
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتتميمه، تعديله تم كما البورصة سوق في العمومية بالعروض المتعلق 03-26 رقم القانون من 13 المادة ألحكام طبقا

 MED PAPER  شركة  أسھم يھدف الذي للشراء العمومي العرض مشروع الرساميل لسوق المغربية الھيئة عاينت

 بناء  2017يوليوز 14 بتاريخ الصفريوي محسن السيد طرف من الممثلين االتفاقي التصرف أعضاء طرف من المودع

  .الذكر السالف القانون من 18 المادة مقتضيات على

 المذكور، القانون من 13 المادة لمقتضيات طبقا البيضاء، الدار بورصة من الرساميل لسوق المغربية الھيئة طلبت عليه و

  MED PAPER.   شركة أسھم تداول إيقاف

 

 للعملية العام اإلطار1-
 30.17% أي ( MED PAPER شركة رأسمال من سھم 408 132 باقتناء ALIKEN شركة قامت ،7102 يوليوز 3 بتاريخ

 بأعضاء ،ALIKEN شركة ممثل الصفريوي، أنس السيد تربط التي للقرابة نظرا. )الشركة تصويت حقوق و رأسمال من

 القانون نم 01 المادة وفق باتفاق يتصرفون أنھم يفترض فإنه ،  MED PAPER شركة  في المساهمين الصفريوي أسرة

 .الذكر السالف

 حقوق من 81% لحد ALIKEN شركة و الصفريوي أسرة أعضاء من المكونة الكتلة تجاوز إلى أدى قد االقتناء هذا إن و

 من 18 المادة مقتضيات على بناء للشراء عمومي عرض مشروع ايداعب يلزمھم مما MED PAPER  لشركة التصويت

 .الذكر السالف القانون

 : للشراء العمومي العرض تقديم قبيل MED PAPER الشركة رأسمال توزيع أدناه الجدول يقدم و

 
 التصويت حقوق و المال رأس % المملوكة األسهم عدد المساهمين

ALIKEN  814 037 31,52% 

 %19,11 469 493 الصفريوي محسن
 %4,42 049 114 بناني حبيبة

 %2,05 992 52 الصفريوي فؤاد محمد

 %1,04 867 26 الصفريوي إلھام

 %58,14 414 501 1 التحكم كتلة
 %41,86 141 081 1 بالبورصة العائم

 %100 555 582 2 المجموع
 :  MED PAPER مصدر                                

 

 للشراء العمومي العرض خاصيات - 2
 يعادل ما أي االتفاقي التصرف أعضاء يملكھا ال التي  MED PAPER شركة أسھم شراء يخص العرض هذا

 MED PAPER. شركة التصويت حقوق و المال رأس من %41,86 تمثل  سھم  141 081 1

 شراء إمكانية المساهمين باقي على الصفريوي محسن السيد  طرف من الممثلين االتفاقي التصرف أعضاء يعرض

 .للسھم درهم 22 بسعر أسھمھم

 مسؤولين يبقون االتفاقي التصرف أعضاء أن العلم مع العرض، بھذا المقدمة األسھم جميع باقتناء الصفريوي محسن يلتزم

 .الذكر السالف للقانون طبقا واجباتھم عن بالتضامن

   إشعار بقبول مشروع عرض عمومي للشراء على أسھم الشركة

  MED PAPER بمبادرة من أعضاء التصرف االتفاقي الممثلين من

 طرف  السيد محسن الصفريوي
 



  MED PAPER.شركة مساهمي طرف من المقدمة األسھم كل بشراء فيھا رجعة ال نھائية بصفة بالعرض المبادرون يتعھد
 .العملية هذه عن األشكال من شكل بأي التراجع للمبادر يحق ال و
 
 

 بالعرض المبادرين نوايا 3- 
 األسھم باستثناء MED PAPER شركة أسھم شراء في االستمرار العرض، بعد شھرا 07 خالل المبادرون، عتزمي ال

  .للشراء اإلجباري العمومي العرض إطار في المقدمة

 

 للعموم العرض طرح قابلية دراسة  4- 
 مشروع الرساميل لسوق المغربية الھيئة درست أعاله، المذكور القانون من32 و 13 المادتين أحكام إلى بالرجوع

 :التالية المعطيات إلى بالنظر العرض

  العرض مشروع خصائص- 
 03 المادة في عليھا المنصوص المبادئ إلى بالنظر العرض مشروع خصائص الرساميل لسوق المغربية الھيئة درست

 المغربية للھيئة تبين الصدد، هذا في و. المساهمين مع التعامل في المساواة و الشفافية مبادئ ذلك في بما أعاله المذكورة

