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 التجاري وفا بنك ش.م
 

 

 

ي 
 
ي رأسمال البنك عبر تحويل اختياري كلي أو جزئ

 
 زيادة ف

  إىل أسهم  2020لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة المالية 

 

 التجاري وفا بنك
  

 المبلغ األقىص لألسهم المصدرة سهم جديد    081 170 2

 سعر اإلصدار درهم للسهم  411

دراهم   القيمة االسمية  10

درهم  ي ذلك عالوة اإلصدار 291 903 891
 
 المبلغ الكلي للعملية بما ف

 مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية  2021 غشت 13إىل  2021 يوليوز  13من 

ي زيادة رأس المال برسم ممارسة خيار التحويل 
 
ة االكتتاب ف فبر

ي 
 
لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة االختياري الكلي أو الجزئ

  إىل أسهم  2020المالية 

 

 

 

ي  2020أرباح األسهم المتعلقة بالسنة المالية  لحاملي أسهم التجاري وفا بنك عشية تاري    خ تفكيك إصدار مخصص
 
يوليوز  5المتوقع ف

ي 2021
 
ي رأسمال البنك عبر تحويل اختياري كلي أو جزئ

 
ي والمصدرة برسم الزيادة ف

 
ي الخط الثائ

 
 . ال تخول األسهم المدرجة ف

ي لمبالغ الموزعة ل 
 
ي تم تسليمها ف

ي يحدد تاري    خ االن 2021مارس  2إىل أسهم، والتر
ي فاتح يناير والتر

 
ي أرباح األسهم  2021تفاع بها ف

 
الحق ف

ي 
 
 2020السنة المالية الموزعة ف

 

 الهيئة االستشارية 
Attijari Finances Corp. 

 

 

 

 
 

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل  تأشبر
 

 

يف رقم من  5طبقا ألحكام دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضية بتطبيق المادة  ي  1-12-55الظهبر الشر
 
 ( بتنفيذ القانون رقم2012ديسمبر  28)  1434من صفر  14الصادر ف

ي أسه  44- 12 
 
ي تدعو الجمهور إىل االكتتاب ف

بية مها أو سنداتها،  قامت الهيئة المغر المتعلق بدعوة الجمهور إىل االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة اىل األشخاص المعنوية و الهيئات التر
  VI/EM/011/2021تحت المرجع  2021يونيو  25لسوق الرساميل بالتأشبر عل هذا المنشور بتاري    خ 
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 تنبيه

ي رأسمال ب يتعلق منشور بالتأشبر عل   2021يونيو  25 قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ
 
البنك عبر زيادة ف

ي 
 
 . إىل أسهم   2020لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة المالية  تحويل اختياري كلي أو جزئ

ي كل حير  المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن الترصف  منشور يوضع ال
 
المقر الرئيسي ب ف

ي لمجموعة التجاري وفا بنك 
 
وئ  ا ولدى مستشارهhttp://ir.attijariwafabank.com/prospectusوعبر موقعها اإللكبر

 .  ساعة لدى المؤسسات المكلفة بجمع األوامر.  48كما يوضع رهن الترصف داخل أجل   الماىلي

ي للهيئة المغرب منشور يوضع الو 
 
وئ ي الموقع اإللكبر

 
ي مقر )www.ammc.ma(ية لسوق الرساميلرهن إشارة العموم ف

 
وف

ي  بورصةالدارالبيضاء
 
وئ ي موقعها اإللكبر

 
 . )www.casablancabourse.com(وف

 
ة ومجموعة التجاري وفا  لخصتمت ترجمة هذا الم كة لهذه األخبر

كة لسانيات تحت المسؤولية المشبر من طرف شر
المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق  منشور البنك. إذا كان هناك اختالف بير  محتوى هذا الملخص ومحتوى 

 . ي هذه الحالة، ال يعتد إال بهذا األخبر
 الرساميل، فف 

 

  

http://ir.attijariwafabank.com/prospectus
http://www.ammc.ma/
http://www.casablancabourse.com/
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I. العرض بنية  

ي للمبالغ الموزعة إىل أسهم، المصدرة  سهم  3.313.308تجدر اإلشارة إىل أن 
 
ي رأسمال البنك عبر تحويل اختياري كلي أو جزئ

 
برسم الزيادة ف

، VI/EM/030/2020تحت المرجع  2020دجنبر  25موضوع المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ 

