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 10/170إشعار رقم 
 متعلق بعملية إدارج السندات

 "أ"في البورصة ) ONDA(العادية للمكتب الوطني للمطارات 
 

 2010 نوفمبر 24 الصادر بتاريخ 22/10إشعار بورصة الدار البيضاء رقم 
 2010وفمبر  ن24 بتاريخ VI /EM/048/2010تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

 
 

  المعدل  1993 شتنبر 21 في تاريخ  ،1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
   . مكرر14 و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص المادة 45-06 و 52-01 ، 29-00 ، 34-96والمتمم  بقانون  رقم  

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

 أبريل 7 الصادر بتاريخ 10-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008 يوليوز 7الصادر بتاريخ 
  .12.1.1ة وخاصة الماد 2010

 
 
 

 موضوع العملية  :1المادة 
 

 
 إطار العملية

  
 موافقته على إصدار قرض - 2010 يونيو 23 في جلسته المنعقدة بتاريخ -ارة المكتب الوطني للمطارات أعطى  مجلس إد

 سنوات، وأعطي جميع الصالحيات للمدير 10وبفترة صالحية %  5.38بمعدل ثابت ،  مليار درهم2سندي  بحد أقصى 
إلجراءات الرسمية الالزمة لتحقيق هذه العملية العام لتحديد مبلغ و طرق هذا القرض السندي واستكمال جميع الخطوات وا

 ).  القرار الحادي عشر لمجلس اإلدارة(
 

 قصر مبلغ العملية الحالية على اثنين مليار - بموجب الصالحيات المخولة إليه من قبل مجلس اإلدارة -قرر المدير العام 
 قرار تحمل إمضاء من المدير العام للمكتب تم إصدار القرار في ورقة  .مقسمة إلى شطرين، درهم) 2.000.000.000(

 .وتم إرسالها إلى مجلس القيم المنقولة، 2010 نوفمبر 15الوطني للمطارات بتاريخ 
 
 
 

 اهداف العملية
  

في تنفيذ إستراتيجيته للتنمية، داخًال في حرآة من النماء المستمر، وهادفًا لتدعيم وتعزيز مطارات لليستمر المكتب الوطني 
 .ة الجوية المغربية واإلقليميةمكانته على الساح



 للمكتب الوطني للمطارات إلى إقامة مشاريع سوف يتطلب مجموعها استثمارًا 2012-2008تهدف الخطة اإلستراتيجية 
 . سنوات5 مليار درهم مقسمة على 10.7يصل إلى ما يقارب 

من %  64 ما يقرب من -درهم  مليار 6.8 من خالل مبلغ استثماري متوقع يقدر بنحو - 2012-2010ترآز الفترة 
    :2012-2008االحتياجات االستثمارية للخطة اإلستراتيجية 

 
  اإلجمالي  2012فترة   2011فترة   2010فترة   باأللف درهم

 830 444 000 60 000 199 830 185  مراقبة جوية
 472 780 3 550 362 1 312 030 1 610 387 1  مطارات

 653 855 1 000 435 000 535 653 885  مشروعات أخرى
 207 711 000 200 000 200 207 311  امتالك أراضي

 162 792 6 550 057 2 312 964 1 300 770 2  اإلجمالي
 ONDAالمكتب الوطني للمطارات  :المصدر

 
  :تتعلق المشاريع الرئيسية التي يتضمنها برنامج االستثمار الحالي بـما يلي

 
سوف يسمح هذا المشروع بزيادة مساحة الصالة  : لمطار الدار البيضاء محمد الخامس1إعادة تطوير وتوسيع الصالة  -

  مليون مسافر سنويًا؛7، وآذلك زيادة سعة استيعابها إلى ) حاليًا2 م35000مقابل  (2 م77000إلى 
 مليون مسافر سنويًا، باإلضافة إلى 2.5ة استيعاب  بسع2 م28000إنشاء صالة جديدة بمطار وجدة أنكاد بمساحة  -

