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  2011دجنبر  6الدار البيضاء في 

  155 /11 رقم إشعار
  لبورصةفي ا لالتصاالت،شرآة ميديتيل اقتراض سندات  راجيتعلق بإد

  )ب( و) أ( الشطر 
   2011 ديسمبر 5بتاريخ 21/11 افق لبورصة الدار البيضاء رقم ورأي م

  2011 دجنبر 5بتاريخ   VI/EM/046/2011رقم مجلس القيم المنقولةتأشيرة 
  

العمليةموضوع : األولى المادة  

تنبر   21في    1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم   م      1993ش انون  رق تمم  بق دل  والم ،  المع
  , مكرر 14دة او المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم 45-06و  01-52,  00-29,  96-34

  

الصادر بتاريخ   1268-08عام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم بناءا على مقتضيات النظام ال
 ةداوخاصة الم 2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7

1.1.12.  

 

  عمليةإطار ال •

  لغمب يسندقرض إصدار  إلى لالتصاالتشرآة ميديتيل  لجوء مبدأ على ،2010 يونيو 29خ بتاريالمنعقد  اإلدارة مجلسصادق 
  .سنوات خمس فترة خالل وذلك أآثر أو واحد شطر في صدرت درهم) مليون خمسمائة ين ومليار  (  2 500 000 000اهأقص

 مجلسإلى بمقتضاه يفوض  اقتراحالهذا الغرض، التي سيتم استدعاؤها  العادية، العامة لجمعيةا تصويت إلى يقدم أن المجلس قرر
 خمس درهم، وذلك خالل) مليون مائة مليارين وخمس(  2 500 000 000سندات، في حدود مبلغ أقصاه إصدار صالحيات اإلدارة
  .هذا اإلصدار شروطو أحكام تحديد و أآثر أو واحد شطر في سنوات،

وفي شطر  ه فقط،مداوالتبالشروع، بناء على نتائج  اإلدارة مجلسل ،2010 يونيو 29 تاريخة بعقدالعادية المن العامة الجمعية رخصت
 خمسمائة ين ومليار( 2 500 000 000وذلك في حدود   رادخلإلعمومية  بدعوة مرفق يسندقرض  إصدارفي  ،أآثر أو واحد
لق بشرآات المساهمة عتالم 17 - 95قم  المنصوص عليها في القانون ر ،315 إلى 292 من ادوالمتنفيذا لمقتضيات  درهم،) مليون

  . 20-05 رقم آما تم تعديله أو تتميمه بمقتضى القانون

  .2010 يونيو 29 منتبتدئ  سنوات خمس، اإلدارة مجلسل العادية العامةمعية الجالمخول من طرف  الترخيصتمتد صالحية 

قدره اإلجمالي اإلسمي  بلغي يسندقرض  إصدار ،2010 بردجن 17المنعقد بتاريخ  الشرآة إدارة مجلس قرر ،على هذا األساسو
 .2011 يناير 21 إلى 19 درهم، تم اإلآتتاب بشأنه من 1 200 000 000

في   مجلس اإلدارة قرر، 2010يونيو  29بتاريخ  العادية امةالجمعية الع الصالحيات المخولة له من طرف واليوم، وفي إطار
 وثالثمائة مليون مليار( 1 300 000 000 سميإلا جماليقدره اإلبلغ ي يسندقرض  إصدار ، 2011 نوفمبر 21يوم  ه المنعقدعااجتم
  : يتم تفصيلها آما يليالعملية،  هذه موضوع، )درهم
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 1 300 000 000األقصى هبسعر قابل للمراجعة، مدرج ببورصة الدار البيضاء، يبلغ حد) أ( شطر     القيمة تكون حيثب  
 درهم ؛) 100 000(مائة ألف لكل سند اإلسمية 

القيمة اإلسمية لكل بحيث تكون     1 300 000 000بسعر قار، مدرج ببورصة الدار البيضاء، يبلغ حده األقصى) ب(شطر  
 ؛درهم ) 100 000(سند مائة ألف 

بحيث تكون     1 300 000 000بسعر قابل للمراجعة، غير مدرجة ببورصة الدار البيضاء، يبلغ حدها األقصى) ج(شطر  
 ؛درهم ) 100 000(القيمة اإلسمية لكل سند مائة ألف 

بحيث تكون بحيث تكون    1 300 000 000غير مدرجة ببورصة الدار البيضاء، يبلغ حدها األقصى بسعر قار) د(شطر  
 ؛درهم ) 100 000(القيمة اإلسمية لكل سند مائة ألف 

  .مليار درهم   1 300 000 000 دو  ج و بو  أ لألشطرالمبلغ اإلجمالي ال يتجاوز أن هذا مع مراعاة 

  .المشار إليه أعاله، آما هو موضح في هذه العملية يمجلس اإلدارة المذآور آيفية ومواصفات القرض السندآما حدد 

  أهداف العملية •

 وا ذنموتمل تح  ها، لكنةتتسم بالتحرير والمنافس سوقضمن  في المغرب ةوالالسلكيالسلكية وسائل اإلتصاالت اليوم لقد تطورت 
  .ةمردودية اقتصادي