ي فاتح يناير والمحدد تاري    خ انت
 
ي أرباح األسهم الموزعة برسم السنة المالية  2021فاعها ف

 
 .  2020ال تخول الحق ف

 العدد الكلي ألسهم البنك أي   209.859.679وعليه، 
ي أرباح األسهم. ويمثل هذا العدد الفرق بير 

 
سهم فقط هي من ستستفيد من الحق ف

ي أرباح األسهم برسم السنة المالية  سهم  3.313.308سهم و  213.172.987
 
ي ال تخول الحق ف

 .  2020المشار إليها أعاله والتر

ضنا أن كافة المساهمير  الحاليير   لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة  قرروا ممارسة خيار التحويل الكلي  للتجاري وفابنكإذا افير

ي حدود مبلغ   2020المالية 
 
كة ف خيص بهذه العملية من طرف الجمعية العامة غير   291 903 891إىل أسهم للشر درهم ، كما تم الير

ي تم تحديد مبلغها وخصائصها وكيفياتها النهائية من طرف المجلس اإلداري بتاري    خ  2021ماي  27العادية المنعقدة بتاري    خ 
 22والتر

ي رأسمال البنك ) 2021يونيو 
 
ي ذلك عالوة اإلصدار(، موضوع هذا المنشور، سيبلغ، فإن المبلغ الكلي األقىص لعملية الزيادة ف

 
 891بما ف

 (. 1درهم ) خارج االقتطاعات القانونية 903 291 

ي رأسمال البنك، موضوع هذا المنشور، عير إصدار 
 
درهم، أي  411سهم جديد بسعر إصدار قدره   081 170 2وسيتم إنجاز الزيادة ف
 درهم للسهم 401إصدار قدرها دراهم للسهم وعالوة   10بقيمة اسمية قدرها 

ي 
ي رأسمال البنك عير تحويل كلي أو جزئ 

 
 2020 لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة الماليةوتجدر اإلشارة إىل أن مبلغ هذه الزيادة ف

اوح بير  
ي  291 903 891درهم و  0إىل أسهم يمكن أن يير

 سيتم إصدارها برسمدرهم ) خارج االقتطاعات القانونية ( تبعا لألسهم التر
 هذه العملية. 

ي  المساهمير   كافة  اكتتاب وسيسفر 
ي  الزيادة ف 

ي  درهم   810 700 21بمبلغ اسمي قدره   زيادة إىل البنك رأسمال ف 
 وةوعال  البنك رأسمال ف 

 درهم.   291 903 891قدره كلي   بمبلغ درهم،أي  481 202 870بمبلغ إصدار 

II. العملية أهداف  

ي :  ه العمليةهذ يكمن الهدف الرئيسي من
 
 ف

  األموال الذاتية التنظيمية الحالية وبالتاىلي تعزيز نسبة مالءة التجاري وفابنك ؛ والحفاظ عل تعزيز 

 ؛ محلي والدوىلي ل تطور البنك عل الصعيدين التموي 

  ي
 
ي تشتغل فيها المجموعةدول الالاستباق مختلف التطورات التنظيمية ف

 . تر

ها  G/2013/14وطبقا لدورية بنك المغرب رقم  المتعلقة بحساب األموال الذاتية التنظيمية لمؤسسات االئتمان كما تم تغيير

ي إطار هذه العملية ضمن األموال الذاتية  وتتميمها، سيتم تصنيف
 
ي تم جمعها ف

 األساسية. األموال التر

III. ي  الجدول
  للعملية الزمت 

  المراحل  التاري    خ

  .1 توصل بورصة الدار البيضاء بملف كامل عن العملية  2021يونيو  18

  .2 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار بالعملية  2021يونيو  25

                                                           
يبة أو اقتطاع من المصدر 1 يبية لمع طرح عند االقتضاء لكل ض  ائب واالتفاقيات الض  عدم تطبيقا للمقتضيات الجاري بها العمل من طرف المدونة العامة للض 

مة من طرف المغرب.  ي المير يتر
 االزدواج الض 
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 التأشير عل المنشور المتعلق بالعملية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل 2021يونيو  25

 توصل بورصة الدار البيضاء بالمنشور المذكور

3.  