 .وآذلك عدة بني تحتية مختلفة متعلقة،  متر3000تشغيل مدرج طيرن جديد بمساحة 
 مليون 2 بسعة استيعاب 2 م16000سال مما يسمح بزيادة مساحتها إلى - لمطار الرباط1إعادة تطوير وتوسيع الصالة  -

 مسافر سنويًا؛
 وسعة آبيرة تصل إلى 2 م45000منارة بمساحة - لمنطقة صاالت جديدة في مطار مراآش2013التشغيل المخطط في  -

  مليون مسافر؛4.5
 2 بسعة استيعاب تصل إلى 2 م25200توسيع محطة الطيران لمطار فاس سايس  والتي سوف تصل مساحتها إلى  -

 ؛2012ومن المستهدف تشغيلها  في يوليو ، مليون مسافر سنويًا
 300000 بسعة استيعاب 2 م3000السيما مع محطة طيران بمساحة ،  جديدة بمطار الصويرة مكادورتشييد صاالت -

 مسافر سنويًا؛
والتي يستهدف االنتهاء من العمل فيها  في نهاية عام ، 2 م7000تشييد منطقة مدنية جديدة بمطار آلميم  بمساحة  -

 ؛2010
 .برامج توسعة وتشييد محطات طيران جديدةوارزازات و طانطان آذلك  ب، تعني مطارات الراشيدية -

 
من زيادة قدرته على التعامل الشامل وذلك بهدف القدرة على استيعاب زيادة حرآة تمكن آل هذه البنية التحتية المكتب 

يصحب هذه االستثمارات برنامج واسع للسالمة واألمن يهدف إلى تحقيق المكتب ألعلي المعايير   .المرور في مطاراته
 الدولية، آما يصحبها آذلك تحسين البنية التحتية الحالية

 
 :إن الهدف الرئيسي لهذا اإلصدار السندي هو تمويل هذا البرنامج االستثماري والذي سوف يكون مضمونًا باألتي

 مليار 2.3صة بالمكتب الوطني للمطارات من خالل قدرتها على التمويل الذاتي والذي يضم ما يقارب الموارد الخا -
 ؛2012-2010درهم خالل الفترة 

مضمونة من البنك األفريقي للتنمية في إطار تمويل ،  مليار درهم2.7أي ما يعادل ،  مليون يورو240تمويل بقيمة  -
 .مشروع مطار ثالث

 
ا اإلصدار إلى إدخال المكتب الوطني للمطارات في سوق رؤوس األموال من أجل تحقيق األهداف آما يهدف أيضًا هذ

 :اآلتية
 زيادة شهرة المكتب الوطني للمطارات بعد عملية اإلصدار السندي؛ -
 تنويع مصادر تمويل المكتب الوطني للمطارات؛ -
  تعزيز الشفافية المالية للمكتب؛ -

  
  
  
 



 المصدرةائص السندات هيكلة العرض وخص  :2المادة 
 
 

  هيكلة العرضهيكلة العرض  ♦♦
  

يصل المبلغ اإلجمالي  . درهم100000 سند بقيمة اسمية موحدة تبلغ  20000يعزم المكتب الوطني للمطارات إصدار عدد 
 . للعملية إلى اثنين مليار درهم

 :يتكون اإلصدار الحالي للسندات من شطرين 
 مليار درهم، وبقيمة اسمية موحدة بمبلغ 2 بحد أقصى سعر ثابت مدرج في بورصة الدار البيضاء: Aالشطر  -

  درهم؛100000
 

 مليار درهم، وبقيمة اسمية موحدة بمبلغ 2سعر ثابت غير مدرج في بورصة الدار البيضاء بحد أقصى : Bالشطر  -
  درهم؛100000

 تحديدها من قبل مجلس  مليار درهم، والتي تم2ال يجب في أي حال أن يتجاوز المبلغ الكلي المخصص للشطرين قيمة 
وألن مجلس اإلدارة لم ينص على حد مبلغ اإلصدار  .إدارة المكتب الوطني للمطارات  بموجب الصالحيات التي أسندت إليه