  الخدمات التقليدية لطلب علىل نمو متسارعها دعميوالتي واالنترنت،  الهاتف النقال إن الدينامية المالحظة بصفة خاصة في قطاع
 .لالستثمار ارئيسي امحرآتعتبر  ،والجديدة

التي تعتني تجارية استراتيجيتها ال بفضلصة فاعال مرجعيا، خا ليميديتشرآة  تصبحعشر سنوات، أ ذمن في السوقبتواجدها 
  .بناءزات التحتية التي تضمن خدمات جيدة في مستوى تطلعات الفي البني هااتواستثمارلزبناء با

  سوق اللجوء إلى ميديتيل شرآة   قررت 2014 -2012 الفترة مليار درهم يهم 2,8بنحو  يقدر برنامج استثمار بتوفرها علىاليوم، و
 :، وذلك من أجل ةصالخا لديونا

التغطية وجودة  خاصة من أجل تقوية 2012برسم السنة المالية  لالستثمارات التمويل الخارجي جزء من تحقيق 
 الشبكة؛

 ؛تجاه المساهمين الديون مند جزء يتسدضمان  
والتوفر على رافعة إضافية  اإلقتراض اللجوء إلى إصدار سنداتعبر  لخارجياالتمويل  مصادر تنويع 

 .تفضيليو قتراض بسعر معقوللإل
 

  درةمصالسندات ال خصائص:  2المادة 
 

  )سندات بسعر قابل للمراجعة مدرجة في بورصة الدار البيضاء( )أ( خصائص الشطر
  

تم تحويلها من  البيضاء، الدار بورصة في مدرجة اتسند  األوراق الماليةنوع 
 ذلك بالتسجيل لدىو، الشكل العيني إلى الشكل الرمزي

 مسجلةو) Maroclear(ماروآلير ع المرآزي يدااإلة هيئ
  .الفروع المرخص لهافي حساب تمسكه 

  سندات لحاملها  الشكل القانوني
  درهم   1 300 000 000  الشطرسقف 

 سند  13 000  الواجب إصدارهااألوراق المالية العدد األقصى 
 درهم  100.000  القيمة اإلسمية لكل سند

 اتسنو 7  )المدة(النضج 
  بإدخال الغاية 2011دجنبر  15إلى  13من   مدة اإلآتتاب

  2011دجنبر  23  التمتعتاريخ 
  2018دجنبر  23  اإلستحقاقتاريخ 

  ألف درهم100 000 أي بالتكافؤ،  تاريخ اإلصدار
بحلول  سنوياتوزيعها يتم والحقا   الفوائد حتسبت  ةالفائدمعدل 

  .الذآرى السنوية تاريخ
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عمل، فتؤدى يوم إن لم يكن  ، ونفسه ليومفي ا ائدوالفتؤدى 
  .في يوم العمل الذي يليه

  نقطة أساسية 110و  80ما بين     عالوة المخاطر
  المعلن الفائدة معدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .قابل للمراجعة سنويا
 هو السعر المرجعي يكوند آل قسيمة، يدسبحلول تاريخ ت

ه شرنآما ي الثانوي المنحنى أساس علىا نقديأسبوعا  52
  .القسيمة سداد تاريخ قبل عمل أيام 5 المغرببنك 
عالوة  ،السعر المرجعي المحصل عليه إلىضاف ت

  .لى السوق األوليعالمخاطر المحددة عند عرض السندات 
 

 نوفمبر 21 المؤرخ في ولألا اإلدارة مجلس تنفيذا لقرار
 في حالة مزايدة الخزينة األولى، وبخصوص السنة ،2011
 المعلن الفائدة فإنه يتم تحديد معدل ،2011 رنوفمب 21 بعد

 أسبوعا 52لسندات الخزينة  الكامل المعدل بالرجوع إلى
آما ينشره بنك  الثانوي المنحنى أساس على تحسب
في اليوم  )اإلنترنت شبكة على أو/و رويترز( المغرب

 على الحصول تاريخ فورا السابق الموالي لمزايدة الخزينة
 بزيادة الصفقة، ة القيم المنقولة لهذهمراقب مجلس تأشيرة
 .نقطة أساسية 110و  80 بين المخاطرة عالوة

  
 المعلن الفائدة معدل يكون األولى، للسنة وعليه، فبالنسبة

 المعلن الفائدة سعر يتحدد% (4,67 و% 4,37 بين
 أسبوعا 52لسندات الخزينة  الكامل المعدل بالرجوع إلى

آما ينشره بنك  ويالثان المنحنى أساس على تحسب
 30 يوم )اإلنترنت شبكة على أو/و رويترز( المغرب
ي نقد أساس على% 3,51 ، أي (*) 2011 نوفمبر

تضاف إليه عالوة  ،%3,57 يتناسب مع السعر المحين
 ).نقطة أساسية 110و  80 المخاطر بين

