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   2011 يناير 12الدار البيضاء، 
  

  11/04 عدد إشعار
  ديتل في البورصةي م اقتراضإدراج سنداتعملية متعلق ب

  )ب(و) أ (شطرال
 

  2011 يناير 10 بتاريخ 02/11موافقة بورصة الدار البيضاء عدد شعار إ
  2011 يناير 10 بتاريخ VI/EM/002/2011تأشيرة مجلس القيم المنقولة عدد 

  
   موضوع العملية – 1دة الما

  
 إطار العملية  •

  
 بمبلغ إجمالي أقصاه يض سندرلقالشرآة  على أن تلجأ 2010 يونيو 29 المنعقد بتاريخ  ميدي تيليكوموافق مجلس إدارة
  . سنوات5واحد أو أآثر وذلك داخل أجل شطر  درهم تصدرها في 2.500.000.000

  
يرمي إلى مع العام العادي، المدعو للبت حول هذا اإلصدار، اقتراحا وقد قرر مجلس اإلدارة أن يعرض على تصويت الج

 من أشطارأو عدة شطر سنوات بإصدار ) 5(تفويض مجلس اإلدارة الصالحيات الضرورية ليقوم داخل أجل خمس 
  . درهم وتحديد آيفيات هذا اإلصدار2.500.000.000تخص مبلغا أقصاه السندات 

  
  من أو أآثرشطر، بناء على قراراته، إصدار  لمجلس اإلدارة2010 يونيو 29ريخ قد بتارخص الجمع العام العادي المنع

 292 درهم، تطبيقا لمقتضيات المواد من 2.500.000.000 لالدخار أو ال، بمبلغ أقصاه ة عموميدعوةرض سندي مرفق بق
  .05-20يمه بالقانون عدد  المتعلق بشرآات المساهمة، حسبما تم تعديله وتتم95-17 من القانون عدد 315إلى 

  
 يونيو 29سنوات ابتداء من ) 5(ويكون هذا الترخيص الذي يمنحه الجمع العام العادي لمجلس اإلدارة صالحا لمدة خمس 

2010.  
  
، قرر مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 2010 يونيو 29 للجمع العام العادي بتاريخ ةفي إطار تفويض الصالحيات الممنوحو

  : درهم يتكون مما يلي1.200.000.000سندي بمبلغ إجمالي إسمي  إصدار قرض 2010 ديسمبر 17
 لكل اإلسميةة قيمحيث ال درهم 1.200.000.000 ببورصة الدار البيضاء، مبلغه درج متغير مسعر ب "أ"شطر  -

 . درهم100.000 سند
حيث القيمة اإلسمية لكل  درهم 1.200.000.000 ببورصة الدار البيضاء، مبلغه درجمبسعر متغير "  أ"شطر  -

 . درهم100.000سند 
 درهم حيث القيمة اإلسمية لكل 1.200.000.000 ببورصة الدار البيضاء، مبلغه درجمبسعر ثابت "  ب"شطر  -

 . درهم100.000سند 
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 درهم حيث القيمة اإلسمية لكل 1.200.000.000 ببورصة الدار البيضاء، مبلغه درجمبسعر متغير "  أ"شطر  -
 . درهم100.000سند 

  
  . درهم1.200.000.000 سيكون "د" و"ج"، "ب"، "أ" للشطارعلما أن المبلغ المتراآم 

  
  .آما حدد مجلس اإلدارة المذآور آيفيات وخصائص االقتراض السندي المعني، حسبما يأتي تلوه

  
 أهداف العملية •

  . للنمو المدر للربحافزحايظل تنافسي، لكنه  ويتطور مجال االتصاالت في المغرب اليوم داخل سوق حر
  

وتمثل الدينامية المالحظة خاصة في قطاع الهاتف النقال واألنترنت، التي يدعمها نمو متسارع في الطلب على الخدمات 
  .االعتيادية والجديدة، محرآا رئيسيا لالستثمار

  
ق، خاصة بفضل استراتيجتها  فاعل اتصاالت مرمو، بعد عقد من الزمان من تواجدها في السوق،أصبحت ميدي تليكوموقد 

  .التجارية التي تعنى بالزبائن وبفضل االستثمار في البنيات األساسية التي تضمن مستوى خدمات يلبي تطلعات الزبائن
  

قررت ميدي تليكوم اللجوء ، 2014-2010 مليار درهم بالنسبة للفترة ما بين 4,7واليوم، بفضل برنامج استثمار يقدر بملغ 
  :ن الخاصة بهدفإلى سوق الديو

