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  2012فبراير  20الدار البيضاء في 
  
  
   28 /12 إعالن رقم

  SOFAC كافوص ةآشر بأسهم الخاص للشراء اإلجباري العمومي بالعرضيتعلق 
   القرض العقاري والسياحيبمبادرة من 

  
   2012 فبراير 17بتاريخ  12/01إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم  VI/EM/ 005/2012 2012 فبراير 17بتاريخ    
 

المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93- 211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
   ,مكرر 7و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة  45-06و  52- 01,  29-00,  34- 96والمتمم  بقانون  رقم  

  
في سوق  العموميةلمتعلق بالعروض ا 46-06المعدل بقانون رقم , 2004أبريل  21بتاريخ  26-03القانون رقم بناءا على 
  ؛ 18و  3، 2 الموادو خاصة  البورصة

  
  1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

أبريل  7الصادر بتاريخ  10- 1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوز يول 7الصادر بتاريخ 
  .2.3.10و  2.3.3 ، 2.3.2 ، 2.2.4 ، 2.1.1واد و خاصة الم 2010

  
  

  العملية موضوع : األولى المادة
  

  العملية إطار. 1
  

  العملية سياق  ) أ
  

 :2009منذ اإلستراتيجية الجديدة للقرض العقاري والسياحي  -
  

: عناصر مهنية  3تهدف جعل القرض العقاري والسياحي بنكا عالميا يتمحور حول تبنى مجلس اإلدارة إستراتيجية جديدة 
  .المقاولةوبنك  العقاربنك و خدمات األفرادبنك 

  
  :تهدف هذه االستراتيجية الجديدة

 العقاري والسياحي إزاء قطاع العقار؛ القرضلى تقليص تعرض فتح مهن جديدة ترمي إ •
 تحسين مؤشرات اإلنتاجية، المردودية والمخاطر؛ •
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  .معدل ومخاطر السيولةالمخاطر يتعلق بما القانونية خاصة تحسين نسب البنك  •
  

  :تنص إضافة إلى أشياء أخرى على ما يليوالتي  2014-2010إلى خطة تنمية خالل المدة تتفرع هذه اإلستراتيجية 
بيع خاصة  اإلصالحويشمل هذا . على نموها انعكاسهالتحصين وذلك  بنكلل ةإصالح الخصوم التاريخي •

 ؛التاريخية الملفاتاألصول الفندقية وتغطية 
 

بشراء أو إنشاء فروع وذلك  المقاولةوبنك  بنك خدمات األفرادتطور  واآبةأدوات إضافية لم وضع •
 )… الليزينغستهالك،قروض اإل(مخصصة لبعض المهن 

 
 عمليات إستراتيجية أنجزها القرض العقاري والسياحي  -

  
مجموعة التآزر مع  بنك، فضل مجلس إدارة الة تنميتهالوسائل الالزمة لنجاح خطالعقاري والسياحي  من أجل منح القرض

  :بما يلي ،2010سنة المالية المختلفة المنعقدة في ال في جلساتهصندوق اإليداع والتدبير وذلك بالسماح، 
  

تم تحقيق هذه العملية التي تم ترخيصها من طرف  :   اإليداع والتدبيرأصول فندقية لصندوق  7بيع  •
وقد مكنت القرض العقاري والسياحي . 2011، في مارس 2010شتنبر  23مجلس اإلدارة المجتمع يوم 

من التخلي عن التسيير المباشر للوحدات الفندقية التي اقتناها في إطار المساطر القضائية، ليرآز على 
 .مهنته األساسية

 
تم تحقيق هذه العملية التي تم :   همات صندوق اإليداع والتدبير في شرآة مغرب ليزينغاقتناء مسا •

وقد مكنت . 2011، في مارس 2010نونبر  04ترخيصها من طرف مجلس اإلدارة المجتمع يوم 
  مغرب ليزينغشرآة في من رأسمال وحقوق التصويت  % 34 لقرض العقاري والسياحي من اقتناءا
 ؛اإليجار قروضمتخصصة في ال

 
تم تحقيق هذه العملية التي تم :  SOFAC كافوص اقتناء مساهمات صندوق اإليداع والتدبير في شرآة •

وقد مكنت  .2011 دجنبر 30، في 2010نونبر  25ترخيصها من طرف مجلس اإلدارة المجتمع يوم 
  SOFACشرآةفي من رأسمال وحقوق التصويت  % 45,99القرض العقاري والسياحي من اقتناء 

