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براير 09الدار البيضاء،     2010 ف

  

  10/05 رقم إشعار

  في البورصةالمكتب الوطني للسكك الحديدية  سندات  بإدراجالمتعلق

  ¨ A¨الشطر 

  

   2010 يناير 05 بتاريخ 01/10إشعار موافقة بورصة الدار البيضاء رقم  

  2010 يناير 05 بتاريخ  VI/EM/002/2010تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم  

  

 المتعلق 1993 شتنبر 21 الصادر بتاريخ 211 -93-1بموجب مقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

، و تحديدا 06ـ45 ، و 01-52، و 00-29، 96-34ببورصة القيم المنقولة و الذي تم تعديله و استكماله بالقوانين رقم 

   مكرر؛14الفصل 

  

 يوليوز 7 الصادر بتاريخ 08ـ1268صة الدار البيضاء، الذي صادق عليه القرار رقم بموجب مقتضيات النظام العام لبور

  .1.1.12 وتحديدا المادة 2008

  

ادة   ـ موضوع العملية1 الم

 

    :سياق العملية -

مشروعا ضخما إلعادة الهيكلة متعلقا بتحويل صندوق المعاشات  المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز، 2002سنة خالل  

البرنامج األولى بين -لالتفاقية، و الذي آان يستفيد من التغطية المالية 1بع له إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدالتا

 الديون خدمةفيما يخص هذه االتفاقية التزامات الدولة تحدد . 2005-2002الدولة و المكتب الوطني للسكك الحديدية لفترة 

تتجسد هذه االلتزامات في اإلعانات المالية المحددة وفق . لحديدية لتمويل عملية التحويل المكتب الوطني للسكك اأخذهاالتي 

  . البرنامج المذآورة-جدول زمني وضعته االتفاقية

                                                 
1 RCAR 
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شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تنفيذ برنامج استثماري ضخم يهدف إلى تسوية آلة اإلنتاج و إلى و في نفس السنة، 

ة و ييتضمن هذا البرنامج االستثماري أيضا مشاريع مد شبكة السكك الحديد. المحاور الواعدةولوج  تحسين القدرة على

  .  الحديدية وصل تاوريرت بالناضور عبر السكةالمتوسطي و-تطوير خدمة النقل من و إلى الميناء الجديد طنجةخاصة  

 

 تسريع بهدفال المملكة بشبكة السكة الحديدية و ذلك يستجيب تطوير خدمات النقل الجديدة إلى إرادة الدولة ربط جهة شم

تمويل و لمواآبة هذا الطموح، لجأت الدولة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية إلنجاز أعمال المد من خالل . تنميتها

ند تحويل  ع2002في سنة حدث ، آما 2005-2002البرنامج -توقيع االتفاقيةو يجسد هذا االتفاق . تتحمله الدولة بالكامل

نص تعديلي يحدد التزامات الدولة اتجاه المكتب و قد تم إضافة . صندوق المعاشات الخاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

الوطني للسكك الحديدية فيما يخص تحمل خدمة الدين المتعلق بهذه المشاريع، و لنذآر أن تحمل خدمة الدين من قبل الدولة 

  .   البرنامج-ية المدفوعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية حسب جدول زمني تضعه االتفاقيةتتم من خالل اإلعانات المال

  

البرنامج -و قد تم مجددا تناول طرق تمويل هذه المشاريع الخاصة و آذلك التزامات الدولة بمنح اإلعانات المالية في االتفاقية

  .  بهالحق الم1دولة و في النص التعديلي رقم  المبرمة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية و ال2005-2009

  

مواجهة اإلآراهات التقنية الجديدة عند تنفيذ هذين المشروعين، آان ال بد من إجراء بعض التعديالت على برنامج األشغال ل

وضع المتعلقة باإلنجاز األمثل لهذين المشروعين و لمراعاة قرارات السلطات العمومية، الخاصة على وجه التحديد ب

ذا بالتعديالت السابقة الذآر، و آو لهذا، و إثر منح العقود المتعلقة بهذه المشاريع . مسارات السكك و بإلغاء المعابر األرضية

  .  مقارنة مع التقديرات األولية بشكل تصاعديمراجعة آلفة األشغالتمت 

 

 2009 أآتوبر 16 و 2008 مارس 07قدين بتاريخ و بالموازاة، اتفق مجلسا إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، المنع

 – 2005  الممتدة بينفترةالالبرنامج الموالي المبرم بين الدولة و المكتب الوطني للسكك الحديدية، و الذي يغطي -بأن العقد

برنامج عالي السرعة،  االستثمارات التي تدخل ضمن الال ، سيتضمن، إضافة إلى إنجاز مشروع خط السكة الحديدية 2010

  . العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لهذه الفترة

  

و التي ، 2015 – 2010 الممتدة بين الحديدية للفترةالبرنامج بين الدولة و المكتب الوطني للسكك -في انتظار جدولة العقد

و للمشاريع االستثمارية  المذآورة التقديرية للمشاريع تحديث الكلفة أخذا بعين االعتبارتجري اآلن أعماله التحضيرية 

