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   2013 أبريل 11الدار البيضاء في 
 
 

  13/39اإلشعار رقم 
  لعرض العمومي للسحب اإلجباري باالمتعلق 

  بمبادرة من القرض العقاري والسياحي، يهم 
  عائم صوفاك في البورصة بهدف التشطيب عليه 

  
  2013مارس  14بتاريخ  01/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  2013مارس  14بتاريخ  VI/EM/003/2013قيم المنقولة رقم تأشيرة مجلس ال
 

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

  
المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى  26/03على مقتضيات القانون رقم  ابناء

  .منه 25و 21مكرر و 20و 6وخاصة المواد  06-46القانون رقم 
  

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

  .4.2.2و  1.1.2وخاصة المادتين  2010
  

إطار العملية : 1المادة   
  

I. سياق العملية  
  

 : 2009يدة للقرض العقاري والسياحي منذ سنة  االستراتيجية الجد •
  

مجلس إدارة القرض العقاري والسياحي استراتيجية جديدة تهدف إلى جعل القرض العقاري والسياحي بنكا جامعا حول  تبنى
  .بنك التقسيط والبنك العقاري وبنك المقاولة: ثالث مكونات مهنية

  تهدف هذه االستراتيجية إلى
  

 والسياحي نحو القطاع العقاري؛ االنفتاح على مهن جديدة والسعي نحو تقليص توجه القرض العقاري  -
 تحسين مؤشرات اإلنتاجية والمردودية والمخاطر؛  -
 . تحسين المعدالت التنظيمية للبنك وخاصة فيما يتعلق بخطر السعر وخطر السيولة -

  
  : من جملة ما يتوقعهو 2014-2010تتجلى هذه االستراتيجية في مخطط تنموي يمتد للفترة مابين 

  
يهم هذا التطهير خاصة تفويت األصول الفندقية . خية للبنك من أجل تحصين نموه من أثرهاتطهير الديون التاري -

 وتغطية الملفات التاريخية؛  
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وضع أدوات إضافية لمواآبة نمو بنك التقسيط وبنك المقاولة عن طريق شراء أو تأسيس فروع مخصصة لبعض  -
 .......).يقرض اإليجارالقرض االستهالك، و(المهن 

  
 : لقرض العقاري والسياحيالتي يحققها ايات االستراتيجية العمل •

  
بهدف منح القرض العقاري والسياحي الوسائل الضرورية لنجاح مخططه التنموي، خص مجلس إدارة البنك باالمتياز 

 2010التآزر مع مجموعة صندوق اإليداع والتدبير حيث أذن خالل مختلف االجتماعات المنعقدة في بحر السنة المالية 
  : بالعمليات التالية

  
لقد تم تحقيق هذه العملية التي رخص لها مجلس اإلدارة المنعقد : أصول فندقية لصندوق اإليداع والتدبير 7تفويت  -

حيث سمحت للقرض العقاري والسياحي بالخروج من . 2011وذلك في شهر مارس  2010شتنبر  23بتاريخ 
تسب ملكيتها في إطار عمليات قضائية، مما سمح له بالتالي بالتفرغ لمهنته التدبير المباشر للوحدات الفندقية التي اآ

 األساسية؛  
لقد تم تحقيق هذه العملية التي رخص لها : شراء مساهمات صندوق اإليداع والتدبير في شرآة ماروك ليزينغ -

العقاري  حيث سمحت للقرض. 2011وذلك في شهر مارس  2010نونبر  04مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
 زينغ المتخصصة في القرض اإليجاري؛وحقوق تصويت شرآة ماروك لي من رأسمال %34والسياحي باآتساب 

لقد تم تحقيق هذه العملية التي رخص لها مجلس : شراء مساهمات صندوق اإليداع والتدبير في شرآة صوفاك -
سمحت للقرض العقاري والسياحي حيث . 2011دجنبر  30وذلك في  2010نونبر  25اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 . وحقوق تصويت شرآة صوفاك المتخصصة في القرض االستهالآي من رأسمال % 45,99باآتساب 
  

 : تقديم شراء شرآة صوفاك •
  

، قام القرض العقاري والسياحي بشراء مساهمات القرض العقاري والسياحي في شرآة صوفاك، 2011دجنبر  30بتاريخ 
  . للسهم الواحد ادرهم 350وحقوق تصويت الشرآة، بثمن  من رأسمال % 45,99سهما تمثل  524 651أي 