 . مليار درهم، فستكون العملية ملغاة2على مبلغ االآتتاب، فإنه إذا آان إجمالي مبلغ االآتتاب أقل من 
 

  : لصالح المؤسسات االستثمارية الخاضعة للقانون المغربي تم تخصيص عملية اإلصدار الحالية
 

  ؛)OPCVM(هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  -
 الشرآات المالية؛ -
  المؤسسات االئتمانية؛ -
  شرآات التأمين وإعادة التأمين؛ -
 صندوق اإليداع والتدبير؛ -
 .هيئات التقاعد والمعاشات -

 
 

ويظل من المتفق عليه أن  .ت االستثمارية إلى تسهيل إدارة االآتتاب  في السوق األّولييهدف قصر االآتتاب على المؤسسا
 .آل مستثمر يرغب في امتالك سندات، فإنه يمكنه الحصول عليها في السوق الثانوي

  

 

  ))البيضاءالبيضاء  الدارالدار  بورصةبورصة  فيفي  ومدرجةومدرجة  ثابتثابت  معدلمعدل  ذاتذات  سنداتسندات ( (AA  الشطرالشطر  بسنداتبسندات  المتعلقةالمتعلقة  الخصائصالخصائص  ♦♦
 
 

   . درهم000 000 000 2  لشطرالحد األعلى ل

سندات قابلة للتداول، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تم تحويلها من  طبيعة السندات
الشكل العيني  إلى الشكل الرمزي عن طريق تسجيلها في هيئة اإليداع

، وتقييدها في حساب بنكي لدي الفروع(Maroclear)المرآزي ماروآيير 
  .المرخص لها

  سندات لحاملها  ونيالشكل القان

   . سند000 20  العدد األقصى للسندات المزمع إصدارها

  . درهم000 100   القيمة االسمية الموحدة

  . درهم000 100بالتكافؤ، أي   سعر اإلصدار الموحد

  . سنوات10  أجل السلف

 ديسمبر3، مع إمكانية المبكر المسبق في 2010 ديسمبر 6 إلى 2من   مدة االآتتاب



2010  

  2010 ديسمبر 16  تاريخ استحقاق الفوائد

   2010 ديسمبر 16  تاريخ استحقاق السلف

    %5.38  معدل الفائدة االسمي
يتم تحديد معدل الفائدة االسمي على أساس معدل سندات الخزينة العامة

 سنوات  الذي تم حسابه بشكل آامل على مستوى10المستحقة السداد على 
8نشور من قبل بنك المغرب في رويترز في منحنى السوق الثانوي، الم

 نقطة120مضافًا إليه عالوة مجازفة من % 4.18، أي 2010نوفمبر 
  .أساسية

  . نقطة أساسية120  عالوة المجازفة

  .حسب نسبة الطلب  نظام تخصيص الحصص

سيتم دفع الفوائد سنويًا عند حلول موعد استحقاق الفوائد، أو في أول يوم  الفوائد
 .بورصة يلي هذا اليوم إذا لم يوافق هذا اليوم يوم عمل في البورصةعمل لل

 .2011 ديسمبر 16سيتم دفع الفوائد للمرة األولى في تاريخ 
سوف يتوقف سريان فوائد السندات من تاريخ اليوم الذي يقوم فيه المكتب

ليس من الممكن إرجاء الفوائد في .الوطني للمطارات بسداد قيمة الرأسمال
  . هذه العمليةإطار

في . سيتم سداد السلف السندي، موضوع اإلصدار، عند انتهاء أجل السلف  السداد العادي للرأسمال/ االستيفاء
حال حدوث دمج، أو انقسام، أو إسهام جزئي ألصول المكتب الوطني
للمطارات خالل فترة السلف، مما ترتب علي ذلك نقل شامل للذمة المالية

 مستقلة، فإنه سيتم تلقائيًا نقل الحقوق والسندات إلىلصالح جهة قانونية
  .الجهة القانونية البديلة في حقوق وسندات المكتب الوطني للمطارات