  2011نونبر  29المزايدة األخيرة تمت بتاريخ (*) 
   الفائدة سعر حساب تاريخ

  
  .الذآرى السنوية بحلول تاريخ سنويا القسيمة تعديليتم
 الدار لبورصة المعلن الفائدة سعر يبلغ األولى، السنة بعد

 أجل في بيطال،آا والتدبير اإليداع صندوق عبر البيضاء
   .الذآرى السنوية بحلول تاريخ بورصة أيام 5 أقصاه

باستعمال  السعر عبر طريقة اإلسقاط الخطي ديتحد  الحساب طريقة
لسندات مستحقة  المكتمل النقطتين اللتين تؤطران النضج

  ). يالنقد األساس(أسبوعا  52  على السداد
 األولوية إعطاءمع  الفرنسي األسلوبحسب  مزايدة  التخصيص طريقة

  .قارال السعر ذات) د(و ) ب( للحصص
  .سنويا   األقساط       أداء

 انتهاء عند امالآ ليميديتشرآة ل السندي القرض سداد سيتم  الرأسمال استيفاء
  .السلف أجل
أصول في  الجزئية المساهمة أو االنقسام االندماج، حالة في

 ملآا نقل عنه يترتب مما القرض مدة خالل ليميديت شرآة
 الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية هيئة لفائدة المالية للذمة

 التي انونيةالق للهيئة تلقائيا بالسندات المتعلقة والواجبات
  .وواجباتها حقوقها في ميديتيلشرآة  محل تحل

  المبكر السداد
  

 للسندات المبكر السداد في الشروع عن ةآشرال تمتنع
  .اإلصدار موضوع

 السوق في السندات شراء إعادة ها فيبحق تحتفظ أنها غير
 تؤثر وال التنظيمية،و التشريعية للمقتضيات طبقا الثانوي،
 االحتفاظ في يرغب الذي المكتتب على الشراء إعادة

 على تأثير ودون العادي االستحقاق تاريخ حتى بسنداته
 التي السندات إلغاء ويتم .العادي للسداد الزمني الجدول
  .شراؤها أعيد

 إصدار سندات في )أ( الشطر سندات استيعاب يمكن ال  التماثلي االستيعاب بند
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  .سابق
 تتمتع جديدة سندات الحقا ليميديت ةآشر أصدرت وإذا

 دون يمكنها ،هاإصدارسيتم  التي للسندات مماثلة بحقوق
 بعملية القيام القديمة، السندات حاملي موافقة طلب ضرورة
 حتى المتتالية اإلصدارات سندات لمجموع تماثلي استيعاب
  .وتداولها المالية بخدمتها المتعلقة العمليات توحد

 للمواد طبقا المباشر التسعير عبر) أ( الشطر سعيرت يتم  األول التسعير عملية مسطرة
  .القيم لبورصة العام النظام من 22.2.1 و  .6.2.1

  السلف تبعية/الرتبة
  
  

 فيما الرتبة نفس من ةآالشر تصدرها التي السندات تكون
 الحالية ة،آالشر ديون من غيرها رتبة نفس في ذاآو بينها،
 طبقا امتيازات أوضمانات ب المرفقة غير المستقبلية، أو

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

  
 تعيين 2011 برنون 21 بتاريخ المنعقد اإلدارة مجلس قرر
 ساحة 4 رقم البيضاء، بالدار القاطن حديد، محمد السيد

 الشطر سندات حاملي عن مؤقتا يالآو بصفته ماريشال،
 في وذلك) د( والشطر ،)ج(ر والشط ،)ب( والشطر ،)أ(

 التي السندات لحاملي ةالعادي ةالعام يةالجمع انعقاد انتظار
 قرار دخول تاريخ أن علما عنهم، الءآو أو يالآو ستعين
 تسندا في تتابإلآا افتتاح تاريخ هو التنفيذ حيز التعيين
  ).د( والشطر ،)ج(والشطر )ب( والشطر ،)أ(ر الشط

  السندات تداول
  

 بورصة سوق في )أ( الشطر من السندات تداول يمكن
 .البيضاء الدار
 حرية على اإلصدار شروطتفرضه   تقييد ةي توجد أال

  ).أ( الشطر سندات تداول
  السندات تسعير

  
 ءالبيضا الدار بورصة في )أ(رالشط سندات تسعير سيتم

 السندات مقصورة في تسجيل طلب موضوع وتكون
 في السندات هذه تسعير يرتقبو. البيضاء الدار ببورصة

 الرمز تحت السندات، مقصورة في 2011 دجنبر  20
 .OB  155 والشارة 990155

في حالة ما إذا آان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين  و
دة مليون درهم، بعد انقضاء م 20، يقل عن )ب(و ) أ(

اإلآتتاب، فإن اإلآتتابات المتعلقة بهذين الشطرين تعتبر 
  .ملغاة

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

  
 )في بورصة الدار البيضاء ةقار مدرجسندات بسعر ( )ب( الشطرخصائص 

 
تم تحويلها من  البيضاء، رالدا بورصة في مدرجة سندات  نوع األوراق المالية

 الشكل العيني إلى الشكل الرمزي، وذلك بالتسجيل لدى
في حساب  ومسجلة) Maroclear(هيئة اإليداع المرآزي 

