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مجلس القٌم المتعلق بالعروض العمومٌة فً سوق البورصة كما تم تعدٌله و تتمٌمه، قام   64-31 من القانون 13طبقا ألحكام المادة 
المودع من طرف  (Mediaco Maroc) مٌدٌاكو المغرب شركة على سنداتالمنقولة بدراسة مشروع العرض العمومً  للسحب 

من القانون المذكور أعاله،  13. و علٌه، و طبقا ألحكام المادة 2014شتنبر  11بتارٌخ   (Afrique Levage)أفرٌك لوفاجشركة 
 .2014شتنبر  12ابتداءا من  مٌدٌاكو المغرب سنداتورصة الدار البٌضاء إٌقاف تداول طلب مجلس القٌم المنقولة من ب

 
  مٌدٌاكو المغرب و أفرٌك لوفاج أهداف – 1
   
مٌدٌاكو المغرب من بورصة الدار البٌضاء  سندات، مبدأ تشطٌب 6332ٌولٌوز  33الجمع العام لمساهمً شركة ،المنعقد فً  قرر  

 السالف الذكر.  64-31 القانونم من  63للسحب طبقا ألحكام المادة و القٌام بعرض عمومً 
 

أفرٌك لوفاج  بتشطٌب سندات مٌدٌاكو  على قرار، 6332ٌولٌوز  66مجلس إدارة مٌدٌاكو المغرب، المنعقد فً  صادقأٌضا، 
 المغرب من بورصة الدار البٌضاء و القٌام بعرض عمومً للسحب علٌها.

 
ٌسبق هذا العرض تشطٌب   كة أفرٌك لوفاج بإٌداع مشروع العرض العمومً للسحب موضوع هذا القرار.فً هذا الصدد، قامت شر

 77.366سندات مٌدٌاكو المغرب من بورصة الدار البٌضاء وٌهدف كل السندات غٌر المملوكة من طرف أفرٌك لوفاج، أي ما ٌعادل 
 .التخصٌصحق  62سهم و 

 
  
 
 : القرار هذا موضوع للسحب العمومً العرض تقدٌم قبٌلمٌدٌاكو المغرب  شركة الرأسم توزٌع أدناه الجدول ٌقدم و
 

و حقوق  رأس المال % عدد األسهم المملوكة المساهمٌن
 التصوٌت

 %76.87 562 329 أفرٌك لوفاجشركة 

 %23.13 188 99 مساهمون آخرون

 %100,00 750 428 المجموع

 
 العرض العمومً للسحبخاصٌات - 2
 

 77.366، أي ما ٌعادل  هاكل السندات غٌر المملوكة من طرف أفرٌك لوفاجشركة  اقتناءشروع العرض العمومً للسحب ٌخص م
 درهما لحق التخصٌص. 62درهما للسهم و  16بسعر  التخصٌصحق  62سهم و 

 
 لعرض. ل، كلً، بشكل جزئً أو تقدٌم سنداتهم  مٌدٌاكو المغربلحاملً سندات و ٌحق 

 
التراجع بأي  أفرٌك لوفاجو ال ٌحق لشركة  السندات المقدمة لعرض.بصفة نهائٌة  ال رجعة فٌها بشراء  كل  أفرٌك لوفاجتتعهد شركة 

 شكل من األشكال  عن هذه العملٌة. 
 

 شركح على سنداخ للسحة عمومي عرض مشروع تقثول قرار

 أفريك لوفاج شركح من تمثادرج ميدياكو المغرب
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 دراسة قابلٌة طرح العرض للعموم- 3
 

منقولة مشروع هذا العرض العمومً بالنظر المذكور أعاله، درس مجلس القٌم ال من القانون 16و  31المادتٌن بالرجوع إلى أحكام 
 إلى المعطٌات التالٌة8

 
 خصائص مشروع العرض -

المذكورة أعاله، بما فً  31درس مجلس القٌم المنقولة خصائص مشروع هذا العرض بالنظر إلى المبادئ المنصوص علٌها فً المادة 
 ذلك مبادئ الشفافٌة و المساواة فً التعامل مع المساهمٌن.

مٌدٌاكو سندات ا الصدد، تبٌن لمجلس القٌم المنقولة أنه تم احترام مبدأ المساواة  باعتبار أن هذا العرض موجه لجمٌع حاملً و فً هذ
 .غٌر المملوكة من طرف أفرٌك لوفاج المغرب

تم تعٌٌنه  الذي  Audit Conceptتقٌٌم السندات موضوع هذا العرض العمومً من طرف المقٌم المستقل تم و من جهة أخرى، فقد
 بعد موافقة مجلس القٌم المنقولة.

 
 كما قام مجلس القٌم المنقولة بدراسة التحلٌل المعتمد فً تحدٌد ثمن السهم الواحد و تبٌن له ما ٌل8ً

 

 :مغربٌة مدرجة بالبورصة و مشابهة تم التسعٌر باالعتماد على  مضاعفات عٌنة من شركات  مقارنة أسعار السوق
رقم  . باالعتماد على مضاعفرقم المعامالت و الناتج الخام لإلستغاللالمضاعفات المعتمدة تخص  لمٌدٌاكو المغرب.