، محددا الغالف االستثماري 2008 دجنبر 30 بتاريخ 2009-2005البرنامج -لعقدجديدة، تم توقيع نص تعديلي ملحق باال

 درهم مقارنة مع الغالف االستثماري مليار 2,5ارتفاعا يبلغ أن هناك  درهم، أي مليار 17,998 في 2009 -2005الجديد  

  .البرنامج-قد ضمن الع أساساالمحدد

  

، و الذي يحدد التزامات 2015 -2010البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة الممتدة بين -من المفترض أن يمكن هذا العقد

   . الدولة، من الحفاظ على توازنات المكتب الوطني للسكك الحديدية
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تاوريرت عبر -بتطوير وصل الناضورالمتوسطي  و  -إضافة إلى تمويل الفائض المتعلق باالستثمار الخاص بربط طنجة

  متأخرات الضريبة على القيمة المضافة واجبة الدفع 2007السكة الحديدية، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية  منذ سنة 

و بالفعل، أدى رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لالستثمار من  . 2009-2005البرنامج -و التي لم ينص عليها العقد

 إلى خلق آلفة إضافية سيضطر المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى  2007 إثر تعديل قانون المالية % 20 إلى % 14

 . دفعها ضمن برنامجه التمويلي

 

 إلى التمويل من خالل اآتتاب عام ، قام 2006ال بد من التنويه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد سبق له و أن لجأ سنة 

 مليون درهم يغطيه 800شطر يصل مبلغه إلى :  درهم، موزعة على شطرينمليار 1,33دات تبلغ قيمتها فيه بإصدار سن

لتمويل إنشاء خط ثان بين النواصر و الجرف ضمان الديون المهنية اتجاه المكتب الوطني للسكك الحديدية و الذي سيستعمل 

الذي آان يهدف إلى سداد مبكر لقرض البنك اإلفريقي  مليون درهم تضمنه الدولة و 530األصفر و شطر يصل مبلغه إلى 

  . للتنمية، و الذي تضمنه أيضا الدولة

  

 –) 1383 1 ربيع 14 (225 -63 -1 من ظهير تأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم 6للتذآير، و طبقا للفصل 

جيدة للمكتب  الضرورية إلدارة حياتعلى الصالتوفر مجلس اإلدارة ي، 1963 غشت 9 الصادرة بتاريخالجريدة الرسمية 

عالوة . الوطني للسكك الحديدية و للبث في المسائل الخاصة بإدارته و تحديدا الترخيص الممنوح للمدير بهدف أخذ قروض

و المعتبر ) 2003 نونبر 11 (1424 رمضان 16 الصادر بتاريخ 195 -03 -1 من الظهير رقم 18على ذلك، طبقا للفصل 

 الهيئات األخرى، و تعدالدولة على الشرآات العمومية، المالية التي تمارسها مراقبة ال المتعلق ب00-69ون رقم بمثابة القان

 . معفاة من موافقة وزير المالية برامج -لمراقبة المالزمة و المرتبطة بالدولة من خالل عقودالهيئات العمومية الخاضعة 

  

 آما تقرر في مشروع 2009-2005كك الحديدية االستثماري للفترة الممتدة بين وهكذا، تطبيقا لبرنامج المكتب الوطني للس

، 2005 يوليوز 29 بتاريخ 2009 -2005دولة و المكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة الممتدة بين الالبرنامج بين -العقد

 16لس اإلدارة، المنعقد بتاريخ ، رخص مج2008 دجنبر 30 بتاريخ 1آما تم تعديله من خالل إضافة النص التعديلي رقم 

 درهم و منح جميع الصالحيات للمدير العام بغرض مليار 1إصدار سندات يصل مبلغها اإلجمالي إلى ، في 2009أآتوبر 

 .الشروع في إجراء إصدار سندي و تحديد طرقه و خصائصه الرئيسية، و ذلك، في حدود المبلغ المذآور

 

 : أهداف العملية

 

ى االستدانة من أسواق الرأسمال ضمن استراتيجية التمويل اإلجمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية و يدخل اللجوء إل

و . 2009 -2005يندرج خاصة ضمن البرنامج االستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية المقرر للفترة الممتدة بين 

ق بتطوير خدمة السكك الحديدية من و إلى الميناء الجديد بالفعل، يتعلق األمر بتمويل الكلفة اإلضافية لالستثمار المتعل

 و آذلك خدمة 2009 يونيو 17العمل فيه بتاريخ المتوسطي، الذي دشنه جاللة الملك محمد السادس و الذي انطلق -طنجة

  . 2009 يوليوز 1الناضور، الذي تم تدشينها و بدء العمل فيه بتاريخ -تاوريرت

 

  : إلىس التأخر الذي تمت مالحظته بشأن هذين المشروعين باألسا اإلضافية والتكاليفترجع  
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  :الناضور-مشروع تاوريرت

  

  تغير مسار الخط إثر تضرر الساآنة المتواجدة في منطقة ملغا و أويدان؛ -

 الصعوبات المرتبطة بتنظيم الشبكة الحضرية لمدينة الناضور؛ -

 شغال لفترات   و الذي تسبب في وقف األ2008سوء الظروف المناخية سنة  -

  .طويلة

  