  .تمسكه الفروع المرخص لها
  سندات لحاملها  الشكل القانوني
  درهم   1 300 000 000  سقف الشطر

 سند  13 000  العدد األقصى األوراق المالية الواجب إصدارها
 درهم  100.000  القيمة اإلسمية لكل سند

 سنوات 7  )المدة(النضج 
  بإدخال الغاية 2011دجنبر  15إلى  13من   مدة اإلآتتاب
  2011دجنبر  23  تاريخ التمتع

  2018دجنبر  23  اإلستحقاقتاريخ 
  ألف درهم 100 000 أي بالتكافؤ،  تاريخ اإلصدار
بحلول  حقا ويتم توزيعها سنوياال  الفوائد تحتسب  معدل الفائدة

  .الذآرى السنوية تاريخ
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نفسه، و إن لم يكن يوم عمل، فتؤدى  في اليوم تؤدى الفوائد
  .في يوم العمل الذي يليه

  نقطة أساسية 120و  90ما بين     عالوة المخاطر
  معدل الفائدة المعلن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).سيتم تحديده بعد اإلآتتاب(ار ق
  

 نوفمبر 21 المؤرخ في ولألا اإلدارة مجلس رتنفيذا لقرا
 في حالة مزايدة الخزينة األولى، وبخصوص السنة ،2011
 المعلن الفائدة فإنه يتم تحديد معدل ،2011 نوفمبر 21 بعد

سنوات  7لسندات الخزينة  الكامل المعدل بالرجوع إلى
آما ينشره بنك  الثانوي المنحنى أساس على تحسب
في اليوم  )اإلنترنت شبكة على وأ/و رويترز( المغرب

 على الحصول تاريخ فورا السابق الموالي لمزايدة الخزينة
 بزيادة الصفقة، مراقبة القيم المنقولة لهذه مجلس تأشيرة
 .نقطة أساسية 120و  90 بين المخاطر عالوة

  
% 5,24 و% 4,94 بين المعلن الفائدة معدل وعليه، يكون

 الكامل المعدل لرجوع إلىبا المعلن الفائدة سعر يتحدد(
 المنحنى أساس على تحسب سنوات 7لسندات الخزينة 

 شبكة على أو/و رويترز( آما ينشره بنك المغرب الثانوي
، % 4,04 ، أي (*) 2011 نوفمبر 30 يوم )اإلنترنت

نقطة  120و  90 تضاف إليه عالوة المخاطر بين
 ).أساسية

  2011 رنونب 29المزايدة األخيرة تمت بتاريخ (*) 
 األولوية إعطاءمع  الفرنسي األسلوبحسب  مزايدة  التخصيص طريقة

  .قارال السعر ذات )د(و ) ب( للحصص
  .سنويا   األقساط       أداء

  الرأسمال استيفاء
  

 انتهاء عند امالآ ليميديتشرآة ل السندي القرض سداد سيتم
  .السلف أجل
أصول في  يةالجزئ المساهمة أو االنقسام االندماج، حالة في

 ملآا نقل عنه يترتب مما القرض مدة خالل ليميديت شرآة
 الحقوق تنتقل مستقلة، قانونية هيئة لفائدة المالية للذمة

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

  المبكر السداد
  
  
  

 للسندات المبكر السداد في عالشرو عن ةآشرال تمتنع
  .اإلصدار موضوع

 السوق في السندات شراء إعادة ها فيبحق تحتفظ أنها غير
 تؤثر وال التنظيمية،و التشريعية للمقتضيات طبقا الثانوي،
 االحتفاظ في يرغب الذي المكتتب على الشراء إعادة

 على تأثير ودون العادي االستحقاق تاريخ حتى بسنداته
 التي السندات إلغاء ويتم .العادي للسداد منيالز الجدول
  .شراؤها أعيد

  التماثلي االستيعاب بند
  
  
  
  
  
 
  

 إصدار سندات في )ب( الشطر سندات استيعاب يمكن ال
  .سابق
 تتمتع جديدة سندات الحقا ميديتل ةآشر أصدرت وإذا

 دون يمكنها ،هاإصدارسيتم  التي للسندات مماثلة بحقوق
 بعملية القيام القديمة، السندات امليح موافقة طلب ضرورة
 حتى المتتالية اإلصدارات سندات لمجموع تماثلي استيعاب
  .وتداولها المالية بخدمتها المتعلقة العمليات توحد

 للمواد طبقا المباشر التسعير عبر) ب(ر الشط تسعير يتم  األول التسعير عملية مسطرة
  .القيم لبورصة العام النظام من 22.2.1 و  .6.2.1

  السلف تبعية/الرتبة
  
  

 فيما الرتبة نفس من ةآالشر تصدرها التي السندات تكون
 الحالية ة،آالشر ديون من غيرها رتبة نفس في ذاآو بينها،
 طبقا امتيازات أوضمانات ب المرفقة غير المستقبلية، أو