 ، بما فيها تعزيز التغطية وجودة الشبكة؛2011تحقيق جزء من التمويل الخارجي لالستثمارات برسم السنة المالية  -
 المساهمين؛ تجاهتحقيق سداد جزئي لالقتراضات  -
بتكلفة قاعدة إضافية لالستدانة  وامتالك  االقتراضتنويع مصادر التمويل الخارجي عبر اللجوء إلى إصدار سندات -

 .تفاضلية
  

   ترآيبة العرض وخصائص السندات المصدرة– 2المادة 
  

 ترآيبة العرض •
  

 وتتكون 1.200.000.000جمالي مبلغ اإلب ،100.000 قيمة آل منها اإلسمية د سن12.000 هذا اإلصدار السندي بـيتعلق
  .ة أشطارعمن أرب

  
  )لدار البيضاءبورصة ادرجة في مسعر متغير سندات ب" (أ "الشطرسندات خصائص 

  
تم تحويلها من الشكل العيني إلى الشكل بورصة الدار البيضاء، في ة درجسندات م  طبيعة األوراق المالية

 لدى  بنكيفي حسابتقييدها و) ماروآلير(المرآزي هيئة اإليداع عبر التسجيل بالرمزي 
  .فروع المرخص لهاال

  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية
   درهم1.200.000.000   الشطرسقف 

 العدد األقصى لألوراق المالية
  راصدبصدد اإل

  سند 12.000

   درهم100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
   سنوات7  المدة 

   2011 يناير 21 إلى 2011 يناير 19من   مدة االآتتاب
  2011 يناير 31  تاريخ التمتع

  2018 يناير 31  تاريخ االستحقاق
   درهم100.000، أي بالتكافؤ  اإلصدارسعر 
 السبعة للقسيمات ديسمبر من آل سنة بالنسبة 25تحسب الفوائد الحقا وتوزع سنويا في   الفائدةمعدل 

  ).فوائد محتسبة الحقا(األوائل 
  

 25دفع يوم ت إلى تاريخ االستحقاق ف2017 ديسمبر 25 بالفترة من ة الخاصالقسيمةأما 
  .2017ديسمبر 
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  .دفع في يوم العمل المواليتو إذا صادف يوم عطلة، فتدفع الفوائد في نفس اليوم، أ

  
  ، أي  محينتحسب الفوائد المحتسبة الحقا على أساس

  

base
jtPC ××= 

  :علما أن 
- C = الفائدة الممنوحة 
- P = سمال الواجب في بداية الفترةأرصيد الر 
- t = السعر المعلن؛ 
- j = العدد الحقيقي لأليام 
- Base = األساس الحقيقي. 

  
، 2017 ديسمبر 25حتسب الفوائد المدفوعة مبكرا على أساس محين ومتجدد بتاريخ ت

  :أي 
  

base
j

t

base
jt

PC
)1( +

×
×=

  
  

  :علما أن 
- C = الفائدة الممنوحة 
- P = رصيد الرسمال الواجب في بداية الفترة 
- t = السعر المعلن؛ 
- j = العدد الحقيقي لأليام 
- Base = األساس الحقيقي.  

   نقطة أساسية 130لى  إ80ين ب  المجازفةمنحة 
  .سنوياتغير م   الفائدة المعلنمعدل

  :هوعند تاريخ أداء آل قسيمة، يكون السعر المرجعي 
 الراسي في الحصة األخيرة ا أسبوع52 للسندات مستحقة السداد على السعر الكامل

  .للمزايدة التي تسبق تاريخ أداء القسيمة بخمسة أيام بورصة على األقل
  

يعتمد على السعر الراسي في الحصة ما قبل  عدم المزايدة خالل هذه الحصة، في حالة
  .األخيرة

  
سعر الفي حالة عدم المزايدة خالل الحصتين األخيرتين السابقتين ألداء القسيمة، يتحدد 

 ا أسبوع52مستحقة السداد على حسب المنحنى الثانوي لسندات الخزينة  يالمرجع
  .ل خمسة أيام عمل من تاريخ أداء القسيمةحسبما ينشره بنك المغرب قب

  
 المحددة عند المجازفةيضاف إلى السعر المرجعي المحصل عليه بهذه  الطريقة منحة 

  .تخصيص السندات في السوق الرئيسي
  

يتحدد سعر الفائدة  (%4,84 و%4,34في السنة األولى، يكون سعر الفائدة المعلن بين 
 من ا أسبوع52  مستحقة السداد على لسندات الخزينةالمعلن بالرجوع إلى السعر الكامل

 على أساس نقدي يتناسب مع %3,49، أي 2010 ديسمبر 8مزايدة الخزينة بتاريخ 
  ) نقطة130 و80 تضاف إليه منحة الخطر ما بين %3,54السعر المحين 