ي  2021يونيو  25
 
ي للمصدرنشر ملخص المنشور ف

وئ  الموقع اإللكير  

(http://ir.attijariwafabank.com/) 

4.  

وتفكيك رأس المال من طرف بورصة الدار  نشر إعالنات متعلقة بزيادة رأس المال 2021يونيو   28

 البيضاء

5.  

ي من طرف  2021يونيو   28
ي صحيفة لإلعالنات القانونية المصدر نشر بالغ صحف 

 
ف  

المصدر بإرسال إشعارات بإصدار أسهم جديدة لفائدة المساهمير  من خالل قيام 

 رسائل مضمونة

ي 
 
ي صحيفة لإلعالنات القانونية وف

 
نشر المصدر إلشعار إصدار األسهم الجديدة ف

 الجريدة الرسمية

6.  

وتماثل خطي اإلدراج : تقويم سعر السهم وفرز دفير األوامر أرباح األسهم تفكيك  2021 يوليوز  5  7.  

13 
 2021 يوليوز  

ي زيادة رأس المال برسم ممارسة خيار التحويل االختياري الكلي 
ة االكتتاب ف  فتح فير

ي 
إىل أسهم 2020لجزء من أرباح أسهم أو الجزئ   

8.  

ي زيادة رأس المال برسم ممارسة خيار التحويل االختياري الكلي  2021 غشت 13
ة االكتتاب ف  إغالق فير

ي 
 إىل أسهم 2020أسهم  لجزء من أرباحأو الجزئ 

9.  

  .10 التوصل بأوراق االكتتاب من طرف الهيئة الممركزة  2021 غشت 19

  .11 عملية المركزة النهائية وتخصيص االكتتابات من طرف الهيئة الممركزة 2021 غشت 23

ي رأس المال  2021 غشت 25
  .12 انعقاد المجلس اإلداري الذي من شأنه المصادقة عل الزيادة ف 

ة صباحا :  2021 غشت 26  توصل بورصة الدار البيضاء قبل الساعة العاشر
(i) ي رأس المال و

 بمحض  المجلس اإلداري الذي صادق عل الزيادة ف 

(ii)  ي رأس المال
 نتائج الزيادة ف 

13.  

ألرباح األسهم وأداء الفرق لفائدة المساهمير  نقدا التجاري وفا بنك أداء  2021 غشت 27
المنشورالمستفيدين برسم هذا   

14.  

  .15 تسليم األسهم الجديدة لماسكي الحساب  2021 غشت 31

ي الخط األق 2021 غشت 31
 ولبول األسهم الجديدة ف 

ي البورصة
ي رأس المال ف 

 تسجيل الزيادة ف 

 نشر بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية 

16.  

ي صحيفة لإلعالنات القانونية  المصدر نشر نتائج العملية من طرف  2021 غشت 31
وعل موقعه  ف 

ي 
وئ   اإللكير

17.  
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IV. المصدرة األسهم خصائص  

ي ما يلي أهم الخصائص المصدرة :  
 
 ف

  

  

                                                           
ي أرباح األسهم المتعلقة بالسنة المالية 2

 
ي سنة 2021الحق ف

 
 2202القابلة للتوزي    ع ف

  

تنتمي جميعها لنفس الفئة التجاري وفا بنك أسهم                           طبيعة األسهم المصدرة         

ي حساب لدى ، تجرد بالكامل من طابعها المادي اسمية
 
عير تسجيلها ف

ي عمليات ماروكلير 
 
 الوسطاء الماليير  المؤهلير  والمقبولير  ف

ي 
 
 الشكل القانوئ

 كمبلغ إسمي درهم    810 700 21درهم ) من ضمنها    291 903 891

 كعالوة إصدار(. درهم    481 202 870و 
 المبلغ األقىص 

 جديدا ا سهم 081 170 2
. 