يمتنع المكتب الوطني للمطارات، طوال مدة السلف، عن الشروع في السداد  السداد المبكر
 .المبكر للسندات موضوع  عملية اإلصدار الحالية

مكتب يحتفظ بحق الشروع في عمليات إعادة شراءومع ذلك، فإن ال
للسندات في السوق الثانوي في ظل األحكام والنظم القانونية، بما أنه ليس
لهذه العمليات تأثير بالنسبة لمكتتب يود االحتفاظ بأوراق المالية حتى موعد

سيتم إلغاء السندات . السداد العادي، أو على الجدول الزمني للسداد العادي
  .لتي أعيد شراؤها بعد موافقة بنك المغربا

السندات التي تم إصدارها في إطار هذه العملية ليست محل أي عمليات  عمليات االستيعاب
 .استيعاب تماثلي  لسندات عملية إصدار سابقة

في حال ما إذا قام المكتب الوطني لمطارات بإصدار سندات جديدة تتمتع
- عملية اإلصدار الحالية، فإنه يستطيع بحقوق مماثلة لحقوق السندات في

دون الحصول على موافقة حاملي السندات القديمة بشرط أن يوضح ذلك في
 الدخول في عمليات استيعاب تماثلي لمجموع سندات–عقود اإلصدار 

عمليات اإلصدار المتتالية موحدَا بذلك العمليات المتعلقة بالخدمة المالية
  . ذلك تداولهاالمقدمة لهذه السندات وآ

 هي قابلة للتداول– موضوع عملية اإلصدار الحالية – Aإن سندات الشطر   قابلية تداول السندات
ال يوجد أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار .بحرية في بورصة الدار البيضاء

  .على حرية تداول السندات

سيتم تقديم طلب . في بورصة الدار البيضاءAسيتم تسطير سندات الشطر   تسعير السندات
من .تسجيل لهذه السندات في مقصورة السندات ببورصة الدار البيضاء

 ديسمبر في مقصورة السندات13المزمع تسعير هذه السندات في تاريخ 
  .OB143 وبرقم 990143تحت رمز 



 من1.2.22، 1.2.6 بشكل مباشر طبقًا  للمادتين Aسيتم تسطير الشطر   مسطرة أول عملية تسعير
  .ظام العام لبورصة القيمالن

  .Upline Securitiesسيتم تسجيل العملية من خالل شرآة البورصة   تسجيل العملية في البورصة

 تعد السندات التي أصدرها المكتب الوطني للمطارات في نفس الرتبة فيما  تبعية السلف/ رتبة 
 الحالية–بينها، وآذلك في نفس رتبة آل الديون األخرى للمكتب 

 غير المدعومة بتأمينات وغير المميزة بموجب القانون، لمدة–المستقبلية و
  .  محددة

 حتى السداد الفعلي لمجمل سندات السلف–يتعهد المكتب الوطني للمطارات   إبقاء السلف في نفس الرتبة
 بأال يمنح لسندات أخرى يمكنه أن يصدرها الحقًا  أية أفضلية–الحالي 

ا في حالة التصفية، دون منح نفس الحقوق لسنداتبالنسبة لرتبة سداده
  .السلف الحالي

  .ال يوجد أي ضمان  ضمان اإلصدار

  .ال يخضع هذا اإلصدار ألي عملية تصنيف  تصنيف اإلصدار

في انتظار انعقاد االجتماع العام لحاملي السندات، فإن مجلس إدارة المكتب  تمثيل حاملي السندات
ة االآتتاب في تعيين وآيل مؤقت من بينسوف يشرع قبل افتتاح فتر

  .األشخاص المؤهلين قانونيًا لمزاولة مهام قائم باألعمال
سيتم تعريف العموم بهوية هذا الشخص من خالل بيان صحفي وذلك على

  .2010 ديسمبر 17أقصى تقدير في 

  القانون المغربي  القانون الساري

   بالدار البيضاءالمحكمة التجارية  السلطة القضائية المختصة
 

 
 طرق االآتتاب  :3المادة 

 
 