  : المتوسطي-مشروع طنجة

  

  طبيعة التربة شديدة الوعورة؛ -

 الخندق الكبير في سيدي علي؛ مل عوض  600اعتماد حل النفق  -

  جسور؛ 8الصعوبات المواجهة خالل إنجاز  -

 الكامل بفقد غطت األوحال. سوء الظروف الجوية الذي سبب أضرارا جسيمة و أخر في نفس الوقت تقدم األشغال -

 . منصات العمل و تمت إعاقة أشغال التطهير تماما

  

غالفا إجماليا يبلغ في األصل منح   الذي2009-2005البرنامج -تمت تغطية تمويل هذه المشاريع في إطار العقد

 و المتوسطي-و لكن، بهدف تغطية الكلفة اإلضافية الناتجة عن إعادة تقييم تكاليف مشاريع طنجة.  درهممليار 15,497

، الذي 2008 دجنبر30  بتاريخ 2009-2005البرنامج - ملحق بالعقد1تم توقيع نص تعديلي رقم الناضور، -تاوريرت

وقد سبق تمويل هذا الفارق، الذي يناهز .  مليون مليون درهم17,997رفع  غالف البرنامج االستثماري إلى  مبلغ 

  :تمويلية وطنية و دولية تتوزع آالتاليمصادر  درهم من خالل مليار 1,540 درهم، في حدود مليار 2,519

  

   . درهم، تم تمويله من خالل قرض برتغاليمليار1 -:  الناضور-مشروع تاوريرت

  

   مليون درهم، تم تمويلها من طرف تجمع ألبناك محلية؛400 -:     المتوسطي-مشروع طنجة

  ن طرف البنك اإلسالمي      مليون دوالر، تم تمويلها م16,2 مليون درهم، أي ما يعادل 140 -

 .    للتنمية
  

  . سيتم تمويل الباقي من خالل العائد الصافي لهذا اإلصدار السندي

  

 و يمثل مجموع %  97,5 في حدود 2009-2005الشروع في تطبيق البرنامج االستثماري للفترة الممتدة بين تم، اليوم، 

 904 ,3، بلغت اإلنجازات 2008لميزانية االستثمارات الخاصة بسنة بالنسبة .  من البرنامج اإلجمالي% 82,4اإلنجازات 

  : 2008و تهم بالتالي اإلنجازات الرئيسية التي تمت خالل سنة .  من الميزانية المقررة% 90,5 درهم، أي مليار
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  إنهاء مشروع خط السكة الحديدة الثاني بين سيدي العايدي و سطات؛  -

لتهيئة و المد المتعلقة بمرآب السكة الحديدية بمراآش و تكملة نفس هذه األشغال إنجاز أشغال التحديث، و إعادة ا -

 في محطة فاس؛ 

  الدار البيضاء؛في طابقين  عربات متعددة الوحدات بذوي آهربائيينإنهاء أشغال بناء مرآز صيانة قطارين  -

 و خطة  رئيسيمخططوضع إنهاء أشغال تسوية شبكة االتصاالت من خالل استعمال الشبكة و من خالل  -

 إستراتيجية لالتصاالت بالمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ 

 ميناء بني -ميناء راس الرمل و تاوريرت-مواصلة أشغال إنجاز مشاريع خدمات النقل عبر السكة الحديدية طنجة -

 أنصار؛

 ؛"مشرع بلقصيري/ سيدي يحيى "مواصلة إنجاز مشروع الربط عبر السكة الحديدية  -

 على خطوط سيدي خط السكة الحديدية ووضع طبقة من الحصى الخاص برصف الطرقمشروع تجديد  مواصلة  -

مشرع بلقصيري بما فيها أشغال حماية المناطق المعرضة /الرباط و طنجة/ خريبكة، الدار البيضاء / العايدي 

  طول شبكة السكة الحديدية؛ علىللفيضانات و المتواجدة

فوسفاط لنقل اعربة لتخزين و ) 225(بائية ذات طابقين، مائتين و خمس و عشين قطارات آهر) 8(استالم ثماني  -

 ؛ أخرى قاطرة مكيفة لنقل المسافرين  و إعادة االستعمال و إعادة تأهيل عدة عربات(73)و ثالث وسبعين 

مة تخاطب عامة و بمنظوكيميائية للمعالجة ال عربات المسافرين بنظام لدورة المياه ذات آلية شغال تجهيزاستالم أ -

  .رقمية

البرنامج بين الدولة و -فيما يلي تفصيل البرنامج االستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية آما نص عليه العقد -

 و آما تم تعديله من خالل إضافة النص 2009 – 2005المكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة الممتدة بين 

