
  
  2013 ماي 24 الدارالبيضاء

  
  13/51إشعار رقم 
  في البورصة وفابنك للتجاريالمتعلق بإدراج السندات التابعة 
   )ب(و) أ(الشريحة 

  
  2013مايو  03بتاريخ  03/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  2013مايو  03بتاريخ  VI/EM/007/2013تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 
  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية نسخة( 

  
م      1993شتنبر  21في   1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم   انون  رق تمم  بق دل  والم -00,  34-96،  المع

  , مكرر 14دة او المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم 45-06و  01-52,  29
  

يوليوز  7الصادر بتاريخ   1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
  .منه 12.1.1وخاصة المادة  2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10- 1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008

 
  :قرر مايلي 

 موضوع العملية  : 1لمادة ا
 

  إطار العملية  إطار العملية    ♦♦
 

أن يطلب من الجمع العام العادي للمساهمين اإلذن له بإصدار  2012أآتوبر  15لقد قرر مجلس اإلدارة الذي عقد اجتماعه بتاريخ 
اإلصدار بعمالت أو درهم أو مقابل قيمته، وقت اتخاذ القرار ب) 8 000 000 000(بمبلغ اسمي أقصاه ثمانية ماليير اقتراض سندي 

وحدات نقدية أخرى تحدد بالرجوع إلى عدة عمالت، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الجمع العام وبتفويض آل الصالحيات 
؛ مع االقتراض السندي حصر بنود وشروط هذا) ii(صدار السندي مرة واحدة أو عدة مرات وهذا اإلالقيام ب) i(لمجلس اإلدارة من أجل 

  . 2009أآتوبر  27يد على أن هذا اإلذن سيلغي وسيعوض اإلذن الذي منحه الجمع العام بتاريخ التأآ
، بعد االطالع على تقرير مجلس اإلدارة، بأن يصدر 2012نونبر  23سمح الجمع العام العادي المنعقد بشكل غير عادي بتاريخ 

أو خارجه، لمدة خمس /أو التعسير في المغرب و/و بدونه والتجاري وفابنك، مرة واحدة أو عدة مرات، بعرض عمومي لإلدخار أ
، سواء داخل المغرب أو في الخارج، بكل العمالت أو الوحدات النقدية 2017نونبر  23سنوات ابتداء من تاريخ الجمع وتنتهي في 

بلغ اسمي أقصاه ثمانية ماليير المحددة بالرجوع إلى عدة عمالت، سندات تابعة أو غير تابعة، مشمولة أو غير مشمولة بضمانات، بم
درهم أو مقابل قيمته، وقت اتخاذ القرار باإلصدار بعمالت أو وحدات نقدية أخرى تحدد بالرجوع إلى عدة ) 8 000 000 000(

  .عمالت
  .2009أآتوبر  27يلغي هذا اإلذن ويعوض اإلذن الذي منحه الجمع العام بتاريخ 

سنوات ابتداء من  5لمجلس اإلدارة الصالحيات الضرورية بغرض القيام لمدة  2012نونبر  23فوض نفس الجمع العام المنعقد بتاريخ 
، بناء على قراراته وحده وفي الفترات وحسب الشروط والكيفيات التي يعتبرها مناسبة 2017نونبر  23تاريخ هذا الجمع وحتى 

حصر طبيعة ومجموع آيفيات وخصائص آل إصدار، بما والواردة في عقد إصدار، بإصدار واحد أو عدة إصدارات لهذه السندات و
في ذلك عند االقتضاء تقرير الطبيعة التابعة أو غير التابعة لهذه السندات وتقرير منح ضمانة للسندات الواجب إصدارها، وعموما إبرام 

  . ءات المطلوبة وعموما القيام بالالزمأية اتفاقيات وأية عقود مع أية أبناك وأية أجهزة، واتخاذ آافة التدابير وإتمام آافة اإلجرا
  

، بمقتضى الصالحيات التي منحه إياها الجمع العام العادي المنعقد بشكل غير عادي 2013فبراير  19إن مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
، ومنح 2013سنة درهم، خالل ) 3 000 000 000(، قرر إصدار اقتراض سندي تابع بمبلغ أقصاه ثالثة ماليير 2012نونبر  23في 

  : الصالحيات الضرورية للسيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام، من أجل
 تحديد تواريخ إصدار السندات؛  -
 تحديد تاريخ التمتع بالسندات الواجب إصدارها؛  -
 تحديد سعر فائدة السندات وآيفيات أداء الفوائد؛  -



بقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية وخاصة تعيين وآيل مؤقت تحديد آيفيات ضمان حفظ حقوق الدائنين السنديين وذلك ط -
 يمثل آتلة الدائنين السنديين؛

 التوقيع على المذآرة اإلخبارية الواجب إخضاعها لتأشيرة مجلس القيم المنقولة بالنسبة لهذه العملية؛  -
 . وعموما أآثر، اتخاذ آل إجراء مفيد وإبرام آل اتفاق إلنجاح اإلصدارات المرتقبة -

  
، قرر السيد محمد الكتاني، 2013فبراير  19، وبمقتضى تفويض السلط المذآور لمجلس اإلدارة المجتمع في 2013مايو  03بتاريخ 

  : رئيس مجلس اإلدارة، إطالق سند اقتراضي تابع تبرز خصائصه آما يلي
 درهم؛  1 250  000 000: المبلغ  -
 سنوات؛  5: أجل االستحقاق -
 ؛ 2013مايو  17إلى  14من : فترة االآتتاب -
 ؛ 2013مايو  27: تاريخ التمتع -
 : معدل اإلطالق -
سنوات المحتسب على أساس  5يحدد سعر الفائدة الظاهر إشارة إلى سعر ( % 5,60يساوي  سعر قار: شريحة أ مسعرة  -

