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   2012يناير  2الدار البيضاء، بتاريخ 
  

  12/03إشعار عدد 
  متعلق بعملية إدراج سندات اقتراض شرآة إيمولوج في البورصة

  )ب(و) أ(الشطر 
 

  2011دجنبر  30بتاريخ  27/11إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء عدد 
  2011دجنبر  30بتاريخ  VI/EM/050/2011تأشيرة مجلس القيم المنقولة عدد 

 
م         انون رق ة ق ر الشريف الصادر بمثاب تنبر   21في    1-93-211بناءا على مقتضيات الظهي 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
  

  1268-08صادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء الم
أبريل  7الصادر بتاريخ  10- 1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 

  .1.1.12ةوخاصة الماد 2010
  

  موضوع العملية – 1المادة 
  

 إطار العملية •
  

على أن تلجأ الشرآة لقرض سندي بمبلغ إجمالي أقصاه  2011غشت  29نعقد بتاريخ وافق مجلس إدارة شرآة إيمولوج الم
  .سنوات 5درهم تصدرها في شطر واحد أو أآثر وذلك داخل أجل ) سبعمائة مليون( 700.000.000

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

سنوات بإصدار شطر أو عدة أشطار من ) 5(تفويض مجلس اإلدارة الصالحيات الضرورية ليقوم داخل أجل خمس 
  .درهم وتحديد آيفيات هذا اإلصدار) سبعمائة مليون( 700.000.000السندات تخص مبلغا أقصاه 

  
تقرير مجلس اإلدارة، وافق على االقتراح  على 2011شتنبر  14وبعد اطالع الجمع العام العادي المنعقد استثنائيا بتاريخ 

. الذي ُعرض عليه بشأن تنويع مصادر التمويل مما ُيمّكن من تحسين الموارد المالية للشرآة، وذلك بإصدار قرض سندي
لمجلس درهم وفوض  700.000.000أقصاه إجمالي وبناء عليه، قرر الجمع العام للمساهمين إصدار سندات قرض بمبلغ 

  .ات القرض وتحديد آيفياتهإصدار أو أآثر من سندعمل على ال اإلدارة
 14سنوات انطالقا من يوم ) 5(لمجلس اإلدارة صالحا لمدة خمس ي ويكون هذا الترخيص الذي يمنحه الجمع العام العاد

  .2011شتنبر 
  

س اإلدارة المنعقد ، قرر مجل2011شتنبر  14لجمع العام العادي بتاريخ من اوفي إطار تفويض الصالحيات الممنوحة 
درهم يتكون مما ) سبعمائة مليون( 700.000.000إصدار قرض سندي بمبلغ إجمالي إسمي ، 2011دجنبر  28بتاريخ 

  :يلي
دار هذا الشطر ببورصة الإدراج وسيتم . أساسيةنقطة  125بمنحة شمول قابل للتعديل سنويا م سعرب" أ"شطر  -

بالنسبة :  درهم 100.000 هي القيمة اإلسمية لكل سندهم حيث در 700.000.000البيضاء ويهم مبلغا أقصاه 
مستحقة السداد على  الكامل النقدي لسندات الخزينة سعربالرجوع إلى ال المعلن معدل الفائدةللسنة األولى، يتحدد 
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 هأو على موقع/على رويترز و(ي ينشره بنك المغرب ذى الثانوي النأسبوعا المحسوب على أساس المنح 52
 آمنحة مجازفة ؛أساسية نقطة  125، مع إضافة 2012يناير  9يوم ) لكترونياإل

وسيتم إدراج هذا الشطر ببورصة الدار البيضاء ويهم . أساسية نقطة 140بمنحة  شمولبسعر ثابت م" ب"شطر  -
 معدل الفائدةيتحدد : درهم  100.000درهم حيث القيمة اإلسمية لكل سند هي  700.000.000مبلغا أقصاه 

سنوات حسبما ينشره بنك المغرب يوم  5على أساس المنحنى الثانوي لسندات الخزينة مستحقة السداد على  لمعلنا
 آمنحة مجازفة ؛أساسية نقطة  140، مع إضافة 2012يناير  9

