسندية  ) OPCVM(هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة خارج  1

-93- 213بة قانون رقم التي ينظمها الظهير المعتبر بمثا )OPCVM(هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  -
 أسهم ومتنوعة الخاضعة للقانون المغربي؛ ) 1993شتنبر  21(1414ربيع الثاني  4الصادر بتاريخ  1

  المعتبر بمثابة مدونة التأمينات؛  17- 99الخاضعة للقانون رقم مقاوالت التأمين وإعادة التأمين  -
 هيآت المعاش والتقاعد؛ -
 صندوق اإليداع والتدبير؛  -
 .األبناك -



7 
 

هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة خارج (يحدد العدد األقصى لألسهم المرتقب بالنسبة لهذا النوع من األوامر 
    ).درهما 692,5 999 99(سهما  223 463في ) المتنوعة

سهما  111 731هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المتنوعة في يحدد العدد األقصى لألسهم المرتقب بالنسبة ل
     ).درهما  622,5 999 49(

  :التالين، حسب اختيار المكتتب التوظيفتشارآية لدى مجموع أعضاء  IVيمكن االآتتاب في نوع األوامر 

 التجاري إنترميدياسيون -

 البنك المغربي للتجاري الخارجية آابيتال بورس؛  -

 آابيتال بورس؛ صندوق اإليداع والتدبير  -

 صوجيكابيتال بورس؛  -

  .  ين سكيوريتيزآبال -

  
 Vنوع األوامر  •

  
  .سهما  558 660يحدد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر في 

  : ل Vيخصص نوع األوامر 
  

 االستثمار المعتمدين األجانب؛  مؤسساتيي -
ويكون  2013شرآات الرساميل، الخاضعة للقانون األجنبي، التي تثبت تواجد ألآثر من سنة في فاتح يونيو  -

 . طها األساسي أو النظامي هو االستثمار في األسهمنشا
  

    ).درهما 692,5 999 99(سهما  223 463في  النوع من األوامريحدد العدد األقصى لألسهم المرتقب بالنسبة لهذا 

  :التوظيف التالين، حسب اختيار المكتتبتشارآية لدى مجموع أعضاء  Vاالآتتاب في نوع األوامر  يجب

 بورس؛أطلس آابيتال  -

 التجاري إنترميدياسيون -

 البنك المغربي للتجاري الخارجية آابيتال بورس؛  -

 آابيتال بورس؛ صندوق اإليداع والتدبير  -

- CFG Marchés 

 الشرآة العامة المغربية لألبناك؛ -

 صوجيكابيتال بورس؛  -

 .  آبالين سكيوريتيز -

  عتبة النشر: 4المادة 
  

  : شور مجلس القيم المنقولة تم تحديد عتبة دنيا للنشر بالنسبة لهذه العمليةمن من III.1.28اتساقا مع مقتضيات المادة 

  
 شخص؛  1000عتبة النشر حسب عدد الجمهور المستهدف هي  -

 . مكتتب 100العدد األدنى للمكتتبين المستهدفين هو  -
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  شروط االآتتاب: 5المادة 
  

  فتح الحسابات
تشارآية اب في حساب سندات ونقد باسم المكتتب، مفتوح لدى نفس عضو خارج األطفال القاصرين، تسجل عمليات االآتت -

وفر على وضع المودع لديه يمكن فتح الحساب لدى عضو تفي حالة لم يكن هذا األخير ي. التوظيف الذي يتم لديه االآتتاب
  التوظيف الذي يتوفر على هذا الوضع؛  تشارآية آخر من أعضاء 

التوظيف التوفر لزوما أو فتح حساب لدى تشارآية آتتاب لدى عضو من أعضاء يتعين على آل شخص يرغب في اال -
التوظيف بالتشريع الجاري به العمل لفتح الحسابات وسيطلب على األقل المستندات تشارآية سيلتزم عضو . العضو المذآور

  : التالية

 ؛...)، السجل التجاري، جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة اإلقامة(نسخة من وثيقة تحديد هوية الزبون  

 .التوظيفتشارآية عقد فتح الحساب موقع عليه آما يجب من طرف المكتتب وعضو  

  ال يمكن فتح الحسابات إال من طرف المكتتب نفسه؛  -

  لقاصر؛ال يمكن فتح الحسابات باسم األطفال القاصرين إال من طرف األب أو األم أو الولي أو الممثل الشرعي للطفل ا -

  يمنع منعا آليا فتح حساب بالوآالة؛  -

  يؤذن باالآتتاب لحساب األغيار في إطار تفويض بتدبير المحفظة يشتمل على بند صريح يسمح بذلك؛  -

يمكن للمكتتبين التسجيل إما في حسابهم أو في حساب األشخاص المؤهلين لالآتتاب باسمهم، بالنسبة لألطفال القاصرين  -
  .األم أو الولي أو الممثل الشرعي للطفل القاصروهم األب أو 

  

  آيفيات االآتتاب
  تتم آل االآتتابات نضا ويجب التعبير عنها حسب عدد السندات؛ -

  ؛   )باستثناء األجراء(ال يمكن لكل مكتتب تحويل سوى أمر اآتتاب واحد  -

يجب تسليم نسخة من ورقة االآتتاب . التوظيفية تشارآستتم االآتتابات باستعمال أوراق االآتتاب المتوفرة لدى أعضاء  -
  للمكتتب؛

) أو من طرف وآيله في إطار تفويض بتدبير المحفظة يسمح به(يجب أن تكون أوراق االآتتاب موقعة من طرف المكتتب  -
  التوظيف ويؤرخها؛ تشارآية ويصدق عليها عضو 