رفع هذا السعر  سيتم. % 4,85الذي ينشره بنك المغرب، أي  2013أبريل  26المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 
  ؛)نقطة أساسية 75بمكافأة على المخاطر قدرها 

الذي يحدد إشارة ) السعر النقدي(أسبوعا  52سعر الفائدة الظاهر هو سعر ( سعر قابل للمراجعة سنويا: شريحة ب مسعرة  -
سيتم رفع هذا السعر  .% 4,26الذي ينشره بنك المغرب، أي  2013أبريل  26إلى المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 

  ؛)خالل السنة األولى % 5,01نقطة أساسية، أي  75بمكافأة على المخاطر قدرها 
سنوات المحتسب على  5يحدد سعر الفائدة الظاهر إشارة إلى سعر ( % 5,60يساوي  سعر قار: شريحة ج غير مسعرة  -

سيتم رفع هذا . % 4,85نشره بنك المغرب، أي الذي ي 2013أبريل  26أساس المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 
  ؛)؛ )نقطة أساسية 75السعر بمكافأة على المخاطر قدرها 

الذي يحدد ) السعر النقدي(أسبوعا  52سعر الفائدة الظاهر هو سعر ( سعر قابل للمراجعة سنويا: شريحة د غير مسعرة  -
سيتم رفع هذا . % 4,26الذي ينشره بنك المغرب، أي  2013 أبريل 26إشارة إلى المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 

  ؛)خالل السنة األولى % 5,01نقطة أساسية، أي  75السعر بمكافأة على المخاطر قدرها 
  
وسيتم أداؤها في . مايو من آل سنة 27سنويا في تاريخ ذآرى التمتع باالقتراض، أي في  ستؤدى الفوائد: آيفيات أداء الفوائد -

ستتوقف فوائد السندات . مايو إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل البورصة 27أو في يوم عمل البورصة األول الموالي ل  نفس اليوم
ال يمكن ترحيل أية فوائد في . التابعة عن السريان ابتداء من تاريخ الشروع في تسديد رأس المال من طرف التجاري وفابنك

  إطار هذه العملية؛ 
في حالة آان عدد السندات المطلوب يفوق عدد السندات . ى الطلبات المعبر عنها حتى يتم بلوغ سقف اإلصدارستلب: آيفيات المنح  -

 . المتوفرة، فسيتم المنح بالنسبة، على أساس سعر المنح
بعة درهم فإن المبلغ الذي ترسو عليه الشرائح األر 1 250 000  000حتى وإن آان السقف المسموح به بالنسبة لكل شريحة هو  -

 .  درهم لمجموع اإلصدار 1 250 000  000مجتمعة ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يتجاوز 
 ".الكمية المطلوبة/الكمية المعروضة : "سيتم تحديد سعر المنح بناء على العالقة بين

دد السندات هذا في الوحدة إن لم يكن عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحددة أعاله عددا آامال، فسيتم جبر ع -
 .وسيتم منح المفككات تدريجيا بحسب سند واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلبات. األدنى

في انتظار عقد الجمع العام للدائنين السنديين، سيقوم مجلس إدارة التجاري وفابنك بمجرد افتتاح االآتتاب : تمثيل آتلة السندات -
سيتم إخبار العموم بهوية الشخص المذآور بواسطة . ن األشخاص المؤهلين لممارسة مهام وآيل أعمالبتعيين وآيل مؤقت ضم

 .  2013مايو  27بالغ صحفي بتاريخ 
  

  .  درهم 1 250 000 000المبلغ الذي ترسو عليه الشرائح األربعة مجتمعة ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يتجاوز 
  

المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي آما يرد ذآرهم في المذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من  هذا اإلصدار مخصص للمستثمرين
  . طرف مجلس القيم المنقولة

  
المتعلق بالشرآات  95/17من القانون رقم  298في حالة تعدد اإلصدارات، يعتبر آل إصدار آاقتراض سندي بناء على المادة 

    . ، يتعين اآتتابه آليا05/20مقتضى القانون رقم المجهولة، آما تم تعديله وتتميمه ب
  
    أهداف العملية أهداف العملية   ♦♦

  
  : يواصل التجاري وفابنك وضع استراتيجيته التنموية

 على المستوى الدولى، خاصة من خالل تعزيز حضوره في المغرب العربي وتنمية أنشطته في إفريقيا الوسطى والغربية؛  -
اك، وتمويل المشاريع الكبرى للمملكة وتمويل البيع بالتقسيط بواسطة قروض في السوق الوطني عن طريق تنمية االستبن -

 . المشترين وتجهيز األسر
  



  : يهدف هذا اإلصدار أساسا إلى
 تعزيز األموال الذاتية التنظيمية الحالية وبالتالي، تعزيز نسبة المالءمة المالية للتجاري وفابنك؛  -
  . تمويل التنمية الدولية والوطنية للبنك -
  

، بعملية زيادة رأسمال الشرآة بمبلغ أقصاه 2013أبريل  02في نفس هذا اإلطار، أذن الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 
آأبعد تقدير من ربيحة السنة  %50درهما، مكافأة اإلصدار مضمنة، عن طريق االقتراح على آل مساهم خيار أداء  905 593 887

