
  

 
  

   2013دجنبر  30الدار البيضاء في 
 

  13/150اإلشعار رقم 
    S2Mفي رأسمال الشرآة المغاربية للنقديات  نقداالزيادة بالمتعلق 

  المخصصة لبعض أجراء الشرآة 
 

  06/12/2013بتاريخ  11/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  06/12/2013بتاريخ  VI/EM/034/2013تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

 
، المتعلق ببورصة القيم والمعدل والمتمم بمقتضى 1993شتنبر  21المؤرخ في  1-93-211بناء على الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 

  مكرر منه؛  7، وخاصة المادة 45-06و 52-01و 29-00و 34-96القوانين رقم 
  

 1268-08تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  بناء على مقتضيات النظام األساسي لبورصة القيم، الذي
أبريل  7الصادر بتاريخ  1156-10آما تم تعديله وتتميمه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7المؤرخ في 

  .  منه 3.8.4وخاصة المادة  2010
 

  المتعلقة بمعالجة العمليات على السندات؛ بناء على مقتضيات منشور مجلس القيم المنقولة 
 

   الوحيدةالمادة 
 

  إطار العملية  إطار العملية    ..11
  

بأن يقترح على الجمع العام غير العادي زيادة في رأس المال بمبلغ أقصاه مليون  2013أآتوبر  16لقد قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
درهم إلى مبلغ واحد وأربعين مليونا ومائتين وخمسين ) 40 000 000(ومائتين وخمسين ألف درهم لكي ينتقل من مبلغ أربعين مليون 

درهما ) 50(سهم جديد بقيمة اسمية قدرها خمسين ) 25 000(درهم، عن طريق إصدار خمسة وعشرين ألف ) 1.250.000(ألف 
  .للسهم الواحد

  .2013نونبر  29غير العادي بتاريخ  لعقد الجمع العام 2013أآتوبر  25لهذه الغاية دعا أعضاء مجلس المراقبة المجتمعين بتاريخ 
فضال عن ذلك، اقترح مجلس اإلدارة تخصيص هذه الزيادة في رأس المال لبعض األجراء الذين طلب لفائدتهم إلغاء حق األفضلية في 

سعر البورصة بالنسبة ل الشرآة المغاربية للنقدياتاالآتتاب وبثمن اآتتاب األسهم الجديدة قد يساوي متوسط السعر الُمرجح لسهم 
آما أن . %10بنسبة  األقصىالسابق بثالثة أشهر للجمع العام غير العادي الذي سيقرر الزيادة في رأس المال ناقص انخفاض السوم 

هذه العملية آانت موضوع تقرير خاص لمندوبي الحسابات حول إلغاء حق األفضلية واختيار عناصر حساب ثمن اإلصدار، آما ينص 
   . خاص بالشرآات مجهولة االسمعليه القانون ال

  
 :   ، بغرض التداول بشأن جدول األعمال التالي2013نونبر  29انعقد الجمع العام غير العادي للمساهمين في 

  
 تالوة تقريري مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة حول الزيادة في رأسمال الشرآة؛  -
 الآتتاب؛ تالوة تقرير مندوبي الحسابات حول إلغاء حق األفضلية في ا -
سهم جديد ) 25 000(درهم عن طريق إصدار خمسة وعشرين ألف  1 250 000قرار الزيادة في رأسمال الشرآة بمبلغ  -

  درهما للسهم الواحد؛) 50(بقيمة اسمية قدرها خمسين 
 إلغاء حق األفضلية في االآتتاب الخاص بالمساهمين لفائدة األجراء؛   -
 من النظام األساسي للشرآة؛  6التعديل المتالزم والمشروط للمادة  -
 تفويض الصالحيات لمجلس اإلدارة ومجلس المراقبة؛  -
 .  الصالحيات الواجب منحها لغرض اإلجراءات القانونية -

  



 أهداف العملية  .2
لمسيرين منذ انطالقها أهمية إشراك المسيرين في تنمية المقاولة، وتم تعزيز مشارآة ا المغاربية للنقديات شرآة اللقد أدرك مؤسسو 