 .قروض اإلستهالكمتخصصة في ال
 

 : SOFACكافوص تقديم اقتناء شرآة -
  

قتناء مساهمات صندوق اإليداع والتدبير في شرآة على االعقاري والسياحي  القرضأقدم ، 2011دجنبر  30 بتاريخ
SOFAC ،درهما للسهم  350لشرآة، بسعر في امن رأسمال وحقوق التصويت  %45.99تمثل سهما  651 524 يأ

  .الواحد
  

  .% 46,21إلى  SOFACالعقاري والسياحي في رأسمال شرآة  القرض وعلى إثر هذه العملية، انتقلت مساهمة
  

  :هي آالتالي هذه القرض العقاري والسياحي من عملية اإلقتناء ف اهدإن أ
توزيع القرض العقاري والسياحي من أجل شبكة تخصيص تطوير أوجه التآزر التجارية عن طريق  •

 ؛1 من أجل التدبير لحساب الغيرأو  SOFAC كافوص جاتومنت
 

خاصة على صعيد تدبير المخاطر واسترداد الديون يالتراضي  من الناحية العملية تطوير أوجه التآزر •
 .والمنازعات

  
  :آما يلي  SOFAC كافوص شرآة بعد هذا اإلقتناء يتوزع المساهمون في رأس المال

  

                                                 
.SOFAC قروض يمنحها القرض العقاري والسياحي وتسيرها شرآة   1 

 المساهمون عدد األسهم المملوآة من رأسمال وحقوق التصويت %
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  القرض العقاري والسياحي: المرجع            
  
  

، وطبقا للمقتضيات القانونية SOFAC كافوص شرآةفي من رأسمال وحقوق التصويت  % 45,99من أجل تحقيق اقتناء 
  :، بالتراخيص التالية 2011دجنبر  23والتنظيمية، توصل القرض العقاري والسياحي، بتاريخ 

  
الذي يرخص بتفويت  39- 89من القانون رقم  8ذلك المادة مرسوم رئيس الحكومة، آما تنص على  •

المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، آما تم تعديله وتتميمه، يرخص للقرض العقاري والسياحي 
 .SOFACفي رأسمال شرآة ) %45,99(باقتناء مساهمة صندوق اإليداع والتدبير 

 
المغرب بعد رأي مطابق للجنة مؤسسات القرض لبنك المغرب، آما تنص على ذلك المواد  كموافقة بن •

  .المتعلق بمؤسسات القروض والهيآت المماثلة 34-03من القانون رقم  36و  27
 

  
 للعملية القانوني اإلطار  ) ب

 
  تجاوز العتبة -

  
بجداول بورصة الدار ، شرآة مدرجة SOFAC كافوص شرآة في من رأسمال وحقوق التصويت % 45,99اقتناء عقب 

رأسمال  من % 40مجلس القيم المنقولة وبورصة الدار البيضاء بتجاوز عتبة  القرض العقاري والسياحي أخبر البيضاء،
 0,22دفعة واحدة، علما أنه قبل تجاوز هذه العتبة، آان القرض العقاري والسياحي يملك  شرآةفي هذه الوحقوق التصويت 

   .SOFAC كافوص شرآةفي من رأسمال وحقوق التصويت  %
  

  :لـمقتضيات، وطبقا %40وهكذا، وتبعا لتجاوز عتبة 
     

في سوق البورصة، الذي صدر األمر بتنفيذه بمقتضى  بالعروض العمومية متعلقال 26-03القانون رقم   ) أ(
تعديله وتتميمه بمقتضى آما تم ، 2004أبريل  21، 1425 بتاريخ فاتح ربيع األول  1- 04-21الظهير رقم 
 ربيع األول 28بتاريخ  1- 07-11، الذي صدر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم 46-06القانون رقم 

 منه؛ 18خاصة المادة ) "القانون"(، 2007أبريل  1428،17
 

خاصة المادة األولى منه  ،)2004أآتوبر  22( 1425رمضان  8بتاريخ  2- 04-546المرسوم رقم   ) ب(
 ؛)"المرسوم"(

 
الذي يحدد  )2004أآتوبر  25( 1425رمضان  11بتاريخ  1875- 04رقم  قرار وزير المالية والخوصصة  ) ت(

 .شراءلل عمومي عرض بإيداع حاملها تلزمالتصويت التي  حقوق نسبة
 

   . SOFAC كافوص شرآة عرضا عموميا إجباريا لشراء أسهميطلق القرض العقاري والسياحي 
  

 ة في إطار العرض العمومي اإلجباري للشراء الالزمالتراخيص المسبقة  -
  
رخص اقتناء مساهمة صندوق اإليداع  2010نونبر  25مجلس إدارة القرض العقاري والسياحي المنعقد يوم  ارا لكونبتعا