  . إلى يومه، فهذه العملية هي في طور اإلنجاز. لتجاري وفابنكفي شكل أسهم ا 2012المالية 
  

مخطط محاسبية وفقا ل، إصدار السندات التابعة هذا ضمن األموال الذاتية التكميلية للبنك من خالل األموال التي تم جمعها تصنف
  .االئتمان مؤسسات

  
    بنية العرض بنية العرض   ♦♦

  
يقدر المبلغ اإلجمالي للعملية ب . درهم 100 000مة إسمية قدرها سندا تابعا بقي 12 500يرتقب التجاري وفابنك إصدار 

  : يوزع آالتالي) مليار ومائتين وخمسين مليون درهم(درهم  1 250 000 000
  
درهم وبقيمة اسمية  1 250 000 000بسعر ثابت، مسعرة في بورصة الدار البيضاء ويحدد سقفها في مبلغ ب " أ"الشريحة  -

 درهم؛  100 000قدرها 
درهم  1 250 000 000بسعر قابل للمراجعة سنويا، مسعرة في بورصة الدار البيضاء ويحدد سقفها في مبلغ ب " ب"الشريحة  -

 درهم؛   100 000وبقيمة اسمية قدرها 
درهم وبقيمة اسمية  1 250 000  000بسعر ثابت، غير مسعرة في بورصة الدار البيضاء ويحدد سقفها في ب " ج"الشريحة  -

 درهم؛  100 000قدرها 
 1 250  000 000بسعر قابل للمراجعة سنويا، غير مسعرة في بورصة الدار البيضاء ويحدد سقفها في مبلغ ب " د"الشريحة  -

 درهم؛  100  000درهم وبقيمة اسمية قدرها 
  

   . درهم 1 250 000  000المبلغ الذي ترسو عليه الشرائح األربعة ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يتجاوز 
  

هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الشرآات المالية، : هذا اإلصدار مخصص للمستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي
  . مؤسسات القرض، شرآات التأمين وإعادة التأمين وصندوق اإليداع والتدبير، وآذا هيآت المعاش والتقاعد

  
ومن . لين الخاضعين للقانون المغربي يهدف إلى تسهيل تدبير االآتتاب في السوق األولياقتصار االآتتاب على المستثمرين المؤهإن 

  . المتفق عليه على أن آل مستثمر يرغب في اقتناء السندات بإمكانه الحصول عليها في السوق الثانوي
 

خصائص السندات االقتراضية الالزم إصدارها  :  2المادة   
 

  ): ): ابت مسعرة في بورصة الدار البيضاءابت مسعرة في بورصة الدار البيضاءسندات بسعر ثسندات بسعر ث((خصائص الشريحة أ خصائص الشريحة أ 
  

سندات اقتراض تابعة مسعرة في بورصة الدار البيضاء، ال مادية عن طريق   طبيعة السندات  طبيعة السندات  
ومقيدة في الحساب لدى المنتسبين ) ماروآلير(تقييدها لدى الوديع المرآزي 

 المؤهلين
  سندات اقتراض لحاملها  الشكل القانوني
 درهم 1 250 000 000 سقف الشريحة

 .سند اقتراضي تابع  12 500  العدد األقصى للسندات الالزم إصدارها
 درهم  100 000  القيمة االسمية  
  درهم  100 000، أي %100  ثمن اإلصدار

  سنوات 5  استحقاق االقتراض 
   2013مايو  17إلى  14من   فترة االآتتاب 
  2013مايو  27  تاريخ التمتع

  2018ايو م 27  تاريخ االستحقاق
  حسب النسبة  آيفية المنح

  
  سعر الفائدة الظاهر

  . سعر ثابت
سنوات المحتسب على أساس  5يحدد سعر الفائدة الظاهر بالرجوع إلى سعر 

الذي ينشره بنك  2013أبريل  26المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 
 75درها سيتم رفع هذا السعر بمكافأة على المخاطر ق. % 4,85المغرب، أي 



     .% 5,60نقطة أساسية، أي 
يحدد السعر باعتماد طريقة االستكمال الخطي باستعمال النقطتين المؤطرتين 

     ).القاعدة الحسابية(سنوات  5لالستحقاق الكامل 
  نقطة أساسية 75  مكافأة المخاطر

  
  
  

  الفوائد

االقتراض، أي  ستقدم الفوائد سنويا في تواريخ الذآرى السنوية لتاريخ التمتع من
وسيتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في يوم العمل األول . من آل سنة مايو 27في 

ستتوقف فوائد . مايو إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل بورصة 27الموالي ل 
السندات االقتراضية التابعة عن السريان ابتداء من تاريخ شروع التجاري وفابنك 

  .مكن ترحيل أية فوائد في إطار هذه العمليةال ي. في تسديد رأس المال
  : تحتسب الفوائد حسب الصيغة التالية

      ].السعر الظاهر xالفائدة االسمية [
  
  

  تسعير السنداتتسعير السندات

سيتم تسعير السندات االقتراضية التابعة للشريحة أ في بورصة الدار البيضاء 
ة لبورصة وستكون بذلك موضوع طلب قبول في مقصورة السندات االقتراضي

في مقصورة السندات  2013مايو  22يرتقب أن يتم تسعيرها في . الدار البيضاء
  .OB164ومختصر  990164االقتراضية تحت رمز 

لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن يتجاوز الجمع بين المبالغ 
  . مليون درهم 20المخصصة للشريحتين أ و ب أو يساوي مبلغ 

ا آان الجمع بين المبالغ المخصصة للشريحتين أ و ب عند إقفال في حالة ما إذ
مليون درهم سيتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهاتين  20فترة االآتتاب أقل من 