  . ديسمبر من آل سنة25يتم تعديل القسيمة سنويا يوم   تاريخ حساب سعر الفائدة



 4 

صندوق اإليداع لسنة األولى، يرسل سعر الفائدة المعلن لبورصة الدار البيضاء عبر بعد ا
  .  ديسمبر25 أيام بورصة قبل 5 أقصاهوالتدبير آابيطال، في أجل 

 اإلسقاط الخطي باستعمال النقطتين اللتين تؤطران النضج يتحدد السعر عبر طريقة  طريقة الحساب
  ).األساس النقدي (ا أسبوع52 سندات مستحقة السداد علىالمكتمل ل

  . الثابتسعرذات ال" د"و " ب"مزايدة باألسلوب الفرنسي بإعطاء األولوية للحصص   طريقة التخصيص
  . ديسمبر من آل سنة25سنويا آل   أداء األقساط

  .آامال عند انتهاء أجل السلفالسندي لميدي تليكوم تم سداد القرض سي  الرأسماليفاء است
  ميدي تيليكوم خالل مدة القرضألصولماج، االنقسام أو التقدمة الجزئية في حالة االند

، تنتقل الحقوق ستقلةمما يترتب عنه نقل آامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية م
والواجبات المتعلقة بالسندات تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل ميدي تيليكوم في 

  .حقوقها وواجباتها
  .المبكر للسندات موضوع اإلصدارالسداد شروع في عن التمتنع شرآة ميدي تيليكوم   بكر المالسداد

  
إال أنها تحتفظ بحق العمل على إعادة شراء السندات في السوق الثانوي، طبقا للمقتضيات 

وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ . القانونية والتشريعية
.  العادي الزمني للسدادجدولالاالستحقاق العادي ودون تأثير على بسنداته حتى تاريخ 
  .تي أعيد شراؤهاويتم إلغاء السندات ال

  . في سندات إصدار سابق"أ"لشطر سندات ااستيعاب ال يمكن   االستيعاب التماثليبند 
  
إذا أصدرت شرآة ميدي تليكوم الحقا سندات جديدة تتمتع بحقوق مماثلة للسندات التي و

عملية بيمكنها دون ضرورة طلب موافقة حاملي السندات القديمة، القيام دد اإلصدار، بص
سندات اإلصدارات المتتالية حتى توحد العمليات المتعلقة لمجموع  استيعاب تماثلي
  .تداولهابخدمتها المالية و

 من النظام 22.2.1و. 6.2.1 المباشر طبقا للموادتسعير  عبر ال"أ"تسعير الشطر يتم   األولعملية التسعير مسطرة 
  .العام لبورصة القيم

رتبة ، وآذا في نفس رتبة فيما بينهاالسندات التي تصدرها الشرآة من نفس التكون    السلفتبعية/رتبةال
أو امتيازات طبقا تأمينات غيرها من ديون الشرآة، الحالية أو المستقبلية، غير المرفقة ب

  .للقانون، ولمدة محددة
  .ألي عملية تصنيفهذا اإلصدار خضع م يل  التصنيف
  .ال يوجد أي ضمان   اإلصدارضمان
 تعيين السيد محمد حديد، خبير 2010 ديسمبر 17قرر مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ   السنداتحاملي تمثيل 

وآيال مؤقتا عن حاملي  ساحة ماريشال، بصفته 4محاسب، القاطن بالدار البيضاء، رقم 
، وذلك في انتظار انعقاد "ج"الشطر ، و"د"والشطر ، "ب"والشطر  ،"أ"سندات الشطر 

، علما أن تاريخ همالتي ستعين وآيال أو وآالء عنالجمع العام العادي لحاملي السندات 
 شطر، وال"أ" شطردخول قرار التعيين حيز التنفيذ هو تاريخ افتتاح اآتتاب سندات ال

  ."ج" شطر، وال"د" شطر، وال"ب"
  . في سوق بورصة الدار البيضاء"أ" الشطريمكن تداول السندات من   داتل السنوتدا

  ."أ"على حرية تداول سندات الشطر لم يفرض أي تقييد في شروط اإلصدار 
تسجيل  في بورصة الدار البيضاء وتكون موضوع طلب "أ"الشطر سندات تسعير سيتم   سوم السندات

 يناير 26في رتقب تسعير هذه السندات يو. السندات ببورصة الدار البيضاءفي مقصورة 
وسيتم سوم . OB146 والشارة 990146السندات، تحت الرمز مقصورة  في 2011