في الشرآة، رخص أيضا  من رأسمال وحقوق التصويت % 45,99والتي تمثل   SOFAC كافوص شرآةوالتدبير في 

 القرض العقاري والسياحي 662 654 46,21%
 بريد المغرب 607 556 39,29%
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 858 67 4,79%
الشرآة المرآزية إلعادة التأمين 850 68 4,86%
 العائم بالبورصة 687 68 4,85%

 المجموع 664 416 1 100,00%
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 350سعر  ، وذلك على أساسSOFAC شرآة عرض عمومي إجباري لشراء أسهمقاري والسياحي في إطالق عللقرض ال
  .درهما للسهم الواحد

  
عرض هذا اللرئيس مجلس اإلدارة آل الصالحيات من أجل إنجاز  القرض العقاري والسياحي وقد فوض مجلس إدارة

  .القانونية والتنظيمية الجاري بها العملالعمومي اإلجباري للشراء، وذلك طبقا للمقتضيات 
  

  كافوص شرآة م وحقوق تصويتهمن أس % 45,99اقتناء هذا باإلضافة إلى أن ترخيص القرض العقاري والسياحي 
SOFAC  من  8لية، تطبيقا للمادة ا، المتخذ باقتراح من وزير اإلقتصاد والم2011دجنبر  23بتاريخ  211748تم بمرسوم رقم

  .الذي يرخص بتفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص 39-89القانون رقم 
  

من طرف القرض العقاري والسياحي آان  SOFAC كافوص شرآة م وحقوق تصويتهمن أس % 45,99وأخيرا فإن اقتناء 
دجنبر، وذلك  23، بعد رأي موافق للجنة مؤسسات القرض، بتاريخ 2011دجنبر  28موضوع موافقة بنك المغرب، بتاريخ 

  .المتعلق بمؤسسات القروض والهيآت المماثلة 34-03من القانون رقم  36و  27تطبيقا للمواد 
  

 إيداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء  -
  

من طرف القرض تم إيداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء من القانون،  24و  18تطبيقا لمقتضيات المواد 
من  % 40أيام عمل بعد تجاوز عتبة ) 3(، أي ثالثة 2012يناير  4لدى مجلس القيم المنقولة بتاريخ العقاري والسياحي 

   . رأسمال وحقوق التصويت في الشرآة
  

  SOFAC كافوص سندات تسعير تعليق -
  

 من 30 المادة مقتضياتل اوفق، المنقولة القيم مجلس طلب يداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء،نتيجة إل
يناير  5تاريخ ابتداء من  SOFAC كافوص شرآة سندات تسعير تعليق في الشروع البيضاء الدار بورصة ، منالقانون
2012.     

  
 من 2012يناير  13 بتاريخ ة،المنقول القيم مجلس طلب العرض العمومي اإلجباري للشراء، قبول قرار بعد إصداره

    .2012يناير  19ابتداء من تاريخ  SOFAC كافوص األوراق المالية لشرآة تسعير تستأنف أن البيضاء الدار بورصة
  

 إعالن عن إيداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء -
  

بنشر إعالن عن إيداع مشروع العرض العمومي  المنقولة القيم مجلسقام ، القانون من 28 المادة مقتضياتتطبيقا ل
  .العرض العمومي اإلجباري للشراء مسجال بذلك بداية مدة 2012يناير  06تاريخ باإلجباري للشراء 

  
 خيص وزارة اإلقتصاد والمالية تر -

  
 العمومي العرض مشروع ،2012يناير  5 بتاريخ المنقولة القيم مجلس قدم ،القانون من 29 المادة مقتضياتتطبيقا ل
النصوص عليها في المادة  الوطنية ستراتيجيةاإل المصالح باعتبار فيه نظر، ليالمالية و اإلقتصاد ريلوز للشراء اإلجباري

  .من القانون 13
  
 13العمومي اإلجباري للشراء داخل األجل المنصوص عليه في المادة  العرض مشروع ة مالحظات حولأيالوزير  بدي لم

  .من القانون
 

  قرار قبول مجلس القيم المنقولة -
 

تطبيقا  المالية و اإلقتصاد، وفي غياب أي قرار عدم قبول من طرف وزير من القانون 32و  13بناء على مقتضيات المواد 
باشر مجلس القيم المنقولة نظره في مشروع العرض العمومي للشراء وفحص مواصفاته  ،القانون من 29 المادة مقتضياتل

