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   2011 مارس 11الدار البيضاء، 
  

  11/22إشعار عدد 
   في البورصةمصرف المغرب  اقتراضمتعلق بعملية إدراج سندات

  ، الذي يعدل الجدول الزمني للعملية)ب(و) أ(الشطر 
  

  2011 مارس 9  بتاريخ03/11إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء عدد 
  2011 مارس 9 بتاريخ VI/EM/005/2011د تأشيرة مجلس القيم المنقولة عد

  
  

   موضوع العملية – 1المادة 
  

 لعملية التنظيمي لطار اإل ♦
  

شطر أو أآثر ثانوية من  إصدار قروض سندية 2010 مارس 19اقترح رئيس مجلس المديرين على مجلس الرقابة يوم 
ملة لمدة عشر سنوات في إطار المقتضيات أو بالعض بالدرهم و القروسيتم إصدار هذه. أقصاه خمس سنواتوذلك في أجل 

وذلك في حدود مليار  المتعلق بشرآات المساهمة، 95-17 من القانون عدد 315 إلى 292من المنصوص عليها في المواد 
  .درهم

  
في التطور وتكون مطابقة   تعزيز األموال الذاتية للبنك حتى تنسجم مع وتيرتهالرغبة فيوينبني هذا االقتراح على 

  .قتضيات التنظيمية الخاصة بالهيئات النقدية فيما يخص معامل المالءةللم
  

ل على الجمع العام يح أهذا االقتراح، الذي على 2010 مارس 19مصرف المغرب المنعقد بتاريخ مديري وافق مجلس وقد 
  .2010 مايو 21عقد بتاريخ منال
  
 05-20ديله وتتميمه بالقانون عدد ، حسبما تم تع95-17 من القانون عدد 315 إلى 292طبقا لمقتضيات المواد من و

 بشرآات المساهمة، وبعد االستماع لتالوة تقرير  المتعلق2008 مايو 23 بتاريخ 1-08-18الصادر بالظهير الشريف عدد 
 لمجلس المديرين ولكل شخص مفوض 2010 مايو 21مجلس المديرين ومجلس الرقابة، خول الجمع العام المنعقد بتاريخ 

 سنوات في إطار 10بالدرهم أو بالعملة على مدى الثانوية لقروض السندية لأو أآثر إصدار تنفيذ ل وذلك ه بصفة صحيحةمن
  . في حدود مليار درهم المتعلق بشرآات المساهمة،95-17 من القانون عدد 315 إلى 292مقتضيات المواد من 

  
 الصادر بالظهير الشريف عدد 05-20له وتتميمه بالقانون عدد دي، حسبما تم تع95-17من القانون عدد  294وطبقا للمادة 

، فوض الجمع العام لمجلس المديرين ولكل شخص مكلف بصفة صحيحة من طرفه، 2008 مايو 23 بتاريخ 18-08-1
تحديد الكيفيات والطبيعة النهائية لإلصدار أو اإلصدارات السندية المصرح بها، وتنفيذ هذه لغرض بجميع الصالحيات 
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اإلصدارات بصفة نهائية، وعموما اتخاذ جميع التدابير المالئمة، وذلك مع احترام الشروط القانونية والتنظيمية سارية 
  .المفعول أثناء إنجاز هذه اإلصدارات

  
  .خمس سنواتها في شطر أو أآثر، داخل أجل أقصاه رخص لاإلصدار أو اإلصدارات المهذا إنجاز كن موي
  

ديله ، حسبما تم تع95-17من القانون عدد  298، يعتبر آل إصدار قرضا سنديا على أساس المادة وفي حالة عدة إصدارات
 المتعلق بشرآات المساهمة، 2008 مايو 23 بتاريخ 1-08-18 الصادر بالظهير الشريف عدد 05-20وتتميمه بالقانون عدد 
  .وينبغي اآتتابه آليا

  
  . الخاضعين للقانون المغربيويقتصر هذا اإلصدار على المستثمرين المؤهلين

  
  أهداف العملية  ♦

خاصة عبر ة نمو نشاطه يهدف إصدار الدين الثانوي لمصرف المغرب أساسا تعزيز األموال الذاتية للبنك حتى تواآب وتير
  .2الرفع من قدرته على توزيع القروض مع احترام معامل المالءة حسبما تعرفه المبادئ التوجيهية لمعاهدة بال 

  
  خصائص السندات المصدرةو العرض ترآيبة – 2دة الما

  
   العرض ترآيبة ♦

  
للعملية جمالي اإلمبلغ ويصل ال.  درهم100.000بقيمة اسمية  قرض سندي ثانوي 5.000يعتزم مصرف المغرب إصدار 