بعد هذا الشراء . % 46,21تبعا لهذه العملية، وصلت مساهمة القرض العقاري والسياحي في رأسمال صوفاك إلى نسبة 
  :  تصبح أغراض القرض العقاري والسياحي آالتالي

  
لقرض العقاري والسياحي تحت التصرف لتوزيع منتوجات وضع شبكة ا  تطوير تآزرات تجارية من خالل -

   ؛ الحسابيصوفاك أو إعمال التدبير 
 

 . الودي أو القضائيتطوير تآزرات عملياتية خاصة على مستوى تدبير المخاطر واالستيفاء  -
 

   :  بنية رأسمال شرآة صوفاك هي آالتالي نتيجة لهذا الشراء، فإن
 

 النسبة المئوية لرأس المال وحقوق التصويت ةعدد األسهم المملوآ المساهمون
 46,21%  662 654 القرض العقاري والسياحي 

 39,29%  607 556 بريد المغرب 
 4,79%  858 67 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

 4,86%  850 68 الشرآة المرآزية إلعادة التأمين
 4,85%  687 68 عائم البورصة 

 100,00%  664 416 1 المجموع
 

من رأسمال وحقوق تصويت شرآة صوفاك، وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، تلقى  % 45,99من أجل تحقيق شراء 
  : التالية التراخيص، 2011دجنبر  23القرض العقاري والسياحي بتاريخ 

  
تحويل المنشآت العامة إلى القطاع يؤذن بموجبه في  39-89من القانون  8المادة  الذي تنص عليهمرسوم رئيس الحكومة،  -

 45,99(الخاص، آما تم تعديله وتتميمه، يؤذن بموجبه للقرض العقاري والسياحي بشراء مساهمة صندوق اإليداع والتدبير 
  . في رأسمال شرآة صوفاك) %
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آما تنص عليه المادتان  التابعة لبنك المغرب، االئتماناتفاق بنك المغرب بعد الرأي بالموافقة الصادر عن لجنة مؤسسات  -
   . بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاالمتعلق  03-34من القانون رقم  36و 27
  

 : تقديم العرض العمومي للشراء بمبادرة من القرض العقاري والسياحي لسندات  شرآة صوفاك •
  

لعقاري والسياحي عرضا عموميا من رأسمال وحقوق تصويت شرآة صوفاك أطلق القرض ا %40تبعا لتجاوز عتبة 
للشراء اإلجباري لسندات شرآة صوفاك، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية في مجال العروض العمومية في سوق 

  . البورصة
  

 17/02/2012شكل هذا العرض العمومي للشراء اإلجباري موضوع مذآرة إخبارية أشر عليها مجلس القيم المنقولة في 
  .  VI/EM/005/2012م تحت المرجع رق

  
شرآة صوفاك عقب هذا العرض العمومي للشراء اإلجباري وعشية هذا العرض العمومي للسحب يصبح مجموع مساهمي 

  :آما يلي
 

 النسبة المئوية لرأس المال وحقوق التصويت عدد األسهم المملوآة  المساهمون 
 59,84%  731 847 القرض العقاري والسياحي 

 39,29%  607 556 بريد المغرب 
 0,87%  326 12 عائم البورصة 

 100,00%  664 416 1 المجموع
  صوفاك: المصدر

  
 : تعليالت انسحاب  شرآة صوفاك من بورصة الدار البيضاء •

  
بورصة الدار  جدول تسعيرفقد قررت شرآة صوفاك التشطيب على سنداتها من ) % 0,9تقريبا (اعتبارا للعائم الضعيف 

بمسطرة العرض العمومي لتالي بادر القرض العقاري والسياحي، باعتباره مساهما مالكا ألغلبية األسهم، وبا. البيضاء
  . للسحب الذي يهم سندات شرآة صوفاك

  
II. اإلطار القانوني للعرض العمومي للسحب 

  
 : التراخيص المسبقة لهيئات القرض العقاري والسياحي  •

  
 03ري اتخذ مجلس إدارة القرض العقاري والسياحي الذي عقد اجتماعه بتاريخ تبعا لنتائج العرض العمومي للشراء اإلجبا

