
 
 

 
 

  2013أآتوبر  8 البيضاء فيالدار 

 13/137إشعار رقم 
على أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد , HOLICHEMالذي أطلقته شرآة هوليشم , متعلق باإلآتتاب العام إلعادة الشراء

  .شطب الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية من التداول بهذف, التي ال تملكها شرآة هوليشم SCEالكيماوية 
 

  2013شتنبر  17المؤرخ في  09/13إشعار بموافقة سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء رقم 
  

-29، 96-34المعدل والمتمم بالقوانين رقم  ،1993شتنبر  21 بتاريخ 211-93-1 الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم بناءا على مقتضيات
  ,مكرر منه 7المادة  خاصة ببورصة القيم لمتعلقةا 06-45و 52-01، 00

  
و   46-06رقم    المعدل والمتمم  بقانون 2004أبريل  21في تاريخ   ،26- 03بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 

  .25و  21مكرر و  20و  6المواد  المتعلق بالعروض العامة بالبورصة وبالخصوص
  

يوليوز  7الصادر بتاريخ  08-1268بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدار البيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
 . 12خاصة الفصل رقم  2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156والمالية رقم  المعدل والمتمم بقرار وزير االقتصاد 2008

  
  

  اإلطار الشامل للعملية:  1المادة 
 

I. إطار العملية 

  اإلطار القانوني
  

المتعلق بإصدار القانون  2004أبريل  21هجرية الموافق ل  1425المؤرخ في األول من ربيع األول  21-04- 1من الظهير الشريف رقم  6المادة 
المعدل المتمم تعرف طرح إعادة الشراء على أنه اإلجراء الذي يسمح لألشخاض , بشأن العروض العامة في سوق األوراق المالية  26-03رقم 
الغالبية ‘ من المرسوم الملكي المذآور 10والذين يملكون وحدهم أوبالتنسيق مع بعضهم بالمعنى المقصود في المادة ‘ يين أو اإلعتباريينالطبيع

باإلعالن العام عن رغبتهم في إعادة شراء األوراق ‘ العظمى من حقوق التصويت في إحذى الشرآات التي سجلت أوراقها المالية في التداول 
للشرآة المذآورة  بغية السماح لألشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين المالكين لألسهم في هذه , من المرسوم الملكي  2المشار إليها في المادة , ةالمالي

  الشرآة والذين الينتمون للمجموعة المذآورة باإلنسحاب من رأسمال هذه الشرآة 
من حيث المبدأ شطب األوراق المالية لشرآة الشريفة  2013غشت  12ماوية الذي عقد في قرر مجلس إدارة الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكي

راق المالية للدارالبيضاء و قد أحاط المجلس المذآور علما بحقيقة أن الشطب المذآور ينطويعلى ,لألسمدة والمواد الكيماوية من التداول في سوق ال
ذين يملكون وحدهم أو اللتتنسيق مع بعضهم أغلبية رأس المال الخاص بالشرآة بالقيام بمبادرتهم إلتزارم األشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين ال

حيث جرى إصدار  041-21مكرر من الظهير رقم  20بإجراء طرح اعم إلعادة الشراء وفقا ألحكام المادة , الخاصة وقبل عملية الشطب الفعلية
  46- 06قانون بصيغته المعدلة والمكملة بال26- 03القانون رقم 

  
وبعد اإلطالع على قرار مجلس إدارة الشرآة , 2013غشت  12وقامت الجمعية العامة للمساهمين في شرآة هوليشم في اجتماعها المعقود بتاريخ 

الشطب يؤدي إلى  الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية بطلب شطب أسهمها من التداول في سوق األوراق المالية للذارالبيضاء وبعد أن تبينت أن هذا
-03مكرر من القانون رقم  20بتقديم إآتتاب عام إلعادة الشراء وفقا للمادة   %92.42إلزام شرآة هوليشم بصفتها المساهم الرئيسي بحصة مقدارها 