  المسبق؛ اإلغالقحالة  فترة االآتتاب، وذلك حتى في إغالقاالآتتابات نهائية بعد  -

مسطرة التوظيف، بما فيهم أولئك الذين سيقومون بجمع األوامر عبر قاعدة إنترنيت، باحترام تشارآية يلتزم آل أعضاء  -
    جمع االآتتابات؛

. اتهالتوظيف التأآد قبل قبول اآتتاب ما على أن المكتتب له القدرة المالية للوفاء بالتزامتشارآية يتعين على أعضاء  -
وبالتالي يجب عليهم قبول أوامر اآتتاب أي شخص مؤهل للمشارآة في العملية، شريطة أن يقدم الشخص المذآور 

التوظيف االحتفاظ في الملف المتعلق باآتتاب زبونهم بالوثائق تشارآية آما يتعين على أعضاء . الضمانات المالية الالزمة
  من القدرة المالية المذآورة؛  والمستندات الثبوتية التي سمحت لهم بالتأآد

، اعتبارا IVغير المكتتبين في نوع األوامر (التوظيف بأن يطالب زبونه تشارآية وبالتالي يلتزم آل عضو من أعضاء  -
 %100بنسبة  IIIو IIو Iوعليه، يجب تغطية االآتتابات في نوع األوامر . بتغطية اآتتاباتهم) الخاصة بهملإلآراهات 

في حساب ) تسليم شيك أو نقدا(أو بواسطة إيداع فعلي  Iأو قرض بنكي بالنسبة لنوع األوامر /شخصية وبواسطة تقدمة 
  ، وهو اإليداع الذي يجب أن يبقى مجمدا حتى يتم تخصيص السندات؛ IIIو IIالمكتتب بالنسبة ألنواع األوامر 

في حساب المكتتب بالنسبة ) تسليم شيك أو نقدا(لي بواسطة إيداع فع %30بنسبة  Vتتم تغطية االآتتابات في نوع األوامر  -
  ، وهو اإليداع الذي يجب أن يبقى مجمدا حتى يتم تخصيص السندات؛ Vلنوع األوامر 

من  %30(، وعندما يتجاوز منح االآتتابات في نهاية مرحلة تخصيص السندات مبلغ التغطية Vفي إطار نوع األوامر  -
يتعين على المكتتب في نوع . ال الضرورية لتغطية الفرق بين مبلغ التغطية والمبلغ الممنوحسيتم طلب األمو) المبلغ المكتتب
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. الفرق بين المبلغ األصلي للتغطية والمبلغ النهائي الممنوحتتابه اآ التوظيف الذي جمعتشارآية أن يؤدي لعضو  Vاألوامر 
  قبل تاريخ التسليم مقابل األداء الخاص بالعملية؛ لتخصيص ولويجب أن يتم هذا األداء داخل أجل يومي عمل الموالية 

  مباشرة؛  فضال عن ذلك، ال تقبل تغطية االآتتابات -

  يجب تقديم الشيكات المودعة لتغطية اإليداعات الفعلية للتحصيل وذلك قبل التصديق على االآتتاب؛  -

  االآتتاب؛  يجب أن يقيد اإليداع الفعلي في مدينية حساب المكتتب ويجمد في تاريخ -

    سهما؛  560في  IIيحدد سقف العدد األقصى لألسهم التي يطلبها نفس المكتتب في نوع األوامر  -

  سهما؛   11 174في  IIIيحدد سقف العدد األقصى لألسهم التي يطلبها نفس المكتتب في نوع األوامر  -

هيآت سهما بالنسبة ل 111 731في  IVألوامر يحدد سقف العدد األقصى لألسهم التي يطلبها نفس المكتتب في نوع ا -
  ؛   سهما بالنسبة للمستثمرين اآلخرين 223 463التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المتنوعة وفي 

  سهما؛    223 463في  Vيحدد سقف العدد األقصى لألسهم التي يطلبها نفس المكتتب في نوع األوامر  -

لدى ) IIIأو ( IIوأطفالهم القاصرين في نوع األوامر ) IIIأو ( IIو Iيجب أن تتم آل اآتتابات األجراء في نوع األوامر  -
  ؛ )أي إما البنك المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة العام المغربية لألبناك(التوظيف تشارآية نفس عضو 

الة تفويض تدبير المحفظة الذي يشتمل على بند صريح يسمح بذلك يمكن في ح. يجب أن يقوم المكتتب بنفسه باالآتتابات -
  ؛ Vو IVو IIIو IIللوآيل أن يقوم باالآتتاب نيابة عن الموآل فقط بالنسبة لالآتتابات في نوع األوامر 

أخرى في من جهة  IIIأو  IIمن جهة واالآتتابات في نوع األوامر  Iيجب إنجاز اآتتابات األجراء في نوع األوامر  -
  أوراق اآتتاب مختلفة؛ 

رآتها التابعة شرآة الجرف يجب إضفاء الطابع الرسمي على تمويالت اآتتابات أجراء شرآة الجرف األصفر للطاقة وش -
البنك المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة (وشرآة الطاقة شمال إفريقيا من طرف األبناء المعينة  6و5األصفر للطاقة 

  باعتماد عقود موقع عليها من طرف البنك المعين واألجير، وذلك قبل االآتتاب؛ ) ية لألبناكالعام المغرب