  :ألف مما يلي درهم يت) خمسمائة مليون( 500.000.000
مدرج ببورصة الدار ،  سنوات10ة مستحقة السداد على سندات الخزينر اسعأ ثابت بالرجوع إلى بسعر" أ"شطر  -

 . درهم100.000سمية االته قيمو درهم 500.000.000 هو مبلغهسقف البيضاء، 
مدرج  ، أسبوعا52سندات الخزينة مستحقة السداد على قابل للتعديل سنويا بالرجوع إلى أسعار بسعر " ب"شطر  -

 . درهم100.000سمية االته قيمو درهم 500.000.000 مبلغهسقف ببورصة الدار البيضاء، 
مدرج ببورصة  سنوات، غير 10سندات الخزينة مستحقة السداد على  ثابت بالرجوع إلى أسعار بسعر" ج"شطر  -

 . درهم100.000سمية االته قيمو درهم 500.000.000 مبلغهسقف الدار البيضاء، 
  غير، أسبوعا52 الخزينة مستحقة السداد على سنداتقابل للتعديل سنويا بالرجوع إلى أسعار بسعر " د"شطر  -

 . درهم100.000سمية االته قيمو درهم 500.000.000 مبلغهسقف مدرج ببورصة الدار البيضاء، 
مدرج ببورصة الدار غير  ،المتوسط المرجح بين األبناكسعر القابل للتعديل سنويا بالرجوع إلى بسعر " هـ"شطر  -

 . درهم100.000سمية االته قيمو درهم 500.000.000 هو مبلغهسقف البيضاء، 
  

  .درهم الخمسة ال ينبغي أن يفوق بأي حال خمسمائة مليون شطاراألمبلغ مجموع علما أن 
  

ويهدف حصر االآتتاب على المستثمرين  .ويقتصر هذا اإلصدار على المستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي
علما أن آل مستثمر يرغب في اقتناء السندات يمكنه أن يلجأ إلى ت في السوق الرئيسي، المؤهلين إلى تسهيل تدبير االآتتابا

  .السوق الثانوي
  

  )مدرجة في بورصة الدار البيضاءثابت سندات بسعر " (أ"خصائص سندات الشطر 
  

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

  .الفروع المرخص لها
  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية

   درهم500.000.000  سقف الشطر 
العدد األقصى لألوراق المالية 

  بصدد اإلصدار
   ثانوي سند5.000

   درهم100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
   درهم 100.000 أي %100   ثمن اإلصدار
   سنوات10  مدة القرض 
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 18مع إمكانية اإلقفال المبكر يوم (متضمن  2011 مارس 21 إلى 2011 مارس 17من   االآتتابفترة 
  )2011مارس 

  2011 مارس 29  تاريخ التمتع
  2021 مارس 29  تاريخ االستحقاق
  بالتناسب  آيفية التخصيص

   %5,02   االسمي ئدةمعدل الفا
  

حسب المنحنى الثانوي لسندات يحدد معدل الفائدة االسمي بالرجوع إلى السعر الثابت 
 %4,12، أي 2011 فبراير 22 سنوات بتاريخ 10 الخزينة مستحقة السداد على
  .%5,12  نقطة أساسية أي90 بـتنضاف إليه منحة المجازفة

   نقطة أساسية 90  منحة المجازفة
 مارس 29يتم صرف الفوائد سنويا عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع بالقرض، أي يوم   الفوائد

 مارس إذا لم يكن هذا األخير يوم 29ويتم األداء في يوم العمل الموالي لـ. من آل سنة
 المغرب مصرفينتهي استحقاق فوائد السندات الثانوية عندما يقوم و .عمل بالبورصة
  .ح بأي تأجيل للفوائد في إطار هذه العمليةوال يسم. بسداد الرأسمال

  .آامال عند انتهاء أجل السلف الثانوي، موضوع هذه العملية، سيتم سداد القرض السندي  العادي ستيفاء اال/االستخماد
 االنقسام أو التقدمة الجزئية ألصول مصرف المغرب خالل مدة  أوفي حالة االندماج

مة المالية لفائدة هيئة قانونية مستقلة، تنتقل الحقوق القرض مما يترتب عنه نقل آامل للذ
تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل مصرف الثانوية والواجبات المتعلقة بالسندات 
  .المغرب في حقوقها وواجباتها

 موضوع  الثانويةمتنع مصرف المغرب عن الشروع في السداد المبكر للسنداتي  السداد المبكر
  . طيلة مدة القرض، وذلكاإلصدار