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

  السندات حاملي تمثيل
  

 تعيين 2011 برنون 21 بتاريخ المنعقد اإلدارة مجلس قرر
 ساحة 4 رقم البيضاء، بالدار القاطن حديد، محمد السيد

 الشطر سندات حاملي عن مؤقتا يالآو بصفته ماريشال،
 في وذلك )د( والشطر ،)ج(ر والشط ،)ب( والشطر ،)أ(

 التي السندات لحاملي ةالعادي ةالعام يةالجمع انعقاد انتظار
 قرار دخول تاريخ أن علما عنهم، الءآو أو يالآو ستعين
 سندات تتابإلآا افتتاح تاريخ هو التنفيذ حيز التعيين
  ).د(  والشطر ،)ج(والشطر )ب( والشطر ،)أ(ر الشط

  السندات تداول
  

 بورصة سوق في )أ( رالشط من السندات تداول يمكن
 .البيضاء الدار
 حرية على اإلصدار شروطتفرضه   تقييد ةي توجد أال

  ).أ( الشطر سندات تداول
  السندات تسعير

  
 البيضاء الدار بورصة في )ب(رالشط سندات تسعير سيتم

 السندات مقصورة في تسجيل طلب موضوع وتكون
 في السندات هذه تسعير ويرتقب .البيضاء الدار ببورصة

 الرمز تحت السندات، مقصورة في 2011 دجنبر  20
 .OB  156 والشارة 990156

في حالة ما إذا آان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين  و
مليون درهم، بعد انقضاء مدة  20، يقل عن )ب(و ) أ(

اإلآتتاب، فإن اإلآتتابات المتعلقة بهذين الشطرين تعتبر 
  .ملغاة

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

  
 اإلآتتاب آيفيات: 3المادة 

 االآتتاب مدة •
  

  .بإدخال الغاية، 2011 دجنبر 15 و 13 بين ما الفترة في األموال بتوظيف المكلفة الهيئات لدى اإلآتتاب مدة تفتح
 .الثانوي السوق إلى جأيل أن يمكنه السندات اقتناء في يرغب مستثمر لن آأ علما
 المكتتبون •

  
 :  يلي ماآ والمعينين المغربي للقانون الخاضعين المغاربة المستثمرين على العملية هذه موضوع السندات تتابآا يقتصر

لمتعلق ا 2006فبراير  14بتاريخ  1-05-178رقم  الظهير من 14 المادة في المنصوص عليها المالية اتآالشر -
 التشريعية المقتضيات مراعاة مع المشابهة والهيئات االئتمانية بالمؤسسات المتعلق 34-03 القانون رقم راصدبإ

 تنظمها؛ التي االحترازية القواعد ذلكاألنظمة األساسية و آو والتنظيمية
المذآور أعاله مع مراعاة  1-05-178رقم  الظهير منالمشار إليها في المادة األولى  االئتمانية المؤسسات -

 تنظمها؛ التي االحترازية القواعد ذلكاألنظمة األساسية و آو والتنظيمية التشريعية اتالمقتضي
بتاريخ ربيع الثاني  1-93-213 عدد القانون بمثابة الظهير ينظمها التي المنقولة القيم في الجماعي التوظيف هيئات -

 التشريعية المقتضيات مراعاة مع المنقولة القيم في الجماعي التوظيف بهيئات المتعلق )1993سبتمبر 21( 1414
 تنظمها؛ التي االحترازية القواعد ذلكاألنظمة األساسية و آو والتنظيمية

، مع مراعاة التأمين مدونة بمثابة 17-99رقم  القانون ينظمها التي المعتمدة التأمين وإعادة التأمين اتآشر  -
 تنظمها؛ التي االحترازيةاألنظمة والقواعد  مقتضيات

 التي االحترازية القواعد ذلكاألنظمة األساسية و آو والتنظيمية التشريعية المقتضيات مع والتدبير، إليداعا صندوق -
 تنظمها؛

 القواعد ذلكاألنظمة األساسية و آو والتنظيمية التشريعية المقتضيات مراعاة مع والمعاشات التقاعد هيئات -
 تنظمها؛ التي االحترازية

  
 .المكتتبين فئة نتآا أيا نقدا، تتابإلآا عمليات جميع وتتم

  
 المكتتبين هوية من التحقق •

  
 وثيقة من نسخة إرفاق عليهم ينبغي آما .أعاله المحددة الفئات إحدى إلى المكتتب انتماء من دآالتأ التوظيف مجموعة أعضاء يتولى
 .العملية لهذه المعدة اإلآتتاب استمارة في المكتتبين هوية إثبات
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  :يلي مما الوثائق من المكتتبين من فئة لكل الهوية تإثبا وثائق وتتكون
  
  إرفاقها يجب التي الوثيقة   المستثمرين       فئة

 اتآشر باستثناء المغربي، للقانون الخاضعون المستثمرون
  المنقولة القيم في الجماعي التوظيف