وبالتالي فبعد إدراج الشرآة في البورصة والمعامالت التي تلته مباشرة وجدت . 2011وقت اإلدراج في البورصة، في شهر دجنبر 
من رأس المال،  %22الشرآة القابضة التي يحوزها المسيرون، أي شدى هولدينغ، نفسها في وضعية المساهم المرجعي الثاني، ب 

    .التي تدبرها ماروك إنفستوراء صناديق االستثمار 
في هذا السياق واعتبارا للضغط الدائم لتشغيل الكفاءات الالزمة واالحتفاظ بها لإلبقاء على مسعى التجديد الثابت، الضروري 
ن الستمرارية المقاولة، فقد رغب مجلس المراقبة في وضع آلية تسمح بتعزيز الشعور باالنتماء وضمان وفاء بعض األشخاص الرئيسي

ومن خالل الزيادات السنوية في رأس المال المخصصة لبعض األشخاص، تهدف . عن طريق إشراآهم بشكل جذاب في رأس المال
  .  العملية إلى تعزيز استقرار مجموع المساهمين باستكمال الحصة السنوية التي تحوزها شدى هولدينغ وعزيز ددان

آل سنة لمدة خمس سنوات، باقتراحها سنويا خالل جمع عام غير عادي الذي سيقرر  وبالتالي يرتقب مجلس اإلدارة تكرار هذه العملية
عبر زيادات سنوية في رأس  الشرآة  المغاربية للنقديات مما قد يسمح في آل مرة بإشراك دفعة إضافية من أجراء شرآة .  بشأنها

  .   المال ستخصص لهم
  

 نية المساهمين والمديرين .3
  

فإن المساهمين غير األجراء غير معنيين  المغاربية للنقديات شرآة الادة في رأس المال مخصصة لبعض أجراء اعتبارا لكون هذه الزي
  .باالآتتاب في هذه العملية

، أن يتم اختيارهم من طرف مجلس المراقبة لكي  المغاربية للنقديات شرآة البإمكان أعضاء مجلس اإلدارة، باعتبارهم أجراء شرآة 
  . لهذه الزيادة في رأس الماليكونوا مؤهلين 

  
 بنية العملية .4

  
 المبلغ اإلجمالي للعملية  ) أ

  
درهما آقيمة  50درهما للسهم الواحد، أي  161,15سهما بثمن  25 000درهما، أي  4 028 750يحدد المبلغ اإلجمالي للعملية في 

   . درهما آمكافأة اإلصدار 111,15اسمية و
  

 مرآز التسعير  ) ب
  

في المقطورة الثانية للتسعير في بورصة الدار البيضاء وسيتم تمثيلها باألسهم التي  الشرآة  المغاربية للنقديات  سيتم تسعير أسهم شرآة
  .  سبق إصدارها

  
  معلومات تتعلق بالسندات الواجب إصدارها .5

   
 آلها من نفس الفئة المغاربية للنقديات شرآة الشرآة  أسهم طبيعة السندات

سند إسمي "تحت شكل  مجردة تماما من ماديتها ومقيدة في حساب لدى ماروآلير األسهم الشكل القانوني
 "إداري

  سهم   25 000  عدد األسهم الواجب إصدارها

درهما آمكافأة  111,15درهما آقيمة اسمية و 50درهما للسهم الواحد، أي  161,15  ثمن السهم 
  اإلصدار

  درهما للسهم الواحد  50  القيمة االسمية
  سيتم دفع قيمة األسهم الصادرة آليا وستحرر من أي التزام  ة األسهم دفع قيم

    2013يتم التمتع باألسهم ابتداء من فاتح يناير   تاريخ التمتع باألسهم
  المقطورة الثانية  مقطورة التسعير 

  الخط األول  خط التسعير 

إلغاء حق األفضلية  2013نونبر  29ي المنعقد بتاريخ قرر الجمع العام غير  العاد. ال شيء  الحقوق التفضيلية في االآتتاب 
  .في االآتتاب لفائدة بعض األجراء