  
 بعد  في السوق الثانوي، الثانويةحتفظ بحق العمل على إعادة شراء السندات البنك يإال أن

لمقتضيات القانونية الحصول على موافقة بنك المغرب، شريطة أن تسمح بذلك ا
وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ بسنداته حتى . والتشريعية

 إلغاء ال يمكنو. االستحقاق العادي ودون تأثير على الجدول الزمني للسداد العاديتاريخ 
  . إال بموافقة بنك المغربالتي أعيد شراؤهاالثانوية السندات 

  : 18 الصادرة عن بنك المغرب، المادة G/2010/7طبقا للدورية عدد 
وبعد موافقة ال يمكن أن يتم السداد المبكر إال بمبادرة من المؤسسة المقترضة  -

 بنك المغرب ؛ 
 ال يجب أن يؤدي السداد المبكر إلى أداء المقترض لتعويضات ؛ -
يعتبر سداد الرأسمال والفوائد، في حالة تصفية المؤسسة المقترضة، ثانويا  -

  .مقارنة مع سداد غيره من الديون
  .سابقر في سندات إصدار الثانوية موضوع هذا اإلصداسندات الال يمكن استيعاب   بند االستيعاب التماثلي

  
 مصرف المغرب الحقا سندات جديدة تتمتع بحقوق مماثلة للسندات التي إذا أصدرو

، القيام بعملية  ضرورة طلب موافقة حاملي السنداتيمكنه دونفبصدد اإلصدار، 
وحد العمليات المتعلقة ي سندات اإلصدارات المتتالية حتى استيعاب تماثلي لمجموع

  .، شريطة أن تنص عقود اإلصدار على ذلكة وتداولهابخدمتها المالي
  .يخضع الرأسمال والفوائد إلى مشترط التبعية  السلف رتبة

وال يمس تطبيق هذا المشترط بالنصوص القانونية المتعلقة بالمبادئ المحاسبية 
لتخصيص الخسائر، والتزامات المساهمين وحقوق المكتتبين في الحصول على سداد 

  .المالية رأسماال وفوائد، حسب الشروط المنصوص عليها في العقدهذه األوراق 
 المغرب، ال يمكن سداد رأسمال وفوائد السندات الثانوية مصرفوفي حالة تصفية 

وسيتم . داء ديون جميع الدائنين ذوي االمتياز أو العاديينموضوع هذا اإلصدار إال بعد أ
أداء غيرها من القروض الثانوية موضوع اإلصدار في نفس رتبة السندات  هذه سداد

 المغرب أو خارجه، بالتناسب داخلالمغرب الحقا سواء مصرف التي يمكن أن يصدرها 
  .مع مبلغها عند االقتضاء

 المغرب، إلى حين السداد الفعلي لمجموع السندات موضوع هذا القرض، مصرفيلتزم   االحتفاظ بالقرض في رتبته
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 أخرى قد يصدرها الحقا أية أولوية بشأن رتبة السداد في بأال يمنح لفائدة سندات ثانوية
  .حالة التصفية، ما لم يمنح نفس الحقوق للسندات الثانوية موضوع هذا القرض

  بالتاليتكونسفي بورصة الدار البيضاء و" أ"شطر موضوع السندات السيتم تسعير   سوم السندات
ويرتقب تسعير . البيضاءموضوع طلب تسجيل في مقصورة السندات ببورصة الدار 

 990148 في مقصورة السندات، تحت الرمز 2011 مارس 24يوم هذه السندات 
  . OB148والشارة 

ببورصة القيم، يجب أن يكون المبلغ المخصص له أآبر من " أ"شطر وحتى يتم سوم ال
  . درهم20.000.000أو يساوي 

 20.000.000أقل من " أ" ة االآتتاب، إذا آان المبلغ المخصص للشطرفترعند إقفال و
  .درهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهذا الشطر

 من النظام 22.2.1و. 6.2.1 تينعبر التسعير المباشر طبقا للماد" أ"يتم تسعير الشطر   مسطرة عملية التسعير األول
  .العام لبورصة القيم

في سوق بورصة الدار  حرية لبكالشطر الثانوية موضوع هذا يمكن تداول السندات   تداول السندات
  .البيضاء

  .ثانويةسندات الاللم يفرض أي تقييد في شروط اإلصدار على حرية تداول 
تسجيل العملية لدى بورصة 

  الدار البيضاء
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار البيضاء هي شرآة البورصة مصرف 