السوق  المساهمين ونزاهة المساواة بينو ةشفافيمن القانون وخاصة منها مبادئ ال 13بالنظر إلى المبادئ الواردة في المادة 
  .والمنافسة في المعامالت واألمانة
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، الحظ مجلس العمومي اإلجباري للشراء وبالنظر إلى مجموع التراخيص المذآورة أعاله وبعد فحص مشروع العرض
 SOFACشرآة  أسهمحيث أن العرض يشمل مجموع حاملي  بين المساهمين، المساواةالقيم المنقولة أنه تم احترام مبدأ 

  .درهم للوحدة 350بسعر العمومي اإلجباري للشراء  العرض مشروع قبول 2012يناير  13 بتاريخوصرح 
  
  SOFAC كافوص نوايا المساهمين اآلخرين في شرآة. 2
  

 556 607ع وبمجم SOFAC كافوص يعتبر بريد المغرب، بعد القرض العقاري والسياحي، ثاني أهم مساهم في شرآة
  .من رأسمال وحقوق التصويت في الشرآة % 39,29أسهم تمثل 

  
التي يمتلكها  SOFAC كافوص وبطلب من القرض العقاري والسياحي، أبلغه بريد المغرب بالتزامه بعدم تقديم أسهم شرآة

  .العرض العمومي اإلجباري للشراءفي رأسمال الشرآة عند 
  

المغرب  بريدبين المبرم سابقا ميثاق المساهمين استمرار العمل ب د المغربويعتزم القرض العقاري والسياحي وبري
   .التعديالتإدخال بعض  مقابل، SOFAC كافوص في شرآةبصفتهم مساهمين  وصندوق اإليداع والتدبير

  
 كافوص بين القرض العقاري والسياحي و مساهمين آخرين في شرآة عليه تفقم عملوجد يومن جهة أخرى، ال 

SOFACالعمومي  العرض، في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الشرآة المرآزية إلعادة التأمين ، خصوصا
   .اإلجباري للشراء

  
  أهداف العرض العمومي اإلجباري للشراء. 3
  

 القرض العقاري والسياحيالتي يملكها  SOFAC كافوص اقتناء أسهم شرآة العمومي اإلجباري للشراء العرضيهدف 
  .تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية

  
 العرض، فإن عدد األسهم المعنية بالعمومي اإلجباري للشراء العرضبريد المغرب بعدم مشارآته في اعتبارا اللتزام 

 كافوص من رأسمال وحقوق التصويت في شرآة % 14,50سهما تمثل  205.395هو  العمومي اإلجباري للشراء
SOFAC . 

 
  نوايا المبادر. 4
  

 آخرينمن طرف مساهمين ، المقدمة SOFACأسهم شرآة ، وحسب عدد العمومي اإلجباري للشراء لعرضفي إطار ا
و  % 46,21غير بريد المغرب، ستتراوح حصة القرض العقاري والسياحي في رأسمال وحقوق تصويته في الشرآة بين 

60,71 % .  
  

العمومي  لعرضا التي يملكها وتلك التي يمكن أن يقتنيها إثر SOFACويعتزم القرض العقاري والسياحي اإلحتفاظ بأسهم 
   .اإلجباري للشراء

  
العمومي اإلجباري للشراء يرتئي القرض  لعرضاالتي تلي إنجاز عشر شهرا  ىوباإلضافة إلى ذلك، خالل فترة اإلثن

  :العقاري والسياحي 
 تأمين مراقبة وتسيير الشرآة، •
 مجلس إدارة الشرآة،أشغال  حضور •
تجاوز توحالما ميثاق المساهمين بين الطرفين، بعد التوقيع على  ،المغرببريد ر مع واشلعمل بتا •

سعير أوراق سحب، متبوعًا بإلغاء تلل ومي، إلطالق عرض عم%90عتبة  ةمشترآساهمتهما الم
SOFAC المالية. 