  . الشريحتين
 1.2.22و 1.2.6يتم تسعير الشريحة أ عن طريق التسعير المباشر طبقا للمادتين   مسطرة أول تسعيرمسطرة أول تسعير

  .لقيممن النظام العام لبورصة ا
  
  

  التسديد العادي/االستخماد

سيكون االقتراض السندي التابع الخاضع لهذا اإلصدار موضوع تسديد في النهاية 
  . للمبلغ األصلي

في حالة إدماج أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصول التجاري وفابنك خالل مدة 
ي مغاير، االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية لفائدة آيان قانون

ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات االقتراضية التابعة تلقائيا إلى الكيان 
  . القانوني الذي يحل محل التجاري وفابنك في حقوقه وواجباته

التابعة طوال مدة االقتراض عن التسديد المسبق للسندات  التجاري وفابنكيمتنع   التسديد المسبقالتسديد المسبق
  .موضوع هذا اإلصدار

ر أن البنك يحتفظ بموافقة بنك المغرب المسبقة بحق إعادة شراء السندات غي
االقتراضية التابعة في السوق الثانوي، مع احترام المقتضيات القانونية 
والتنظيمية، على أال تؤثر إعادة الشراء هذه على المكتتب الذي يرغب في 

على روزنامة االحتفاظ بسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير 
ال يمكن إلغاء سندات االقتراض موضوع إعادة الشراء هذا إال . االستخماد العادي

في حالة اإللغاء يتعين عل الُمصِدر أن يخبر البورصة . بعد موافقة بنك المغرب
  .     بالسندات االقتراضية الملغاة

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار 
 البيضاءالبيضاء

  ساطة التجاري و

السندات االقتراضية التابعة للشريحة أ قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار   قابلية تداول السنداتقابلية تداول السندات
  .البيضاء

ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول الحر لهذه السندات 
  .  االقتراضية التابعة

  
  

  مشترط االستيعابمشترط االستيعاب

موضوع هذا اإلصدار أية سندات صادرة ال تشبه السندات االقتراضية التابعة 
  . سابقا

في حالة أصدر التجاري وفابنك الحقا سندات جديدة تتمتع لكل اعتبارا بحقوق 
مماثلة لحقوق السندات االقتراضية التي ستصدر، فيمكنها دون المطالبة بموافقة 
حاملي السندات استيعاب مجموع سندات اإلصدارات المتتالية موحدة بذلك 

العمليات المتعلقة بتدبيرها وبتداولها، شريطة أن تنص عقود اإلصدار مجموع 
  .   على ذلك

  
  
  

  رتبة االقتراضرتبة االقتراض

  . يخضع رأس المال والفوائد لمشترط التبعية
 ةالمتعلق يةالقانون بالقواعدهذا الشرط بأي حال من األحوال  ال يمس تطبيق

 في المكتتبمين وحقوق لتزامات المساهباالخسائر و إلرصادالمبادئ المحاسبية ب
التي الشروط  حسب، على أداء سنداته المالية في رأس المال والفوائد الحصول



  .عليها العقد ينص
في حالة تصفية التجاري وفابنك لن يتم تسديد رأسمال وفوائد السندات التابعة لهذا 

تسدد هذه . اإلصدار إال بعد تعويض آل الدائنين أصحاب االمتياز أو العاديين
السندات التابعة في نفس رتبة آل االقتراضات التابعة األخرى الصادرة أو التي قد 
يصدرها التجاري وفابنك الحقا، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي، 

  .    بالنسبة لمبلغها عند االقتضاء
ندات هذا االقتراض بأال يلتزم التجاري وفابنك حتى يتم التسديد الفعلي لمجموع س  الحفاظ على رتبة االقتراضالحفاظ على رتبة االقتراض

يجعل لفائدة سندات تابعة أخرى التي قد يصدرها الحقا أية أولوية بالنسبة لرتبة 
.  تسديدها في حالة التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعة لهذا االقتراض

  .  ال يشكل هذا اإلصدار موضوع أية ضمانة خاصة  ضمانة التسديدضمانة التسديد
   . إلصدار موضوع أي طلب تنقيطلم يشكل هذا ا التنقيطالتنقيط

  
  

  تمثيل آتلة الدائنين السنديينتمثيل آتلة الدائنين السنديين

في انتظار انعقاد الجمع العام للدائنين السنديين سيقوم مجلس إدارة التجاري 
وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلين وفابنك بمجرد افتتاح االآتتاب بتعيين 

لشخص المذآور سيتم إخبار العموم بهوية ا.  لممارسة مهام وآيل األعمال
    .  2013مايو  27بواسطة بالغ صحفي بتاريخ 

  القانون القابل للتطبيقالقانون القابل للتطبيق
  المحكمة المختصةالمحكمة المختصة

  القانون المغربي؛
  .المحكمة التجارية بالدار البيضاء

   
  ): ): سندات بسعر قابل للمراجعة مسعرة في بورصة الدار البيضاءسندات بسعر قابل للمراجعة مسعرة في بورصة الدار البيضاء((خصائص الشريحة ب خصائص الشريحة ب 

   
عة مسعرة في بورصة الدار البيضاء، ال مادية عن طريق سندات اقتراض تاب  طبيعة السندات  طبيعة السندات  