  .المغرب آابيطال
  .صدار موضوع أي ضمان معينيشكل هذا اإلال   ضمان ال

  . تصنيفطلبلم يخضع هذا اإلصدار ألي   التصنيف
ي مصرف المغرب، ريدفي انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات، سيعمل مجلس م  تمثيل حاملي السندات

ن لممارسة مهام منذ افتتاح االآتتاب، على تعيين وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلي
 24تعلن رسميا هوية هذا الشخص في إطار تصريح صحفي يوم وس. وآيل األعمال

  .2011مارس 
  .القانون المغربي  القانون المطبق

  .المحكمة التجارية بالدار البيضاء  محكمة االختصاص 
  

  )مدرجة في بورصة الدار البيضاءقابل للتعديل سندات بسعر " (ب"خصائص سندات الشطر 
  

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

  .الفروع المرخص لها
  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية

   درهم500.000.000  سقف الشطر 
 المالية العدد األقصى لألوراق

  بصدد اإلصدار
   ثانوي سند5.000

   درهم100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
   درهم 100.000 أي %100   ثمن اإلصدار
   سنوات10  مدة القرض

 18مع إمكانية اإلقفال المبكر يوم (متضمن  2011 مارس 21 إلى 2011 مارس 17من   االآتتابفترة 
  )2011مارس 

  2011 مارس 29  تاريخ التمتع
  2021 مارس 29  تاريخ االستحقاق
  بالتناسب  آيفية التخصيص

  معدل قابل للتعديل سنويا    االسمي معدل الفائدة
  

سندات المنحنى الثانوي ل بالرجوع إلى االسمي سعر الفائدة تحددفي السنة األولى، ي
 تضاف %3,45، أي 2011 فبراير 22 يوم ا أسبوع52  مستحقة السداد علىالخزينة
  .%4,35 نقطة أساسية ليصبح 90مجازفة حة الإليه من
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  :حسب الكيفيات التالية  المعتمد السعر المرجعيتم تحديد، ية السنويذآرىالعند 
، على مدى ستة أشهر السابقة للذآرى السنوية بخمسة أيام راسعحسابي لألالالمتوسط 

تي تتم ال أسبوعا 52 مستحقة السداد على  الخزينةسنداتبالنسبة لعمل بالبورصة، 
 الخطي على منحنى أسعار السوق الثانوي حسبما باالستكمالمالحظتها أو حسابها 

  .ينشره بنك المغرب على رويترز
  

  . نقطة أساسية90مجازفة منحة الوتضاف إلى السعر المحصل عليه 
  . أسعار بورصة الدار البيضاءجدولوسيتم اإلعالن على السعر المحدد في 

  ة أساسية  نقط90  منحة المجازفة
  .تتم إعادة النظر في القسيمة سنويا  تحديد سعر الفائدة

  
  :حسب الكيفيات التالية  المعتمد السعر المرجعيتم تحديد، ية السنويالذآرىعند 

، على مدى ستة أشهر السابقة للذآرى السنوية بخمسة أيام راسعحسابي لألالالمتوسط 
تي تتم  أسبوعا ال52ة السداد على  مستحق الخزينةسنداتلبالنسبة عمل بالبورصة، 

 الخطي على منحنى أسعار السوق الثانوي حسبما ينشره االسكمالمالحظتها أو حسابها ب
  .بنك المغرب على رويترز

  
  . نقطة أساسية90مجازفة منحة الوتضاف إلى السعر المحصل عليه 

  
 عمل بالبورصة يتم اإلعالن على السعر الجديد ببورصة الدار البيضاء وذلك خمسة أيام

  .قبل تاريخ الذآرى السنوية
  

  . أسعار بورصة الدار البيضاءجدولويتم اإلعالن على السعر المحدد في 
 مارس 29يتم صرف الفوائد سنويا عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع بالقرض، أي يوم   الفوائد

ن هذا األخير يوم  مارس إذا لم يك29ويتم األداء في يوم العمل الموالي لـ. من آل سنة
مصرف المغرب ينتهي استحقاق فوائد السندات الثانوية عندما يقوم و .عمل بالبورصة
  .وال يسمح بأي تأجيل للفوائد في إطار هذه العملية. بسداد الرأسمال

  . السلفآامال عند انتهاء أجل الثانوي، موضوع هذه العملية، سيتم سداد القرض السندي  العادي ستيفاء اال/االستخماد
 االنقسام أو التقدمة الجزئية ألصول مصرف المغرب خالل مدة  أوفي حالة االندماج

القرض مما يترتب عنه نقل آامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية مستقلة، تنتقل الحقوق 
تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل مصرف الثانوية والواجبات المتعلقة بالسندات 