  
  العمومي اإلجباري للشراء لعرضل النتائج المحتملة. 5
  

، المقدمة من طرف مساهمين SOFAC كافوص أسهم شرآةالعمومي اإلجباري للشراء، وحسب عدد  لعرضفي إطار ا
 46,21غير بريد المغرب، ستتراوح حصة القرض العقاري والسياحي في رأسمال وحقوق تصويته في الشرآة بين  آخرين

 .% 60,71و  %
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 25( 1425رمضان  11بتاريخ  1875-04رقم  وزير المالية والخوصصة تطبيقا لمقتضيات القانون، والمرسوم، وقرار

يطلق آل من يمكن أن شراء، لل عمومي عرض بإيداع حاملها تلزمالتصويت التي  حقوق نسبةالذي يحدد  )2004أآتوبر 
  .المالية SOFAC كافوص يهم أوراقعرضا عموميا إجباريا للسحب ، تنسيق بينهماوبريد المغرب، بالقرض العقاري 

  
  :اإلشارة إلى أن العرض العمومي اإلجباري للسحب يمكن أيضا أن ومن جهة أخرى، تجدر 

  
 من القانون؛ 21يفرضه مجلس القيم المنقولة طبقا لمقتضيات المادة  -

 
 :لة التشطيب على الشرآة من جدول التسعيرة امكرر من القانون، في ح 20يتم طبقا لمقتضيات المادة  -

 
 

- 93-211الظهير بمثابة قانون رقم  من 16مقتضيات المادة بمبادرة من بورصة الدار البيضاء، تطبيقا ل 
 المتعلق ببورصة القيم آما تم تعديله وتتميمه، أو )1993شتنبر  21( 1414 ربيع الثاني 4بتاريخ  1

 
بمبادرة من القرض العقاري والسياحي بعد التوقيع على ميثاق المساهمين مع بريد المغرب، وحالما  

 .، شريطة الحصول على الترخيصات الضرورية% 90ة عتبة تتجاوز مساهمتهم المشترآ
  
  العالقة بين الشرآة والمبادر. 6
  

ويمكن أن تبلغ هذه . SOFAC كافوص شرآة من رأسمال وحقوق التصويت في %46,21يمتلك القرض العقاري والسياحي 
القرض التي ال يملكها  SOFAC كافوص بعد العرض العمومي اإلجباري للشراء إذا تم تقديم آل أسهم %60,71النسبة 

  . وبريد المغرب، استجابة للعرض العمومي اإلجباري للشراء العقاري والسياحي
  
  العمومي اإلجباري للشراء لعرضا تمويل. 7
  
  .سهما 205.395لعرض العمومي اإلجباري للشراء التي يهمها ا SOFACبلغ عدد أسهم ي
   

  .درهم 71 888 250األقصى للعملية درهم للسهم، يبلغ المبلغ  350بناء على سعر 
  
القرض العقاري  استجابة للعرض العمومي اإلجباري للشراء من سيولة SOFAC كافوص أسهماقتناء ل يوتم تميس

  .والسياحي
  
  SOFAC كافوص إعادة تشكيل رأسمال شرآة. 8
  

يملكها القرض العقاري ال التي  SOFACبعد العرض العمومي اإلجباري للشراء وفي حالة ما إذا تم تقديم جميع أسهم 
    :  سيتوزع المساهمون في الشرآة آالتالي وبريد المغرب استجابة للعرض العمومي اإلجباري للشراء،  والسياحي

  
 

العمومي للشراء  لعرضقبل ا  العمومي للشراء لعرضبعد ا   
 المساهمون

 
النسبة المائوية 

لرأس المال 
 وحقوق التصويت

 
عدد األسهم 
 المملوآة

النسبة المائوية 
لرأس المال 

 وحقوق التصويت

 
عدد األسهم 
 المملوآة

القرض العقاري والسياحي 662 654 46,21% 057 860 60,71%
بريد المغرب 607 556 39,29% 607 556 39,29%

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 858 67 4,79% - -
 التأمينالشرآة المرآزية إلعادة  850 68 4,86% - -
بالبورصة عائمال  687 68 4,85% - -

المجموع 664 416 1 100,00% 664 416 1 100,00%
  القرض العقاري والسياحي: المرجع 
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   اتفاقات يمكن أن يؤثر على العرض العمومي اإلجباري للشراء. 9
  

، ال يوجد أي اتفاق من شأنه أن يكون له العرض العمومي اإلجباري للشراءباستثناء التزام بريد المغرب بعدم المشارآة في 
  .  لغ على البت في العرض، في سيره أو نتيجتهاتأثير ب

  
  

  للشراء العمومي العرض عملية يبةآتر:  2المادة 
       
  

  المستهدفة األسهم عدد -  
 

وبريد القرض العقاري والسياحي التي ال يمتلكها  كافوص SOFACأسهم مجموع للشراء العمومي العرض عملية تخص
  .SOFAC شرآةفي تصويت المن رأسمال وحقوق  % 14,50سهما تمثل  205 395 ، أيالمغرب