 : مجلعقد البرنا الملحق با1التعديلي رقم 

 % لتجاوز الميزانية 

تحديث االستثمارات إثر 

إضافة النص التعديلي رقم 

 – 2005البرنامج - للعقد1

)مليون درهم (2009  

 -المبالغ المنصوص عليها في العقد

مليون  (2009 -2005البرنامج 

)درهم  

البرنامج 

االستثماري الداخل 

-ضمن العقد

 - 2005البرنامج 

2009 

 التجهيزات الثابتة 5 ,715 6 396,0 6 5%-

36% 4 060,2 2 987,3 

Matériel 

roulant 

 آالت ومعدات 486,3 541,6 11%

 مشاريع خاصة 289,7 5 000,0 7 32%

 المجموع 478,8 15 997,8 17 16%

 .المكتب الوطني للسكك الحديدية: المصدر
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   فبالفعل، ترتب عن مد. الناضور- تاوريرتالمتوسطي و-ليس للتكاليف اإلضافية أي تأثير على مردودية مشاريع طنجة

ثم أن ربط معمل . المتوسطي تدفق هام لألعمال لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية-إلى طنجةمحطات السكك الحديدية 

  .  في تحسين نسبة مردودية نفس هذا الخط بشكل أفضل  سيساهم2012 بتاريخ رتقبنيسان بشبكة السكة الحديدية الم-رونو

  

 فرص جديدة و خاصة نقل الفحم من ميناء بني أنصار إلى المحطات الجديدة إيجادالناضور، تم -بالنسبة لخط تاوريرت

 . مكنت هذه الفرصة من الحد من تأثير الكلفة اإلضافية التي تمت مالحظتها. إلنتاج الكهرباء لبني مطهار

  

  ضوع عملية اإلصدار، مولعرض و الخصائص األساسية للسندات ـ هيكلة ا2 المادة

  

 هيكلة العرض ♦

  

يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية ). مليار درهم( درهم 1 000 000 000 إلىهذه العملية لجمالي اإلمبلغ ال يصل 

.  درهم سواء آانت مدرجة أو غير مدرجة في بورصة الدار البيضاء100 000 سند تبلغ قيمتها االسمية 10 000إصدار

  :ينشطردار إلى عملية اإلص تتوزع

 100 000 تبلغبقيمة اسمية   (000 000 000 1)مدرج في بورصة الدار البيضاء، ال يتعدى مليار درهم " A "شطرـ 

  درهم؛

 تبلغ، وبقيمة اسمية (000 000 000 1)  مدرج في بورصة الدار البيضاء، ال يتعدى مليار درهم غير" B "شطرـ 

   درهم؛100 000

مبلغ مليار درهم ين الشطرين اإلجمالي للمبلغ الممنوح ضمن هذاألحوال أن يتجاوز المجموع  بأي حال من تعينوال ي

   .2009 أآتوبر 16مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ الذي سمح به ) 1 000 000 000(

  - A شطر -  ات المكتب الوطني للسكك الحديديةخصائص سند

 البيضاء، تم تحويلها من الشكل العيني إلى مدرجة في بورصة الدارسندات   طبيعة األوراق المالية

الشكل الرمزي اإلليكتروني عن طريق تسجيلها لدى هيئة اإليداع المرآزي 

و تقييدها في حساب بنكي لدى )   MAROCLEAR(ماروآليير   

  .الهيئات المرخص لها

  سندات لحامليها  الشكل القانوني

   درهم1 000 000 000  سقف  الشطر

  على أقصى تقدير سند 10 000  للسندات التي سيتم إصدارهاالعدد األقصى 

   درهم100 000  القيمة اإلسمية

  . سنة15  أجل السلف

   متضمن2010 يناير20 يناير إلى 18من   فترة االآتتاب

  2010 يناير 25  تاريخ استحقاق الفوائد

  2025 يناير 25  تاريخ استحقاق السلف
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  بشكل مباشر " A"الشطر سيتم تسعير   مسطرة أول عملية تسعير

  . سداد سنوي خطي للرأسمال   رأسمالالسداد 

   %.5,12  معدل الفائدة االسمي

، دون احتساب الرسوم،  %5,12تم تحديد معدل الفائدة االسمي في 

و الذي تم سندات الخزينة العامة للرجوع إلى منحنى المعدالت الثانوية با

 100 تبلغزائد عالوة مجازفة  ، 2010 يناير 4تعيينه خالل حصة تداول 

  . نقطة أساس

 نقطة أساس 80: تتوزع آالتالي نقطة 100 عالوة المجازفة في تم تحديد  عالوة المجازفة

 20متعلقة بالمجازفة الناتجة عن توقيع المكتب الوطني للسكك الحديدية، و 

  . ممكن في المعدالتالرتفاع االنقطة أساس متعلقة بالمجازفة المترتبة عن 

، قابلة للتداول - Aشطر – ، موضوع عملية اإلصدار الحاليةإن السندات  قابلية السندات للتداول

  .بحرية في بورصة الدار البيضاء

  هذهليس هناك أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار على حرية تداول

  .السندات

سيتم . سلفسيتم دفع الفوائد سنويا عند حلول موعد تاريخ استحقاق فائدة ال  الفوائددفع 