 المصدرةألسهم األقىص ل عدد ال

 سعر اإلصدار  درهما للسهم 411

 القيمة االسمية للسهم  دراهم للسهم 10

 سعر اإلصدار للسهم  درهما للسهم 401

ام.  ي سيتم إصدارها وتعتير حرة من كل الير 
 تحرير األسهم المصدرة  تحرر بالكامل األسهم التر

 تاري    خ االنتفاع بالسندات  22021فاتح يناير 

مع احتساب اليوم األول واألخير من  2021 غشت 13إىل    يوليوز  13من 
 العملية

ي زيادة رأسمال البنك برسم 
 
ة االكتتاب ف فبر

ممارسة خيار التحويل االختياري الكلي أو 
ي 
لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة الجزئ 

 إىل أسهم.  2020المالية 

ي 
 تداول السندات  بورصة الدار البيضاءتعتير األسهم المصدرة قابلة للتداول بكل حرية ف 

 تاري    خ إدراج األسهم الجديدة  2021غشت  31

ي 
إىل  2020لجزء من أرباح األسهم المتعلقة بالسنة المالية تحويل كلي أو جزئ 

 . أسهم
 طريقة تحرير السندات 

ي الخط 
ي رأس المال ف 

 الجديدةإدراج األسهم  . األولتقبل األسهم المصدرة برسم الزيادة ف 

تستفيد جميع األسهم من نفس الحقوق المتعلقة بتوزي    ع عالوة التصفية. 
ي أرباح السنة المالية 

ي سيتم إصدارها الحق ف 
وسيكون لألسهم الجديدة التر

2021 . 

كل سهم جديد يخول حق تصويت خالل انعقاد الجمعيات. وال توجد أسهم 
 تخول حق تصويت مزدوج. 

 الحقوق المرتبطة باألسهم المصدرة 
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V    . المعروضة المالية باألدوات المتعلقة المخاطر عوامل  

I.1. السند سيولة مخاطر  

ي أسهم 
 
وط السوق وسعر البيع يمكن  التجاري وفا بنكيمكن للمكتتب ف ي سوق البورصة. فتبعا لشر

 
أن يتعرض لمخاطر سيولة السند ف

ي 
 
ي بيع شي    ع لمساهمته ف

 
يمكن وفق بعض الظروف أن  التجاري وفا بنكلسيولة السند أن تتأثر مؤقتا. وبالتاىلي فالمساهم الراغب ف

اجع سيولته.   تير

بديناميته مقارنة مع كافة األدوات  بورصة الدار البيضاء مع تمير   سيولة السند  الماليةأهم األدوات يعد من  بيد أن سهم التجاري وفابنك
ي بورصة الدار البيضاء. المالية 

 
 المدرجة ف

 37)                   2021مارس 31إىل غاية )خارج أعضاء مجلس اإلدارة ومستخدمي البنك( من ناحية أخرى، يمكن عدد األسهم المتداولة 

 ( من ضمان بعض سيولة السند وتقليص المخاطر المالية. التجاري وفابنكمن رأسمال   %17,80أي  ا سهم  737 951

ي البورصة   250يوما من ضمن    249، تم تداول سهم التجاري وفا بنك 2021ماي  26ومن سنة ألخرى قبل 
 
 . يوم عمل ف

I.2.  مخاطر تقلب السند 

ي بورصة سهم بما أن 
الدار البيضاء، فهو يستجيب لقواعد العرض والطلب لتحديد قيمة اإلدراج. ويحدد سعر التجاري وفابنك مدرج ف 

كات المدرجة المستبقة من طرف المستثمرين. وهكذا، تبعا لتقييم السند  ى من خالل آفاق األرباح المستقبلية للشر األسهم بدرجة كير
اتيجية التنمية، إلخ(. لدى المستثمرين، يمكن له أن يتعرض لتقلبات مهمة تبعا لعدة معاي  ير ) إعالنات، بالغ النتائج، آفاق، اسير

I.3.  مخاطر خسارة قيمة االستثمار 

ي سهم –يمكن للمستثمر 
كة ) مدرجة أالمساهم ف  ي أي شر

و غير مدرجة ( أن يتعرض لمخاطر خسارة جزء التجاري وفابنك ككل مساهم ف 
.  )  أو كل( استثماره. ويتعلق األمر بمخاطر مرتبطة بوضعية ي

 المساهم إذا كان تطور السهم غير موائر

 

 تنبيه 
  

ال تمثل المعلومات الواردة أعاله سوى جزء من المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت المرجع 
 .  2021يونيو   25بتاري    خ    VI/EM/011/2021رقم 

كامال والموضوع رهن إشارة العموم باللغة الفرنسية حسب الكيفيات   وتوصي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بقراءة المنشور 
ي هذا الملخص. 

 
 المبينة ف

 