ومقيدة في الحساب لدى المنتسبين ) ماروآلير(تقييدها لدى الوديع المرآزي 
 المؤهلين

  سندات اقتراض لحاملها  الشكل القانوني
 درهم 1 250 000 000 سقف الشريحة

 .اقتراضي تابع سند  12 500  العدد األقصى للسندات الالزم إصدارها
 درهم  100 000  القيمة االسمية  
  درهم  100 000، أي %100  ثمن اإلصدار

  سنوات 5  استحقاق االقتراض 
   2013مايو  17إلى  14من   فترة االآتتاب 
  2013مايو  27  تاريخ التمتع

  2018مايو  27  تاريخ االستحقاق
  حسب النسبة  آيفية المنح

  
  

  سعر الفائدة الظاهر

  .  قابل للمراجعة سنويا سعر
) السعر النقدي(أسبوعا  52سعر الفائدة الظاهر هو سعر بالنسبة للسنة األولى، 

 2013أبريل  26الذي يحدد إشارة إلى المنحنى الثانوي لسندات الخزينة بتاريخ 
سيتم رفع هذا السعر بمكافأة على . % 4,26الذي ينشره بنك المغرب، أي 

 . % 5,01أساسية، أي نقطة  75المخاطر قدرها 
 52في آل تاريخ ذآرى سنوية، سيكون السعر المرجعي هو السعر الكامل 

الذي يحدد إشارة إلى المنحنى الثانوي لسندات الخزينة ) السعر النقدي(أسبوعا 
بالذي ينشره بنك المغرب، خمسة أيام عمل البورصة قبل التاريخ الذآرى السنوية 

 للقسيمة 
نقطة  75بمكافأة على المخاطر قدرها لمرجعي المحصل عليه ستتم تعلية السعر ا

  .أيام عمل البورصة قبل تاريخ الذآرى السنوية 5أساسية وسُيَبلَّغ للبورصة 
يحدد السعر باعتماد طريقة االستكمال الخطي باستعمال النقطتين المؤطرتين 

     ).القاعدة الحسابية(سنوات  5لالستحقاق الكامل 
  نقطة أساسية 75  مكافأة المخاطر

  تتم مراجعة القسيمة سنويا   تاريخ تحديد سعر الفائدة
أيام عمل بورصة قبل تاريخ  5سُيَبلَّغ السعر الجديد لبورصة الدار البيضاء 
  .الذآرى السنوية لالقتراض من طرف الُمْصِدر

  سيتم اإلعالن عن السعر المراجع في نشرة التسعير لبورصة الدار البيضاء 
  
  
  

ستقدم الفوائد سنويا في تواريخ الذآرى السنوية لتاريخ التمتع من االقتراض، أي 
وسيتم أداء الفوائد في نفس اليوم أو في يوم العمل األول . من آل سنة مايو 27في 

ستتوقف فوائد . مايو إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل بورصة 27الموالي ل 



ريان ابتداء من تاريخ شروع التجاري وفابنك السندات االقتراضية التابعة عن الس  ائدالفو
  .ال يمكن ترحيل أية فوائد في إطار هذه العملية. في تسديد رأس المال

  : تحتسب الفوائد حسب الصيغة التالية
      ].360/ عدد األيام الصحيح  xالسعر الظاهر  xالفائدة االسمية [

  
  

  تسعير السنداتتسعير السندات

بعة للشريحة ب في بورصة الدار البيضاء سيتم تسعير السندات االقتراضية التا
وستكون بذلك موضوع طلب قبول في مقصورة السندات االقتراضية لبورصة 

في مقصورة السندات  2013مايو  22يرتقب أن يتم تسعيرها في . الدار البيضاء
  .OB165ومختصر  990165االقتراضية تحت رمز 

تجاوز الجمع بين المبالغ لكي تكون مسعرة في بورصة الدار البيضاء يجب أن ي
  . مليون درهم 20المخصصة للشريحتين أ و ب أو يساوي مبلغ 

في حالة ما إذا آان الجمع بين المبالغ المخصصة للشريحتين أ و ب عند إقفال 
مليون درهم سيتم إلغاء االآتتابات المتعلقة بهاتين  20فترة االآتتاب أقل من 

  . الشريحتين
 1.2.6سعير الشريحة ب عن طريق التسعير المباشر طبقا للمادتين يتم ت  مسطرة أول تسعيرمسطرة أول تسعير

  .من النظام العام لبورصة القيم 1.2.22و
  
  

  التسديد العادي/االستخماد

سيكون االقتراض السندي التابع الخاضع لهذا اإلصدار موضوع تسديد في النهاية 
  . للمبلغ األصلي

ل التجاري وفابنك خالل مدة في حالة إدماج أو انقسام أو تقدمة جزئية ألصو
االقتراض مما يؤدي إلى النقل الكلي للذمة المالية لفائدة آيان قانوني مغاير، 
ستنتقل الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات االقتراضية التابعة تلقائيا إلى الكيان 

  . القانوني الذي يحل محل التجاري وفابنك في حقوقه وواجباته
  
  
  

  التسديد المسبقالتسديد المسبق

التابعة طوال مدة االقتراض عن التسديد المسبق للسندات  التجاري وفابنكيمتنع 
  .موضوع هذا اإلصدار

غير أن البنك يحتفظ بموافقة بنك المغرب المسبقة بحق إعادة شراء السندات 
االقتراضية التابعة في السوق الثانوي، مع احترام المقتضيات القانونية 

دة الشراء هذه على المكتتب الذي يرغب في والتنظيمية، على أال تؤثر إعا
االحتفاظ بسنداته حتى تاريخ االستحقاق العادي ودون تأثير على روزنامة 