  . بالدرهم"أ"الشطر سندات 
  .القانون المغربي  القانون المطبق

  .المحكمة التجارية بالدار البيضاء  محكمة االختصاص 
  

  )بورصة الدار البيضاءفي  مدرجة ثابتسعر سندات ب" (ب"سندات الشطر خصائص 
  

سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تم تحويلها من الشكل العيني إلى الشكل   طبيعة األوراق المالية
وتقييدها في حساب بنكي لدى ) ماروآلير(الرمزي عبر التسجيل بهيئة اإليداع المرآزي 

  .الفروع المرخص لها



 5 

  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية
   درهم1.200.000.000   شطرلسقف ا

العدد األقصى لألوراق المالية 
  بصدد اإلصدار

   ورقة مالية12.000

   درهم100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
   سنوات7  المدة 

   2011 يناير 21 إلى 2011 يناير 19من   مدة االآتتاب
  2011 يناير 31  تاريخ التمتع

  2018 يناير 31  تاريخ االستحقاق
   درهم100.000، أي بالتكافؤ  داراإلصسعر 
 ديسمبر من آل سنة بالنسبة للقسيمات السبعة 25تحسب الفوائد الحقا وتوزع سنويا في   الفائدةمعدل 

  ).فوائد محتسبة الحقا(األوائل 
  

 25دفع يوم ت إلى تاريخ االستحقاق ف2017 ديسمبر 25أما القسيمة الخاصة بالفترة من 
  .2017ديسمبر 

  
  .د في نفس اليوم، أو إذا صادف يوم عطلة، فيدفع في يوم العمل المواليتدفع الفوائ

  
  تحسب الفوائد المحتسبة الحقا على أساس محين، أي 

  

base
jtPC ××=

 
  :علما أن 

- C = الفائدة الممنوحة 
- P = رصيد الرسمال الواجب في بداية الفترة 
- t = السعر المعلن؛ 
- j = العدد الحقيقي لأليام 
- Base= األساس الحقيقي . 

  
 ديسمبر 25يتم احتساب الفوائد المدفوعة مبكرا على أساس محين ومتجدد بتاريخ 

  :، أي 2017
  

base
j

t

base
jt

PC
)1( 0+

×
×=

  
  

  :علما أن 
- C = الفائدة الممنوحة 
- P = سمال الواجب في بداية الفترةأرصيد الر 
- t = السعر المعلن؛ 
- t0 = لمعدلة في نفس الفترة، السعر المرجعي المعتمد بالنسبة للحصص ا

 نقطة 180 و90مابين " (ب"تضاف إليه المنحة المعتمدة بالنسبة للحصة 
 )أساسية

- j = العدد الحقيقي لأليام 
- Base = األساس الحقيقي.  

  . نقطة أساسية140لى إ 90بين   المجازفةمنحة 
  )يتحدد عند نهاية االآتتاب(سعر ثابت    الفائدة المعلنمعدل
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يتحدد سعر الفائدة المعلن بالرجوع إلى المنحنى الثانوي  (%5,37و %4,87ما بين 
 %3,97، أي 2010 ديسمبر 15 سنوات بتاريخ 7  مستحقة السداد علىلسندات الخزينة

   . نقطة أساس140 و90تضاف إليه منحة الخطر ما بين 
  . النسبة الثابتةذات" د"و " ب"مزايدة باألسلوب الفرنسي بإعطاء األولوية للحصص   طريقة التخصيص

  . ديسمبر من آل سنة25سنويا آل   أداء األقساط
  .سيتم سداد القرض السندي لميدي تليكوم آامال عند انتهاء أجل السلف  استيفاء الرأسمال

في حالة االندماج، االنقسام أو التقدمة الجزئية ألصول ميدي تيليكوم خالل مدة القرض 
لية لفائدة هيئة قانونية مستقلة، تنتقل الحقوق مما يترتب عنه نقل آامل للذمة الما

والواجبات المتعلقة بالسندات تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل ميدي تيليكوم في 
  .حقوقها وواجباتها

  .المبكر للسندات موضوع اإلصدارالشروع في السداد تمتنع شرآة ميدي تيليكوم عن    المبكرالسداد
  

عمل على إعادة شراء السندات في السوق الثانوي، طبقا للمقتضيات إال أنها تحتفظ بحق ال
وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ . القانونية والتشريعية

ويتم إلغاء . بسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على جدول االندثار العادي
  .التي أعيد شراؤهاالسندات 

  .في سندات إصدار سابق" ب"ال يمكن استيعاب سندات الشطر   تيعاب التماثليبند االس
  

إذا أصدرت شرآة ميدي تليكوم الحقا سندات جديدة تتمتع بحقوق مماثلة للسندات التي 
عملية ببصدد اإلصدار، يمكنها دون ضرورة طلب موافقة حاملي السندات القديمة، القيام 