  قابلية تداول السندات

  .إن األسهم موضوع هذه العملية قابلة للتداول بكل حرية
  .ال يحد أي مشترط قانوني حرية تداول األسهم المكونة لرأسمال الشرآة

لمدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ استكمال الزيادة  غير أن المكتتبين يلتزمون بحيازة أسهم
  . في رأس المال، باستثناء الظروف الخاصة المحددة بعده

ستكون آل األسهم المكتتبة قابلة للتمثيل فورا باألسهم القديمة وتعطي الحق في أي توزيع   الحقوق المرتبطة 
توزيع نفل التصفية وفي حق للربيحات التي سيقرر أداؤها في تاريخ الحق إلنشائها وفي 

  .  التصويت خالل الجموع العامة



  
 آيفيات االآتتاب .6

  
 األشخاص المؤهلون  . أ

  
، وضع المجلسين 2013نونبر  29تطبيقا لتفويض الصالحيات لمجلس اإلدارة ولمجلس المراقبة من طرف الجمع العام غير العادي في 

المذآورين على التوالي الئحة األجراء المؤهلين لالآتتاب في األسهم والعدد األقصى للسندات التي يمكن لكل أجير مؤهل االآتتاب 
  : املة التاليةفيها، حسب المعايير الش

  
 توفره على عقد شغل لمدة غير محددة منذ سنة واحدة على األقل في تاريخ يومه؛  -
 .  اعتباره آأنه ساهم بشكل خاص في تنمية الشرآة -

  
سيتم إخبار األجراء المعنيين باختيارهم آأجراء مؤهلين لالآتتاب في الزيادة في رأس المال، وآذا بمبلغ االآتتاب المقترح عليهم 

  . وآيفيات االآتتاب األخرى
سيحدد مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة الالئحة النهائية لألشخاص المخصصة لهم األسهم وآذا عدد السندات المخصص لكل واحد 

  . منهم، مسبقا لبداية فترة االآتتاب
  

 فترة االآتتاب   . ب
  

نه تطبيقا لتوصيات الجمع العام غير العادي المذآور غير أ. 2013دجنبر  20وتنتهي في  2013دجنبر  16تبتدئ فترة االآتتاب في 
تعتبر االآتتابات ال رجعة فيها . يحتفظ مجلس اإلدارة بإمكانية إغالق فترة االآتتاب مسبقا في حالة تمت االآتتابات قبل تاريخ اإلغالق

  .  في نهاية أجل االآتتاب
  

  آيفيات االآتتاب. ج
  

 فتح الحساب •
رغب في االآتتاب أن يتوفر لزوما على حساب أو أن يفتح لزوما حسابا لدى مصرف المغرب، باعتباره يتعين على آل أجير مؤهل ي

  : المستندات اآلتية ضرورية لفتح الحساب. المكلف بجمع االآتتابات
  

 ؛ ...)بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة اإلقامة، السجل التجاري، جواز السفر، (نسخة وثيقة تحديد هوية الزبون  -
 د فتح الحساب موقع عليه آما يجب من طرف المكتتب وشرآة البورصة؛  عق -

  
  .وبالتالي يمنع منعا آليا فتح الحساب بالوآالة. ال ُتفتح الحسابات إال من طرف صاحب الحساب نفسه

  .االآتتاباتتسجل عمليات االآتتاب في حساب السندات والنقد هذا باسم المكتتب المفتوح لدى مصرف المغرب المسؤول عن جمع 
  

  آيفيات االآتتاب •
  

يجب أن يساوي عدد السندات المكتتب أو يقل عن عدد السندات الذي يقترحه . ويجب التعبير عنها بعدد السندات نقداتتم آل االآتتاب 
  .مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة على األجير المؤهل

  .ا يفيد أداء االآتتابيجب أن تكون آل ورقة اآتتاب موقعة من طرف المكتتب ومرفوقة بم
، سيكمل مجلس اإلدارة إجراءات الزيادة في 2013نونبر  29تطبيقا للتفويض المخول له من طرف الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 