  .درهم للسهم الواحد 395باتخاذ القرار بأن تقوم الشرآة بتقديم هذا العرض العام إلعادة الشراء بسعر  46- 06المعدل والمكمل بالقانون  26
يس وقام آل من مجلس إدارة شرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية والجمعية العامة لمساهمي شرآة هوليشم بمنح صالحيات آاملة للسيد إدر

  :ل خاص وبشك‘ طراري لتنفيد جميع الخطوات التي يتطبها هذا العرض العام إلعادة الشراء واستكمال جميع اإلجراءات الشكلية له
 

من التداول في سوق األوراق المالية للدار البيضاء وفقا الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية  تحديد شروط وآليات تنفيذ عملية شطب أسهم شرآة  
 لّلوائح السارية المفعول،



من التداول في سوق األوراق المالية وفي إطار مشروع  الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية  اتخاذ القرارات في إطار عملية شطب أسهم شرآة  
  إلعادة الشراء الودع من قبل شرآة هوليشم العرض العام 

لدى أي آان من الحق العام أو ‘ القيام بكل الخطوات أو اإلجراءات و اإلدالء باية تصريحات أو بيانات ضرورية ألغراص الشطب المذآور 
 الحق الخاص  

  
تم ‘ 2013غشت  15لعرض العام إلعادة الشراء من الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية لدى لجنة األوراق المالية في وجرى إيداع مشروع ا

  .2013شتنبر 2نر إشعار القبول بتاريخ 
مواد الكيماوية من التداول تم تعيق أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة وال‘ إثر إيداع مشروع العرض العام إلعادة الشراء لدى لجنة األوراق المالية

  .2013شتنبر  3وجرى استئناف التداول بتاريخ  2013غشت  16بتاريخ 
  

  الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية إعادة تشكيل رأس المال لشرآة 

  
 *بعد العملية  قبل العملية

 عدد األسهم المساهمون
آنسبة مئوية من 
رأسمال وحقوق 

 التصويت
 عدد األسهم

مئوية من آنسبة 
رأسمال وحقوق 

 التصويت
 أصحاب أصحاب

%100 616 448 % 92,43  569 788 شرآة هوليِشم  
 - - % AMRINA 000 2 0,32آمرينا 

 - - % 0,18 1 114 سوسييتي جنرال فرانس
 - - % SMARA  771 0,13استثمارات سمارا  

 - - % 6,94 42 775 عائم
%100 616 448 المجموع  448 616 100%  

 OPRفي حالة قيام مساهمي األقلية بجلب أسهمهم آاملة رذا على العرض 
  

 اتفاق قد يؤثر على العرض

من أسهم  %92,43أي يمكن أن يكون له تأثير على العرض صاحب المبادرة يملك , على حد علم مقدم العرض والشرآة المستهذفة, ليس هناك
  .الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية

  

 تفويضات 

مشروع العرض العام إلعادة الشراء إلى وزراة المالية والخصصة التي لم ثبد أي اعتراض  2013شتنبر  16بتاريخ , قدمت لجنة األوراق المالية
  .على المشروع

  
  قرار مجلس إدارة الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية 

  
من حيث المبدأ شطب أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية من التداول في  2013غشت  12قرر مجلس إدارة شرآة الذي عقد بتاريخ 

وقد أحاط المجلس المذآور علما بحقيقة أن شطب المذآور ينطوي على إلتزام األشخاص الطبيعيين أو . سوق األوراق المالية للدارالبيضاء
أغلبية رأس المال الخاص بالشرآة بالقيام بمبادرتهم الخاصة وقبل عملية الشطب الفعلية  اإلعتباريين الذين يملكون وحدهم أو بالتنسيق مع بعضهم