 مماثلة وثيقة ةأي أو التجاري السجل في التسجيل نموذج
 لهذه المستثمر انتماء بينتي ثبحي ةآالشر غرض تتضمن
  .الفئة

 :االعتماد قرار من نسخ  المنقولة القيم في الجماعي التوظيف اتآشر
 األوراق لتوظيف المشترآة للصناديق بالنسبة  -

 المحكمة؛ ضبط لدى آتابة اإليداع شهادة المالية،
 متغير، رأسمال ذات االستثمار لشرآات بالنسبة  - 

  .التجاري جلالس في التسجيل نموذج
  

 اإلآتتاب طرق •
  

 عمليات مآتترا .المكتتب والسعر والشطر فيها المرغوب السندات عدد تحديد مع اآتتاب طلبات عدة أو طلب صياغة للمكتتبين يمكن
 السندات حدود وفي طلباتهم حسب المكتتبين طلبات تلبية ويمكن ،اإلآتتاب مبلغ حسب ن،بطال محل تكن لم ماا، يومي اإلآتتاب
  .المتوفرة

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

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

 ملئها بعد والنهائية ةيالقطع باإلآتتا استمارات عبر المستثمرين من اإلآتتاب أوامر تلقي التوظيف مجموعة أعضاء على ينبغي
  .المكتتبين لدن من وتوقيعها

  
 وتتم جميع .يختارها التي التوظيف مجموعة أعضاء أحد إلى وترسل يلهآو أو المكتتب توقيع اآتتاب استمارة لآ تحمل أن يجب

  .السندات بعدد عنها التعبير ويجب نقدا، االآتتاب عمليات
  

  .والسعر المرغوب المرغوب والشطر ،اإلآتتاب ومبلغ المرغوبة، اتدالسن عدد بتحديد تتابباإلآ أوامره/أمره مكتتب لآ يصيغ
  

، اإلآتتاب مدة طيلة الزوال بعد الثالثة والنصف أقصاه أجل في ةيوقطع نهائية اإلآتتاب استمارة يسلم أن مكتتب لآ على وينبغي
  .زةآالممر المؤسسة إلى نقلها يتولى والذي هاختيار من المجموعة لعضو ،لحق الثانيالم موضوع  النموذج حسب

  
 اإلآتتابات وبإلغاء للمجموعة تنتمي ال هيئة أية أنجزتها تتابآا عملية أية قبول بعدم التوظيف مجموعة أعضاء يتعهد لذلك، إضافة
  .أعاله ورةآالمذ والكيفيات الشروط تحترم ال التي

 
 الماليون والوسطاء األموال توظيف مجموعة  •

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

  الرباط
BMCE CAPITAL CONSEIL 63 ، الدار يوسف، موالي شارع 

  البيضاء
 الدار الثاني، الحسن شارع ،BMCE Bank  140  التوظيف مجموعة رئيس

  البيضاء
 الحسن، موالي ساحة المامونية، برج  CDG CAPITAL  التوظيف لمجموعة ركمشا رئيس

  الرباط
 الدار الثاني، الحسن شارع ،BMCE Bank 140  للعملية الممرآزة الهيئة

  البيضاء
 في العملية بتسجيل المكلفة الهيئة

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

  البيضاء
 الحسن، موالي ساحة المامونية، برج CDG CAPITAL بالخدمة المكلف اإلآتتاب محل الهيئة
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  الرباط  السندات لمصدر المالية
  
 

 التخصيص وعملية األوامر دراسة آيفيات : 4المادة 
 

 لألوامر الممرآز التجميع آيفيات •
 أقصاه وفي أجل الخارجية، للتجارة المغربي للبنك ومياي يرسل أن التوظيف مجموعة في عضو على آل ينبغي اإلآتتاب، فترة خالل
  .اليوم طيلة بها توصل اإلآتتابات التي لجميع ومثبت إجماليا بيانا الزوال، بعد الرابعة

  
 الزوال، إلى الهيئة بعد الرابعة الساعة أقصاه أجل وفي 0522.49.29.58 الرقم إلى الفاآس عبر لإلآتتاب اليوم البيان إرسال يجب
  .اإلصدار لعملية ممرآزةال
  

  ".شيء ال" العبارة يحمل اإلآتتاب بيان إرسال يجب اليوم، أثناء اآتتاب وجود عدم حالة وفي
  
المؤسسات  من ترسل آل أن يجب الزوال، بعد الثالثة والنصف الساعة على 2011 دجنبر 15 يوم أي اإلآتتاب، فترة إقفال عند

  .تلقتها التي لإلآتتابات ومثبتا ومفصال نهائيا ياإجمال بيانا الممرآزة للهيئة الموظفة
  

 تنتمي إلى مجموعة ال هيئة نفذتها اآتتاب عملية أية قبول بعدم الخارجية، باعتباره ممرآزا للعملية، للتجارة المغربي البنك يلتزم
  .اإلآتتاب