صدارات المتتالية حتى توحد العمليات المتعلقة استيعاب تماثلي لمجموع سندات اإل
  .بخدمتها المالية وتداولها

 من النظام 22.2.1و. 6.2.1عبر التسعير المباشر طبقا للمواد " ب"يتم تسعير الشطر   مسطرة عملية التسعير األول
  .العام لبورصة القيم

تبة فيما بينها، وآذا في نفس رتبة تكون السندات التي تصدرها الشرآة من نفس الر  تبعية السلف/الرتبة
غيرها من ديون الشرآة، الحالية أو المستقبلية، غير المرفقة بتأمينات أو امتيازات طبقا 

  .للقانون، ولمدة محددة
  .لم يخضع هذا اإلصدار ألي عملية تصنيف  التصنيف
  .ال يوجد أي ضمان  الضمان

 تعيين السيد محمد حديد، خبير 2010 ديسمبر 17قرر مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ   تمثيل حاملي السندات
 ساحة ماريشال، بصفته وآيال مؤقتا عن حاملي 4محاسب، القاطن بالدار البيضاء، رقم 

، وذلك في انتظار انعقاد "ج"، والشطر "د"، والشطر "ب"، والشطر "أ"سندات الشطر 
، علما أن تاريخ همتي ستعين وآيال أو وآالء عنندات الالجمع العام العادي لحاملي الس

، والشطر "أ"دخول قرار التعيين حيز التنفيذ هو تاريخ افتتاح اآتتاب سندات الشطر 
  ".ج"، والشطر "د"، والشطر "ب"

  .في سوق بورصة الدار البيضاء "ب"الشطر يمكن تداول السندات من   تداول السندات
  ."ب"الشطر  على حرية تداول سندات اإلصدار لم يفرض أي تقييد في شروط

في بورصة الدار البيضاء وتكون موضوع طلب " ب"سيتم تسعير سندات الشطر   سوم السندات
ويرتقب تسعير هذه السندات في . تسجيل في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء

. OB146 والشارة 990146 في مقصورة السندات، تحت الرمز 2011 يناير 26
  .بالدرهم" ب"وسيتم سوم سندات الشطر 

  .القانون المغربي  القانون المطبق
  .المحكمة التجارية بالدار البيضاء  محكمة االختصاص 

  
   آيفيات االآتتاب– 3المادة 

  
 مدة االآتتاب  •

  
  .تضمنم، 2011 يناير 21 و19اب لدى الهيئات المكلفة بتوظيف األموال في الفترة ما بين تتفتح مدة االآت

  



 7 

  .علما أن آل مستثمر يرغب في اقتناء السندات يمكنه أن يلجأ إلى السوق الثانوي
  

 المكتتبون •
  

  :ربة الخاضعين للقانون المغربي والمعينين آما يلي ايقتصر اآتتاب السندات موضوع هذه العملية على المستثمرين المغ
 بمثابة تنفيذ 2006 فبراير 14 الصادر بتاريخ 178-05-1 من الظهير عدد 14الشرآات المالية الواردة في المادة  -

 المتعلق بالمؤسسات االئتمانية والهيئات المشابهة مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية 03-34القانون رقم 
 والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 المذآور، مع مراعاة 178-05-1لظهير عدد الهيئات االئتمانية المنصوص عليها في المادة األولى من ا -
 المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 الصادر في 213-93-1هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي ينص عليها الظهير بمثابة القانون عدد  -
تعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مع مراعاة ، الم)1993 سبتمبر 21 (1414ربيع الثاني 

 المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛
 بمثابة مدونة التأمين، مع مراعاة 99-17شرآات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة التي ينظمها القانون عدد  -

 والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛المقتضيات التشريعية 
صندوق اإليداع والتدبير، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي  -

 تنظمها؛
القواعد االحترازية التي هيئات التقاعد والمعاشات مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك  -

  تنظمها؛
  

  .وتتم جميع عمليات االآتتاب نقدا، أيا آانت فئة المكتتبين
  

  التحقق من هوية المكتتبين •
آما ينبغي عليهم إرفاق نسخة . يتولى أعضاء مجموعة التوظيف التأآد من انتماء المكتتب إلى إحدى الفئات المحددة أعاله

  . لهذه العمليةة االآتتاب المعداستمارةي من وثيقة إثبات هوية المكتتبين ف
  

  : وتتكون وثائق إثبات الهوية لكل فئة من المكتتبين من الوثائق مما يلي
  

  الوثيقة التي يجب إرفاقها  فئة المستثمرين 
المستثمرون الخاضعون للقانون المغربي، باستثناء شرآات 

  التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
السجل التجاري أو أي وثيقة مماثلة نموذج التسجيل في 

  .تتضمن غرض الشرآة مما يبين انتماء المستثمر لهذه الفئة
  :نسخ من قرار االعتماد  شرآات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

بالنسبة للصناديق المشترآة لتوظيف األوراق  -
 المالية،  شهادة اإليداع لدى آتابة ضبط المحكمة؛

ستثمار ذات رأسمال متغير، بالنسبة لشرآات اال -
  .نموذج التسجيل في السجل التجاري

  
  طرق االآتتاب  •

  
تتراآم . يمكن للمكتتبين صياغة طلب أو عدة طلبات اآتتاب مع تحديد عدد السندات المرغوب فيها والشطر والسعر المكتتب

ة طلبات المكتتبين حسب طلباتهم وفي  حسب مبلغ االآتتاب، ويمكن تلبي-ما لم تكن محل بطالن–عمليات االآتتاب يوميا 
  .حدود السندات المتوفرة

  
  .لم يتم تحديد أي حد أدنى أو أقصى لالآتتاب في السندات بصدد اإلصدار

  
  .أو غير مدرج/أو متغير، مدرج و/يتمتع آل مكتتب بإمكانية الدخول في االآتتاب بسلف بسعر ثابت و

  
استمارات االآتتاب القاطعة والنهائية بعد عبر  االآتتاب من المستثمرين رأوامينبغي على أعضاء مجموعة التوظيف تلقي 

  .ملئها وتوقيعها من لدن المكتتبين
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تتم و. يجب أن تحمل آل استمارة اآتتاب توقيع المكتتب أو وآيله وترسل إلى أحد أعضاء مجموعة التوظيف التي يختارها
  .عدد السنداتجميع عمليات االآتتاب نقدا، ويجب التعبير عنها ب

  
ه لالآتتاب بتحديد عدد السنوات المرغوبة، ومبلغ االآتتاب، والشطر المرغوب والسعر أوامر/أمرهيصيغ آل مكتتب 

  .المرغوب
  

وينبغي على آل مكتتب أن يسلم استمارة االآتتاب نهائية وقاطعة في أجل أقصاه الرابعة بعد الزوال طيلة مدة االآتتاب، 
  .نقلها إلى المؤسسة الممرآزةع المذآرة اإلخبارية، لعضو المجموعة من اختياره والذي يتولى حسب النموذج المرفق م

  
إضافة لذلك، يتعهد أعضاء مجموعة التوظيف بعدم قبول أية عملية اآتتاب أنجزتها أية هيئة ال تنتمي للمجموعة وبإلغاء 

  .االآتتابات التي ال تحترم الشروط والكيفيات المذآورة سابقا
  

 جموعة توظيف األموال والوسطاء الماليونم •
  

  العنوان  التسمية  مجموعة التوظيف والوسيط المالي
CDG CAPITAL  مستشارون ومنسقون عموميون  برج المامونية، ساحة موالي الحسن، الرباط  

BMCE CAPITAL 
CONSEIL  

  ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء63

   شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء،BMCE Bank 140  رئيس مجموعة التوظيف
  برج المامونية، ساحة موالي الحسن، الرباط  CDG CAPITAL  رئيس مشارك لمجموعة التوظيف

  أعضاء مجموعة التوظيف  ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء2 التجاري وفا بنك
  ، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء101  البنك الشعبي المرآزي

  ، شارع الحسن الثاني، الدار البيضاءBMCE Bank 140  رآزة للعملية الهيئة المم
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في 

  بورصة الدار البيضاء
BMCE Capital Bourse 140شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء ،  

الهيئة محل االآتتاب المكلف بالخدمة 
  المالية لمصدر السندات 

CDG CAPITAL  ية، ساحة موالي الحسن، الرباطبرج المامون  

  
   آيفيات دراسة األوامر وعملية التخصيص– 4المادة 

  
 آيفيات التجميع الممرآز لألوامر •

  
 وفي  للبنك المغربي للتجارة الخارجية،ايخالل فترة االآتتاب، ينبغي على آل عضو في مجموعة التوظيف أن يرسل يوم

  .ليا وتوليفيا لجميع االآتتابات التي توصل بها طيلة اليومإجماأجل أقصاه الخامسة بعد الزوال، بيانا 
  

في أجل أقصاه الساعة الخامسة بعد الزوال،  و0522.49.29.58يجب إرسال البيان اليوم لالآتتاب عبر الفاآس إلى الرقم 
  .للهيئة الممرآزة لعملية اإلصدار