بصيغته المعدلة  26- 03حيث جرى إصدار القانون رقم 21- 04- 1مكرر من الظهير رقم  20بإجراء طرح عام إلعادة الشراء وفقا ألحكام المادة 
  46-06والمكملة بالقانون 

  
II  أهذاف العملية  
  

الساحل،  قام  SCEمن أجل إتاحة الفرصة أمام مساهمي األقلية لجلب أسهمهم قبل عملية شطب أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية 
  .الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية بالمبادرة إلى تقديم هذا العرض العام إلعادة الشراء  .المساهم الرئيسي في الشرآة

  
شرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية التي ي فرع لشرآة هوليشم ش م م م  على سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء عام وجرى تقديم ال

  .إن عملية تداول أسهمها تنجم عن وضعية تاريخية والتلبي حاجة استراتيجية للشرآة. 1950
) سهما يتم تداولها في المتوسط خالل النصق األول من السنة  93(في السيولة  الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية من نقص يعاني سهم 

حللين إضافة إلى إنخفاض في مستوى التداول في سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء نظرا للتغطية الضعيفة التي تحظى بها األسهم من قبل الم
  .الماليين

إلعادة شراء أسهم الشؤآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية إثر قرار شطب سهم هذه األخيرة  لقد قررت هولشيم الشروع في إجراء العرض العام
  .من التداول في سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء 
الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية   تطويرالشرآة لن يكون هناك تغييرات آبيرة في استراتيجية‘ نظرا لصغر حجم رأس المال العائد لمساهمي األقلية

SCE من رأس مال شرآة 92.43في الواقع، فإن العارض يمتلك حصة .  بعد هذا االعرض العام للشطب ٪SCE.  
  



٪ من رأس المال وحقوق التصويت في الشرآة بسعر 7.57تمثل  سهمًا 46 660هذا العرض هو لشراء جميع األسهم التي ال يمتلكها العارض، أي 
 .درهم مغربي للسهم الواحد 395

  
  

III أليات التمويل  
  

تتوّفر لدى العارض المبالغ . بشراء األسهم التي ال تمتلكها Holichemوفيما يتعلق باألوراق المالية التي تستهدفها هذه العملية، سوف تقوم شرآة 
  .ه العملية نقدا بشكل سيولة نقدية وصناديق أسواق ماليةالالزمة لتمويل هذ

  
IV نية مقدم العرض  

  
المالية  التي يمتلكها وتلك التي قد يشتريها في إطار هذه  SCE يعتزم مقّدم العرض الحفاظ على أوراق الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية

   .العملية
  .بطلب شطب أسهمها من سوق األوراق المالية للدار البيضاء SCE  الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية عقب هذه العملية، تقوم

  
V   الروابط بين الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية وهوليشمHOLICHEM  

  
٪ من حقوق 92.43، مما يمنحها SCEد الكيماوية  ٪ من رأس المال في الشرآة الشريفة لألسمدة والموا92.43شم المحدودة تمتلك مباشرة يهول

٪ في نهاية العرض العام إلعادة الشراء إذا جلب جميع مساهمي األقلية أسهمهم بالكامل ردا على 100وستزداد هذه المشارآة إلى . التصويت
  .العرض

  
  العرض هيكل:  2المادة 

  
   عدد األسهم المستهدفة •

٪ من حقوق التصويت 7.57سهمًا تمثل  46 660سيرآز العرض العام إلعادة الشراء على ُمجَمل األسهم التي ال يمتلكها العارض هوليِشم أي 
   .ورأس المال للشرآة

  
   سعر العرض •

   .درهمًا للسهم الواحد 395سعر اإلستحواز على أسهمهم ب SCE يقدم العارض لمساهمي األقلية من الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية
  
   المبلغ اإلجمالي للعرض العام إلعادة الشراء •

درهمًا في حالة الحصول على آامل أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد  18 430 700يغطي العرض العام إلعادة الشراء مبلغًا إجماليًا مقداره 
  .دة الشراءالمستهدفة من قبل العرض العام إلعا SCE  الكيماوية