قابال للتداول هذا الشطر كون وسي. أساسيةنقطة  125بمنحة  شمولبسعر قابل للتعديل سنويا م" ج"شطر  -
درهم حيث القيمة اإلسمية  700.000.000يهم مبلغا أقصاه سببورصة الدار البيضاء ون يتم إدراجه بالتراضي ول

بالرجوع إلى السعر الكامل المعلن  معدل الفائدةبالنسبة للسنة األولى، يتحدد : درهم  100.000لكل سند هي 
ي ينشره بنك ذمنحنى الثانوي الأسبوعا المحسوب على أساس ال 52النقدي لسندات الخزينة مستحقة السداد على 

آمنحة أساسية نقطة  125، مع إضافة 2012يناير  9يوم ) اإللكتروني هأو على موقع/على رويترز و(المغرب 
 مجازفة ؛

وسيكون هذا الشطر قابال للتداول بالتراضي ولن يتم . أساسيةنقطة  140بمنحة شمول بسعر ثابت م" د"شطر  -
درهم حيث القيمة اإلسمية لكل سند هي  700.000.000وسيهم مبلغا أقصاه إدراجه ببورصة الدار البيضاء 

 5على أساس المنحنى الثانوي لسندات الخزينة مستحقة السداد على المعلن  معدل الفائدةيتحدد : درهم  100.000
 آمنحة مجازفة ؛ أساسيةنقطة  140، مع إضافة 2012يناير  9سنوات حسبما ينشره بنك المغرب يوم 

  
  .درهم 700.000.000سيكون " د"و" ج"، "ب"، "أ"ما أن المبلغ المتراآم لألشطار عل
  

  .تفصيله في هذا اإلشعار آما حدد مجلس اإلدارة المذآور آيفيات وخصائص االقتراض السندي المعني، حسبما يأتي
  

 أهداف العملية •
 

ي لتلبية حاجيات الساآنة الحضرية التي تتزايد يشهد سوق السكن االجتماعي والوسيط حيوية تتميز بارتفاع إنشاء المبان
يجابية للحكومة لمحاربة اإلسياسة الوتتحفز هذه الحيوية بفضل . باستمرار وامتصاص العجز المتراآم في مجال السكن

  .السكن غير الالئق
لف بثمانية مشاريع وبما أنها فاعلة في هذا القطاع منذ أآثر من خمس سنوات، استطاعت شرآة إيمولوج إلى يومه أن تتك

مشاريع تم إتمامها بالكامل وتسويقها، وأربعة ما تزال في طور التسويق، بينما مشروع واحد في مرحلة  3عقارية، من بينها 
  ).مشروع الفردوس(البداية ويخص إنشاء مدينة جديدة بالرباط 

  
  :وبفضل هذا اإلصدار السندي، تسعى الشرآة خصوصا إلى تحقيق ما يلي 

تسديد الدين المتعلق ) 1(تنتج عن دورة االستغالل لتلبية الحاجيات المتعلقة بـل الموارد المالية التي استكما -
تكوين ) 2(مليار درهم، و 395بمبلغ ) بالرباط(باالحتياطي العقاري المقتنى إلنشاء المدينة الجديدة الفردوس 

 مليار درهم؛ 300احتياطي عقاري استراتيجي بميزانية 
 رأس المال العامل التي يستلزمها إنشاء المدينة الجديدة الفردوس؛اجيات من تلبية الح -
 الحفاظ على رصيد إيجابي للخزينة مما يمكن الشرآة من االستفادة من آل فرصة تطوير مشاريع عقارية جديدة؛ -
 .تنويع مصادر التمويل الخارجية للشرآة وامتالك رافعة إضافية لالستدانة بتكلفة معقولة -

  
  

  السندات المصدرة خصائص – 2ادة الم
  

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

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
  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية

  درهم 700.000.000  سقف الشطر 
العدد األقصى لألوراق المالية 

  بصدد اإلصدار
  سند 7.000
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  درهم 100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
  سنوات 5  مدة السلف

  )شاملة للحدين( 2012اير ين 13إلى  2012يناير  10من   فترة االآتتاب
  2012يناير  23  تاريخ التمتع