  . حقوقها وواجباتهاالمغرب في
 موضوع  الثانويةمتنع مصرف المغرب عن الشروع في السداد المبكر للسنداتي  السداد المبكر

  .، وذلك طيلة مدة القرضاإلصدار
  

 بعد حتفظ بحق العمل على إعادة شراء السندات في السوق الثانوي، البنك يإال أن
لمقتضيات القانونية االحصول على موافقة بنك المغرب، شريطة أن تسمح بذلك 

وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ بسنداته حتى . والتشريعية
 إلغاء ال يمكنو. تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على الجدول الزمني للسداد العادي

  . إال بموافقة بنك المغربالتي أعيد شراؤهاالثانوية السندات 
  : 18 الصادرة عن بنك المغرب، المادة G/2010/7طبقا للدورية عدد 

ال يمكن أن يتم السداد المبكر إال بمبادرة من المؤسسة المقترضة وبعد موافقة  -
 بنك المغرب ؛ 

 ال يجب أن يؤدي السداد المبكر إلى أداء المقترض لتعويضات ؛ -
 المقترضة، ثانويا يعتبر سداد الرأسمال والفوائد، في حالة تصفية المؤسسة -

  .مقارنة مع سداد غيره من الديون
  .سابقالثانوية موضوع هذا اإلصدار في سندات إصدار سندات الال يمكن استيعاب   بند االستيعاب التماثلي

  
 مصرف المغرب الحقا سندات جديدة تتمتع بحقوق مماثلة للسندات التي إذا أصدرو

، القيام بعملية فقة حاملي السندات ضرورة طلب موايمكنه دونفبصدد اإلصدار، 
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استيعاب تماثلي لمجموع سندات اإلصدارات المتتالية حتى توحد العمليات المتعلقة 
  .، شريطة أن تنص عقود اإلصدار على ذلكبخدمتها المالية وتداولها

  .يخضع الرأسمال والفوائد إلى مشترط التبعية  السلف رتبة
 القانونية المتعلقة بالمبادئ المحاسبية وال يمس تطبيق هذا المشترط بالنصوص

لتخصيص الخسائر، والتزامات المساهمين وحقوق المكتتبين في الحصول على سداد 
  .هذه األوراق المالية رأسماال وفوائد، حسب الشروط المنصوص عليها في العقد

 المغرب، ال يمكن سداد رأسمال وفوائد السندات الثانوية مصرفوفي حالة تصفية 
وسيتم . وع هذا اإلصدار إال بعد أداء ديون جميع الدائنين ذوي االمتياز أو العاديينموض

موضوع اإلصدار في نفس رتبة أداء غيرها من القروض الثانوية السندات  هذه دداس
 المغرب أو خارجه، بالتناسب داخل المغرب الحقا سواء مصرفالتي يمكن أن يصدرها 
  .مع مبلغها عند االقتضاء

 المغرب، إلى حين السداد الفعلي لمجموع السندات موضوع هذا القرض، مصرفيلتزم   فاظ بالقرض في رتبتهاالحت
بأال يمنح لفائدة سندات ثانوية أخرى قد يصدرها الحقا أية أولوية بشأن رتبة السداد في 

  .حالة التصفية، ما لم يمنح نفس الحقوق للسندات الثانوية موضوع هذا القرض
  بالتاليتكونسفي بورصة الدار البيضاء و" ب"شطر موضوع السندات السيتم تسعير   تسوم السندا

ويرتقب تسعير . موضوع طلب تسجيل في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء
 990149 في مقصورة السندات، تحت الرمز 2011 مارس 24يوم هذه السندات 

  . OB149والشارة 
لقيم، يجب أن يكون المبلغ المخصص له أآبر من ببورصة ا" ب"شطر وحتى يتم سوم ال

  . درهم20.000.000أو يساوي 
 20.000.000ة االآتتاب، إذا آان المبلغ المخصص للشطر أقل من فترعند إقفال و

  .درهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهذا الشطر
 من النظام 22.2.1و. 6.2.1 تينطبقا للمادعبر التسعير المباشر " ب"يتم تسعير الشطر   مسطرة عملية التسعير األول

  .العام لبورصة القيم
في سوق بورصة الدار  حرية لبكالشطر الثانوية موضوع هذا يمكن تداول السندات   تداول السندات

  .البيضاء
  .ثانويةسندات الاللم يفرض أي تقييد في شروط اإلصدار على حرية تداول 

تسجيل العملية لدى بورصة 
  ضاءالدار البي

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار البيضاء هي شرآة البورصة مصرف 
  .المغرب آابيطال