موعد تاريخ إذا آان ه فس اليوم أو أول يوم عمل يليدفع الفوائد في ن

  .ليس يوم عمل ةاستحقاق الفائد

يتم سداد رأسمال السندات، التي تم إصدارها من قبل المكتب الوطني   سداد الرأسمال

سيتم . عند حلول موعد تاريخ استحقاق فائدة السلفسنويا للسكك الحديدية 

موعد تاريخ إذا آان ه فس اليوم أو أول يوم عمل يلي في نسداد الرأسمال

  .ليس يوم عمل ةاستحقاق الفائد

 عن الشروع، طيلة مدة السلف، في المكتب الوطني للسكك الحديديةيمتنع    قبل حلول األجل المبكرسدادال

مكتب بيد أن ال. السداد المبكر للسندات، موضوع عملية اإلصدار الحالية

 سندات شراءإجراء عمليات إعادة حتفظ بحق الوطني للسكك الحديدية ي

ضمن السياق الذي ينص عليه القانون الجاري به سوق الثانوي ال على

العمل، بما أن هذه العمليات لن يكون لها تأثير بالنسبة لمكتتب يود االحتفاظ 

للسداد بأوراقه المالية حتى موعد السداد العادي أو على الجدول الزمني 

ت سيتم إلغاء السندات التي تم. العادي للسندات التي ال زالت قيد التداول

  . إعادة شرائها

في  ". A"ال توجد أية عملية استيعاب تماثلي للسندات موضوع الشطر   عمليات االستيعاب

عمليات إصدار إجراء  ب  الحقاالمكتب الوطني للسكك الحديديةحالة ما قام 

ة، لها حقوق مماثلة لحقوق هذا اإلصدار على جميع أخرى لسندات جديد

 الشروع ، دون الحصول على موافقة حاملي السندات،األصعدة، فبإمكانه
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في االستيعاب التماثلي لجميع السندات الناتجة عن اإلصدارات المتتالية 

  . هذه السندات و بتداولةموحدا بذلك جميع العمليات الخاصة بإدار

تشكل السندات التي قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإصدارها و الفوائد   السلفتبعية / رتبة 

غير مشروطة، و غير تابعة للجهة  التزامات مباشرة، عامة،المترتبة عنها 

  .المصدرة

 المضمونة،الديون غير و تأتي فيما بينها في نفس الرتبة و في نفس رتبة 

  . الحالية و الالحقة للجهة المصدرة

ألي ضمان على للمكتب الوطني للسكك الحديدية ال يخضع هذا اإلصدار   الضمان

  .وجه الخصوص

 ألي طلب  للمكتب الوطني للسكك الحديديةال يخضع هذا اإلصدار  التصنيف

  للتصنيف

 هي المحكمة التجارية السلطة القضائية المختصة، و القانون المغربي  القانون الجاري به العمل

  .بالرباط

 المدير العام للمكتب في انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات، سيشرع   حاملي السنداتتمثيل آتلة

، انطالقا من بدء فترة االآتتاب، في تعيين وآيل الوطني للسكك الحديدية

، و مؤقت من بين األشخاص المؤهلين قانونيا لمزاولة مهام قائم باألعمال

 سيتم  آما. اإلدارة للمدير العامذلك بموجب الصالحيات التي يمنحها مجلس

إعالم العموم بهوية الوآيل الذي تم تعيينه بواسطة بيان صحفي و ذلك في 

يجب التنويه أن الوآيل المؤقت الذي تم . 2010 يناير 20أجل أقصاه يوم 

، الذي سيتم  B و Aتعيينه هو نفس الشخص بالنسبة لشطري السلف

  . تجميعهما في آتلة واحدة

  

   ـ  طرق االآتتاب3 المادة

  فترة االآتتاب ♦
  

 2010 يناير 20و ستنتهي يوم  ، 2010 يناير 18 يوم الحاليةالسندات ستبدأ عملية اآتتاب السندات ضمن عملية إصدار 

  .متضمن

  

  المكتتبون ♦
و األجانب ة  المغارب المؤسساتيينتخص عملية االآتتاب األولي لهذه السندات، موضوع عملية اإلصدار الحالية، المستثمرين

  :  آما تم تحديدهم أدناه

  



 9

-1قانون رقم معتبر بمثابة الالتي ينص عليها الظهير ال) OPCVM(هيئات التوظيف الجماعي لألموال في األوراق المالية 

المتعلق بهذه الهيئات شريطة مراعاة التدابير القانونية و التنظيمية و ) 1993 مارس 21 (1414 لشهر ربيع الثاني 93-213

 التشريعية و آذا القواعد االحترازية التي تنظمها؛

  

 :  آالتاليو هم ن األشخاص المعنويو

 

 15بتاريخ الصادر  147 – 93-1 من الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 92 الشرآات المالية المشار إليها في الفصل -

ات المشابهة شريطة مراعاة التدابير القانونية  بنشاط المؤسسات االئتمانية والمؤسسالخاص) 1993 يوليو 6 (1414محرم 

  و التنظيمية و التشريعية و آذا القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 15، الصادر بتاريخ 178 – 05 -1 من الظهير رقم 1فصل المشار إليها في ال) مؤسسات القرض(المؤسسات االئتمانية  -

ابير القانونية و التنظيمية و التشريعية و آذا القواعد االحترازية التي ، شريطة مراعاة التد)2006 فبراير 14 (1427محرم 