 
 التخصيص طرق •

  
 إجماليا اإلآتتاب بيانا مجموعة ألعضاء الممرآزة الهيئة ىاإلآتتاب وتوجهيها إل أوامر تجميع يتم اإلآتتاب، فترة إقفال عند

  .باإلآتتابات
  

شطر هو مليار  لكل به المسموح األقصى الحد أن ورغم .لإلصدار األقصى المبلغ استكمال حدود إلى عنها المعبر الطلبات تلبية تتم
 لمجموع درهم مليار وثالثمائة مليون  األربعة شطرلمجموع األ عليه المرسو المبلغ يفوق أن يمكن فال درهم، وثالثمائة مليون 

  .اإلصدار
  
  .لإلصدار األقصى الحد حدود في )ج(و ) أ( الشطرين مع مقارنة أوال )د(و ) ب(الشطرين  تلبية تتم
  
 لإلصدار، األقصى المبلغ يعادل  يفوق أو) د(و) ب( المنجزة برسم الشطرين لإلآتتابات الكلي المبلغ إذا آان اإلآتتاب، فترة إقفال عند
  ). ج(و ) أ(للشطرين  مبلغ أي يخصص فال
  

لإلآتتابات المنجزة برسم  اإلجمالي المبلغ حدود في باألولوية السندات تخصيص يتم لإلصدار، األقصى الحد من أقل المبلغ إذا آان
 السعر نطاق داخل )ج(و) أ( طرين؛ والفارق يتم تخصيصه للش)الحدود اعتبار مع(المحدد  السعر نطاق داخل )د(و) ب( الشطرين
  .درهم 1 300 000 000أي  لإلصدار، األقصى المبلغ حدود وذلك في) الحدود اعتبار مع(المحدد 

  
  .الفرنسي الرسو  حسب األسلوب طريقة حسب ميديتل سندات تخصيص يتم شطر، لكل المخصص المبلغ حدود في
  

 منخفضة، داخل بأسعار العروض التوظيف مجموعة أعضاء يعتمد : ييل الفرنسي آما التخصيص حسب األسلوب طريقة وتتلخص
 للرسو، التوظيف سقف سعر مجموعة أعضاء يحدد ذلك، بعد .اإلصدار مبلغ استكمال حين إلى ،)الحدود اعتبار مع(المقترح  النطاق
  .المعتمدة للطلبات سعر أي بأعلى ف،بهذا السق المعتمدة اإلآتتابات تلبية وتتم .المعتمدة للطلبات سعر أعلى مع يتناسب والذي

  

 المبالغ حدود في المستقبلة آلها اإلآتتابات تخصيص يتم له، المخصص المبلغ من أقل ما شطر في اإلآتتابات مبلغ إذا آان وبالتالي،
 المبلغ من أآبر ما طرلش بالنسبة اإلآتتابات مبلغ آان إذا أما .المعتمدة للطلبات بالنسبة سعر أآبر أي الحدي السعر في المطلوبة

 : حالتان فهناك له، المخصص
 بأقل عنها والمعبر المعتمدة الطلبات لتلبية األولوية تعطى أسعار، بعدة عنها معبرا المعتمدة اإلآتتابات آانت إذا -

 معدل أساس على بالتناسب تخصيص فستكون موضوع األسعار بأعلى عنها المعبر أما تلك. بصفة آاملة األسعار
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  :يلي آما المحدد خصيصالت

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

  .المكتتبين المعتمدين على تطبيقه ويتم المعتمدة للطلبات األعلى للسعر مساويا المعتمد السعر يكون
 
 تلبية تتم ، )الحدود اعتبار مع(المحدد  النطاق داخل واحد بسعر المعتمدة اإلآتتابات عن التعبير تم حالة ما إذا في -

  :يلي المحدد آما التخصيص سعر أساس على بالتناسب، السعر بهذا المعتمدة الطلبات جميع
 

  "المعتمدة المطلوبة الكمية/ المعروضة الكمية"
  
 العدد هذا تقريب يتم صحيحا، عددا أعاله، المحددة التناسب قاعدة أساس على توزيعها، سيتم التي السندات عدد يكن لم إذا
 الحاملة اإلآتتاب لطلبات األولوية إعطاء مع مكتتب، لكل سند بمعدل المتبقية الكسور تخصيص وسيتم .األدنى الوحدة إلى

  .السندات من عدد ألآبر

 تسجل األخيرة ههذ آانت وذلك حتى ولو ) ج(و ) أ(الشطرين  عن باألولوية ) د(و ) ب(الشطرين  تلبية يتم أنه إلى اإلشارة وتجدر
  ).د(و ) ب(للشطرين  بالنسبة المسجلة تلك من أقل اآتتاب أسعار

  
وفي هذه الحلة، يتم تخصيص . مليون درهم، فإن اإلآتتابات بشأنها تعتبر ملغاة 20إذا آان مبلغ األشطر المؤدى عنها يقل عن 

، عن طريق المزايدة حسب األسلوب الفرنسي بين )ب(و ) أ(المستقبلة، مع حذف اإلآتتابات الملغاة برسم الشطرين  اإلآتتابات
  ).د(مع إيالء األولوية للشطر ) د(و ) ج(الشطرين 