ال يمكن إلغاء سندات االقتراض موضوع إعادة الشراء هذا إال . االستخماد العادي
في حالة اإللغاء يتعين عل الُمصِدر أن يخبر البورصة . بعد موافقة بنك المغرب

  .     سندات االقتراضية الملغاةبال
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار 

 البيضاءالبيضاء
  التجاري وساطة 

السندات االقتراضية التابعة للشريحة ب قابلة للتداول بحرية في بورصة الدار   قابلية تداول السنداتقابلية تداول السندات
  .البيضاء

الحر لهذه السندات ال يوجد أي قيد تفرضه شروط اإلصدار على قابلية التداول 
  .  االقتراضية التابعة

  
  

  مشترط االستيعابمشترط االستيعاب

ال تشبه السندات االقتراضية التابعة موضوع هذا اإلصدار أية سندات صادرة 
  . سابقا

في حالة أصدر التجاري وفابنك الحقا سندات جديدة تتمتع لكل اعتبارا بحقوق 
ا دون المطالبة بموافقة مماثلة لحقوق السندات االقتراضية التي ستصدر، فيمكنه

حاملي السندات استيعاب مجموع سندات اإلصدارات المتتالية موحدة بذلك 
مجموع العمليات المتعلقة بتدبيرها وبتداولها، شريطة أن تنص عقود اإلصدار 

  .   على ذلك
  
  
  

  رتبة االقتراضرتبة االقتراض

  . يخضع رأس المال والفوائد لمشترط التبعية
 ةالمتعلق يةالقانون بالقواعدحال من األحوال هذا الشرط بأي  ال يمس تطبيق

 في المكتتبلتزامات المساهمين وحقوق باالخسائر و إلرصادالمبادئ المحاسبية ب
التي الشروط  حسب، على أداء سنداته المالية في رأس المال والفوائد الحصول

  .عليها العقد ينص
د السندات التابعة لهذا في حالة تصفية التجاري وفابنك لن يتم تسديد رأسمال وفوائ

تسدد هذه . اإلصدار إال بعد تعويض آل الدائنين أصحاب االمتياز أو العاديين
السندات التابعة في نفس رتبة آل االقتراضات التابعة األخرى الصادرة أو التي قد 
يصدرها التجاري وفابنك الحقا، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي، 

  .    د االقتضاءبالنسبة لمبلغها عن
يلتزم التجاري وفابنك حتى يتم التسديد الفعلي لمجموع سندات هذا االقتراض بأال   الحفاظ على رتبة االقتراضالحفاظ على رتبة االقتراض



يجعل لفائدة سندات تابعة أخرى التي قد يصدرها الحقا أية أولوية بالنسبة لرتبة 
.  االقتراض تسديدها في حالة التصفية، دون منح نفس الحقوق للسندات التابعة لهذا

  .  ال يشكل هذا اإلصدار موضوع أية ضمانة خاصة  ضمانة التسديدضمانة التسديد
   . لم يشكل هذا اإلصدار موضوع أي طلب تنقيط التنقيطالتنقيط

  
  

  تمثيل آتلة الدائنين السنديينتمثيل آتلة الدائنين السنديين

في انتظار انعقاد الجمع العام للدائنين السنديين سيقوم مجلس إدارة التجاري 
وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلين بتعيين وفابنك بمجرد افتتاح االآتتاب 
سيتم إخبار العموم بهوية الشخص المذآور .  لممارسة مهام وآيل األعمال
    .  2013مايو  27بواسطة بالغ صحفي بتاريخ 

  القانون القابل للتطبيقالقانون القابل للتطبيق
  المحكمة المختصةالمحكمة المختصة

  القانون المغربي؛
  .المحكمة التجارية بالدار البيضاء

 
 ات االآتتابآيفي:  3المادة 

 
  فترة االآتتاب  فترة االآتتاب    ♦♦

  
  .  2013مايو  17وتنتهي في  2013مايو  14تبتدئ فترة االآتتاب في هذا اإلصدار في 

 
  المكتتبون  المكتتبون    ♦♦

  
  : االآتتاب األولي للسندات االقتراضية التابعة موضوع هذه العملية للمستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي التالينيخصص 

  
 4الصادر بتاريخ  1-93-213التي يحكمها الظهير بمثابة قانون رقم ) OPCVM(الجماعي في القيم المنقولة هيآت التوظيف  -

هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلق ب) 1993شتنبر  21( 1414ربيع الثاني 
 والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  

-03بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير  14الصادر في  1-05-178من الظهير رقم  14الشرآات المالية التي تنص عليها المادة  -
المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيآت المعتبر في حكمها مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني  34

 التي ترعاها؛  
المذآور مع مراعاة المقتضيات التشريعية  1-05-178مان التي تنص عليها المادة األولى من الظهير رقم مؤسسات االئت -

 والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛ 
يعية مع مراعاة المقتضيات التشربمثابة قانون التأمين  17-99مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة والخاضعة للقانون رقم  -

 والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛
 مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاها؛  صندوق اإليداع والتدبير  -
  .مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية وقواعد التأني التي ترعاهاهيآت التقاعد والمعاش  -
  

  . تتم آل االآتتابات نضا، آيفما آانت فئة المكتتبين
  
  تحديد المكتتبين تحديد المكتتبين   ♦♦

  
مسبقا إلنجاز االآتتاب في السندات االقتراضية التابعة الخاصة بالتجاري وفابنك من طرف مكتتب، تتأآد الهيأة المكلفة بالتوظيف بأن 