،  الناتج الخام لإلستغاللدرهم للسهم الواحد. و باالعتماد على مضاعف 29.7 ، انتهى التقٌٌم إلى تحدٌد سعر المعامالت
درهم للسهم 38.4 . و  هذا ما أفضى إلى متوسط سعر  ٌعادل درهم  47.1سهم فً الانتهى التقٌٌم  إلى تحدٌد سهر 

 .الواحد
 

 ملٌون  8253 تم التقٌٌم بناأ على تقدٌر أصول و خصوم الشركة. تم تقدٌر القٌمة اإلقتصادٌة لألصول فً  قٌمة التصفٌة
 .درهم 3ملٌون درهما. تخلص هذه الطرٌقة إلى قٌمة  121درهما و القٌمة اإلقتصادٌة للخصوم فً 

 

 :المسجلة  مٌدٌاكو المغربتم التقٌٌم اعتمادا على معدل المتوسط المرجح ألسعار البورصة الخاصة ب معدل أسعار البورصة
غشت  33إلى غاٌة   6332ومن فاتح ٌناٌر  6331دجنبر  13إلى غاٌة  6331فً الفترات الممتدة من فاتح ٌناٌر 

 هم الواحد.درهم للس 30.81الطرٌقة إلى سعر تفضً هذه  ..6332
 
 

 8المقٌم المستقلو ٌلخص الجدول التالً تقٌٌم 
 

 القٌمة المرجحة الترجٌح قٌمة السهم طرٌقة التسعٌر

 12.8 1/3 38.4 مقارنة أسعار السوق

 0 1/3 0.0 قٌمة التصفٌة

 10.3 1/3 30.8 معدل أسعار البورصة

قٌمة سهم مٌدٌاكو 
 المغرب

 100% 23.1 

 

 

 شركح على سنداخ للسحة عمومي ضعر مشروع تقثول قرار

 أفريك لوفاج شركح من تمثادرج ميدياكو المغرب
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بناء على ما سبق، خلص مجلس القٌم المنقولة إلى أن  الطرق المعتمدة فً  التسعٌر تحترم معاٌٌر التقٌٌم الموضوعٌة و الهادفة و 
الشركة المعنٌة. أضف إلى ذلك أن مجلس القٌم المنقولة ٌرى أن  دقٌقة و متداولة و تتوافق و خاصٌات المتعددة. كما أن هذه المعاٌٌر

 المذكورة أعاله. 31خاصٌات العرض مطابقة للمبادئ المعلنة فً المادة 
 

 رأي المقٌم المستقل -

 لوفاجأفرٌك شركة ، قامت كما تم تعدٌله و تتمٌمهالبورصة  سوق  المتعلق بالعروض العمومٌة فً 64-31من القانون 63طبقا للمادة 
 .مٌدٌاكو المغربمقٌم مستقل بغٌة تقٌٌم  شركة رشٌد بوبكري كفً شخص السٌد   Audit Conceptمكتب  تعٌٌنب

 
 و تتلخص مهمة المقٌم المستقل ف8ً

 

  دراسة نشاط الشركة من خالل تحلٌل الوثائق المرجعٌة واإلطالع على المعطٌات المالٌة؛ 

 ؛عبر إستعمال طرق متعددة غربمٌدٌاكو الم القٌام بتقٌٌم مستقل لسندات 

 .تقدٌم خالصة التقٌٌم المستقل 

عادل، مع التأكٌد على أنه أنجز اعتمادا على طرق تقٌٌم  السعر المعروض غلى حاملً السنداتو خلص تقرٌر المقٌم المستقل إلى أن  
 دقٌقة و متداولة تحترم معاٌٌر معروفة و موضوعٌة و هادفة و متعددة.

 
 تٌجٌة الوطنٌةالمصالح اإلسترا -

مشروع العرض إلى وزٌر  2014 شتنبر 12 المذكور أعاله، قدم مجلس القٌم المنقولة بتارٌخ 03-26من القانون  29تطبٌقا للمادة 
 .االقتصاد و المالٌة بغٌة دراسة المشروع المذكور من حٌث المصالح اإلستراتٌجٌة الوطنٌة. و لم ٌبد الوزٌر أي اعتراض على المشروع

 

 رارات مجلس القٌم المنقولة:ق4 -
 

 الموافقة على مشروع العرض- 
 

مٌدٌاكو  شركة على سنداتبالنظر إلى مجمل المعطٌات المذكورة سابقا، ٌقر مجلس القٌم المنقولة بقبول مشروع العرض العمومً 
 درهما لحق التخصٌص. 62درهما للسهم و  16بسعر  أفرٌك لوفاجشركة بمبادرة من  المغرب

 
  ول الزمنًالجد -

 
 سٌتم تحدٌد الجدول الزمنً النهائً إلنجاز هذه العملٌة الحقا. و ٌجب أن ٌصادق علٌه مسبقا من طرف بورصة الدار البٌضاء.

 
 مٌدٌاكو المغرب استئناف التداول على أسهم-
 

 .6332أكتوبر  5الثالثاء ٌوم  المغرب مٌدٌاكوسٌتقدم مجلس القٌم المنقولة  بطلب لبورصة الدار البٌضاء لكً ٌتم استئناف تداول أسهم 
 
 

  2014  أكتىبر2  بتاريخ الرباط في حرر 

 المنقىلة القيم بمجلس االتصال 

 71 89 68 37 05  : الهاتف

  operations_financieres@cdvm.gov.ma : االلكتروني البريد
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 شركح على سنداخ للسحة عمومي عرض مشروع تقثول قرار

 أفريك لوفاج شركح من تمثادرج ميدياكو المغرب
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