  مدة االآتتابمدة االآتتاب  ♦♦
  

يمكن أن يتم عمل غلق مبكر  . متضمن2010 ديسمبر 6 إلى 2سيتم فتح مدة االآتتاب لدي الهيئات المكلفة بالتوظيف من 
سوف  . فترة االآتتاب إذا آان من شأن زيادة الطلب أن يؤدي إلى حصة ضعيفةلمدة االآتتاب ابتداًء من نهاية اليوم الثاني ل

 CDVMيتم اتخاذ الغلق المبكر حسب توصية المستشارين الماليين الخاضعين لبورصة الدار البيضاء ومجلس القيم المنقولة 
جلس القيم المنقولة بذلك في نفس يجب على المستشارين الماليين والمنسقين العموميين إعالم بورصة الدار البيضاء وم .

 .اليوم قبل الساعة الواحدة ظهرًا
 

سيتم نشر إعالن متعلق بالغلق المبكر من قبل بورصة الدار البيضاء في نفس يوم غلق مدة االآتتاب في تقرير جدول سعر 
 .الصرف، وفي اليومين التاليين من قبل مصدر السندات في صحيفة اإلعالنات القانونية

 
 .لة الغلق المبكر، فإن آل تواريخ المراحل التالية المبينة في جدول أعمال العملية ستظل بال تغييرفي حا

 
 .ويظل من المتفق عليه أن آل مستثمر يرغب في امتالك سندات، فإنه يمكنه الحصول عليها في السوق الثانوي

 

   المكتتبونالمكتتبون ♦
  

 المؤسسات االستثمارية الخاضعة للقانون المغربي -ية  موضوع عملية اإلصدار الحال–تخص عملية اآتتاب السندات 
 :المحددة آما يلي



-1التي ينص عليها الظهير المعمول به بموجب قانون رقم ) OPCVM(هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  
ولة مع ، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنق)1993 سبتمبر 21 (1414 في ربيع الثاني 93-213

 مراعاة  التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 والحامل إصدارًا للقانون 2006 فبراير 14 بتاريخ 178-05-1 من الظهير رقم 14الشرآات المالية المبينة في المادة  
 مع مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية  المتعلق بالمؤسسات االئتمانية والهيئات المشابهة03-34رقم 

 وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 المذآور سابقًا مع مراعاة التدابير 178-05-1المؤسسات االئتمانية المقصودة في المادة األولى من الظهير رقم  
 نظمها؛التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي ت

  والتي تحمل رمز تأمينات مع 99-17شرآات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة، والشرآات التي ينظمها القانون  رقم  
 مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛

 ظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها؛صندوق اإليداع والتدبير مع مراعاة التدابير التشريعية والتن 

 .هيئات التقاعد والمعاشات مع مراعاة التدابير التشريعية والتنظيمية والقانونية وآذلك القواعد االحترازية التي تنظمها 

 .تتم جميع عمليات االآتتاب نقدًا، أيًا آانت فئة المكتتبين
 

   التحقق من هوية المكتتبينالتحقق من هوية المكتتبين ♦
  

عليهم آذلك إرفاق نسخة من وثيقة  . أعضاء مجموعة التوظيف التأآد من انتماء المكتتب إلى إحدى الفئات المبينة أعالهعلى
 .التحقق من هويات المكتتبين في تقرير االآتتاب المعد للعملية

 
  :وثائق التحقق من الهوية المطلوبة لكل فئة من المكتتبين هي آالتالي 

  
  
 
 

الوثيقة التي تثبت االنتماء إلى إحدى الفئات والالزم إرفاقها مع طلب االآتتاب فئة المستثمرين

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 
OPCVM  

بالنسبة للصناديق المشترآة لتوظيف + نسخة من قرار االعتماد 
بالنسبة + ، إثبات اإليداع لدى آاتب المحكمة (FCP)األوراق المالية 

لشرآات االستثمار ذات الرأسمال المتغير، نموذج التسجيل في السجل 
  .التجاري

المؤسسات االستثمارية الخاضعة للقانون المغربي 
خارج هيئات التوظيف الجماعي في القيم (