  2017يناير  23  تاريخ االستحقاق
  درهم 100.000بالتكافؤ، أي   اإلصدار ثمن
يناير  23يتم صرف الفوائد سنويا عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع بالقرض، أي يوم   الفائدة سعر

  .من آل سنة
  . في أول يوم عمل موالي ،إذا صادف يوم عطلة، أو وم نفسهويتم أداء الفوائد في الي

ونظرا للتعديل السنوي لمعدل الفائدة المعلن، يتم احتساب الفوائد على أساس نقدي، أي 
  )]يوم 360/العدد الحقيقي لأليام(× معدل الفائدة المعلن × الرأسمال [

  نقطة أساسية  125  منحة المجازفة
  .سنويال قابل للتعدي  الفائدة المعلن سعر

الكامل النقدي  سعرالفائدة المعلن بالرجوع إلى ال سعربالنسبة للسنة األولى، يتحدد 
أسبوعا المحسوب على أساس المنحنى الثانوي  52لسندات الخزينة مستحقة السداد على 

يناير  9يوم ) اإللكتروني هموقعأو على /على رويترز و(ك المغرب الذي ينشره بن
  .نقطة أساسية آمنحة مجازفة 125، مع إضافة 2012

  
، 2012يناير  10الفائدة المعلن بالنسبة للسنة األولى في أجل أقصاه  سعروتنشر الشرآة 

  .وذلك في جريدة لإلعالنات القانونية
  

مستحقة السداد على المرجعي للسندات  سعروعند آل تاريخ أداء القسيمة، يتم تحديد ال
حسبما ينشره بنك المغرب قبل خمسة أيام عمل  على أساس المنحنى الثانويأسبوعا  52

  .من تاريخ أداء القسيمة
  
 125تعادل المرجعي المحصل عليه بهذه الطريقة منحة مجازفة  معدليضاف إلى الو

  .نقطة أساسية
  .يتم تعديل القسيمة سنويا  الفائدة سعرتاريخ حساب 

 قبلعلى األقل بورصة  أيام 5 ببورصة الدار البيضاءالجديد  سعرويتم اإلعالن عن ال
  . الذآرى السنوية

  .قبل تطبيق التعديلأسعار البورصة الجديد بجدول  سعروسيتم اإلعالن عن ال
يتحدد السعر عبر طريقة اإلسقاط الخطي باستعمال النقطتين اللتين تؤطران النضج   طريقة الحساب

  ).نقدياألساس ال(أسبوعا  52مستحقة السداد على  الخزينة المكتمل لسندات
  بالتناسب مع الطلب  طريقة التخصيص

  .السنويةالذآرى عند سنويا   ئمأداء القسا
  .انتهاء أجل السلفعند   استيفاء الرأسمال

خالل مدة القرض مما إيمولوج في حالة االندماج، االنقسام أو التقدمة الجزئية ألصول 
لة، تنتقل الحقوق والواجبات يترتب عنه نقل آامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية مستق

  .في حقوقها وواجباتهاإيمولوج المتعلقة بالسندات تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل 
  .عن الشروع في السداد المبكر للسندات موضوع اإلصدارإيمولوج تمتنع شرآة   السداد المبكر

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

وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ . القانونية والتشريعية
اد ستخمبسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على الجدول الزمني لال

  .ويتم إلغاء السندات التي أعيد شراؤها. العادي
من النظام  22.2.1و. 6.2.1عبر التسعير المباشر طبقا للمادتين " أ"الشطر يتم تسعير   مسطرة عملية التسعير األول

  .العام لبورصة القيم
  .لم يخضع هذا اإلصدار ألي عملية تصنيف  التصنيف

  .ال يوجد أي ضمان  السدادضمان 
  .في سوق بورصة الدار البيضاء" أ"يمكن تداول سندات الشطر   تداول السندات
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  ".أ"حرية تداول سندات الشطر لأي تقييد  شروط اإلصدار تتضمن ال
في بورصة الدار البيضاء وتكون موضوع طلب تسجيل " أ"سيتم تسعير سندات الشطر   السندات تسعير