 تنظمها؛

شرآات التأمين و إعادة التأمين المعتمدة شريطة مراعاة التدابير القانونية و التنظيمية و التشريعية و آذا القواعد  -

 االحترازية التي تنظمها؛

  بير القانونية و التنظيمية و التشريعية و آذا القواعد االحترازية التي تنظمه؛صندوق اإليداع و التدبير شريطة مراعاة التدا -

هيئات و صناديق معاشات التقاعد شريطة مراعاة التدابير القانونية و التنظيمية و التشريعية و آذا القواعد االحترازية التي  -

  . تنظمها

  . ي، و الذين ال يظهرون في الئحة المستثمرين السابقة الذآرن الخاضعين للقانون المغربي أو األجنب األشخاص المعنويو-

 

  . تتم عمليات االآتتاب نقدا مهما آانت الفئة التي ينتمي إليها المكتتبون

  التحقق من هوية المكتتبين
  

لهذا، فعليها أن تحصل و .  عالهيجب أن تتحقق الهيئة المكلفة باالستثمار من انتماء الُمْكَتِتبين إلى إحدى الفئات المشار إليها أ

  .   على نسخة من الوثيقة التي تثبت انتماء المكتتب إلى فئة ما و أن تقوم بإرفاقها إلى طلب االآتتاب

  
 

 الوثيقة الالزم إرفاقها

 

ةلفئا  

ثيقة مطابقة تظهر  أو أية ونموذج التسجيل في السجل التجاري

  . الشرآة و بالتالي تثبت انتماءها إلى هذه الفئةطنشا

   الخاضعين للقانون المغربيمعنويوناألشخاص ال

 و تثبت االنتماء إلى الفئة أي وثيقة معترف بها في البلد األصلي

  .ستثمارالهيئة المكلفة باالمقدم أو أية وسيلة تعتبر مقبولة لدى 

  معنويون الخاضعين للقانون األجنبياألشخاص ال

مطابقة تظهر ثيقة  أو أية ونموذج التسجيل في السجل التجاري

  . الشرآة و بالتالي تثبت انتماءها إلى هذه الفئةطنشا

  OPCVM المغاربة ما عدا  معنويوناألشخاص ال
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 و تثبت االنتماء إلى الفئة أي وثيقة معترف بها في البلد األصلي

  .ستثمارالهيئة المكلفة باالمقدم أو أية وسيلة تعتبر مقبولة لدى 

  لها في الخارجالمؤسسات االستثمارية المرخص 

نسخة من قرار الترخيص، و فيما يخص الصناديق المشترآة 

، رقم وصل اإليداع  لدى ) FCP(لتوظيف األوراق المالية 

آاتب المحكمة أما بالنسبة لشرآات االستثمار ذات الرأسمال 

  .، رقم السجل التجاري) SICAV(المتغير

OPCVM ة  الجماعي في القيم المنقولتوظيفال أو هيئات   

نسخة من النظام األساسي و نسخة من وصل إيداع ملف 

  .الجمعية لدى السلطات المختصة

  الجمعيات المغاربة

 ذي يريد االآتتابطبيعة الشطر الو على آل مكتتب أن يصوغ أمرا أو أوامر باالآتتاب مع تحديد عدد السندات المطلوبة، 

بلغ االآتتاب، ويمكن تلبية الطلبات المتراآمة للمكتتبين ضمن محسب  على أساس يومي طلبات االآتتابتتراآم . ضمنه

  .الطلبات التي تقدموا بها في حدود السندات المتوفرة

   .صدار السنداتإل  الحاليةعمليةاللم يتم تحديد أي حد أعلى أو أدنى لالآتتاب ضمن  

  .سلف غير المدرجأو ال/ لكل مكتتب أن يقدم طلبات االآتتاب الخاصة به ضمن السلف المدرج و 

  بتلقي و جمع استمارات االآتتاب، الباتة و النهائية بعد ملئها و توقيعها بصفة معتمدة واقومي أن أعضاء نقابة االستثمارعلى 

  . من قبل المستثمرين

  .الستثمار، ال تنتمي لنقابة ا بعدم قبول أوامر االآتتاب التي تقوم بجمعها هيئة أخرىأعضاء نقابة االستثمار تعهدآما ي

   .  سيتم تحصيل أوامر االآتتاب من طرف أعضاء نقابة االستثمار فترة االآتتاب،طيلة

ستتم جميع عمليات . عضو نقابة االستثمارعلى آل استمارة اآتتاب أن تحمل توقيع المكتتب أو وآيله و يتم نقلها إلى 

  .  االآتتاب نقدا و يتعين التعبير عنها بعدد السندات

 تمام العمليةضمان حسن إ ♦

، باالتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، BMCE CAPITAL ، التجاري وفا بنك وCDG capitalيتعهد 

و لهذا الغرض، يتعهد آل واحد من هذه المؤسسات بطريقة نهائية ال رجعة فيها و غير . بضمان حسن إتمام العملية

زيعها بعد في نهاية فترة االآتتاب، في حدود المبالغ المحددة في مشروطة باالآتتاب في مجموع السندات التي لم يتم تو