  )المنقولة

نموذج التسجيل في السجل التجاري شامل النشاط الذي يثبت انتماءها 
  .إلى هذه الفئة

 

   طرق االآتتابطرق االآتتاب ♦
  

تتراآم  .لوبة والشطر المكتتب ضمنهيمكن للمكتتبين صياغة طلب أو عدة طلبات اآتتاب مع تحديد عدد السندات المط
 حسب مبلغ االآتتاب، ويمكن تلبية رغبات المكتتبين حسب – ما لم تكون محل طعن أو بطالن -عمليات االآتتاب يوميًا 

 . طلباتهم وفي حدود السندات المتاحة
 

 .لم يقرر تحديد أي حد أدني أو أقصى لالآتتاب في سندات عملية اإلصدار الحالية
 

 .أو السلف غير المدرج/تتب أن يدخل في عملية االآتتاب ضمن السلف المدرج ولكل مك
 



على أعضاء مجموعة التوظيف تلقي طلبات االآتتاب من المستثمرين من خالل استمارات االآتتاب القاطعة والنهائية بعد 
 .ملئها وتوقيعها من قبل المكتتبين

 
 نفسه أو وآيله، ويجب إرسالها إلى أحد أعضاء مجموعة التوظيف يجب أن توقع آل استمارة اآتتاب بواسطة المكتتب

 .تتم جميع عمليات االآتتاب نقدًا، آما يجب أن يتم التعبير عنها في صورة عدد من السندات .حسب اختيار المكتتب
 

به وآذلك الشطر طلباته في االآتتاب بتحديد عدد السندات المطلوبة، ومبلغ االآتتاب الخاص /على آل مكتتب صياغة طلبة
 .الذي يرغب في االآتتاب فيه

 
 - ظهرًا على أقصى تقدير طوال مدة االآتتاب 4آذلك، على آل مكتتب أن يسلم استمارة اآتتاب نهائية وقاطعة في الساعة 

بنقلها  إلى أحد أعضاء المجموعة من اختياره والذي سيكون مكلفًا –وذلك حسب النموذج المرفق بمذآرة المعلومات المبينة 
 .إلى المؤسسة الممرآزة

 
ومن جانب آخر، تتعهد مجموعة التوظيف بعدم قبول أي عمليات اآتتاب تم جمعها  بواسطة هيئة ليست من ضمن مجموعة 

 .التوظيف
 

  مجموعة توظيف األموال والوسطاء الماليونمجموعة توظيف األموال والوسطاء الماليون  ♦♦
 

  العنوان  االسم  طبيعة الوسيط المالي

Upline Corporate 
Finance  

 الدار – شارع عبد اللطيف بن آدور 37
 الدار – شارع موالي يوسف BMCE Capital Conseil  30  مستشارون ماليون ومنسقون عموميون  البيضاء
  البيضاء

البنك المغربي للتجارة   رئيس مجموعة التوظيف
  BMCE Bankالخارجية 

 الدار – شارع حسن الثاني 140
  البيضاء

   الدار البيضاء-رع زرآتوني  شاBCP 101  رئيس مشارك لمجموعة التوظيف
   الدار البيضاء– شارع موالي يوسف 2  بنك التجاري وفا  أعضاء مجموعة التوظيف

 CDG Capital   ميدان موالي الحسن –عمارة مامونيا - 
  الرباط

البنك المغربي للتجارة   الهيئة الممرآزة
  BMCE Bankالخارجية 

 الدار – شارع حسن الثاني 140
  البيضاء

ة المكلفة بالخدمة المالية للسندات وتعيين الهيئ
  محل االآتتاب

البنك المغربي للتجارة 
  BMCE Bankالخارجية 

 الدار – شارع حسن الثاني 140
  البيضاء

الهيئة المكلفة بالتسجيل لدي بورصة الدار 
  البيضاء

Upline Securities  37 الدار – شارع عبد اللطيف بن آدور 
  البيضاء

 
 طرق التعامل مع األوامر وعملية التخصيص  :4المادة 

 
  طرق التجميع الممرآز لألوامرطرق التجميع الممرآز لألوامر  ♦♦
  

على آل عضو في مجموعة التوظيف أن يرسل بشكل يومي وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر على أقصى تقدير تقريرًا 
  .، وذلك طوال مدة االآتتابBMCEإجماليا وموثقًا باالآتتابات التي تلقاها أثناء اليوم، إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية 