  : القرارات التالية 2012أبريل 
  

لهذا الغرض فإنه يأذن . يختار مجلس اإلدارة التشطيب على أسهم شرآة صوفاك من بورصة الدار البيضاء -
 .فاكللقرض العقاري والسياحي بأن يطالب بهذا التشطيب داخل مجلس إدارة صو

  
يسجل مجلس اإلدارة بكون قرار التشطيب يؤدي بقوة القانون إلى االلتزام بتقديم عرض عمومي لسحب أسهم  -

الصادر  1- 04-21مكرر من الظهير رقم  20صوفاك مسبقا للتشطيب على هذه األسهم، طبقا لمقتضيات المادة 
  . 06- 46رقم  آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 03- 26بتنفيذ القانون رقم 

  
وعليه وبعد موافقة هيئات القرار داخل شرآة صوفاك في الموضوع فإن مجلس اإلدارة يأذن للقرض العقاري  -

والسياحي بأن يكون المبادر بالعرض العمومي لسحب أسهم شرآة صوفاك، ويمنح لهذا الغرض آل الصالحيات 
 . لرئيسه إلنجاز هذه العملية

 
ئي على أسهم صوفاك طبقا للتشطيب النهالمدير العام آل التدابير واإلجراءات الالزمة لهذه الغاية سيتخذ الرئيس ا -

  . في هذا الشأنللمقتضيات القانونية والتنظيمية 
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 : التراخيص المسبقة لهيئات صوفاك  •
  

 2012ل أبري 11تبعا لنتائج العرض العمومي للشراء اإلجباري اتخذ مجلس إدارة صوفاك الذي عقد اجتماعه بتاريخ 
  : القرارات التالية

  
بكون ويسجل . قرر مجلس اإلدارة التشطيب على أسهم شرآة صوفاك من جدول تسعيرة بورصة الدار البيضاء -

قرار التشطيب يؤدي بقوة القانون إلى االلتزام بتقديم عرض عمومي لسحب أسهم صوفاك مسبقا للتشطيب على 
آما  03-26الصادر بتنفيذ القانون رقم  1- 04-21ن الظهير رقم مكرر م 20هذه األسهم، طبقا لمقتضيات المادة 

 . 06-46تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 
 

وعليه فإن مجلس اإلدارة يقرر استدعاء جمع عام غير عادي لكي يقترح عليه المصادقة على التشطيب على أسهم  -
 .  صوفاك من بورصة الدار البيضاء

 

التشطيب بشرط تبني الجمع العام غير العادي  عمليةإلنجاز آل الصالحيات ئيسه قرر مجلس اإلدارة منح ر -
 . القرارات المقترحة عليه

 
لهذا الغرض سيتخذ رئيس مجلس اإلدارة آل اإلجراءات وسيقوم بكل ما يلزم للتشطيب النهائي على أسهم صوفاك  -

 . ي هذا الصددفمن بورصة الدار البيضاء، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية 
على التشطيب على أسهم شرآة صوفاك من  2012ماي  29صادق الجمع العام غير العادي لشرآة صوفاك المنعقد بتاريخ 

جدول التسعير ببورصة الدار البيضاء وسجل آون قرار التشطيب يؤدي بقوة القانون إلى االلتزام بعرض عمومي لسحب 
  .السياحيأسهم صوفاك سيبادر به القرض العقاري و

  
  :  منح الجمع العام غير العادي آل الصالحيات لمجلس اإلدارة بغرض

  
  . التشطيب على أسهم صوفاك من جدول التسعير ببورصة الدار البيضاء -
  . معاينة التشطيب الفعلي على هذه األسهم من بورصة الدار البيضاء -
ات الضرورية للتشطيب على أسهم صوفاك من جدول وعموما اتخاذ آل اإلجراءات المفيدة واستكمال آل اإلجراء -

  .  التسعير ببورصة الدار البيضاء
  

 : قرار رئيس مجلس إدارة القرض العقاري والسياحي  •
  

تحديد خصائص العرض العمومي  08/01/2013، قرر الرئيس المدير العام بتاريخ بموجب اإلذن وتفويض السلط أعاله
  : للسحب آما يلي

  
سيهم العرض العمومي للسحب مجموع أسهم صوفاك التي ال يمتلكها القرض العقاري والسياحي : لمعنيةعدد السندات ا -