يتم التوظيف الذي تشارآية لدى عضو  Vو IIIو IIو Iيجب أن تتم اإليداعات التي تغطي االآتتابات في نوع األوامر   -
تشارآية يه يمكن أن يتم اإليداع لدى أحد أعضاء في حالة لم يكن هذا األخير يتوفر على وضع المودع لد. لديه االآتتاب

تشارآية في حالة إرسال االآتتابات مع اإليداعات لدى المودع له غير عضو في . التوظيف الذي يتوفر على هذا الوضع
  ؛ IVستقوم البورصة تلقائيا بإلغاء أوامر االآتتاب، باستثناء االآتتابات في نوع األوامر التوظيف 

  : بجمع األوامر بواسطة قاعدة إنترنيت احترام القواعد التالية ونسيقوم نالذيالتوظيف تشارآية عضاء يتعين على أ -

 ؛ )تأريخ وأرشفة أوامر االآتتاب(يجب تحديد هوية الزبون بشكل واضح ويجب تحقيق عقد االآتتاب  

 يجب وضع المذآرة اإلخبارية تحت رهن المكتتب؛  

 ورقة االآتتاب للزبون قبل اآتتابه؛  يجب نقل آل البيانات الواردة في 

 ال يجب التصديق على االآتتاب إال إذا آان حساب النقد يكشف عن رصيد آاف لتغطيته آليا؛  

 يجب تجميد مبلغ االآتتاب مباشرة بعد االآتتاب؛ 

ئة اآتتاب في نوع أوامر مخصص لف: مثال(يتعين إخبار الزبون بأنه سيتم رفض اآتتابه في حالة عيب شكلي  
 ؛   )أخرى من المكتتبين

ق فترة االآتتاب التوظيف المسؤولين عن جمع األوامر بواسطة قاعدة إنترنيت إغالتشارآية يتعين على أعضاء  
على الساعة الثالثة والنصف بعد  2013دجنبر  12وقت اإلغالق من طرف األعضاء اآلخرين، أي في نفس 

على الساعة الثالثة   2013دجنبر  11سيرجع هذا التاريخ إلى  الزوال؛ في حالة إغالق مسبق لفترة االآتتاب،
 ؛والنصف بعد الزوال

التوظيف المسؤولين عن جمع األوامر بواسطة قاعدة إنترنيت قبل التصديق على تشارآية يتعين على أعضاء  
 . االآتتاب التوصل ببريد قبول آيفيات العملية من طرف المكتتب

التوظيف المسؤولين عن جمع األوامر بواسطة قاعدة إنترنيت سيرفضون تشارآية  تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء -
غياب بريد قبول آيفيات العملية، غياب آناش الحالة المدنية : مثال(االآتتابات في حالة غياب التغطية نقدا أو ملف ناقص 

  ). بالنسبة الآتتابات القاصرين، إلخ
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  توظيف أو معاونيه لحسابهم الخاص خالل اليوم األول لفترة االآتتاب؛ التشارآية يجب أن تتم اآتتابات أعضاء  -

التوظيف الذي ال يتوفر على وضع مودع لديه، لن يتم االآتتاب إال بناء تشارآية في حالة االآتتاب لدى عضو من أعضاء  -
باستثناء نوع (هذا الوضع  التوظيف الذي يتوفر علىتشارآية على تقديم شهادة تجميد األموال لدى عضو آخر من أعضاء 

    ). IVاألوامر 
  

  االآتتاب لحساب األغيار
  : يؤذن باالآتتابات لحساب األغيار في الحاالت التالية

سنة شريطة أن يقوم بها األب أو األم أو الولي  18يؤذن باالآتتابات لحساب األطفال القاصرين الذين يقل سنهم أو يساوي  -
التوظيف الحصول على نسخة من دفتر الحالة المدنية الذي تشارآية ويتعين على أعضاء . اصرأو الممثل الشرعي للطفل الق

يبين تاريخ ازدياد الطفل القاصر خالل فتح الحساب أو خالل االآتتاب لحساب الطفل القاصر المعني عند االقتضاء إذا لم 
لحرآات إما في حساب مفتوح باسم الطفل القاصر أو في في هذه الحالة تقيد ا. يكونوا يتوفرون عليه وإرفاقه بورقة االآتتاب

  حساب السندات أو النقد المفتوح باسم األب أو األم أو الولي أو الممثل الشرعي؛  

التوظيف الذي تم لديه اآتتاب األب أو األم أو تشارآية يجب أن تتم االآتتابات لحساب األطفال القاصرين لدى نفس عضو  -
  رعي؛ الولي أو الممثل الش

ال يمكن للمدبر االآتتاب لحساب الزبون الذي يدبر محفظته إال بناء على تقديم توآيل في حالة تفويض تدبير المحفظة  -
موقع ومصادق عليه آما يجب من طرف موآله أو تفويض التدبير إذا آان هذا األخير ينص على مقتضى صريح في هذا 

هيآت التوظيف ألجنبية المعتمدة من تقديم هذه المستندات الثبوتية بالنسبة لتعفى شرآات التدبير المغربية أو ا. االتجاه
   الجماعي في القيم المنقولة التي تدبرها؛ 

 . ال يمكن ألي وآيل في إطار تفويض تدبير المحفظة أن يرسل سوى أمر واحد لحساب نفس األغيار -
 

    االآتتابات المتعددة
االآتتابات المتعددة ممنوعة، آما ال يمكن لنفس المكتتب أن . حد لحسابه الخاصال يمكن لمكتتب إرسال سوى أمر وا -

   ؛ IIIأو  IIيكتتب إال مرة واحدة في نفس نوع األوامر، باستثناء األجراء الذين يمكنهم االآتتاب في نوع األوامر 