  
  العرض سعر -  

  
  .لكل سهم مادره 350العرض  مبادر قيمته السعر الموحد الذي يقترحهتبلغ 

  
  للشراء العمومي العرضمبلغ  -  

 
 العرضالمعنية ب SOFAC كافوص في حالة تقديم جميع أسهم درهم 71 888 250بلغ المبلغ اإلجمالي األقصى للعملية ي

  .للشراء اإلجباري العمومي
  

    .2011فاتح يناير :  تاريخ اإلستحقاق -  
  .2012فبراير  29تنطلق العملية يوم :  تاريخ افتتاح العرض -  
  .2012 مارس 20يتم إغالق العملية يوم :  تاريخ إغالق العرض -  

 
  

  عتبة التنازل -  
  
 كافوص قطعي وال رجعة فيه مجموع األسهم التي يقدمها مساهمو شرآةقتني بشكل يأن القرض العقاري والسياحي تعهد ي

SOFAC.  
  

    . العملية هذه إطارفي  للتنازل عتبة أي تحديد يتم لم إجباري للشراء، عمومي عرضحيث أن األمر يتعلق ب
   

   .2012 أبريل 05:   تاريخ التسليم واألداء -  
  
  

  آيفيات المشارآة في العرض : 3المادة 
  

  مدة العرض العمومي للشراء -  
  

 .بإدخال الغاية 2012مارس  20فبراير إلى  29يوم بورصة من  15تمتد فترة العرض 
 

  المستفيدون -
  

  .حصردون ب SOFAC كافوص يوجه هذا العرض إلى جميع حاملي سندات شرآة
  

  :يسلموا للمكلفين بتجميع األوامر، الوثائق التالية يجب على حاملي األسهم الراغبين في تقديم أسهمهم أن 
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 أمر بالبيع يبين التاريخ والساعة ويحمل توقيع آل من المساهم البائع والهيأة المكلفة بتجميع األوامر؛ •
  

 ؛)مسلمة من طرف وديع األوراق المالية(شهادة تثبت تجميد األسهم المقدمة  •
 

 .وثيقة إثبات الهوية •
 

 
  البيعتسليم أوامر  -
 

 29من إلى أن يسلموا لشرآات البورصة واألبناك،  وندعومحاملي األسهم الراغبين في المشارآة في هذا العرض إن 
، أمرا بالبيع وفق النموذج الموضوع رهن إشارتهم والملحق بهذه المذآرة بإدخال الغاية 2012مارس  20فبراير إلى 

  .المنقولةاإلخبارية ومؤشر عليه من طرف مجلس القيم 
  

يجب أن يوقع األمر بالبيع من طرف المالك نفسه أو من طرف الغير الموآل بصفة قانونية ويقدم توآيال مصادق على 
  .األسهم المذآورةإمضائه من طرف مالك 

  
  .يمكن إنجاز أوامر البيع باسم األطفال القاصرين من طرف األب، األم، ولي األمر أو الممثل القانوني

  
، لماليةتوآيل بتسيير حقيبة مالية، يمكن للمكلف بالتسيير أن يصدر األمر بالبيع لفائدة الزبون الذي يدير حقيبته افي حالة 

على  هذه األخيرة شريطة توفره على وآالة مصادق على توقيعها من طرف الموآل أو على وآالة التسيير إذا نصت
ت لهيئاة واألجنبية المعتمدة معفاة من تقديم الوثائق اإلثباتية إلى اشرآات التسيير المغربي. مقتضيات صريحة في هذا الشأن

  . التي تقوم بتسييرهالمنقولة الجماعي للقيم المكلفة بالتوظيف ا
  

 .يمكن إلغاء أوامر البيع في أي وقت إلى غاية انتهاء مدة العرض
  

  شهادة تجميد األسهم المقدمة  -
  

أو المعنويين الذين يقدمون  الطبيعيينالبيع بشهادة تثبت تجميد األسهم المقدمة من طرف األشخاص بمر األيجب أن يرفق 
ال عتبر وسي. ويسري العمل بتجميد األسهم ابتداء من تاريخ تسليم شهادة تجميد األسهم المعنية بهذا األمر بالبيع. أسهمهم

  .إغالق العرض فوررجعة فيه 
  

  :األسهم التي يجب أن تتضمن ما يلي يدلي الوديع بشهادة تجميد 
  

 ؛غاربة المقيمين أو غير المقيمين،الم الطبيعيينة لألشخاص برقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنس •
 ؛األجانب المقيمين بالمغرب الطبيعيينة لألشخاص برقم بطاقة اإلقامة بالنس •
 بالنسبة لألشخاص األجانب غير المقيمين؛ رقم جواز السفر •
رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي أو أية وثيقة  •