 
 وحتى الساعة 05.22.49.29.58يجب أن يتم إرسال البيان اليومي عن عملية االآتتاب من خالل الفاآس على الرقم  

  .الخامسة بعد الظهر على أقصى تقدير، إلى الهيئة الممرآزة لعملية اإلصدار الحالية
 

 ".بدون"، فإنه يجب أن يرسل بيان اآتتاب تحتوي على العبارة في حال عدم  وجود عمليات اآتتاب أثناء اليوم
 



 بعد الظهر، إن 5 ديسمبر في الساعة 3 بعد الظهر، أو في 5 في الساعة 2010 ديسمبر 6عند غلق مدة االآتتاب، سواًء في 
بيانًا إجماليًا نهائيًا تم عمل الغلق بشكل مبكر، فإن آًال من المؤسسات المستضيفة عليها أن ترسل إلى الهيئة الممرآزة 

 .ومفصًال وموثقًا باالآتتابات التي تلقتها
 

يتعهد البنك المغربي للتجارة الخارجية بعدم قبول أي عمليات اآتتاب تم جمعها من قبل هيئة ليست من ضمن مجموعة 
 .التوظيف

  طرق التخصيصطرق التخصيص  ♦♦
  

خامسة بعد الظهر، حسب االآتتابات المقدمة من يتم تخصيص حصص السندات عند غلق مدة االآتتاب، ابتداًء من الساعة ال
 .قبل أعضاء مجموعة التوظيف

 :بعد الساعة الخامسة بعد الظهر، يتم إذًا الشروع في 
 .إلغاء الطلبات التي ال تراعي شروط وطرق االآتتاب المذآورة سابقًا -
 . الطلبات الباطلةتوثيق مجموع طلبات االآتتاب التي تم تلقيها، أي آل طلبات االآتتاب غير تلك  -
 .عملية التخصيص حسب الطريقة المحددة فيما يلي -

 مليار درهم من مجموع عملية اإلصدار آما قصرها مجلس 2ال يجب أن تتجاوز القيمة المقدرة للشطرين في أي حال قيمة 
 . مليار درهم2، وذلك حتى لو آان الحد األقصى لكل شطر مقدر بـ 2010 يونيو 23اإلدارة في 

 
في حدود السندات التي " التناسبية" حسبًا للطريقة المسماة بـ - من قبل آل مؤسسة مستضيفة -م تخصيص السندات سيت

 .منحت لها
 

 عند غلق – على مستوى آل أعضاء مجموعة التوظيف –سيتم تخصيص سندات المكتب الوطني للمطارات بمعدل ثابت 
 .بل مختلف أعضاء مجموعة التوظيففترة االآتتاب حسب عمليات االآتتاب المقدمة من ق

 
إذا آان المبلغ المكتتب أآبر من المبلغ العام للسلف السندي، فإن تخصيص األسهم سيتم تناسبيًا، على أساس معدل تخصيص 

 :محدد وفقًا للعالقة
 

 »الكمية المطلوبة في الشطرين/ الكمية المعروضة في الشطرين «
 

 رقمًا صحيحًا، فسيتم – من خالل قاعدة التخصيص التناسبي المحددة أعاله –قسيمها إذا لم يكن رقم السندات التي سيتم ت
سيتم تخصيص الكسور المتبقية بمعدل سند واحد لكل مكتتب، مع إعطاء أولوية لطلبات  . تدوير هذه الرقم إلى الوحدة األدنى