  .    توآيل الذي يستفيد منهالممثل له األهلية للتصرف إما بصفته ممثال قانونيا، أو بمقتضى ال
  

وبذلك يجب . بإمكان الهيأة المكلفة بالتوظيف أن تطالب بالوثائق الواردة أدناه للتأآد من انتماء المكتتب إلحدى الفئات المحددة مسبقا
  . عليها الحصول على نسخة من الوثيقة التي تشهد على انتماء المكتتب للفئة وإرفاقها بورقة االآتتاب

 

 فئة المكتتب الواجب إرفاقها الوثيقة

  :صورة شمسية لقرار القبول 
بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعية، شهادة اإليداع لدى آاتب •

 الضبط في المحكمة؛ 
بالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأس المال المتغير، نموذج التقييدات •

 .في السجل التجاري

صةهيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الخا
  للقانون المغربي

 



نموذج التقييدات في السجل التجاري التي تشتمل على غرض الشرآة والتي 
  .ُتبرز انتماءهم لهذه الفئة

 

المستثمرون المؤهلون الخاضعون للقانون المغربي
 )هيآت التوظيف الجماعي في القيم المنقولة غير(

  
  آيفيات االآتتاب  آيفيات االآتتاب    ♦♦

 
هذه األخيرة قابلة للتجمع يوميا وبإمكان . ا واحدا أو عدة طلبات اآتتاب مع تحديد المرغوب فيهابإمكان المكتتبين أن يقدموا طلب

  . المكتتبين االستفادة حسب طلبهم وفي حدود السندات المتوفرة
  

  . ال يوضع حد أدنى أو حد أقصى لالآتتاب في إطار إصدار السندات التابعة هذا، موضوع هذه العملية
  

  .  أو غير مسعر/أو بسعر قابل للمراجعة سنويا مسعر و/ية أن يقدم طلبا لالقتراض بسعر ثابت ولكل مكتتب إمكان
  

يجب أن تكون آل ورقة اآتتاب موقع عليها من طرف المكتتب أو من طرف . أوامر االآتتاب ال رجعة فيها في نهاية فترة االآتتاب
  .  آتتابات نضا وأن يعبر عنها بعدد السنداتويجب أن تتم آل اال. نائبه وترسل إلى عضو نقابة التوظيف

    
ا يتعين على التجاري وفابنك أن يجمع أوامر االآتتاب لدى المستثمرين باعتماد أوراق االآتتاب، النهائية التي ال رجعة فيها، التي يملؤه

  . ر عليها مجلس القيم المنقولةالمكتتبون آما يجب ويوقعون عليها، حسب النموذج المرفق آملحق للمذآرة اإلخبارية التي يؤش
  

فضال عن ذلك يلتزم التجاري وفابنك بعدم قبول االآتتابات التي ُيجمعها آيان غير مكلف بالتوظيف، أو أي أمر يتم تجميعه خارج فترة 
  .  االآتتاب أو التي ال تحترم شروط االآتتاب وآيفياته

  
  : يتعين على آل مكتتب

. اآتتاب نهائية ال رجعة فيها موقع عليها داخل مظروف مختوم، مسبقا إلغالق فترة االآتتاب تسليم التجاري وفابنك ورقة   -
في حالة إرسال المكتتبين ألوراق االآتتاب بواسطة الفاآس، فيتعين على الهيأة المكلفة بالتوظيف تأآيد توصلها بها بواسطة اتصال 

  هاتفي مسجل؛    
  . د عدد السندات المطلوب ومبلغ اآتتابه، وآذا الشريحة المرغوب فيهااآتتابه مع تحدي) أوامر(إصدار أمر  -

 
  نقابات التوظيف والوسطاء الماليون  نقابات التوظيف والوسطاء الماليون    ♦♦

  
 العنوان االسم نوع الوسطاء الماليون 

 ، شارع الحسن الثاني الدار البيضاء163 شرآة التجاري فاينانس المستشار والمنسق العام للعملية 

 ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء2 لتجاري وفابنكا الهيأة المكلفة بالتوظيف 

المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة 
  الدار البيضاء

  ، شارع الحسن الثاني الدار البيضاء163  التجاري وساطة

 ، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء2 التجاري وفابنك المؤسسة المكلفة بالخدمة المالية للسندات
  

 آيفيات معالجة األوامر  : 4 المادة 
 

  آيفيات مرآزة األوامر آيفيات مرآزة األوامر   ♦♦
  

  . خالل فترة االآتتاب سيحضر التجاري وفابنك بيانا توليفيا لالآتتابات المسجلة خالل اليوم
  

  ". ال شيء"في حالة عدم االآتتاب خالل اليوم، يتعين إرسال بيان االآتتابات يحمل إشارة 
  

، يتعين على الهيأة المكلفة بالتوظيف وضع بيان توليفي نهائي مفصل وموطد 2013ايو م 17عند إغالق فترة االآتتاب، أي في 
  .لالآتتابات التي ستتوصل بها

  
  آيفيات المنحآيفيات المنح  ♦♦

  



في حالة آان عدد السندات االقتراضية المطلوبة يفوق عدد السندات المتوفرة . ستلبى الطلبات المعبر عنها حتى يتم بلوغ سقف اإلصدار
  . عتماد النسبة، على أساس سعر المنحفسيتم منحها با

  
درهم فإن المبلغ الذي ترسو عليه العملية  1 250 000 000حتى وإن آان السقف المسموح به بالنسبة لكل شريحة يصل إلى مبلغ 