  . من رأسمال شرآة صوفاك وحقوق تصويتها % 0,87سهما تمثل  12 326وبريد المغرب، أي 
  .الواحد للسهم ادرهم 350يقدر ثمن الوحدة المقترح من طرف المبادر بالعرض في مبلغ : ثمن العرض -
درهم في حالة تقدمة آلية لسندات  4 314 100سيحدد المبلغ اإلجمالي األقصى للعملية في : المبلغ اإلجمالي للعرض -

  . صوفاك التي يقصدها العرض العمومي للسحب
بشراء مجموع  هذا األخيرلتزم حيث ي. أية عتبة للعدول عن العرض في إطار العملية، ال يتوقع المبادر: عتبة العدول -

  . في إطار العرض العمومي للسحب وذلك بشكل بات ال رجعة فيه األسهم التي يقدمها مساهمو صوفاك
  .2012ُينتفع من أسهم صوفاك ابتداء من فاتح يناير  :التمتع باألسهم موضوع العرض -
  

 : إيداع مشروع العرض العمومي للسحب  •
  

 5لسحب سندات صوفاك لدى مجلس القيم المنقولة في  قام القرض العقاري والسياحي بإيداع مشروع العرض العمومي
  . 2013فبراير 

  
 : تعليق تسعير سند صوفاك  •
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من القانون، طلب مجلس القيم من بورصة الدار البيضاء  30تبعا إليداع العرض العمومي للسحب وتطبيقا لمقتضيات المادة 

  . 2013فبراير  19عير ابتداء من ومواصلة التس 2013فبراير  06تعليق تسعير سهم صوفاك ابتداء من 
  

 :  إذن وزارة االقتصاد والمالية •
  

مشروع العرض العمومي للسحب  2013فبراير  06من القانون عرض مجلس القيم المنقولة في  29تطبيقا لمقتضيات المادة 
 13نص عليها المادة إلى المصالح االستراتيجية التي ت على وزارة االقتصاد والمالية بغية تقدير المشروع المذآور بالنسبة

  . من القانون
  

  . لم تبد الوزارة أي اعتراض على المشروع
  

 : مقبولية مشروع العرض العمومي للسحب  •
  

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية في مجال العروض العمومية في سوق البورصة صرح مجلس القيم المنقولة بقبول 
وقد تم نشر . ادرهم 350عرض العمومي لسحب سندات صوفاك بمبادرة من القرض العقاري والسياحي بثمن مشروع ال

  . 2013فبراير  15إشعار المقبولية في 
  

III.  أهداف العملية 
  

فإن مستوى عائم أسهم صوفاك  الذي بادر به القرض العقاري والسياحي لشراء أسهم صوفاكتبعا لنتائج العرض العمومي 
  ). من رأسمال الشرآة % 0,87(سهما  1 416 664سهما فيما مجموعه  12 236الدار البيضاء ال يبلغ سوى  في بورصة

  
وعليه وبغية تمكين مساهمي شرآة صوفاك المالكين ألقلية األسهم من تفويت أسهمهم وذلك قبل التشطيب على السند 

  . ادر بهذا العرض العمومي للسحبالمذآور من بورصة الدار البيضاء فإن القرض العقاري والسياحي ب
  

IV. نوايا المبادر 
  

لقد قرر القرض العقاري والسياحي إطالق عرض عمومي لسحب سندات صوفاك تبعا لقرار صوفاك المطالبة بالتشطيب 
  . على سنداتها من جدول التسعير ببورصة الدار البيضاء

  
عن رغبته في عدم المشارآة في  % 39,29بنسبة  عبر بريد المغرب بصفته المساهم المرجعي الثاني في شرآة صوفاك

  .  العرض العمومي للسحب
  

V. العالقة بين الشرآة والمبادر 
  

قد تصل هذه المساهمة إلى نسبة . من رأسمال شرآة صوفاك وحقوق تصويتها % 59,84يمتلك القرض العقاري والسياحي 
ع أسهم صوفاك التي ال يمتلكها القرض العقاري في نهاية العرض العمومي للسحب إذا ما تمت تقدمة مجمو % 60,71

  . والسياحي وبريد المغرب جوابا على العرض العمومي للسحب
  

VI. تمويل العرض العمومي للسحب 
  

  . سهما 12 326عدد أسهم صوفاك المعنية بالعرض العمومي للسحب ب  يتراوح
  . درهم 4 314 100درهما للسهم فإن المبلغ األقصى للعملية يحدد في  350على أساس ثمن 