  . الجدول أدناه، و ذلك في أجل أقصاه تاريخ إغالق عمليات االآتتاب

النسبة المئوية ضمن عملية 

 اإلصدار

 المؤسسة عدد السندات المبلغ بالدرهم

55% 550 000 000 5 500 CDG CAPITAL 

ي وفا بنكالتجار 500 2 000 000 250 25%  

20% 200 000 000 2 000 BMCE CAPITAL 

 المجموع 000 10 000 000 000 1 100%

 

  .  عن طلبات االآتتاب التي قاموا بتحصيلهامسئولينعلى أعضاء نقابة االستثمار التزام باألداء و يبقون 
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عضو للستثمار من المبلغ المضمون عند إغالق فترة االآتتاب، سيتم حسم المبالغ المحصلة من طرف آل عضو في نقابة اال

 عن تطبيق ضمان حسن إتمام مسئوالقام عضو ما بتوزيع مجموع المبلغ المضمون من طرفه، لن يكون إذا . المذآور

  .العملية بالنسبة للباقي من السندات التي لم يتم توزيعها من طرف عضو آخر

   الوسطاء الماليون–االستثمار نقابة 

  الوسيط الماليطبيعة االسم  العنوان

 CDG Capital   الرباط- 408. ب.ساحة موالي الحسن، ص

 

  نسق العام للعمليةستشار والم الم

 

 CDG Capital   الرباط- 408. ب.ساحة موالي الحسن، ص

 

  الهيئة المرآزية و مقدم نقابة االستثمار

   الرباط– 408. ب.ساحة موالي الحسن، ص

   البيضاء الدار20 000، شارع موالي يوسف، 2

 برج البنك المغربي -ملتقى الطرق الحسن الثاني

  .  الدار البيضاء-للتجارة الخارجية

CDG Capital 

 التجاري وفا بنك 

BMCE Capital 

 

  أعضاء نقابة االستثمار

 CDG Capital   الرباط- 408. ب.ساحة موالي الحسن، ص

 

  الهيئة المكلفة بإدارة السندات

  هيئة اإليداع المرآزية Maroclear   الدار البيضاء- اليا سيتي– 18طريق الجديدة، 

 CDG Capital   الرباط- 408. ب.ساحة موالي الحسن، ص

 

  موطن أداء العملية 

 CDG Capital Bourse   الدار البيضاء-، شارع آينيدي9

 

الهئية المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة 

  الدار البيضاء

  
  

  امر ـ طرق معالجة األو4 المادة
  

 
  التجميع الممرآز لألوامرطرق االآتتاب و 

  

ذي طبيعة الشطر الو   مبلغ االآتتابعلى آل مكتتب أن يصوغ أمرا أو أوامر باالآتتاب مع تحديد عدد السندات المطلوبة،

  .  ضمنهيريد االآتتاب

 نهائي إلى وبات  تقدير بأمر اآتتاب آل مكتتب أن يتقدم على الساعة الثالثة بعد الزوال على أآثرخالل فترة االآتتاب، على 

  . عضو نقابة االستثمار الذي وقع عليه اختياره، و الذي سيتولى مهمة نقله إلى الهيئة المرآزية

 يناير 20على ممثل يتم تعيينه قانونيا من طرف أعضاء نقابة االستثمار موافاة مقدم العملية، في ظرف مقفل في أجل أقصاه 

  . التي تلقاها عن طلبات االآتتاب ، نهائي و موطد مجمل وموجزبيانلثة و النصف بعد الزوال، ب على الساعة الثا2010
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عند إغالق فترة االآتتاب، ، لدى الهيئة المرآزية،  سيتمالرابعة بعد الزوالعلى الساعة ، 2010 يناير 20بتاريخ و هكذا 

  :في الشروع بحضور ممثل عن آل عضو من أعضاء نقابة االستثمار

   إلغاء الطلبات التي ال تتوفر فيها شروط وطرق االآتتاب المبينة أعاله؛ـ

  ـ توحيد مجموع طلبات االآتتاب المقبولة، أي جميع طلبات االآتتاب غير تلك الملغاة؛

  . وفق الطريقة المحددة أدناهـ وتخصيص السندات

   

م قانونيا من طرف آل عضو من أعضاء نقابة  الذي سيحضره الممثلون الذين تم تعيينه،اجتماع التخصيصعند انتهاء 

عن آل فئة اآتتاب، و عن آل مفصل (االستثمار، الجهة المصدرة و مقدم نقابة االستثمار، سيتم تحرير محضر تخصيص 

من طرف مقدم نقابة " نهائي ال رجعة فيه"سيتم التصريح و االعتراف بأن التخصيص ). عضو من أعضاء نقابة االستثمار

  . طراف على المحضر المذآور، الجهة المصدرة، و أعضاء نقابة االستثمار فور توقيع األاالستثمار

 

 طرق تخصيص السندات ♦

 

 يناير 20 إلى 18التي تمتد من  عند إغالق فترة االآتتاب  المكتب الوطني للسكك الحديدية بسعر أوحدسندات تخصيص تمي