    
 ومصدر التوظيف، مجموعة أعضاء عن صحيحة بصفة معينون ممثلون يحضرها التي التخصيص جلسة نهاية في

 مفصال( التخصيص محضر إعداد لخارجيةا للتجارة المغربي البنك يتولى المشارك، والرئيس المجموعة ورئيس السندات،
  ).مشارك ورئيس مجموعة ورئيس ،اآتتاب ومجموعة شطر، ولكل ،اآتتاب فئة لكل

  
الخارجية و أعضاء  للتجارة المغربي من طرف البنك"نهائية و ال رجعة قيها" يتم التصريح و اإلعتراف بأن عملية التخصيص 

  .ع آل األطراف على المحضر المذآورومصدر السندات،  حينما توق التوظيف، مجموعة
 

  األوامر إلغاء آيفيات •
  
 نتائج نشر تاريخ من ابتداء عمل أيام 10 غضون في للمكتتبين األموال وإرجاع اإلآتتابات إلغاء يتم العملية، فشل حالة في

   .العملية
  

  .الخارجية للتجارة المغربي البنك لدن من لإللغاء قابال اإلخبارية، المذآرة في المبينة الشروط يحترم اآتتاب ال يكون آل
  

 السندات تسجيلمسطرة : 5المادة 
  

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

 السندات وتسليم األداء يفياتآ: 6المادة 
 

 والتسليم األداء •
  

  . 2011دجنبر  23أي  التمتع المرتقب  تاريخ وفي بها المعمول لطريقةا حسب والتسليم األداء يتم
  

  ).2011دجنبر  23(اليوم  نفس في المكتتب باسم ومسجلة واحدة دفعة وفي ناجزة للدفع قابلة السندات تكون
  

 .الحساب في ميديتل سندات تسجيل التمتع، تاريخ في الخارجية، للتجارة المغربي البنك يتولى
  
 .التسليم/األداء يوم السندات من حسابه في مكتتب لكل الممنوحة السندات تسجيل يتم التخصيص، ةنهاي عند

 
 اإلصدار محل الهيئة •

  
  .العملية هذه إطار في المصدرة السندات محل الهيئة بصفتها والتدبير آابيطال اإليداع صندوق تعيين تم
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 في المتعلقة بالسندات العمليات جميع لحسابها وينفذ المرآزي اإليداع هيئة ر،ماروآلي لدى ميديتيل البنك هذا سيمثل اإلطار، هذا وفي
  .السندي القرض هذا إصدار إطار

  
  النتائج إعالن آيفيات: 7المادة 

 جريدة في ميديتيل وآذلك شرآة 2011 دجتبر  20 ليوم الصرف سعر جدول في العملية نتائج نشر البيضاء الدار بورصة تتولى
  .2011دجنبر  23أقصاه  أجل في قانونيةال اإلعالنات

  
  التسعير خصائص: 8المادة 

  
 السندات مقصورة في للتداول قابلة االقتراض هذا إطار في المصدرة ) ب(و ) أ(الشطريت  ميديتيل، سندات تعتبر

  .البيضاء الدار ببورصة
  
  )ب(الشطر   )أ(الشطر   

  2011دجنبر  20  المرتقب للتسعير  التاريخ
  990156  990155  داترمز السن
  OB OB 156 155  الرمز

 المباشر التسعير   تسعير            أول مسطرة
  الخارجية للتجارة المغربي البنك  الممرآزة الهيئة
  بورصة آابيطال الخارجية للتجارة المغربي البنك  البيضاء الدار بورصة في العملية بتسجيل المكلفة الهيئة

  
 

  للعملية الزمني الجدول •
 

  اآلجال المراحل  الترتيب
  02/12/2011   الكامل للعملية البورصة للملف استقبال  1
  05/12/2011  للعملية الزمني والجدول الموافقة إلعالن البيضاء الدار بورصة إصدار  2
مجلس  لدن من عليها المؤشر اإلخبارية للمذآرة البيضاء الدار بورصة استالم  3

  القيم المنقولة
05/12/2011  

 سعر جدول في) ب(و ) أ(المتعلق بالشطرين  السندي السلف إدراج إعالن صدور  4
  الصرف لبورصة الدار البيضاء

06/12/2011  

  07/12/2011  نشر مستخرج للمذآرة اإلخبارية في جريدة لنشر اإلعالنات  5
  13/12/2011  اإلآتتاب مدة افتتاح  6
  15/12/2011  إقفال مدة اإلآتتاب  7
قبل  16/12/2011  العملية لنتائج البيضاء الدار رصةبو استقبال  8

  العاشرة صباحا
 السندات اعتماد •  9

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

  

20/12/2011  

 التسليم/الدفع   10
جريدة اإلعالن عن نتائج العملية من طرف شرآة ميديتيل بواسطة  

  لنشر اإلعالنات

23/12/2011  

 

  األسواق عمليات مديرية
  