 للعائم المكونة MED PAPER  أسھم حاملي لجميع موجه رضالع هذا أن باعتبار حاضر المساواة مبدأ أن الرساميل لسوق

 .بالبورصة

 :يلي ما لھا تبين و السعر تثبيت بشأن المعايير المتعدد التحليل الرساميل لسوق المغربية الھيئة درست أخرى، جھة من و

 البورصة أسعار معدل: 

 معاينته تمت الذي MED PAPER ل البورصة ألسعار باألحجام المرجحة المعدالت متوسط على باالعتماد التسعير تم

 درهم 28.04 قيمة تحديد إلى انتھت األسعار تحديد في المتبعة الطريقة هذه. 2017يوليوز 5 يوم قبل شھرا 32 خالل

 .الواحد للسھم

 المرجعية المعامالت: 

 408 132ل  ALIKEN شركة اقتناء إن .الشركة خصت حديثة تفويت عمليات به تمت الذي السعر على اعتمادا التسعير تم

 لتثبيت مرجعية عملية يمثل درهم 74.88 متوسط بسعر 7102يوليوز 3 بتاريخ MED PAPER شركة رأسمال من سھم

 .السعر

 المتوقعة الخزينة تدفقات تحيين: 

 ألصول نظرا MED PAPER . ل المتوقع األعمال جدول عن الناتجة الخزينة تدفقات تحيين على باالعتماد التسعير تم

 مرجحة متوسطة بأسعار بمحاكاة القيام تم ، المالية هيكلتھا بخصوص الرؤية انعدام و للشركة، مھمة مديونية و سلبية ذاتية

 نسبة تبلغ  .07% و MED PAPER  ، %01 )قروض فائدة معدل يعادل الذي األدنى النظري السعر ( 8% تبلغ للرأسمال

  ..المعتمدة الرأسمال أسعار لجميع ذلك و سلبية ذاتية أصول إلى الطريقة هذه عبر التقييم ييفض .0% دائمة بصفة نموال

 :األسعار تقييم بخصوص  المالي المستشار أعده بيانا التالي الجدول يلخص

 

                   الخصم/  الزيادة           
 الممنوح  

 

 الواحد السهم قيمة
 الطريقة بالدرهم

 البورصة أسعار معدل 28.04 22%-
 المرجعية المعامالت 28.64 23%-

 المتوقعة الخزينة تدفقات تحيين 0 -
 المعتمدة الطرق معدل 18.9 % 16

 : BMCE CAPITAL CONSEILمصدر                                                                                                     

 .الواحد للسھم درهم   22 هو للشراء العمومي العرض إطار في المحدد الثمن
 



 
 

 الموضوعية التقييم شروط و معايير تحترم المعتمدة الطرق أن الرساميل لسوق المغربية الھيئة تعتبر سبق، لما اعتبارا

 الھيئة أن ذلك إلى أضف. المعنية الشركة خصائص مع تتوافق و متداولة و دقيقة المعايير هذه أن كما . والمتعددة والھادفة

 .أعاله المذكورة 03 المادة في عليھا المنصوص للمبادئ مطابقة العرض خاصيات أن ترى الرساميل لسوق المغربية

 :الوطنية اإلستراتيجية المصالح-

 وزير إلى العرض مشروع الرساميل لسوق المغربية الھيئة قدمت أعاله، المذكور 78ــ13 القانون من 72 للمادة تطبيقا

 اعتراضه عدم عن الوزير أعرب ولقد. الوطنية االستراتيجية المصالح حيث من المشروع دراسة بغية المالية و االقتصاد

 .المشروع على

 
 

 الرساميل لسوق المغربية الهيئة قرارات5-

 العرض مشروع على الموافقة-

 للشراء العمومي العرض مشروع بقبول الرساميل لسوق المغربية الھيئة تقر سابقا، المذكورة المعطيات مجمل إلى بالنظر

 22  بسعر   MED PAPER أسھم  على الصفريوي محسن السيد طرف من الممثلين االتفاقي التصرف أعضاء من بمبادرة

 .الواحد للسھم درهم

 :الزمني الجدول-

 الدار بورصة طرف من مسبقا عليه يصادق أن يجب و. الحقا العملية هذه إلنجاز النھائي الزمني الجدول ديدتح سيتم

 .البيضاء

    MED PAPER أسهم على التداول استئناف-

  16 يوم MED PAPER أسھم تداول استئناف يتم لكي البيضاء الدار لبورصة بطلب  الرساميل لسوق المغربية الھيئة ستتقدم

 .7102 نونبر

  
 

    2017نونبر 15 بتاريخ الرباط في حرر
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