  
  ".ال شيء"تاب يحمل العبارة وفي حالة عدم وجود اآتتاب أثناء اليوم، يجب إرسال بيان االآت

  
 على الساعة الخامسة بعد الزوال، يجب أن ترسل آل من المؤسسات 2011 يناير 21عند إقفال فترة االآتتاب، أي يوم 

  .الموظفة للهيئة الممرآزة بيانا إجماليا نهائيا ومفصال ومجمعا لالآتتابات  التي تلقتها
  

  .دم قبول أية عملية اآتتاب نفذتها هيئة ال تنتمي غلى مجموعة االآتتابيلتزم البنك المغربي للتجارة الخارجية بع
  

 طرق التخصيص •
  

عند إقفال فترة االآتتاب، يتم تجميع أوامر االآتتاب وتوجه الهيئة الممرآزة ألعضاء مجموعة االآتتاب بيانا إجماليا 
  .باالآتتابات
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ورغم أن الحد األقصى المسموح به لكل شطر . غ األقصى لإلصدارتتم تلبية الطلبات المعبر عنها إلى حدود استكمال المبل
  . مليار درهم لمجموع اإلصدار1,2 مليار درهم، فال يمكن أن يفوق المبلغ المرسو عليه لألشطار األربعة معا 1,2هو 

  
  .في حدود الحد األقصى لإلصدار" ج"و " أ"أوال مقارنة مع الشطرين " د"و" ب"تتم تلبية الشطرين 

  
أآبر من أو يساوي المبلغ " د"و" ب"د إقفال فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ الكلي لالآتتابات المستقبلة بالنسبة للشطرين عن

  ".ج"و" أ"األقصى لإلصدار، فال يخصص أي مبلغ للشطرين 
  

مالي لالآتتابات المعبر إذا آان المبلغ أقل من الحد األقصى لإلصدار، يتم تخصيص السندات باألولوية في حدود المبلغ اإلج
في حدود المبلغ األقصى لإلصدار، أي ) مع اعتبار الحدود(نطاق السعر المحدد داخل " د"و" ب"عنها بالنسبة للشطرين 

  . درهم1.200.000.000
  

  ".باألسلوب الفرنسي"رسو في حدود المبلغ المخصص لكل شطر، يتم تخصيص سندات ميدي تليكوم حسب طريقة ال
  

العروض بأسعار منخفضة،  أعضاء مجموعة التوظيف  يعتمد:آما يلي " باألسلوب الفرنسي"قة التخصيص وتتلخص طري
بعد ذلك، يحدد أعضاء مجموعة التوظيف . ، إلى حين استكمال مبلغ اإلصدار)مع اعتبار الحدود(داخل النطاق المقترح 

وتتم تلبية االآتتابات المعتمدة بالسعر الحدي، أي . المعتمدةالسعر الحدي للرسو، والذي يتناسب مع أعلى سعر للطلبات 
  .بأعلى حد للطلبات المعتمدة

  
وبالتالي، إذا آان مبلغ االآتتابات في شطر ما أقل من المبلغ المخصص له، يتم تخصيص االآتتابات المستقبلة آلها في حدود 

أما إذا آان مبلغ االآتتابات بالنسبة لشطر ما أآبر . ةالمبالغ المطلوبة في السعر الحدي أي أآبر سعر بالنسبة للطلبات المعتمد
  :من المبلغ المخصص له، فهناك حالتان 

إذا آانت االآتتابات المعتمدة معبرا عنها بعدة أسعار، تعطى األولوية لتلبية الطلبات المعتمدة والمعبر عنها بأقل  -
موضوع تخصيص بالتناسب على أساس معدل  تلك المعبر عنها بأعلى األسعار تكون  بينما.األسعار بصفة آاملة

  :التخصيص المحدد آما يلي
  

  "المطلوبة المعبر عنها بأعلى سعرالكمية /الكمية المعروضة في أعلى سعر"
  

  .يتم تطبيقه على االآتتابات المعتمدةالسعر المعتمد مساويا للسعر األعلى للطلبات المعتمدة ويكون 
  

، تتم تلبية )مع اعتبار الحدود(ابات المعتمدة بسعر واحد داخل النطاق المحدد في حالة إذا تم التعبير عن االآتت -
 :جميع الطلبات المعتمدة بهذا السعر بالتناسب، على أساس سعر التخصيص المحدد آما يلي

  
  "الكمية المطلوبة المعتمدة/روضة الكمية المع"

  
يتم تقريب هذا العدد التناسب المحددة أعاله، رقما صحيحا، إذا لم يكن عدد السندات التي سيتم توزيعها، على أساس قاعدة 