يناير  18ويرتقب تسعير هذه السندات في . في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء
ويشترط في . OB157والشارة  990157في مقصورة السندات، تحت الرمز  2012

" أ"التسعير ببورصة الدار البيضاء أن يكون مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 
  .درهم 20.000.000يفوق أو يساوي " ب"و
أقل " ب"و" أ"عند إقفال مدة االآتتاب، إذا آان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين و

  .ريندرهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهذين الشط 20.000.000من 
  

  )سندات بسعر ثابت مدرجة في بورصة الدار البيضاء" (ب"خصائص سندات الشطر 
  

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 

  .المرخص لها الفروع
  سندات لحاملها  الطبيعة القانونية

  درهم 700.000.000  سقف الشطر 
العدد األقصى لألوراق المالية 

  بصدد اإلصدار
  سند 7.000

  درهم 100.000  القيمة اإلسمية للوحدة
  سنوات 5  السلفمدة 

  )شاملة للحدين( 2012يناير  13إلى  2012يناير  10من   فترة االآتتاب
  2012يناير  23  لتمتعتاريخ ا

  2017يناير  23  تاريخ االستحقاق
  درهم 100.000بالتكافؤ، أي   اإلصدار ثمن
يناير  23يتم صرف الفوائد سنويا عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع بالقرض، أي يوم   الفائدة سعر

  .من آل سنة
  . دف يوم عطلةويتم أداء الفوائد في اليوم نفسه أو في أول يوم عمل موالي، إذا صا

وال يسمح بأي . وينتهي استحقاق فوائد السندات عندما تقوم الشرآة بسداد الرأسمال
  .تأجيل للفوائد في إطار هذه العملية

  .نقطة أساسية 140  منحة المجازفة
  سعر ثابت   الفائدة المعلن سعر

ستحقة السداد الفائدة المعلن بالرجوع إلى المنحنى الثانوي لسندات الخزينة م سعريتحدد 
نقطة  140، مع إضافة 2012يناير  9سنوات حسبما ينشره بنك المغرب يوم  5على 

  .أساسية آمنحة مجازفة
، 2012يناير  10الفائدة المعلن بالنسبة للسنة األولى في أجل أقصاه  سعروتنشر الشرآة 

  .وذلك في جريدة لإلعالنات القانونية
  .بالتناسب مع الطلب  طريقة التخصيص

  .سنويا عند الذآرى السنوية  أداء القسائم
  .عند انتهاء أجل السلف  استيفاء الرأسمال

في حالة االندماج، االنقسام أو التقدمة الجزئية ألصول إيمولوج خالل مدة القرض مما 
يترتب عنه نقل آامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية مستقلة، تنتقل الحقوق والواجبات 

  .دات تلقائيا للهيئة القانونية التي تحل محل إيمولوج في حقوقها وواجباتهاالمتعلقة بالسن
  .تمتنع شرآة إيمولوج عن الشروع في السداد المبكر للسندات موضوع اإلصدار  السداد المبكر

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

وال تؤثر إعادة الشراء على المكتتب الذي يرغب في االحتفاظ . ةالقانونية والتشريعي
د ستخمابسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على الجدول الزمني لال

  .ويتم إلغاء السندات التي أعيد شراؤها. العادي
من النظام  22.2.1و. 6.2.1عبر التسعير المباشر طبقا للمادتين " أ"يتم تسعير الشطر   مسطرة عملية التسعير األول
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  .العام لبورصة القيم
  .لم يخضع هذا اإلصدار ألي عملية تصنيف  التصنيف

  .ال يوجد أي ضمان  ضمان السداد
  .في سوق بورصة الدار البيضاء" ب"يمكن تداول سندات الشطر   تداول السندات

  ".ب"حرية تداول سندات الشطر لوط اإلصدار أي تقييد شر تتضمن ال
في بورصة الدار البيضاء وتكون موضوع طلب " ب"سيتم تسعير سندات الشطر   السندات تسعير

ويرتقب تسعير هذه السندات في . تسجيل في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء
. OB158لشارة وا 990158في مقصورة السندات، تحت الرمز  2012يناير  18