سيتم تمويل اآتساب أسهم صوفاك الواجب اآتسابها جوابا على العرض العمومي للسحب بواسطة ُمَتَيسِّرات القرض 
  . العقاري والسياحي
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VII. إعادة تشكيل رأسمال شرآة صوفاك 
  

لعقاري والسياحي وبريد في نهاية العرض العمومي للسحب وفي حالة تقدمة مجموع أسهم صوفاك التي ال يمتلكها القرض ا
  :  المغرب جوابا على العرض العمومي للسحب، يتم توزيع مجموع مساهمي الشرآة آما يلي

  
  بعد العرض العمومي للسحب  قبل العرض العمومي للسحب  المساهمون

عدد األسهم 
  المملوآة

النسبة المئوية لرأس المال 
  وحقوق التصويت

عدد األسهم 
  المملوآة

لرأس المال  النسبة المئوية
  وحقوق التصويت

 % 60,71 057 860 % 59,84 731 847  القرض العقاري والسياحي 
% 39,29 607 556% 39,29 607 556  بريد المغرب

 - -% 0,87 326 12  العائم 
 % 100,00 500 000 % 100,00 664 416 1  المجموع                    

  .القرض العقاري والسياحي: المصدر
  

VIII. تفاقات التي قد تؤثر على العرض العمومي للسحباال 
  

ما عدا التزام بريد المغرب بعدم المشارآة في العرض العمومي للسحب ال وجود ألي اتفاق من شأنه أن يؤثر بشكل آبير 
  . على تقدير العملية المذآورة أو على سياقها أو على نتيجتها

 
بنية العرض: 2المادة   

   
سيهم العرض العمومي للسحب مجموع أسهم صوفاك التي ال يمتلكها القرض العقاري : عدد السندات المعنية •

 . من رأسمال شرآة صوفاك وحقوق تصويتها % 0,87سهما تمثل  12 326والسياحي وبريد المغرب، أي 
 

 .الواحد للسهم ادرهم 350يقدر ثمن الوحدة المقترح من طرف المبادر بالعرض في مبلغ : ثمن العرض •
  

درهم في حالة تقدمة آلية  4 314 100سيحدد المبلغ اإلجمالي األقصى للعملية في : للعمليةاإلجمالي  المبلغ •
 . لسندات صوفاك التي يقصدها العرض العمومي للسحب

  
حيث يلتزم هذا األخير بشراء . في إطار العملية، ال يتوقع المبادر أية عتبة للعدول عن العرض: عتبة العدول •

وذلك بشكل بات  والتي تدفع آليا تي يقدمها مساهمو صوفاك في إطار العرض العمومي للسحبمجموع األسهم ال
 . ال رجعة فيه

  
 .01/01/2012ُينتفع من أسهم صوفاك ابتداء من  :التمتع باألسهم موضوع العرض •

  
 : مدة العرض العمومي للسحب •

 
 .22/03/2013 :العمومي للسحب تاريخ افتتاح مدة العرض -

 
  . يوما عمل بورصة 21أي  19/04/2013: ام مدة العرض العمومي للسحبتاريخ اختت -

  
 .06/05/2013يتم التسليم بعد األداء في : األداءالتسليم بعد تاريخ  •
  
  CDG Capital Bourseصوفاك هي الهيأة المكلفة بمرآزة سندات : الهيأة المكلفة بمرآزة العرض •
  

  آيفيات المشارآة في العرض: 3المادة 
 

   لعرض العمومي للسحبمدة ا . أ
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  . 19/04/2013إلى غاية  22/03/2013يوم بورصة، وذلك من  21يدوم العرض لمدة 
  

  المستفيدون   . ب
  

  . يتوجه هذا العرض العمومي للسحب إلى آل حاملي أسهم صوفاك دون حصر
  

  :التالية يتعين على المساهمين الراغبين في تقديم أسهمهم للعرض أن يسلموا لمجمعي األوامر الوثائق
  
  أمر بالبيع يحمل التاريخ والساعة وموقع عليه بالهامش من طرف المساهمين المتنازلين والهيأة المجمعة لألوامر؛  -
  ). يقدمها المودع لديه السندات(شهادة تجميد األسهم المقدمة  -
  . إثبات التعريف -
  