  مكتتب إرسال سوى أمر واحد لحساب آل طفل قاصر؛  أليال يمكن  -

وآل اآتتاب لحساب األطفال القاصرين من . ات لحساب األطفال القاصرين إال من طرف أحد األبوين فقطال تتم االآتتاب -
  طرف آال األبوين يعتبر آاآتتاب متعدد؛ 

  التوظيف، بما فيها تلك المنجزة لحساب األطفال القاصرين؛ تشارآية تمنع االآتتابات المنجزة لدى عدة أعضاء من  -

وشرآة الطاقة شمال إفريقيا  6و5لجرف األصفر للطاقة وشرآتها التابعة الجرف األصفر للطاقة بإمكان أجراء شرآة ا -
التوظيف الذي جمع اآتتابهم تشارآية لدى نفس عضو  IIIأو  IIأو  Iاالآتتاب، عالوة على اآتتابهم في إطار نوع األوامر 

  . العامة المغربية لألبناك ، أي البنك المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآةIفي نوع األوامر 

انظر مسطرة المراقبة والتسجيل من (سيتم إلغاء آل أوامر االآتتاب التي ال تحترم الشروط المذآورة أعاله في مجملها 
  ).طرف بورصة الدار البيضاء

نفس عضو  غير المنجزة لدى IIIأو  IIوأطفالهم القاصرين في نوع األوامر تجدر اإلشارة إلى أن اآتتابات األجراء 
أي البنك المغربي للتجارة الخارجية أو الشرآة العامة المغربية ( Iالتوظيف الذي جمع اآتتابهم في نوع األوامر تشارآية 
  . Iستلغى ولن تؤدي إلى إلغاء االآتتابات في نوع األوامر ) لألبناك

   

  تحديد هوية المكتتبين  
على هذا األساس، يجب . اء المكتتب في إحدى الفئات المحددة أدناهالتوظيف التأآد من انتمتشارآية يتعين على أعضاء 

 Iعليهم الحصول على نسخة الوثيقة التي تشهد على انتماء المكتتب في الفئة وإرفاقها بورقة االآتتاب فيما يتعلق باألوامر 
  .Vو IVو IIIو IIو
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  Iنوع األوامر  -

         
 الوثائق الواجب إرفاقهافئة المكتتبين

  أجراء شرآة الجرف األصفر للطاقة
  6و5أجراء شرآة الجرف األصفر للطاقة 

 طاقة شمال إفريقياأجراء شرآة ال

  صورة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألجراء المغاربة
  صورة جواز السفر أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجراء األجانب

 
 

 6و5ف األصفر للطاقة وشرآتها التابعة الجرف األصفر للطاقة سيتم إرسال الئحة مفصلة بأسماء مستخدمي شرآة الجر
المتضمنة ألرقام بطاقات تعريفهم وآذا السقف المحتمل  Iوشرآة الطاقة شمال إفريقيا المؤهلين لالآتتاب في نوع األوامر 

المغربية لألبناك  لالآتتابات المحررة حسب عدد السندات وذلك إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية والشرآة العامة
  .  وبورصة الدار البيضاء

  
  
 IIIو IIنوع األوامر  -

 الوثائق الواجب إرفاقهافئة المكتتبين
 صورة بطاقة التعريف الوطنية األشخاص الطبيعيون المغاربة المقيمون

 صورة بطاقة التعريف الوطنيةاألشخاص الطبيعيون المغاربة المقيمون بالخارج 
 صورة بطاقة اإلقامة ون المقيمون غير المغاربةاألشخاص الطبيعي

األشخاص الطبيعيون غير المقيمون وغير 
 المغاربة

صورة جواز السفر الذي يشتمل على هوية الشخص وآذا تواريخ 
 إصدار وانتهاء صالحية الوثيقة

صورة صفحة دفتر الحالة المدنية الذي يشهد على تاريخ ازدياد الطفل طفل قاصر
لمعنويون الخاضعون للقانون األشخاص ا

 المغربي
صورة السجل التجاري الذي يثبت وجودا ألآثر من سنة في فاتح 

 2013يونيو 
صورة السجل التجاري أو وثيقة مماثلة ُيعتد بها في البلد األصلي  األشخاص المعنويون الخاضعون للقانون األجنبي

في فاتح يونيو وتشهد على االنتماء للفئة وتثبت وجودا ألآثر من سنة 
2013  

صورة النظام األساسي وصورة من وصل إيداع الملف يثبت وجودا  الجمعيات المغربية
 2013ألآثر من سنة في فاتح يونيو 

  

  IVنوع األوامر  -

 الوثائق الواجب إرفاقها فئة المكتتبين

هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أسهم 
  ربيومتنوعة الخاصة للقانون المغ

  
 

  :صورة لقرار القبول
بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعية، شهادة اإليداع لدى 

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

 .التقييدات في السجل التجاري

   المستثمرون المؤهلون المغاربة
  

من شأنها اإلشهاد علىصورة النظام األساسي وأية وثائق ومستندات 
  . احترام الشروط المتطلبة لوضع المستثمر المؤهل

من المادة) و( 2ن المشار إليهم في البند ييتعين على األشخاص المعنوي
III.1.21 من منشور مجلس القيم المنقولة تقديم مستند مثبت لموافقة

 .مجلس القيم المنقولة على وضعهم آمستثمرين مؤهلين

  ة لقرار الموافقة من طرف بنك المغربصور  األبناك
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  Vنوع األوامر  -