  . عضاء نقابة االستثمار االآتتاب التي تقدم بها مختلف أباتطل متضمن على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب 2010

 ال يجب  الشطرين لكلي، فإن المبلغ الممنوح) درهم 1 000 000 000(درهم  رغم أن السقف المحدد لكل شطر هو مليار

  . اإلصدار عملية بالنسبة لمجموع)  درهم 1 000 000 000( درهم  مليار  تجاوز بأي حال من األحواليأن 

  . سيتم تلبية طلبات المكتتبين بنفس السعر في حدود المبالغ المطلوبة.  طلبات االآتتابتوطيد االآتتاب، يتم  فترةعند انتهاء

  

   .سيتم تخصيص السندات تناسبيا، على أساس معدل التخصيصالمبلغ المكتتب أعلى من المبلغ اإلجمالي للسلف،   آانإذا 

   :نسبة التالية هذا المعدل وفق الاحتسابو يتم 

  )الكمية المطلوبة) / (الكمية المعروضة(

خصيص  وفق قاعدة التخصيص التناسبي المحددة أعاله، عددا صحيحا، سيتم تسيتم تخصيصهعدد السندات الذي إذا لم يكن 

  . عن طريق السحب بالقرعةالسندات المتبقية

يان موجز عن مجموع عمليات االآتتاب و آذا عن  بتحرير بCDG Capitalتقوم شرآة  عند انتهاء عملية التخصيص، س

 . حصيلة عملية التخصيص

 

   الدفع وتسليم السنداتطرق ـ 5 المادة

  
  آيفية سداد طلبات االآتتاب

نقل التسليم بين الجهة المصدرة و المكتتبين من خالل عملية المزاوجة التي تقوم بها ماروآلير و ذلك من خالل / يتم الدفع

المكتب الوطني للسكك  (تمثل الجهة المصدرة )CDG Capital( أي   هيئة إيداعإلىسندات مقابل األداء أوامر تسليم ال

سندات المكتتبين عند تاريخ استحقاق فائدة السندات تسليم / سيتم األداء .   و إلى هيئات اإليداع الخاصة بالمكتتبين)الحديدية
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و سيتم تسجيلها باسم  2010 يناير 25بتاريخ  نقدا و دفعة واحدة سيتم سداد السندات.   2010 يناير 25الذي هو يوم 

  .المكتتبين

  

/ عند نهاية عملية التخصيص، سيتم تسجيل السندات التي تم تخصيصها لكل مكتتب في حسابه لألوراق المالية يوم األداء 

 . CDG CAPITAL bourseو الهيئة المكلفة بالتسجيل هي . تسليم السندات

  .  السندات في حسابتاريخ تسجيل
  

  . 2010 يناير 25مهمة تسجيل السندات في حساب باسم المشترين و ذلك، بتاريخ  CDG Capitalستتولى شرآة  

  

 موطن أداء عملية اإلصدار

 لدى هيئة  بتمثيل المكتب الوطني للسكك الحديديةآموطن أداء لعملية اإلصدار، و تم تكليفه CDG Capitalتم تعيين 

 .العملية بإجراء جميع العمليات المتعلقة بالسندات التي تم إصدارها في إطار هذه مرآزي واإليداع ال

  

طرق نشر حصيلة العملية: 6 المادة  

  

 يناير 25 سيتم نشر حصيلة العملية في نشرة تسعيرة بورصة الدار البيضاء يوم  المدرج في البورصة،Aبالنسبة للشطر 

  .   بالنسبة لكلي الشطرين2010 يناير 26ت القانونية  يوم ، و في جريدة رسمية لإلعالنا 2010

  

   ـ  التسعير في البورصة7 المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  المرتقبتاريخ التسعير   2010 يناير 25

   A: 990133الشطر 

  

  الرمز

   A: 133OBالشطر 

 

  المختصر

  إجراء أول عملية تسعير تسعير مباشر

CDG Capital   لطلبات الهيئة المكلفة بالتجميع الممرآز

  االآتتاب 

CDG Capital Bourse 
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار 

 البيضاء
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  الجدول الزمني للعملية

 المراحل اآلجال القصوى
العدد 

 التراتبي

2010 يناير 04   1 . تسلم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل الخاص بالعملية 

 2   – على العمليةار بورصة الدار البيضاء نشرة الموافقةإصد 2010 يناير 05

تسلم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية التي تحمل تأشيرة 2010 يناير 05  

  مجلس القيم المنقولة 

3 

 

السلف السندي في نشرةإدراج صدور النشرة الخاصة بعملية   2010 يناير 07

 4  .التسعيرة

 5   فترة االآتتابافتتاح 2010 يناير 18

 6  إغالق فترة االآتتاب 2010 يناير 20

    2010 يناير 21

  صباحا10.00قبل الساعة 

 تسلم بورصة الدار البيضاء لحصيلة العملية

7 

  قبول السندات - 2010 يناير 25

 نشر حصيلة العملية في نشرة التسعيرة -

 تسجيل الصفقة في البورصة -

 8  .الدفع مقابل تسليم السندات -

  
  
  

  واقـة األســمديري

 

 

 