  
   التمتع باألسهم المستهدفة في العرض •

  .2013يناير /آانون الثاني 1
  
   تاريخ افتتاح العرض •

  2013سبتمبر /أيلول 30
  
   تاريخ إغالق العرض •

يومًا من أيام  22، فترة العرض بين تاريخ اإلفتتاح وتاريخ إغالق العملية، وهذا يتوقف على موعد العملية، أو 2013أآتوبر /تشرين األول 31
   .التداول في سوق األوراق المالية

  
    عتبة التنازل •

لذلك تتعهد هوليشم بحيازة آافة األسهم المقّدمة من قبل مساهمي األقلية . آجزء من هذه العملية، لم يتم تحديد أي عتبة للتنازل من قبل مقّدم العرض
   .طار العرض العام إلعادة الشراء والتي سيتم تقديمها بالكاملفي إ SCE من الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية

   تاريخ الدفع و التسليم •
  . 2013نوفمبر /تشرين الثاني 20

  
   الهيئة المسؤولة عن مرآزية العرض •

  .Crédit du Marocالهيئة المسؤولة عن مرآزية األسهم المعنية بهذا العرض هي إئتمان المغرب   
  

  المشارآة في العرض أليات:  3المادة 
  

  مدة العرض العام للعرض –أ 
  

 2013أآتوبر /تشرين األول 31إلى  2013سبتمبر /أيلول 30يومًا من أيام التداول في سوق األوراق المالية، من   22سيبقى العرض مفتوحًا لمدة 
  . ضمنا

  



    المستفيدين - ب 
  

    .دون تحديد SCE الشراء مفتوح لجميع حاملي أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية إلعادةهذا العرض العام 
   : ينبغي على المساهمين الذين يرغبون في بيع أسهمهم للعرض أن يقوموا بتوفير الوثائق التالية إلى جامعي أوامر البيع

  
وسوف يكون غير قابل . عن أسهمه والهيئة التي تقوم بجمع أوامر البيع أمر بيع مختوم حسب األصول ومؤّشر من قبل المساهم المتنازل •

 .للنقض عند انتهاء فترة العرض
 )مقدمة من قبل مودع األسهم(شهادة تعليق الضمان لألسهم  •
 .وثيقة إثبات الهوية •

  
  شهادة تعليق الضمان لألسهم المقدمة -ت
  

يصبح أمر تعليق . أن يتم إرفاق شهادة تعليق الضمان لألسهم مع أمر البيع من قبل األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقّدمون أسهمهم يجب
نتهاء سوف يكون أمر البيع غير قابل للنقض عند ا.  الضمان ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ تقديم األسهم إلى العرض حتى تاريخ تسوية  السداد

   .فترة العرض
  : ينبغي تقديم شهادة تعليق الضمان من قبل الموِدع، وتتضمن ما يلي

  
رقم بطاقة الهوية الوطنية لألفراد الطبيعيين المغاربة المقيمين أو غير المقيمين، أو رقم تصريح اإلقامة لألشخاص الطبيعيين األجانب  •

 بيعيين األجانب غير المقيمين، المقيمين في المغرب أو رقم جواز السفر لألشخاص الط
رقم التسجيل في السجل التجاري لألشخاص االعتباريين بموجب القانون المغربي أو أي وثيقة أخرى صالحة في بلد المصدر ومقبولة  •

  من قبل الهيئة المكلفة بالوساطة  لألشخاص االعتباريين األجانب، 
 .عائدات األسهم بموجب هذا العرض االعام لإلستحواذالمعلومات المصرفية لتحديد الحساب حيث سيتم إيداع  •
  

  خصم أوامر البيع  –ث 
يرجى من المساهمين الراغبين في المشارآة في هذا العرض أن يقوموا بتقديم أمر بيع مطابق للنموذج الموضوع تحت تصرفهم، مرفقًا بمذآرة 