ويشترط في التسعير ببورصة الدار البيضاء أن يكون مجموع المبالغ المخصصة 
  .درهم 20.000.000يفوق أو يساوي " ب"و" أ"للشطرين 

أقل من " ب"و" أ"عند إقفال مدة االآتتاب، إذا آان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 
  .هذين الشطريندرهم، يتم إلغاء االآتتابات المتعلقة ب 20.000.000

  
  آيفيات االآتتاب – 3المادة 

  
 فترة االآتتاب  •

  
  .، شاملة للحدين2012يناير  13إلى  10الفترة ما بين من تفتح فترة االآتتاب لدى الهيئات المكلفة بتوظيف األموال 

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

  
 المكتتبون •

  
  :تصر اآتتاب السندات موضوع هذه العملية على المستثمرين الخاضعين للقانون المغربي والمعينين آما يلي يق

بمثابة تنفيذ  2006فبراير  14الصادر بتاريخ  178- 05-1من الظهير عدد  14الشرآات المالية الواردة في المادة  -
لمشابهة مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلق بالمؤسسات االئتمانية والهيئات ا 03-34القانون رقم 

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

 التي تنظمها؛ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية
الصادر في  213-93-1هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي ينص عليها الظهير بمثابة القانون عدد  -

، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مع مراعاة )1993سبتمبر  21( 1414ربيع الثاني 
 القواعد االحترازية التي تنظمها؛المقتضيات التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك 

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

ك القواعد االحترازية التي التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلصندوق اإليداع والتدبير، مع مراعاة المقتضيات  -
 ؛تنظمه

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

  
  .وتتم جميع عمليات االآتتاب نقدا، أيا آانت فئة المكتتبين

  
 المكتتبينالتحقق من هوية  •

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

  .من وثيقة إثبات هوية المكتتبين في استمارة االآتتاب المعدة لهذه العملية
  

  : لمكتتبين مما يليآل فئة من االتي يجب إيداعها فيما يخص  وتتكون وثائق إثبات الهوية
  
  الوثيقة التي يجب إرفاقها  فئة ال

تضمن غرض الشرآة ينموذج التسجيل في السجل التجاري المستثمرون الخاضعون للقانون المغربي، باستثناء شرآات 
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  .مما يبين انتماء المستثمر لهذه الفئة  التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 
الخاضعة  المنقولة شرآات التوظيف الجماعي في القيم

  للقانون المغربي
  :من قرار االعتماد ةنسخ

، شهادة اإليداع لدى للتوظيفبالنسبة للصناديق المشترآة 
 آتابة ضبط المحكمة؛

بالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأسمال متغير، نموذج 
  .التسجيل في السجل التجاري

  
  طرق االآتتاب  •

  
تتراآم . المكتتب سعرات اآتتاب مع تحديد عدد السندات المرغوب فيها والشطر واليمكن للمكتتبين صياغة طلب أو عدة طلب

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

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

  
  .أو غير مدرج/أو متغير، مدرج و/ثابت و معدليتمتع آل مكتتب بإمكانية الدخول في االآتتاب في القرض ب

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

  .ب النموذج المرفق، حسملئها وتوقيعها من لدن المكتتبين
  

وتتم . يجب أن تحمل آل استمارة اآتتاب توقيع المكتتب أو وآيله وترسل إلى أحد أعضاء مجموعة التوظيف التي يختارها
  .جميع عمليات االآتتاب نقدا، ويجب التعبير عنها بعدد السندات

  
  .تاب، والشطر المرغوبات المرغوبة، ومبلغ االآتديصوغ آل مكتتب أوامره لالآتتاب بتحديد عدد السن

  
، في أجل أقصاه الرابعة بعد الزوال طيلة فترة االآتتابوالنهائية قاطعة الوينبغي على آل مكتتب أن يسلم استمارة االآتتاب 

  .، لعضو المجموعة من اختياره والذي يتولى نقلها إلى المؤسسة الممرآزةحسب النموذج المرفق
  

توظيف بعدم قبول أية عملية اآتتاب أنجزتها أية هيئة ال تنتمي للمجموعة وبإلغاء إضافة لذلك، يتعهد أعضاء مجموعة ال
  .االآتتابات التي ال تحترم الشروط والكيفيات المذآورة سابقا