  .يشكل هذا اإلصدار موضوع أي ضمان معينال   ضمان ال
  . تصنيفطلبلم يخضع هذا اإلصدار ألي   التصنيف

ي مصرف المغرب، ريدعمل مجلس مفي انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات، سي  تمثيل حاملي السندات
ن لممارسة مهام منذ افتتاح االآتتاب، على تعيين وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلي

 24علن رسميا هوية هذا الشخص في إطار تصريح صحفي يوم وست. وآيل األعمال
  .2011مارس 

  .القانون المغربي  القانون المطبق
  .ار البيضاءالمحكمة التجارية بالد  محكمة االختصاص 

  
  

   آيفيات االآتتاب– 3المادة 
  

  االآتتاب فترة ♦
  

ويمكن اللجوء  .، متضمن2011 مارس 21 وتنتهي يوم 2011 مارس 17 الخاصة بهذا اإلصدار يوم ة االآتتابفترتفتح 
ر للطلب من شأنه أن يؤدي ة إذا آان الحجم الكبيفتر االآتتاب ابتداء من نهاية اليوم الثاني من هذه الفترةإلى اإلقفال المبكر ل

 المالي، تحت إشراف بورصة الدار تشارويتم اإلقفال المبكر بتوصية من المس. إلى تخصيص ضئيل لفئة من المكتتبين
وينبغي أن يعلم المستشار المالي والمنسق العام بورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولة . البيضاء ومجلس القيم المنقولة

  .ساعة الواحدة بعد الزوالباألمر قبل ال
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  أسعارجدولة االآتتاب في فتر باإلقفال المبكر في نفس يوم اإلقفال المبكر لا خاصا بورصة الدار البيضاء إشعارتنشرو
  .، آما يقوم بذلك صاحب اإلصدار يومين بعد العملية في جريدة لإلعالنات القانونيةالبورصة

  
  . بدون تغييرلعملية المراحل الموالية، المبينة في الجدول الزمني لفي حالة اإلقفال المبكر، تبقى تواريخو
  

 المكتتبون ♦
  

على المستثمرين الخاضعين للقانون المغربي والمعينين آما  -موضوع هذه العملية- الثانوية لسندات األولي لآتتابااليقتصر 
  :يلي 

 بمثابة تنفيذ 2006 فبراير 14لصادر بتاريخ  ا178-05-1 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 178-05-1 عدد الهيئات االئتمانية المنصوص عليها في المادة األولى من الظهير -

 ؛ 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  -

 بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مع مراعاة ، المتعلق)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  -
 ؛ تنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمهاالمقتضيات التشريعية وال

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

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

  
  .وتتم جميع عمليات االآتتاب نقدا، أيا آانت فئة المكتتبين

  
  التحقق من هوية المكتتبين ♦

  
ا أن تحصل على ينبغي عليهوهكذا، . التأآد من انتماء المكتتب إلى إحدى الفئات المحددة أعالهالسندات توظيف هيئة تولى ت
  .استمارةرفقها بت للفئة المعنية، وأن تتبالمكانتماء ثبت التي توثيقة ال
  

  الوثيقة التي يجب إرفاقها  فئة المستثمرين
  : من قرار االعتمادةنسخ  شرآات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

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

ر ذات رأسمال متغير، نموذج بالنسبة لشرآات االستثما -
  .التسجيل في السجل التجاري

 تثمرون الخاضعون للقانون المغربيالمس
توظيف الجماعي في القيم باستثناء شرآات ال(

  )المنقولة

السجل التجاري تتضمن غرض الشرآة مما يبين انتماء نسخة من 
  .المستثمر لهذه الفئة

  
   االآتتاب آيفيات ♦

  
تتراآم عمليات و. مرغوب فيها والشطر طلب أو عدة طلبات اآتتاب مع تحديد عدد السندات اليمكن للمكتتبين صياغة

  .، ويمكن تلبية طلبات المكتتبين حسب طلباتهم وفي حدود السندات المتوفرةاالآتتاب يوميا
  

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

  .قابل للتعديل سنوياأو /بسعر ثابت و، أو غير مدرج/مدرج وقرض  الدخول في اآتتاب يتمتع آل مكتتب بإمكانية
  



8 
 

تلقي أوامر االآتتاب من المستثمرين عبر استمارات االآتتاب القاطعة والنهائية بعد ملئها وتوقيعها يتولى مصرف المغرب 
  . وفق النموذج المرفقمن لدن المكتتبينبصفة صحيحة 