 31حتى   2013سبتمبر /أيلول 30المالية، إلى شرآات األوراق المالية أو المصارف، اعتبارًا من  المعلومات المحددة من قبل لجنة االوراق
  .ضمنًا 2013أآتوبر /تشرين األول

  
يجب أن يتم توقيع أمر البيع من قبل مالك األسهم نفسه أو من قبل طرف ثالث معتمد أصوًال مع تقديم توآيل موقع ومصدق حسب األصول من 

  .األسهم قبل مالك هذه
    .يمكن تنفيذ أوامر البيع نيابة عن األطفال القاصرين من قبل األب أو األم  أو الوصي أو الممثل القانوني

  
في حالة وجود توآيل إلدارة محفظة استثمارية، يمكن للمدير تقديم أمر البيع لحساب العميل الذي يدير محفظته شرط توافر توآيل موقع 

   .وّآل، أو وجود توآيل إداري إذا آان هذا التوآيل ينص صراحة بذلكومصدق أصوًال من قبل الم
  

   .ُتعفى شرآات اإلدارة المغربية واألجنبية المرخص لها من تقديم هذه الوثائق من أجل صناديق األوراق المالية التي يديرونها
 .يجوز إلغاء أوامر البيع في أي وقت حتى نهاية فترة العرض

  
  والوسطاء الماليون المستشارون  - ح 

 اسم نوع الوسطاء الماليين

 Crédit du Maroc  مجلس الهيئة والمنسق العالمي 
 مازارات التدقيق واالستشارات مخّمن مستقل
 Crédit du Maroc هيئة مرآزية 

 المؤسسة المسؤولة  عن التسجيل لدى سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء

• Crédit du Maroc Capital (الطرف المشتري)  

• Crédit du Maroc Capita 

 )الطرف البائع(و شرآات اآلوراق المالية األخرى  •



  
   

  وأليات التسجيل والتسوية والتسليم‘ أليات المرآزية :  4المادة 
  
  المرآزية وتوحيد األوامر - 

  
، Crédit du Maroc سوف يتم إحالة بنية ملف مرآزية األوامر التي وضعتها سوق األوراق المالية في الدار البيضاء،  من قبل االئتمان المغربي

   .إلى جامعي األوامر
  

 البيضاء، بمفتاح ناقل تسلسلي عام يتعّين على جامعي أوامر البيع تقديم ملفات أوامر البيع لعمالئهم بشكل منفصل إلى سوق األوراق المالية في الدار
USB مع احترام بنية ملف مرآزية األوامر00:12قبل الساعة  2013نوفمبر /تشرين الثاني 1، في ،.    

  
 الت لدىإن هيئات جمع أوامر البيع التي ال تتمتع بوضع شرآات األوراق المالية حّرة في تعيين شرآة األوراق المالية التي ستقوم بتسجيل التعام

يتوّجب عليهم إبالغ سوق األوراق المالية في الدار البيضاء، فضال عن شرآة سوق األوراق المالية التي . سوق األوراق المالية في الدار البيضاء
    .12:00قبل الساعة  2013نوفمبر /تشرين الثاني 1اختاروها، آتابًة وفي موعد ال يتجاوز تاريخ استالم الملفات أي 

  
   .اق المالية في الدار البيضاء بعد ذلك باتباع المرآزية وتوحيد مختلف ملفات أوامر البيع وتخصيص األوراق المالية المباعةتقوم سوق األور

  
   .، ستقوم سوق األوراق المالية في الدار البيضاء بإبالغ جامعي أوامر البيع بنتائج العرض2013نوفمبر /تشرين الثاني 12في 

  
 تسجيل العرض  - 

 Credit duى األسهم المقدمة، سيتم تسجيل التعامالت المتعلقة بهذه العملية في سوق األوراق المالية في الدار البيضاء من قبل استنادا إل
Maroc Capital  )الطرف المشتري( وCredit du Maroc Capital   و شرآات األوراق المالية األخرى)الطرف البائع.(  