    شهادة تجميد األسهم المقدمة. ج
  

يصبح . هم المقدمة ألمر البيع من طرف األشخاص الماديين والمعنويين الذي يقدمون أسهمهميجب إرفاق شهادة تجميد األس
وسيكون نهائيا ال رجعة فيه . تجميد األسهم ساري المفعول ابتداء من تاريخ تقديم شهادة تجميد  األسهم المعنية بأمر البيع هذا

  . بمجرد اختتام العرض
  

  : لتجميد التي تشتمل علىيجب على المودع لديهم تقديم شهادة ا
  رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الماديين المغاربة المقيمين أو غير المقيمين؛ -
  رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب المقيمين في المغرب؛  -
  رقم جواز السفر بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب غير المقيمين؛  -
التقييد في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي أو أية وثيقة أخرى ُيعتد بها في  رقم -

  البلد األصلي وتقبلها الهيأة المكلفة بالوساطة بالنسبة لألشخاص المعنويين األجانب؛
 .  قدمة في إطار هذا العرض العمومي للسحباإلحداثيات البنكية التي تثبت الحساب الذي سيقيد في دائنيته عائد الت -
 
  

    تسليم أوامر البيع. د
  

 22/03/2013إن المساهمين الراغبين في المشارآة في هذا العرض مدعوون إلى تسليم شرآات البورصة أو األبناك من 
شر عليها من طرف أمر بيع مطابق للنموذج الموضوع تحت رهنهم والمرفق بالمذآرة اإلخبارية المؤ 19/04/2013إلى 

  .مجلس القيم المنقولة
  

يجب أن يكون أمر البيع موقعا من طرف المالك لألسهم نفسه أو من األغيار المفوضين آما يجب والذين يقدمون توآيال 
  .  موقعا ومصادقا عليه من مالك األسهم المذآورة

  
  .أو األم أو الولي أو النائب الشرعييمكن تنفيذ أوامر البيع المحررة باسم األطفال القاصرين من طرف األب 

  
في حالة تفويض بتدبير الِمحفظة بإمكان المدبر أن يدرج األمر بالبيع لحساب الزبون الذي يدبر محفظته، شريطة أن يتوفر 
على توآيل موقع ومصادق عليه من طرف موآله أو وآالة التدبير إذا آان هذا األخير ينص على مقتضى صريح في هذا 

تعفى شرآات التدبير المغربية أو األجنبية المعتمدة من تقديم هذه اإلثباتات بالنسبة لهيآت التوظيف الجماعي للقيم . االتجاه
  .المنقولة التي تدبرها

  
  . يمكن إلغاء أوامر البيع في أي وقت من األوقات حتى نهاية مدة العرض

  
   الوسطاء الماليون. ه

  
  الهوية  المتدخلون

  CDG Capital  العام  المستشار والمنسق
  CDG Capital Bourse  الهيأة الممرآزة 
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  آل األبناك وآل شرآات البورصة  الهيآت المكلفة بتجميع أوامر البورصة
 

  الهيآت المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة الدار البيضاء
CDG Capital Bourse )جهة البائع(  

  
CDG Capital Bourse  وشرآات البورصة األخرى

  )ة المشترينجه(
  

  آيفيات المرآزة والتسجيل والتسليم مقابل التسديد : 4المادة 
  
  : مرآزة وتوطيد األوامر -
  

  . بنية جذاذة مرآزة األوامر التي تضعها بورصة الدار البيضاء وذلك لمجمعي األوامر CDG Capital Bourseترسل 
  

، في USBة الدار البيضاء مع إشعار باالستالم وفي مفتاح يتعين علي مجمعي أوامر البيع أن يسلموا بشكل منفصل لبورص
  .قبل الساعة الثانية عشر زواال، جذاذات أوامر البيع الخاصة بزبنائهم، مع احترام بنية جذاذة مرآزة األوامر 22/04/2013

  
ستتكلف بتسجيل وتبقى الهيآت المجمعة لألوامر التي ليست لها وضعية شرآة بورصة حرة لتعيين شرآة البورصة التي 

ويتعين عليها إخبار بورصة الدار البيضاء وآذا شرآة البورصة المختارة آتابة في . الصفقات لدى بورصة الدار البيضاء
  .قبل الساعة الثانية عشر زواال 22/04/2013تاريخ توصل بورصة الدار البيضاء بالجذاذات على أبعد تقدير، أي في 