  
يجب أن تحمل آل استمارة اآتتاب توقيع المكتتب أو وآيله وترسل و. ة االآتتابفترب نهائية عند إقفال تصبح أوامر االآتتا

  . التوظيفهيئةإلى 
  

 الوسطاء الماليون ♦
  

  العنوان  التسمية  الوسيط المالينوع 
  ، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء 58-48  مصرف المغرب   للعمليةماعالمنسق المستشار وال

  ، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء 58-48  مصرف المغرب  السندات  المكلفة بتوظيفالهيئة
  ، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء 58-48  مصرف المغرب  الهيئة الممرآزة للعملية

  ، حي اليا، طريق الجديدة، الدار البيضاء18 ماروآلير    المرآزيهيئة اإليداع
  لدىالهيئة المكلفة بتسجيل العملية

  بورصة الدار البيضاء
مصرف المغرب 

 آابيطال
  الدار البيضاء، زنفة بنو هالل، حي راسين، 8

  
   آيفيات دراسة األوامر وعملية التخصيص– 4المادة 

  
 آيفيات التجميع الممرآز لألوامر ♦

  
قرض العملية إصدار بصفته الهيئة الممرآزة لألوامر، يتلقى مصرف المغرب استمارات االآتتاب المملوءة والمتعلقة ب

  .ثانوي موضوع هذا اإلصدارالسندي ال
  

  .إضافة إلى ذلك، تلتزم هيئة التوظيف بعدم قبول أي اآتتاب تلقته هيئة أخرى
  

  :ينبغي على آل مكتتب 
ة االآتتاب، استمارة االآتتاب موقعة بصفة صحيحة نهائية وقاطعة، في ظرف مغلق لدى أن يودع قبل إقفال فتر •

 .هيئة التوظيف
 .وامر االآتتاب مع تعيين عدد السندات المرغوب فيها، ومبلغ االآتتاب والشطر المرغوبيصوغ أمر أو أ •

  
  .بيانا توليفيا لالآتتاباتالهيئة المكلفة باالآتتاب أن تعد يوميا خالل فترة االآتتاب، ينبغي على 

  
  ."ال شيء"ينه إشارة ، يجب إعداد بيان االآتتابات مع تضم ما خالل يوماتآتتاباالوفي غياب 

  
  : على الساعة السادسة مساء 2011رس  ما21يوم يتم و

 إلغاء الطلبات التي ال تحترم شروط وآيفيات االآتتاب المذآورة سالفا ؛ •
 تجميع آل طلبات االآتتاب المقبولة، أي جميع طلبات االآتتاب ما عدا تلك الباطلة ؛ •
 .تخصيص السندات •

  
لهيئة المكلفة بالتوظيف على تجميع آل استمارات االآتتاب اتعمل ، 2011 مارس 21ي يوم عند إقفال فترة االآتتاب، أ

  .وإعداد البيان التوليفي لالآتتابات
  

  األوامرتخصيص ♦
  

 فإذا آان عدد السندات المطلوب أآبر من عدد .تتم تلبية الطلبات المعبر عنها إلى حدود استكمال المبلغ األقصى لإلصدار
  .دة، يتم التخصيص بالتناسب على أساس نسبة التخصيصالسندات الموجو

  
درهم، فال يمكن أن يفوق المبلغ المرسو عليه لألشطار  خمسمائة مليون ورغم أن الحد األقصى المسموح به لكل شطر هو

  .درهم لمجموع اإلصدارخمسمائة مليون معا خمسة ال
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  ".لكمية المطلوبةا/ الكمية المعروضة : "يتم تحديد نسبة التخصيص بالعالقة 

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

وسيتم تخصيص الكسور المتبقية بمعدل سند لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية لطلبات االآتتاب الحاملة . إلى الوحدة األدنى
  .نداتألآبر عدد من الس

  
 درهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة 20.000.000أقل من " أ"عند نهاية فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ المخصص للشطر 

  .بهذا الشطر
  

 درهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة 20.000.000أقل من " ب"عند نهاية فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ المخصص للشطر 
  .بهذا الشطر

  
" ب"أو /و" أ"ي هاتين الحالتين، يتم تخصيص االآتتابات التي تم تلقيها بعد خصم االآتتابات الملغاة من الشطرين ف

الكمية المطلوبة بعد االآتتابات الملغاة من الشطرين / الكمية المعروضة : "بالتناسب على أساس نسبة التخصيص التالية 
  ."ب"أو /و" أ"
  