نويين عموثوق بها في البلد األصل ومقبولة من طرف الهيأة المكلفة بالوساطة لفائدة األشخاص المأخرى 
 ؛األجانب

 هذا إطار في المساهمة حصيلة له تقيد أن المزمع البنكي الحساب برقم تعرف التي البنكية اإلحداثيات •
 .للشراء العمومي العرض

  
 أسهمهم يمبتقد سيقومون الذين المساهمين هوية من التحقق -

 
أن يثبتوا هويتهم باإلدالء بالوثائق  للشراء العرض العمومي هذا إطار في أسهمهم يمبتقد سيقومون الذين المساهمينعلى 

  .المذآورة أدناه
 و المساهم الذي سيقوم بتقديم األسهم هوية تثبت الوثيقة التي من نسخة على الحصول األوامر تحصيل هيئات على يتعين
   .البيع بأمر إرفاقها
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  الوثيقة التي يجب إرفاقها  فئة المستثمرين

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة  نوالمقيم المغاربة الطبيعيون األشخاص
  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة  بالخارج نوالمقيم المغاربة الطبيعيون األشخاص
  اإلقامة بطاقة من نسخة  المغاربة غير نوالمقيم الطبيعيون األشخاص
 ذاآ و الشخص هوية تثبت التي السفر جواز صفحات من نسخة  نومقيموغير مغاربة  غير الطبيعيون األشخاص

 صالحية انتهاء تاريخ و إصدار تاريخ تحمل التي الصفحات
  .السفر جواز

 عدا هيئات ما يمغربخاضعون للقانون الال المعنويون األشخاص
  )OPCVM( المنقولة القيم في الجماعي التوظيف

  نسخة من السجل التجاري 

إلى الفئة التي تثبت اإلنتماء وصل األبلد الفي بها يعتد أي وثيقة   األجنبي للقانون نعوالخاض المعنويون األشخاص
  الهيئة المرآزيةطرف أو أي وسيلة أخرى تعتبر مقبولة من 

  )OPCVM( المنقولة القيم في الجماعي التوظيف هيئات
  

  : الترخيص قرار من نسخة
 المالية األوراق لتوظيف ةآالمشتر الصناديق يخص فيما -

(FCP) ، المحكمة ة ضبطباتآ لدى اإليداع وصل   
، (SICAV)المتغير الرأسمال  ذات االستثمار اتآلشر بالنسبة -

  .التجاريبالسجل  التسجيلنموذج 
  .التجاريبالسجل  التسجيلنموذج   المستثمرون المؤهلون

يتضمن الموضوع اإلجتماعي  التجاريبالسجل  التسجيلنموذج   األبناك الخاضعة للقانون المغربي
  ويبين انتماء المكتتب لهذه الفئة

 ملف إيداع وصل من نسخة و األساسي النظام من نسخة  المغربيةالجمعيات 
  القبول

 ازدياد تاريخ تثبت التي المدنية الحالة دفتر صفحة من نسخة  طفل قاصر
   الطفل

  
  مستشار والوسطاء الماليونال -
   

  
  التسمية  فئة الوسطاء الماليين

 CDG Capital  عام منسق و مستشار 
 تحصيل هيئاتلدى ز آتمرال ملفالهيأة الممرآزة المكلفة بنشر 

 CDG Capital Bourse  األوامر

  آل األبناك وشرآات البورصة  الهيآت المكلفة بتجميع أوامر البيع
)جهة البائع(   الدار البيضاء بورصة لدى العملية بتسجيل المكلفة الهيئة CDG Capital Bourse  

CDG Capital Bourse 
     )جهة المشتري( وشرآات البورصة األخرى 

  
  
  

  التسليم /األداء و العملية تسجيل و األوامر، تجميع طرق : 4 المادة
  

  تمرآز وتوطيد األوامر -
 

بورصة الدار  وضعته يذال لألوامر زآالممر التجميع ملف األوامر تحصيل هيئاتإلى  CDG Capital Bourse تسلم
  .البيضاء

  
 USBمفاتيح  على، مقابل إشهاد بالتوصل البيضاء، بصفة مستقلة الدار بورصة تسلم أن البيع أوامر تحصيل هيئات على
 التجميع ملف مراعاة مع بعمالئها البيع الخاصة أوامر قبل الساعة الثانية عشرة زواال، ملفات 2012 مارس 22يوم 