 الوثائق الواجب إرفاقها فئة المكتتبين

مؤسساتيو االستثمار المعتمدين الخاضعين للقانون 
  األجنبي 

 

صورة السجل التجاري أو وثيقة مماثلة ُيعتد بها في البلد األصلي
طلبة لوضعاحترام الشروط المت ونسخة الموافقة التي تشهد على

 .المعتمدالمستثمر 

شرآات الرساميل الخاضعة للقانون األجنبي التي
تنشط أساسا أو بشكل منتظم في مجال االستثمار

   في األسهم
  

صورة السجل التجاري أو وثيقة مماثلة ُيعتد بها في البلد األصلي
وتشهد على االنتماء للفئة وتثبت وجودا ألآثر من سنة في فاتح يونيو

2013  
وثيقة ُيعتد بها في البلد األصلي والتيصورة النظام األساسي وأية 

تثبت أن غرض الشرآة ينص على االستثمار في األسهم آنشاط
رئيس أو أي مستند ثبوتي يؤآد على أن النشاط النظامي هو

  االستثمار في األسهم
عمال ورقة االآتتاب المرفقة للمذآرة اإلخبارية ويجب است. أية اآتتابات ال تحترم الشروط أعاله فهي موجبة لإلبطال

التوظيف بالنسبة لكل أنواع تشارآية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة لزوما من طرف مجموع أعضاء 
  . تعتبر أوامر االآتتاب نهائية بعد إغالق فترة االآتتاب. األوامر

على هذه الوثائق في ملف الزبون، فإنه يتم إعفاء المكتتبين من التوظيف يتوفرون من قبل تشارآية أعضاء في حالة آان 
  .تقديم الوثائق المذآورة

  
  التوظيف والوسطاء الماليون تشارآية 

  
  نوع 

  الوسيط المالي
 نوع األمر العنوان التسمية

الهيآت االستشارية 
  والمنسقين العامين

 

 - البيضاءالدار  –، شارع الحسن الثاني 163شرآة التجاري فاينس
الشرآة العامة المغربية 

 لألبناك
 -  الدار البيضاء –، شارع عبد المومن 55

الدار  –، شارع عبد اللطيف بن قدور 37    أبالين آوربريت فاينس 
البيضاء

- 

الشرآاء في قيادة مجموعة 
  التوظيفتشارآية 

 

 ,II, III يضاءالدار الب –، شارع الحسن الثاني 163  التجاري إنترميدياسيون
IV V

 ,II, III  الدار البيضاء –، شارع عبد المومن 55 صوجيكابيتال بورس
IV V

الدار  –، شارع عبد اللطيف بن قدور 37 أبالين آيوريتيز
 البيضاء

II, III, 
IV V

  التوظيفتشارآية أعضاء 

 

 II, III  الدار البيضاء – 20190، تجزئة الآولين، 4 ألما فينونس

الدار  –، شارع عبد الكريم الخطابي 7 آر بورس
ا ال

II, III 

حلبة سباق الخيل حي  –، زنقة المراآشي 88 أطلس آابيتال بورس
البيضاء– الدار

II, III, V 

 II, III الدار البيضاء –، شارع موالي يوسف 2 التجاري وفابنك

 II, III البيضاء الدار  –شارع الزرقطوني  101 البنك الشعبي المرآزي

البنك المغربي للتجارة 
الخارجية

 I, II, III الدار البيضاء  –، شارع الحسن الثاني 140

البنك المغربي للتجارة 
 الخارجية آابيتال بورس

 –، شارع الحسن الثاني، الطابق السابع 140
  الدار البيضاء

II, III, 
IV, V 
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البنك المغربي للتجارة 
 والصناعة

 II, III الدار البيضاء  –حة األمم المتحدة ، سا26

البنك المغربي للتجارة 
 والصناعة البورصة 

 – Iعمارة روماندي  -شارع بئر أنزران
 II, III              الدار البيضاء

 II, III الدار البيضاء   –، شارع الرشيدي 50 آابتال تراست سيكيوريتيز

صندوق اإليداع والتدبير 
بورسآابيتال

 ,II, IIIالدار البيضاء  –، شارع آينيدي، أنفا العليا 7
IV V

الدار  –زنقة ابن طفيل، حي النخيل  CFG  5-7مجموعة 
 II, IIIالبيضاء

CFG أسواق  
الدار  –زنقة ابن طفيل، حي النخيل  5-7

 V البيضاء

 II, III الرباط –ساحة العلويين  القرض الفالحي المغربي

 II, III الدار البيضاء  –، شارع محمد الخامس 48 غربمصرف الم

 II, III الدار البيضاء –نقة ابن هالل ، ز8 مصرف المغرب

 II, III الدار البيضاء  –، شارع الحسن الثاني 187 القرض العقاري والسياحي

شارع الجيش الملكي، برج األحباس، الطابق  أوروبورس
    الدار البيضاء  –الخامس

II, III 

ICF الوسيط  
 –زنقة باب منصور  29فضاء باب أنفا، 
 II, III  الدار البيضاء

 را بورسڭإنت
الدار  –، زنقة ابن هالل حي راسين 23

 II, III  البيضاء

M.S.I.N 
إقامة توفيق، سيدي معروف  عمارة زينيث،

 II, III       الدار البيضاء  –
مة المغربية الشرآة العا

 لألبناك
 ,I, II, III  الدار البيضاء –، شارع عبد المومن 55

V
 II, IIIالدار البيضاء  –، زنقة مصطفى المعني 413 وفا بورس

 
  آيفيات معالجة األوامر: 6المادة 

  
  قواعد المنح

  : قة التاليةفي نهاية فترة االآتتاب سيتم منح أسهم شرآة الجرف األصفر للطاقة للجمهور بالطري
  