  
 مجموعة توظيف األموال والوسطاء الماليون •

  
 اءمجموعة التوظيف والوسط

  ونالمالي
  العنوان  التسمية

 BMCE CAPITAL  المستشار والمنسق العام
CONSEIL  

  ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء63

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

  الدار البيضاء ، شارع الحسن الثاني،BMCE Bank 140  الهيئة الممرآزة للعملية 
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في 

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

الهيئة محل االآتتاب المكلفة بالخدمة 
  المالية لمصدر السندات 

BMCE Bank 140شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء ،  

  
  راسة األوامر وعملية التخصيصآيفيات د – 4المادة 

  
 آيفيات التجميع الممرآز لألوامر •
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خالل فترة االآتتاب، ينبغي على آل عضو في مجموعة التوظيف أن يرسل يوميا للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وفي 
  .ليومأجل أقصاه الخامسة بعد الزوال، بيانا إجماليا وتوليفيا لجميع االآتتابات التي توصل بها طيلة ا

  
وفي أجل أقصاه الساعة الخامسة بعد الزوال،  0522.49.29.58لالآتتاب عبر الفاآس إلى الرقم  ييجب إرسال البيان اليوم

  .للهيئة الممرآزة لعملية اإلصدار
  

  ".ال شيء"اليوم، يجب إرسال بيان االآتتاب يحمل العبارة  طيلةوفي حالة عدم وجود اآتتاب 
  

عضو من مجموعة  رسل آليعلى الساعة الخامسة بعد الزوال، يجب أن  2012يناير  13ب، أي يوم عند إقفال فترة االآتتا
  .ا لالآتتابات التي تلقتهاتوليفيف للهيئة الممرآزة بيانا إجماليا نهائيا ومفصال ويوظتال
  

  .لى مجموعة االآتتابإيلتزم البنك المغربي للتجارة الخارجية بعدم قبول أية عملية اآتتاب نفذتها هيئة ال تنتمي 
  

 طرق التخصيص •
  

، حسب االآتتابات التي قدمها أعضاء مساءابتداء من الساعة السادسة عند إقفال فترة االآتتاب، يتم تخصيص السندات 
  : يتمالسادسة مساء سوبالتالي فبعد . مجموعة التوظيف

 تلك التي تقرر بطالنها؛المقبولة، أي جميع طلبات االآتتاب باستثناء  أوامر االآتتابآل تجميع  -
 .التخصيص حسب الطريقة المفصلة تلوه -

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

درهم، فال يمكن أن يفوق المبلغ ) 700.000.000(سبعمائة مليون موح به لكل شطر هو ورغم أن الحد األقصى المس
  .لمجموع اإلصدار درهم) 700.000.000(سبعمائة مليون المرسو عليه لألشطار األربعة معا 

  
  ."الكمية المطلوبة/الكمية المعروضة": تتحدد نسبة التخصيص بالعالقة 

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

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

  
درهم، فال يمكن أن يفوق المبلغ ) 700.000.000(بعمائة مليون ورغم أن الحد األقصى المسموح به لكل شطر هو س

  .درهم لمجموع اإلصدار) 700.000.000(المرسو عليه لألشطار األربعة معا سبعمائة مليون 
  

درهم، يتم إلغاء  20.000.000، عند إقفال مدة االآتتاب، أقل من "ب"و" أ"إذا آان مجموع المبالغ المخصصة للشطرين 
  .المتعلقة بهذين الشطريناالآتتابات 

، بالتناسب على "ب"و " أ"وفي هذه الحالة، يتم تخصيص االآتتابات المستقَبلة، بعد خصم االآتتابات الباطلة للشطرين 
  : أساس نسبة التخصيص التالية 

  ".ب"و " أ"الكمية المطلوبة بعد خصم اآتتابات الشطرين /الكمية المعروضة "
  

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

  .ألآبر عدد من السندات
  

ثلون معينون بصفة صحيحة من لدن آل واحد من أعضاء مجموعة وفي ختام حصة التخصيص التي يحضرها مم
التوظيف، وُمصدر السندات، ورئيس المجموعة والرئيس المشارك، يحرر البنك المغربي للتجارة الخارجية محضر 