 .لألوامر الممرآز
 

 مهمة ستتولى التي البورصة ةآشر تعيين في الحرية البورصة، ةآشر وضع لها ليس التي و األوامر، تحصيل لهيئات
 وقع التي البورصة ةآشر ذاآ و البيضاء الدار بورصة إبالغ عليها يتعين و. البيضاء الدار لدى بورصة الصفقات تسجيل
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 بلق 2012 مارس 22 يوم أي البيضاء الدار بورصة طرف من الملفات يوم استالم أقصاه أجل في تابياآ ختياراإل عليها
  .االزو عشرة الثانية الساعة

  
   .يعالب أوامر ملفات مختلف وتوطيد تجميع في ذلك بعد البيضاء الدار بورصة ستشرع

  
 . بنتائج العرض وامراأل تحصيل هيئات، بإخبار 2012 مارس 29وستقوم بورصة الدار البيضاء يوم 

  
  ضالعر تسجيل -

 
، 2012أبريل  02يوم  عمليةهذه الب الخاصة الصفقات تسجيل فيالدار البيضاء  بورصة ستشرع سهم المقدمة،ألبناء على ا
    ) جهة المشتري(و شرآات البورصة األخرى CDG Capital Bourse و ) جهة البائع(  CDG Capital Bourseمن طرف

  
  التسليم/آيفيات األداء -

  
 لإلجراءات طبقا ذلك و ،2012 أبريل 05 بتاريخ، موضوع هذه العملية، SOFAC كافوص شرآة أسهم تسليم و أداء سيتم

  .العمل بها الجاري
  
  

   العرض نتائج : 5 المادة
  

  العملية نتائج نشر -
  

 طرف من آذلكو ،2012 أبريل 02 بتاريخ التسعيرة نشرة في البيضاء الدار بورصة طرف من العملية جنشر نتائ سيتم
ة من طرف القرض العقاري القانوني لإلعالنات جريدة فيوآذا  26- 03من القانون رقم  39مجلس القيم المنقولة طبقا للمادة 

  .2012 أبريل 05لى أبعد تقدير يوم عالموالية، وعمل ثالثة أيام  خالل والسياحي،
  
  

  المالية SOFAC لورقةاتسعير  خصائص : 6 المادة
  

  :هي آالتالي  SOFAC كافوص المواصفات األساسية لتسعير أسهم شرآة
  

  SOFAC كافوص  محرر
  SOF  ؤشر األسهمم

  5500  المنقولة القيمة رمز
ISIN   MA0000010522 الدولي الرمز

  المقصورة الثانية  المقصورة
  مستمر  التسعير نظام

  شرآات التمويل وأنشطة مالية أخرى  القطاع 
  

  للعملية الزمني الجدول : 7 المادة
  

 تقدير أقصى على اآلجال  المراحل  بييالترت العدد
 17/02/2012  البيضاء الدار بورصة طرف من الكامل الملف تسلم  1
اإلجباري  العمومي العرض عملية على البيضاء الدار لبورصة الموافقة إعالن إصدار  2

 17/02/2012  للشراء

 17/02/2012  المنقولة القيم مجلس تأشيرة تحمل التي اإلخبارية رةآالمذ تسلم  3
 20/02/2012   التسعيرة نشرة في اإلجباري للشراء العموميإشعار الموافقة على العرض  نشر  4
 29/02/2012  للشراء اإلجباري العمومي العرض عملية افتتاح  5
 20/03/2012  للشراء اإلجباري العمومي العرض عملية إغالق  6
لشرآة  المالية األوراق ميتقد بأوامر الخاصة للملفات البيضاء الدار بورصة تسلم  7

SOFAC  
22/03/2012  

à12h00 
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 26/03/2012  الدار البيضاء بورصة طرف من المالية األوراق ميتقد ألوامر وموطد زآممر تجميع  8
 27/03/2012  المنقولة القيم مجلس إلى المالية األوراق ميتقد أوامر عن مجمل بيان إرسال  9

جواب إيجابي أو عدم ( للشراء العمومي العرض عمليةعلى  المنقولة القيم مجلس رد  10
 28/03/2012  )الرد

العملية ال تستحق  بأن المنقولة القيم مجلس صرح ما إذا التسعيرة، نشرة في إعالن  11
 المتابعة

  
28/03/2012 

 المكلفة للهيئات للشراء اإلجباري العمومي العرض لنتائج البيضاء الدار بورصة تسليم  12
 29/03/2012  األوامر بتحصيل
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