 Iنوع األوامر  -
  

  .سهما 78 213يحدد عدد السندات الممنوح لهذا النوع من األوامر في 
شهرا بما فيها الشهر الثالث عشر وآذا المكافأة السنوية،  12يمثل المبلغ المطابق لعدد السندات المطلوبة األجرة اإلجمالية ل 

  .ُيحتسب على أساس ثمن االآتتاب لكل سهم
وستكون آلية منح سهم لكل مكتتب في حدود . األسهم بمعدل سهم واحد لكل مكتتب مع إعطاء األولوية ألقوى الطلباتُتمنح 

  . طلبه عن طريق التكرار حتى يتم استنفاد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر
  
 IIنوع األوامر  -
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  .سهما 402 235يحدد عدد السندات الممنوح لهذا النوع من األوامر في 
وستكون آلية منح سهم لكل مكتتب في حدود . ُتمنح األسهم بمعدل سهم واحد لكل مكتتب مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات

  . طلبه عن طريق التكرار حتى يتم استنفاد عدد األسهم المخصص لهذا النوع من األوامر
  .تم تلبية طلبهم آليايحدد فارق المنح في سهم واحد بين مختلف المستثمرين الذين لم ي

  .وحسب الطلب اإلجمالي المعبر عنه، من الممكن أن ال تتم تلبية بعد االآتتابات
  
 IIIنوع األوامر  -
  

  .سهما 301 676يحدد عدد السندات الممنوح لهذا النوع من األوامر في 
في الحالة . طلبات االآتتاب، فستقدم السندات حسب إذا آان عدد السندات المطلوبة يتجاوز عدد السندات المعروضة

  . المغايرة، ستتم تلبية الطلب بالكامل
في حالة لم يكن عدد السندات الُمحتسب عن طريق ضرب عدد السندات المطلوبة من طرف المكتتب في ينسوب االآتتاب 

  .  عددا آامال، فسيتم جبر هذا العدد في الوحدة الدنيا IIIفي نوع األوامر 
  .س سهم واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلباتتخصص الُمفككات بمقيا

  .وحسب الطلب اإلجمالي المعبر عنه، من الممكن أن ال تتم تلبية بعد االآتتابات
  
  IVنوع األوامر  -
  

  .سهما 893 854يحدد عدد السندات الممنوح لهذا النوع من األوامر في 
في الحالة . دات المعروضة، فستقدم السندات حسب طلبات االآتتابإذا آان عدد السندات المطلوبة يتجاوز عدد السن

  . المغايرة، ستتم تلبية الطلب بالكامل
في حالة لم يكن عدد السندات الُمحتسب عن طريق ضرب عدد السندات المطلوبة من طرف المكتتب في ينسوب االآتتاب 

  .  ة الدنياعددا آامال، فسيتم جبر هذا العدد في الوحد IVفي نوع األوامر 
  .تخصص الُمفككات بمقياس سهم واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات

  .وحسب الطلب اإلجمالي المعبر عنه، من الممكن أن ال تتم تلبية بعد االآتتابات
  
  Vنوع األوامر  -
  

  .سهما 558 660يحدد عدد السندات الممنوح لهذا النوع من األوامر في 
في الحالة . لسندات المطلوبة يتجاوز عدد السندات المعروضة، فستقدم السندات حسب طلبات االآتتابإذا آان عدد ا

  . المغايرة، ستتم تلبية الطلب بالكامل
في حالة لم يكن عدد السندات الُمحتسب عن طريق ضرب عدد السندات المطلوبة من طرف المكتتب في ينسوب االآتتاب 

  .  ، فسيتم جبر هذا العدد في الوحدة الدنياعددا آامال Vفي نوع األوامر 
  .تخصص الُمفككات بمقياس سهم واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات

  .وحسب الطلب اإلجمالي المعبر عنه، من الممكن أن ال تتم تلبية بعد االآتتابات
  

  اإلصفاققواعد 

  :تتجلى قواعد اإلصفاق آما يلي

ثم لنوع األوامر  IIأقل من العرض المطابق فيمنح الباقي لنوع األوامر  Iي نوع األوامر إذا آان عدد السندات ف 
III  ثم لنوع األوامرIV  ثم لنوع األوامرV؛ 

ثم لنوع األوامر  IIIأقل من العرض المطابق فيمنح الباقي لنوع األوامر  IIإذا آان عدد السندات في نوع األوامر  
IV  ثم لنوع األوامرV ع األوامر ثم لنوI؛ 

ثم لنوع األوامر  IIأقل من العرض المطابق فيمنح الباقي لنوع األوامر  IIIإذا آان عدد السندات في نوع األوامر  
IV  ثم لنوع األوامرV  ثم لنوع األوامرI؛ 

ع ثم لنو IIال يصل إلى العرض المطابق فيمنح الباقي لنوع األوامر  IVإذا آان عدد السندات في نوع األوامر  
 ؛Iثم لنوع األوامر  Vثم لنوع األوامر  IIIاألوامر 

ثم لنوع  IIال يصل إلى العرض المطابق فيمنح الباقي لنوع األوامر  Vإذا آان عدد السندات في نوع األوامر  
 ؛Iثم لنوع األوامر  IVثم لنوع األوامر  IIIاألوامر 
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  ار البيضاءمسطرة المراقبة والتسجيل من طرف بورصة الد: المادة السابعة
  