  
  . بيضاء مرآزة وتوطيد مختلف جذاذات أوامر البيعبعد ذلك ستتولى بورصة الدار ال

  
  .     ستبلغ بورصة الدار البيضاء مجمعي األوامر بنتائج العرض 26/04/2013في 

  
  : تسجيل العرض -
  

وشرآات  CDG Capital Bourseو ) جهة البائع( CDG Capital Bourseعلى أساس األسهم المقدمة ستقوم 
بتسجيل الصفقات المتعلقة بهذه العملية في بورصة الدار البيضاء، وذلك في ) جهة المشترين(البورصة األخرى 

30/04/2013 .  
  
  التسديد   التسليم مقابل -
  

  . وذلك حسب المساطر الجاري بها العمل 06/05/2013سيتم تسليم أسهم صوفاك موضوع هذه العملية مقابل التسديد في 
  

   يةاإلعالن عن نتائج العملآيفيات : 5المادة 
  
  : اإلعالن عن نتائج العملية -
  

، ومن طرف 30/04/2013البيضاء في نشرة السومة بتاريخ  الدار سيتم اإلعالن عن نتائج العملية من طرف بورصة
القرض في جريدة إعالنات قانونية من طرف ، وآذا 26-03من القانون رقم  39مجلس القيم المنقولة طبقا لمقتضيات المادة 

  . على أبعد تقدير 06/05/2013، أي في ، داخل أجل ثالثة أيام المواليةاحيالعقاري والسي
  

  خصائص إدراج أسهم صوفاك في جدول التسعير : 6المادة 
  

  : الخصائص األساسية إلدراج سندات صوفاك في جدول التسعير هي آالتالي
  

  صوفاك   التسمية 
  SOF  المختصر

 5500  رمز القيمة 
  ISIN  MA0000010522رمز 

  المقطورة الثالثة  مقطورة التسعير 
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   التسعير الثابت المتعدد   آيفية التسعير
  شرآات التمويل وأنشطة مالية أخرى   القطاع

 
 

  الجدول الزمني للعملية : 7المادة 
  

  اآلجال القصوى  المراحل  األوامر 
  14/03/2013  استالم الملف الكامل للعملية من طرف بورصة الدار البيضاء  1
  14/03/2013  إصدار اإلشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء على العرض العمومي للسحب   2
  14/03/2013  استالم المذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة   3
  15/03/2013  اإلعالن عن اإلشعار المتعلق بالعرض العمومي للسحب في نشرة السوم   4
  22/03/2013  لعمومي للسحبافتتاح مدة العرض ا  5
  19/04/2013  اختتام مدة العرض العمومي للسحب   6
 22/04/2013  استالم بورصة الدار البيضاء لجذاذات أوامر تقدمات أسهم صوفاك   7

  12على الساعة 
  23/04/2013  مرآزة أوامر تقدمات السندات وتوطيدها ومعالجتها من طرف بورصة الدار البيضاء   8
  24/04/2013  إلى مجلس القيم المنقولة    السنداتيان ُمجَمل ألوامر تقدمات إرسال ب  9
  )إيجابي أو دون رد(رد مجلس القيم المنقولة على العرض العمومي  -  10

  اإلعالن في نشرة السوم في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بعدم الرد -
25/04/2013  

  26/04/2013  رض العمومي للسحب لمجمعي األوامرتسليم بورصة الدار البيضاء لنتائج الع  11
  تسجيل الصفقات المتعلقة بالعرض العمومي للسحب  -  12

  
  اإلعالن عن نتائج العرض العمومي للسحب -

30/04/2013  

  06/05/2013  تسليم األسهم موضوع هذه العملية مقابل التسديد    13
  لى شرآة صوفاك في نشرة السوم؛ إعالن البورصة عن اإلشعار المتعلق بالتشطيب ع -  14

إعالن البورصة للبالغ الصحفي المتعلق بالتشطيب على شرآة صوفاك في جريدة  -
  .إعالنات قانونية

07/05/2013  

  10/07/2013  التشطيب على أسهم صوفاك من جدول التسعير لبورصة الدار البيضاء   15
  
  

  مديرية عمليات األسواق
 

 
 