  .صداردرهم بالنسبة لمجموع اإل 1 250 000 000بالنسبة للشرائح األربعة مجتمعة ال يمكنه بأي حال من األحوال تجاوز مبلغ 
  

  :سيحدد سعر المنح آالتالي
  ".الكمية المطلوبة/ الكمية المعروضة "

    
. إن لم يكن عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحددة أعاله عددا آامال، فسيتم جبر عدد السندات هذا في الوحدة األدنى

  .األولوية ألقوى الطلباتوسيتم منح المفككات تدريجيا بحسب سند واحد لكل مكتتب، مع إعطاء 
  

مليون درهم سيتم إلغاء  20في حالة ما إذا آان الجمع بين المبالغ المخصصة للشريحتين أ و ب عند إقفال فترة االآتتاب أقل من 
  .االآتتابات المتعلقة بهاتين الشريحتين

شريحة أ و ب باعتماد النسبة، على أساس سعر المنح في هذه الحالة، سيتم منح االآتتابات المتوصل بها بعد خصم االآتتابات الملغاة لل
  : التالي

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

. إذا لم يكن عدد السندات الواجب توزيعها حسب قاعدة النسبة المحددة أعاله عددا آامال، فسيتم جبر عدد السندات هذا في الوحدة األدنى
  .م منح المفككات تدريجيا بحسب سند واحد لكل مكتتب، مع إعطاء األولوية ألقوى الطلباتوسيت

  
في حالة ما إذا صار مبلغ االآتتابات المتوصل بها بعد خصم االآتتابات الملغاة للشرائح أ و ب أقل من مبلغ العملية، أي 

من القانون المتعلق بالشرآات المجهولة، آما تم  298ت المادة درهم، فستعتبر االآتتابات الغية وذلك طبقا لمقتضيا 1 250 000 000
  . 20-05تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

 

  إلغاء األوامر  إلغاء األوامر    آيفياتآيفيات  ♦♦
  

  . أيام عمل، ابتداء من تاريخ اإلعالن عن النتائج 3في حالة فشل العملية المالية، يتعين تسديد االآتتابات داخل أجل 
  

  . لشروط الواردة في هذه العملية معرض لإللغاء من الُمَقدِّمأي اآتتاب ال يحترم ا
  

 آيفيات تسجيل العملية  : 5المادة 
  

  .في حساب سنداته في يوم التسليم مقابل األداءفي نهاية المنح تسجل السندات المخصصة لكل مكتتب 
  

  . الهيأة المكلفة بتسجيل العملية هي شرآة البورصة التجاري وساطة
 

  آيفيات التسليم مقابل األداء :6المادة 
 

  آيفيات أداء االآتتاباتآيفيات أداء االآتتابات  ♦♦
  

والمكتتبين حسب المسطرة الجاري بها العمل وذلك في تاريخ التمتع المرتقب ) التجاري وفابنك(سيتم التسليم مقابل األداء بين الُمْصِدر 
  . 2013مايو  27تؤدى السندات بالناجز في دفعة واحدة وتقيد باسم المكتتبين في . 2013مايو  27في 

  
  .وتقيد في حساب المكتتب في نفس اليوم 21/01/2013تؤدى السندات بالناجز وفي دفعة واحدة في 

  
  الموطن لديه اإلصدار  الموطن لديه اإلصدار    ♦♦

  
 . ُيَعيَّن التجاري وفابنك آبنك توطن لديه العملية، يكلف بتنفيذ آل العمليات المتعلقة بالسندات موضوع هذا اإلصدار

 
  عالن عن النتائجآيفيات اإل: 7المادة 

  
بينما يقوم الُمْصِدر باإلعالن عنها  2013مايو  22ستقوم بورصة الدار البيضاء باإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير بتاريخ 

  .بالنسبة للشرائح األربعة 2013مايو  27في جريدة إعالنات قانونية في 



  
  خصائص التسعير: 8المادة 

  
  : في البورصةتسعير الشريحتين أ وب 

  
  2013مايو  22  تاريخ اإلدراج والتسعير المرتقب

  990164: الشريحة أ  الرمز   
  990165: الشريحة ب

  OB164: الشريحة أ  المختصر 
  OB165: الشريحة ب

 التسعير المباشر  مسطرة أول تسعير 

  التجاري وفابنك  المؤسسة الممرآزة
 الدار البيضاء –، شارع موالي يوسف 2

  التجاري وساطة  سة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاءالمؤس
  الدار البيضاء –، شارع الحسن الثاني 163

  

  .درهم 20 000 000شريطة أن يتجاوز تجميع المبالغ المخصصة للشريحتين أ و ب أو يساوي مبلغ 
  

  العملية  العملية    جدولجدول  ♦♦
  

  اآلجال على أبعد تقدير  المراحل  األوامر

  02/05/2013  ورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية  استالم ب  1

  03/05/2013  إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة    2

استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم   3
  المنقولة 

03/05/2013  

ضية الصادرة في إطار الشريحتين أ وب نشر اإلشعار المتعلق بإدراج السندات االقترا  4
  المسعرة في نشرة التسعير الخاصة ببورصة الدار البيضاء

06/05/2013  

  14/05/2013  افتتاح فترة االآتتاب  5

  17/05/2013  إغالق فترة االآتتاب  6

  20/05/2013  توصل بورصة الدار البيضاء بنتائج العملية  7
  صباحا 10قبل الساعة 

 ت االقتراضية تسعير السندا • 8

 اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير •

  تسجيل المعامالت في البورصة •

22/05/2013  

  27/05/2013 التسليم مقابل األداء 9
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
  