  المرآزة
قبل  2013دجنبر  13، في USBالتوظيف بشكل منفرد لبورصة الدار البيضاء، في شكل مفتاح تشارآية سيسلم أعضاء 

شارآوا في هذه العملية، وإال سيتم  ن، جذاذة المكتتبين الذي)في حالة إغالق مسبق 2013دجنبر  12وفي (زواال  12الساعة 
  . رفض االآتتابات

  .رصة الدار البيضاء بتوطيد مختلف جذاذات االآتتاب وبرفض تلك التي ال تحترم شروط االآتتاب المحدد سلفاستقوم بو

  . التوظيف بنتيجة المنحتشارآية دجنبر على الساعة الثانية بعد الزوال، ستبلغ بورصة الدار البيضاء أعضاء  20في 
  

   :  آتتابات من طرف بورصة الدار البيضاءيشير الجدول أدناه إلى الحاالت التي تؤدي إلى رفض اال
 

 االآتتابات المرفوضة الحالة
لدى البنك المغربي للتجارة  Iأجير يكتتب في نوع األوامر 

الخارجية أو الشرآة العامة المغربية لألبناك وفي نوع 
أو لحساب أطفاله، لدى /، لحسابه الخاص وIIIأو  IIاألوامر 

 . وظيفالتتشارآية عضو آخر من أعضاء 

     التوظيف اآلخرين تشارآية االآتتابات لدى أعضاء 

وفي نوع  Iأجير يكتتب أآثر من مرة في نوع األوامر 
 Iآتتابات في نوع األوامر آل اال . IIIأو  IIاألوامر 

وأآثر من مرة في نوع  Iأجير يكتتب في نوع األوامر 
 IIIأو  IIآتتابات في نوع األوامر آل اال .IIIأو  IIاألوامر 

ونوع األوامر  Iأجير يكتتب في نفس الوقت في نوع األوامر 
II  ونوع األوامرIII.  آل االآتتابات في نوع األوامرII وIII 

لحسابه الخاص  IIIأو  IIأجير اآتتب في نوع األوامر 
 IIIو IIآل االآتتابات في نوع األوامر  . ولحساب أطفاله القاصرين

لدى عضو  IIIأو  IIاألوامر  شخص طبيعي يكتتب في نوع
، IIIأو  IIالتوظيف وفي نوع األوامر تشارآية من أعضاء 

تشارآية لحساب أطفاله، لدى عضو آخر من أعضاء 
 .التوظيف

 آل االآتتابات

و معنويون مغاربة أو أجانب ال ينتمون أأشخاص طبيعيون 
  IVلفئة المستثمرين المؤهلين لالآتتاب في نوع األوامر 

 .IIIأو  IIآثر من مرة في نوع األوامر أتبون يكت Vو
 آل االآتتابات

أشخاص طبيعيون أو معنويون مغاربة أو أجانب ال ينتمون 
  IVلفئة المستثمرين المؤهلين لالآتتاب في نوع األوامر 

 .IIIأو  IIيكتتبون في نفس الوقت في نوع األوامر  Vو
 آل االآتتابات

ولحساب أطفاله شخص طبيعي يكتتب لحسابه الخاص 
  . القاصرين

 
 

آل االآتتابات باسم هذا الشخص الطبيعي بما فيها تلك التي 
 .  يقوم بها باسم أطفاله القاصرين والبالغين

 Vأو  IVأو  IIIأو  IIاالآتتابات في أحد أنواع األوامر 
 االآتتابات المعنية .التي تتجاوز السقف المسموح به

 IVر من مرة في نوع األوامر يكتتبون أآث نالمكتتبون الذي
 آل االآتتابات  .Vأو 

تشارآية االآتتاب في نوع أوامر لدى عضو من أعضاء 
 االآتتابات المعنية .االتوظيف غير مؤهل للتوصل به

، الموجهة مع Vو IIIو IIو Iاالآتتاب في نوع األوامر 
تشارآية إيداعات لدى مودع لديهم غير أعضاء في 

 . التوظيف
 بات المعنيةاالآتتا

 االآتتابات المعنيةاآتتاب ال يحترم الحد األدنى أو الحد األقصى لالآتتاب 
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 بالنسبة لنوع من أنواع األوامر
 
 

  مسطرة طلب األموال
  

  : تنص على ما يلي من النظام العام لبورصة القيم المتعلق بمسطرة طلب األموال 8.2.1يتعين التذآير بأن المادة 
، بين العرض والطلب هامة المعتمدة وإذا آانت مميزات العملية المعتزمة أو ظروف السوق تنبؤ باختالل أيا آانت المسطر"

أن تدفع لها يوم تسليم االآتتابات ظيف وة أن تستلزم من شرآات البورصة العضو في تشارآية التيمكن للشرآة المدير
   ." رآة المديرة والمفتوح لدى بنك المغرباألموال المطابقة لتغطية أوامر االآتتاب، في حساب تعينه الش
  .تحدد الشرآة المديرة الكيفيات العملية لتفعيل طلب األموال

  .يكون قرار تغطية أوامر االآتتاب من طرف الشرآة المديرة معلال ومبلغا فورا إلى مجلس القيم المنقولة
رآية التوظيف الذين ال يتوفرون على وضع في حالة طلب األموال من طرف بورصة الدار البيضاء، يلتزم أعضاء تشا

شرآة البورصة بأداء حصتهم في األموال المتطلبة من طرف بورصة الدار البيضاء لشرآة البورصة التي عينوها لهذا 
  . الغرض بناء على أول طلب