  
 التسليم / التسوية  - 

سيتم تنفيذها  .2013نوفمبر /تشرين الثاني 20في  SCEتنفيذ تسوية وتسليم األوراق المالية الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية  سوف يتم
  ..وفقا لإلجراءات القائمة

  
  أليات نشر نتائج العملية:  5المادة 

  
، وفي 2013نوفمبر /تشرين الثاني 14اء في نشرة التداول الرسمية في سيتم نشر نتائج هذه العملية من قبل سوق األوراق المالية في الدار البيض

  .  2013نوفمبر /تشرين الثاني 20إحدى صحف اإلشعارات القانونية من قبل مقّدم العرض في غضون ثالثة أيام أو في تاريخ أقصاه 
  

 SCEخصائص تداول أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية :  6المادة 
 :هي SCEالسمات الرئيسية لتداول أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة والمواد الكيماوية  

  الشرآة الشريفة لألسمدة والموادالكيماوية الصيغة 
 SCE مؤّشر األسهم
 4500 رمز القيمة

 ISIN  MA0000010787رمز الترقيم الدولي 
 Multifixingا  نمط التداول

 المقصورة الثالثة  مقصورة التداول
 آيمياء قطاع النشاط

 
 
 
 

 جميع المصارف وجميع شرآات األوراق المالية الهيئة المسؤولة عن جمع أوامر البيع



  تقويم العملية:  7المادة 

 مراحل أوامر
 فترات 

 على أبعد تقدير

 17/09/2013 إستالم الملف الكامل للعملية من قبل سوق األوراق المالية في الدارالبيضاء 1

 17/09/2013 إصدار إشعار موافقة سوق األوراق المالية في الدار البيضاء 2

 17/09/2013 استالم مذآرة المعلومات المعتمدة من قبل لجنة األوراق المالية 3
 18/09/2013 النشر في نشرة التداول للرأي المتعلق بالعرض العام إلعادة الشراء 4

 30/09/2013 افتتاح مدة العرض العام إلعادة الشراء    5

 31/10/2013 انتهاء مدة العرض العام إلعادة الشراء    6

  SCE  01/11/2013استالم سوق األوراق المالية في الدار البيضاء لملفات أوامر تقديم أسهم  7
 12:00في الساعة 

 07/11/2013 مرآزية وتوحيد ومعالجة أوامر تقديم األسهم من قبل سوق األوراق المالية في الدار البيضاء 8

 08/11/2013 لجنة األوراق الماليةإرسال ملخص عن أوامر تقديم األسهم إلى  9

 إيجابية أو توقف العملية OPRنتيجة لجنة األوراق المالية حول العرض العام إلعادة الشراء  -  10
 11/11/2013 في حالة تصريح لجنة االوراق المالية عن توقف العملية  ، اإلعالن في نشرة التداول - 

 12/11/2013 إلى جامعي األوامر  OPRلنتائج العرض العام ، الدار البيضاءالتسليم من قبل سوق األوراق المالية في  11

 في نشرة التداول SCEالنشر من سوق األوراق المالية للرأي بشأن شطب شرآة   -  12
 13/11/2013 في إحدى جرائد اإلشعارات القانونية SCEالنشر من قبل سوق األوراق المالية للبيان الصحفي المتعلق بشطب شرآة   - 

 OPRتسجيل التعامالت المتعلقة بالعرض العام إلعادة الشراء  -  13
 OPR   14/11/2013اإلعالن عن نتائج العرض العام إلعادة الشراء  - 

 20/11/2013 تسليم األسهم لهذه العملية / تسوية  14
 24/01/2014 من تداول  سوق األوراق المالية في الدار البيضاء SCEشطب أسهم  15

  
  عمليات األسواقمديرية 