ي سيتم توزيعها، على أساس قاعدة التناسب المحددة أعاله، رقما صحيحا، يتم تقريب هذا العدد إذا لم يكن عدد السندات الت
وسيتم تخصيص الكسور المتبقية بمعدل سند لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية لطلبات االآتتاب الحاملة . إلى الوحدة األدنى

  .ألآبر عدد من السندات
  

من مبلغ العملية، أي ، أقل "ب"أو /و" أ"بعد خصم االآتتابات الملغاة من الشطرين إذا أصبح عدد السندات التي تم تلقيها، 
 من القانون المتعلقة بشرآات 298، يتم اعتبار االآتتابات آما لم تكن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة  درهم500.000.000

  .05-20المساهمة، حسبما تم تعديله وتتميمه بالقانون عدد 
  

 وامرآيفيات إلغاء األ ♦
  

  . أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر نتائج العملية10األموال للمكتتبين في غضون يجب تسديد ،  الماليةفي حالة فشل العملية
  

  .الهيئة المكلفة بالتوظيفقابال لإللغاء من لدن هذا اإلصدار يكون آل اآتتاب ال يحترم الشروط المبينة في 
  

  تسليم لااألداء وو  التسجيل آيفيات– 5المادة 
  

  االآتتابات أداء آيفيات  ♦
  

حسب الطريقة المعمول بها وفي تاريخ التمتع والمكتتبين ) مصرف المغرب( بين مصدر السندات يتم األداء والتسليم
 مارس 29 تكون السندات قابلة للدفع ناجزة وفي دفعة واحدة ومسجلة باسم المكتتب يوم و.2011 مارس 29مرتقب في ال

2011.  
  

 حل اإلصدارالهيئة م ♦
  

، وهو المكلف بتنفيذ العمليات المتعلقة بالسندات المصدرة في إطار العمليةبصفته الهيئة محل  مصرف المغرب تم تعيين
  .العملية موضوع هذا اإلصدار

  
 تسجيل السنداتعملية  ♦

  
  .التسليم/اءالسندات المخصصة لكل مكتتب في حسابه للسندات في نفس يوم األدتسجيل عند نهاية التخصيص، يتم 

  
  .الهيئة المكلفة بتسجيل العملية هي شرآة البورصة مصرف المغرب آابيطال
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   آيفيات إعالن النتائج – 6المادة 
  

 وآذلك مصرف المغرب 2011 مارس 24 ليوم بورصةر الاسعأتتولى بورصة الدار البيضاء نشر نتائج العملية في جدول 
  .فسهاليوم نإلعالنات القانونية في لفي جريدة 

  
   خصائص التسعير – 7المادة 

  
المصدرة في إطار هذا االقتراض قابلة للتداول في مقصورة " ب"و" أ"مصرف المغرب، الشطر الثانوية لسندات التعتبر 

  .السندات ببورصة الدار البيضاء
  

  2011 مارس 24  تاريخ اإلدراج والتسعير 
  990148" : أ"الشطر   الرمز 

  990149" : ب"الشطر 
  OB148" : أ"الشطر   ارةالش

 OB149" : ب"الشطر 
  التسعير المباشر  مسطرة أول تسعير 

  مصرف المغرب  الهيئة الممرآزة
   آابيطال مصرف المغرب  الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء

  
 الجدول الزمني للعملية  ♦

  
  التاريخ  المرحلة  الترتيب

  08/03/2011  لملف العملية الكاملاء الدار البيضاستقبال بورصة   1
  09/03/2011  إصدار بورصة الدار البيضاء إلعالن الموافقة والجدول الزمني للعملية  2
استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من لدن مجلس   3

  القيم المنقولة
09/03/2011  

  10/03/2011  بورصةر الاسعأ السندي في جدول قرضصدور إعالن إدراج ال  4
  17/03/2011  االآتتاب فترة افتتاح   5
  *18/03/2011  اإلقفال المبكر المحتمل  6
  21/03/2011  االآتتابفترة إقفال   7
   22/03/2011  استقبال بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية   8

  قبل العاشرة صباحا
 اعتماد السندات ♦  9

 ةصبورر الاسعأإعالن نتائج العملية في جدول  ♦
  تسجيل العملية في البورصة ♦

24/03/2011  

  29/03/2011  التسليم /الدفع  10
  
  في حالة اإلقفال المبكر، ال تتغير التواريخ الموالية:  *
  

  8المادة 
  

  .10/03/2011 المؤرخ في 21/11يلغي هذا اإلشعار ويعوض اإلشعار عدد 
  
  

  مديرية عمليات األسواق
  
  
  