  
  التسجيل في بورصة الدار البيضاء

  
  . بواسطة أطلس آابيتال بورس) عجهة البائ(سيتم تسجيل السندات الصادرة في إطار هذه العملية 

جهة (سيقوم آل أعضاء تشارآية التوظيف الذين يتوفرون على وضع شرآة البورصة بتسجيل المنيحات التي سيجمعونها 
بينما ألعضاء تشارآية التوظيف الذين ال يتوفرون على وضع شرآة البورصة الحرية في تعيين شرآة ، )المشتري

في إطار أنواع األوامر (ف التي ستتكلف بتسجيل اآتتاباتهم لدى بورصة الدار البيضاء البورصة عضو تشارآية التوظي
  ).المخصصة لهم

  . يجب عليهم إخبار بورصة الدار البيضاء وآذا شرآة البورصة المختارة آتابة وذلك قبل بداية فترة االآتتاب
  

  "شرآة الجرف األصفر للطاقة"خصائص تسعير أسهم : المادة الثامنة
 

 شرآة الجرف األصفر للطاقة لُمحرر الطويل  ا
 الجرف األصفر للطاقة المحرر القصير

 المقطورة األولى لبورصة الدار البيضاء ةالمقطور
 الكهرباء قطاع النشاط

 عرض بثمن بات مسطرة التسعير األول
 بالمستمر طريقة التسعير

 011900 الرمز
 JLC المختصر

 سند 132 600 الحجم األدنى للكتلة
 2013دجنبر  24 تاريخ أول تسعير

 
  آيفيات تسليم السندات بعد التسديد

  
  .حسب المساطر الجاري بها العمل في بورصة الدار البيضاء 2013دجنبر  27سيتم تسليم السندات بعد التسديد في 

المغرب للمؤسسات المودع لديها طبقا للمساطر الجاري بها العمل في بورصة الدار البيضاء، ستقيد في مدينية حسابات بنك 
  .األموال المطابقة لقيمة األسهم المخصصة لكل عضو من أعضاء تشارآية التوظيف، المعّلى بالعموالت

  
عالوة على ذلك عينت شرآة الجرف األصفر للطاقة الشرآة العامة المغربية لألبناك آمودع لديه حصري لسندات شرآة 

  . يع في إطار هذه العمليةالجرف األصفر للطاقة المعروضة للب



17 
 

  
  آيفيات اإلعالن عن نتائج العملية

  
ومن  2013دجنبر  24سيتم اإلعالن عن نتائج هذه العملية من طرف بورصة الدار البيضاء في نشرة التسعير بتاريخ 

  .  2013دجنبر  26طرف شرآة الجرف األصفر للطاقة عن طريق الصحافة في جريدة إعالنات قانونية في 
  

  امة العمليةروزن
   

 األجل المراحل األمر

1 
استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل لعملية إدراج شرآة الجرف األصفر 

 2/12/2013 للطاقة في البورصة  

 2/12/2013 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة على العملية  2

3 
مؤشر عليها من طرف مجلس القيم استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية ال

 2/12/2013 المنقولة

4 
اإلعالن عن اإلشعار المتعلق بعملية إدراج شرآة الجرف األصفر للطاقة في 

 3/12/2013 البورصة في نشرة التسعير 

 10/12/2013 افتتاح فترة االآتتاب 5

6 

دارة معاينة الزيادة في رأس المال قبل اإلدراج في البورصة من طرف مجلس إ -
 .شرآة الجرف األصفر للطاقة

ة أو لمحضر استالم بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية قبل اإلدراج في البورص -
مجلس إدارة شرآة الجرف األصفر للطاقة الذي عاين الزيادة في رأس المال قبل 

  . اإلدراج في البورصة

10/12/2013 

 11/12/2013 رصة في نشرة التسعيراإلعالن عن نتائج العملية قبل اإلدراج في البو 7

8 
  

  اإلغالق المسبق المحتمل، عند االقتضاء
 

على الساعة  11/12/2013
 بعد الزوال 30و 3

على الساعة  12/12/2013 إغالق فترة االآتتاب 9
 بعد الزوال 30و 3

10 
  استالم بورصة الدار البيضاء لالآتتابات مع اإلشعار باالستالم

 

13/12/2013  

  زواال  12اعة قبل الس

في حالة  12/12/2013
إغالق مسبق، قبل الساعة 

 زواال 12

 16/12/2013 مرآزة وتوطيد االآتتابات من طرف بورصة الدار البيضاء 11

 17/12/2013 معالجة حاالت الرفض 12

13 
منح االآتتابات وتسليم بورصة الدار البيضاء لالئحة االآتتابات المتعلقة بالزيادة  -

 مال للُمصِدر؛في رأس ال
 . تسليم المنيحات من طرف المودع لديه لقائد المجموعة الشريك -

18/12/2013 

14 
معاينة الزيادة في رأس المال من طرف مجلس إدارة شرآة الجرف األصفر  -

 19/12/2013 .للطاقة

15 
استالم بورصة الدار البيضاء لمحضر مجلس إدارة شرآة الجرف األصفر للطاقة 

 19/12/2013 .رسالة محاسبة ماروآليريادة في رأس المال والذي عاين الز

 20/12/2013 تسليم منيحات السندات ألعضاء تشارآية التوظيف 16
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17 
 التسعير األول وتسجيل العملية  -
 24/12/2013 اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير -

 27/12/2013 إتمام العملية  18

 30/12/2013 اقتطاع عمولة القبول 19
 

  .مديرية عمليات األسواق