  . رأس المال في حدود المبلغ اإلجمالي المكتتب
  

 الوسطاء الماليون .7
 

 المهمة العنوان التسمية

 مستشار اء، الدار البيضاء  زنقة اإلخ 14 ماليا لالستشارة
 ممرآز  شارع محمد الخامس، الدار البيضاء مصرف المغرب

 شرآة بورصة زنقة ابن هالل، الدار البيضاء مصرف المغرب آابيتال
  

 مسطرة مراقبة العملية وتسجيلها .8
  



  المرآزة •
  

ة المكتتبين والمبالغ المكتتبة، آما سيخبر بورصة في نهاية فترة االآتتاب سيخبر مصرف المغرب مجلس المراقبة ومجلس اإلدارة بالئح
  .الدار البيضاء بالنتائج اإلجمالية للعملية

  
  التسجيل من طرف بورصة الدار البيضاء •

  
وسيطابق ثمن التسجيل ثمن اآتتاب . سيتم تسجيل المعامالت المطابقة لهذه الزيادة في رأس المال المخصص في بورصة الدار البيضاء

  .درهما للسهم الواحد 161,15تم تحديده في إطار هذه العملية، أي  األجراء، آما
  

  شرآة البورصة المكلفة بتسجيل العملية •
  

ُتسجل المعامالت المطابقة للزيادة في رأس المال هذه، سعر المشترين وسعر البائع، ببورصة الدار البيضاء بواسطة شرآة البورصة 
  . مصرف المغرب آابيتال

  
  سندات بعد األداءآيفيات تسليم ال .9

  
  .بعد األداء حسب المساطر الجاري بها العمل ببورصة الدار البيضاء المغاربية للنقديات شرآة السيتم تسليم سندات 

  . بمجرد إتمام إجراءات تسجيل الزيادة في رأس المال، سيتوصل األجراء المكتتبون بإشعار تقييد األسهم المكتتبة في الحساب
  

الشرآة  المغاربية عالوة عن ذلك مصرف المغرب آمودع لديه حصري لسندات شرآة  المغاربية للنقديات رآة شالوقد عينت شرآة 
  . في إطار هذه العملية للنقديات 

  
 نتائج العملية  .10

  
نات ومن طرف الُمصِدر في جريدة لإلعال 2013دجنبر  27سُتعلن بورصة الدار البيضاء عن نتائج العملية في نشرة التسعير بتاريخ 

  .  القانونية
  

 فترة عدم قابلية التصرف في السندات  .11
  

يجب أن يحوز األجراء األسهم المكتتبة في إطار هذه الزيادة في رأس المال لمدة أدناها ثالث سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ إآمال 
  .  العملية

. ، لكي يستفيدوا من امتيازات هذه الزيادة في رأس الماليلتزم المكتتبون باالحتفاظ باألسهم المخصص تبعا للروزنامة المذآورة أعاله
وستكون األسهم المكتتبة غبر قابلة للتصرف فيها ابتداء من تاريخ التسعير، حيث ال يمكن تفويتها أو رهنها رهنا حيازيا حسب الروزنامة 

  .المذآورة
  :  اجة إلى تسديد انخفاض السوم، في الحاالت التاليةغير أنه بإمكان المكتتبين تفويت أسهم مسبقا وبموافقة مستخدمهم، دون الح

 اإللحاق بالملكية األصلية؛  -
 الزواج أو الطالق مع حضانة األطفال؛  -
 التقاعد العادي أو النسبي؛  -
 العجز التام والمطلق للمكتتب؛  -
 .وفاة األجير -

  
ل وإذا تم فسخ عقد الشغل خالل فترة عدم قابلية في حالة استقالة األجير أو فصله بسبب خطأ فادح، آما تنص على ذلك مدونة الشغ
وسيتم اقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل الذي . التصرف في السندات، يتعين على األجير تسديد مبلغ انخفاض السوم الذي استفاد منه

  . سبق لألجير أداؤه من المبلغ اإلجمالي الواجب على األجير تسديده
  

  :خصائص تسعير السندات الجديدة  .12
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 جدول العملية  .13
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