مفصال عن آل فئة اآتتاب، وآل شطر وآل عضو مجموعة التوظيف، وآل رئيس مجموعة وآل رئيس (التخصيص 
  .)مشارك
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من قبل رئيس المجموعة والرئيس المشارك ومصدر " نهائي وال رجعة فيه"التصريح واالعتراف بأن التخصيص ويتم 
  .السندات، فور توقيع آل واحد منهم على المحضر المذآور

  
 آيفيات إلغاء األوامر •

  
، قابال لإللغاء قيم المنقولةالمؤشر عليها من لدن مجلس ال يكون آل اآتتاب ال يحترم الشروط المبينة في المذآرة اإلخبارية

  .أعضاء مجموعة التوظيفمن لدن 
  

  تسجيل العملية – 5المادة 
  

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

  
  .التسليم/ي حساب سندات يوم الدفععند نهاية التخصيص، يتم تسجيل السندات المخصصة لكل مكتتب ف

  
  األداء وتسليم السندات آيفيات – 6المادة 

  
 السندات وتسليم الدفع •

  
  .2012يناير  23رتقب يوم والتسليم حسب الطريقة المعمول بها وفي تاريخ التمتع الم دفعيتم ال

  
  .2012يناير  23اليوم، أي  تكون السندات قابلة للدفع ناجزة وفي دفعة واحدة ومسجلة باسم المكتتب في نفس

  
  .في الحسابإيمولوج يتولى البنك المغربي للتجارة الخارجية، في تاريخ التمتع، تسجيل سندات 

  
 الهيئة محل اإلصدار •

  
  .الهيئة محل السندات المصدرة في إطار هذه العملية البنك المغربي للتجارة الخارجية بصفتهتم تعيين 

  
وينفذ لحسابها جميع العمليات المتعلقة  ،لدى ماروآلير، هيئة اإليداع المرآزي إيمولوجلبنك وفي هذا اإلطار، سيمثل هذا ا

  .بالسندات في إطار إصدار هذا القرض السندي
  

  النتائجنشر  – 7المادة 
  

يدة في جرإيمولوج وآذلك  2012يناير  18تتولى بورصة الدار البيضاء نشر نتائج العملية في جدول أسعار البورصة ليوم 
  .2012يناير  24إلعالنات القانونية في أجل أقصاه ل

  
  خصائص التسعير – 8المادة 

  
قابلة للتداول في مقصورة السندات وحدها الالمصدرة في إطار هذا االقتراض " ب"و" أ"الشطر  إيمولوج منسندات  دتع

  .ببورصة الدار البيضاء
  

  "ب"الشطر   "أ"الشطر   الفئة
  2012يناير  18   تاريخ اإلدراج والتسعير

  990158  990157  رمز السندات 
  OB157 OB158  الشارة

  التسعير المباشر   ولاأل تسعيرالمسطرة 
  البنك المغربي للتجارة الخارجية  الهيئة الممرآزة

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية لدى 
  البنك المغربي للتجارة الخارجية آابيطال بورصة  بورصة الدار البيضاء
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 ول الزمني للعملية الجد •

  
  في أجل أقصاه  المرحلة

  30/12/2011  استقبال البورصة لملف العملية الكامل
  30/12/2011  إصدار بورصة الدار البيضاء إلعالن الموافقة والجدول الزمني للعملية

استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من لدن مجلس القيم 
  المنقولة

30/12/2011  

، في جدول أسعار بورصة "ب"و" أ"صدور إعالن إدراج السندات في إطار الشطرين 
  .الدار البيضاء

02/01/2012  

  10/01/2012  افتتاح فترة االآتتاب 
  13/01/2012  إقفال فترة االآتتاب

  16/01/2012  استقبال بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية 
  قبل العاشرة صباحا

 داتالسنتسعير  •
 إعالن نتائج العملية في جدول أسعار البورصة •
  تسجيل العملية في البورصة •

18/02/2012  

  23/01/2012  التسليم /الدفع
  

 
  عمليات األسواقمديرية 