سيتم تخصيص الكسور المتبقية بمعدل سند لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية لطلبات االآتتاب الحاملة و. إلى الوحدة األدنى
  .ألآبر عدد من السندات

  
وذلك ولو آانت هذه األخيرة تسجل " ج"و" أ"ن باألولوية عن الشطري" د"و" ب"وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تلبية الشطرين 

  ".د"و" ب"أسعار اآتتاب أقل من تلك المسجلة بالنسبة للشطرين 
  

في نهاية جلسة التخصيص التي يحضرها ممثلون معينون بصفة صحيحة عن أعضاء مجموعة التوظيف، ومصدر 
مفصال (ارة الخارجية إعداد محضر التخصيص السندات، ورئيس المجموعة والرئيس المشارك، يتولى البنك المغربي للتج

  ).لكل فئة اآتتاب، ولكل شطر، ومجموعة اآتتاب، ورئيس مجموعة ورئيس مشارك
  

 آيفيات إلغاء األوامر •
  

 أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر نتائج 10في حالة فشل العملية، يتم إلغاء االآتتابات وإرجاع األموال للمكتتبين في غضون 
  .العملية
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  . قابال لإللغاء من لدن البنك المغربي للتجارة الخارجية، اآتتاب ال يحترم الشروط المبينة في المذآرة اإلخباريةآلون يك
  

   آيفيات األداء وتسليم السندات– 5المادة 
  

 األداء والتسليم •
  

  .2011  يناير31يتم األداء والتسليم حسب الطريقة المعمول بها وفي تاريخ التمتع المنصوص عليه في 
  

  .2011 يناير 31في نفس اليوم، أي تكون السندات قابلة للدفع ناجزة وفي دفعة واحدة ومسجلة باسم المكتتب 
  

  .يتولى البنك المغربي للتجارة الخارجية، في تاريخ التمتع، تسجيل سندات ميدي تليكوم في الحساب
  

  .التسليم/ندات يوم األداءس حسابه من ال نهاية التخصيص، يتم تسجيل السندات الممنوحة لكل مكتتب فيعند
  

 الهيئة محل اإلصدار •
  

  .تم تعيين صندوق اإليداع والتدبير آابيطال بصفتها الهيئة محل السندات المصدرة في إطار هذه العملية
  

مليات المتعلقة وفي هذا اإلطار، سيمثل هذا البنك ميدي تليكوم لدى ماروآلير، هيئة اإليداع المرآزي وينفذ لحسابها جميع الع
  .بالسندات في إطار إصدار هذا القرض السندي

  
 تسجيل السندات •

  .الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء هي البنك المغربي للتجارة الخارجية آابيطال بورصة
  

   آيفيات إعالن النتائج – 6المادة 
  

 وآذلك ميدي تليكوم في 2011 يناير 26دول سعر الصرف ليوم تتولى بورصة الدار البيضاء نشر نتائج العملية في ج
  .2011 يناير 31جريدة اإلعالنات القانونية في أجل أقصاه 

  
   خصائص التسعير – 7المادة 

  
المصدرة في إطار هذا االقتراض قابلة للتداول في مقصورة السندات " ب"و" أ"تعتبر سندات ميدي تليكوم، الشطر 

  .ءببورصة الدار البيضا
  

  2011 يناير 26  تاريخ اإلدراج والتسعير 
  990146" : أ"الشطر   الرمز 

  990147" : ب"الشطر 
  OB146" : أ"الشطر   الرمز

 OB147" : ب"الشطر 
  التسعير المباشر  مسطرة أول تسعير 

  البنك المغربي للتجارة الخارجية  الهيئة الممرآزة
  البنك المغربي للتجارة الخارجية آابيطال بورصة  ار البيضاءالهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الد

  
 الجدول الزمني للعملية  •

  
  التاريخ  المرحلة  الترتيب

  07/01/2011  استقبال البورصة لملف العملية الكامل  1
  10/01/2011  إصدار بورصة الدار البيضاء إلعالن الموافقة والجدول الزمني للعملية  2
  10/01/2011 البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من لدن مجلس استالم بورصة الدار  3
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  القيم المنقولة
  12/01/2011  صدور إعالن إدراج السلف السندي في جدول سعر الصرف  4
  19/01/2011  افتتاح مدة االآتتاب   5
  21/01/2011  إقفال مدة االآتتاب  6
   24/01/2011  استقبال بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية   7

  قبل العاشرة صباحا
 اعتماد السندات •  8

 إعالن نتائج العملية في جدول سعر الصرف •
  تسجيل العملية في البورصة •

26/01/2011  

  31/01/2011  التسليم /الدفع  9
  
  

  مديرية عمليات األسواق
 

 