 .االآتتاب الحاملة ألآبر عدد من السندات
 

سوف يحضرها ممثلون تم تعيينهم من قبل آل من أعضاء مجموعة التوظيف، والهيئة في نهاية جلسة التخصيص التي  
مفصل بذآر فئة االآتتاب، (المصدرة للسندات، ورئيس المجموعة والرئيس المشارك، فإنه سيتم عمل محضر تخصيص 

 .من قبل رئيس المجموعة) الشطر، عضو مجموعة التوظيف
 

من قبل الرئيس والرئيس المشارك، وأعضاء مجموعة التوظيف " ع والنهائيالقاط"سوف يتم إعالن وإقرار التخصيص 
 .والهيئة المصدرة للسندات بمجرد إمضاء األطراف لمحضر التخصيص

 
  طرق إلغاء األوامرطرق إلغاء األوامر  ♦♦

  
 أيام عمل تبدأ من 10في حال فشل العملية، فإنه سيتم إلغاء االآتتابات المقدمة وإرجاع األموال إلى المكتتبين في غضون 

 . تاريخ نشر نتائج العملية
  

 .أي اآتتاب ال يحترم الشروط المبينة في مذآرة المالحظات يكون قابًال لإللغاء من قبل رئيس مجموعة التوظيف
 

  
  
  
 



 طرق التسجيل والدفع والتسليم  :5المادة 
 

  تسجيل العمليةتسجيل العملية  ♦♦
 

االستالم / في حساب سنداته يوم الدفع- التي أعطيت إلى آل مكتتب -عند انتهاء التخصيص، فإنه سيتم تسجيل السندات 
 .2010 ديسمبر 16 ديسمبر  16بتاريخ 

 
 .Upline Securitiesالهيئة المكلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاء هي شرآة البورصة 

 
  الدفع والتسليمالدفع والتسليم  ♦♦

  
 .2010 ديسمبر 16 في تتم عملية الدفع والتسليم حسب النظام المعمول به، وفي تاريخ استحقاق الفوائد المزمع

 
 ).2010 ديسمبر 16(سيتم دفع السندات نقدًا ودفعة واحدة، وسيتم تسجيلها باسم المكتتب في نفس اليوم 

 
 بتسجيل سندات المكتب الوطني – عند حلول تاريخ االستحقاق – BMCE BANKسيكلف البنك المغربي للتجارة الخارجية 

 .للمطارات في الحساب
 
 

  لتسجيل السندات في الحسابلتسجيل السندات في الحسابالتاريخ المحدد التاريخ المحدد   ♦♦
  

 .2010 ديسمبر 16سيتم تسجيل السندات في الحساب باسم المكتتبين في يوم الدفع واالستالم وهو 
 
  

  الهيئة المكلفة بتعيين محل اإلصدارالهيئة المكلفة بتعيين محل اإلصدار  ♦♦
  

  .تم تعيين البنك المغربي للتجارة الخارجية آبنك مكلف بتعيين محل اآتتاب السندات الصادرة في إطار هذه العملية
 

وفي هذا اإلطار، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية سوف يمثل المكتب الوطني للمطارات لدى  هيئة اإليداع المرآزي 
ماروآليير وبورصة الدار البيضاء، آما أنه سينفذ لصالحها آل العمليات المالزمة للسندات التي تم إصدارها في إطار عملية 

 .السلف السندي الحالية
 
 

  طرق إعالن النتائج : 6المادة 
 

، وآذلك 2010 ديسمبر 13سيتم نشر نتائج العملية من قبل بورصة الدار البيضاء في تقرير جدول سعر الصرف في يوم 
 .2010 ديسمبر 17من قبل المكتب الوطني للمطارات في صحيفة اإلعالنات القانونية على أقصى تقدير في 

 
 

  خصائص التسعير  :7المادة 
 

 . قابلة للتداول في سوق بورصة الدار البيضاء– موضوع هذه العملية – Aالشطر إن سندات 
 

   2010 ديسمبر 13  تاريخ تسعير السندات

  990143  رمز السندات

  OB143   الرقم البرقي

  تسعير مباشر  إجراء أول عملية تسعير

البنك المغربي للتجارة الخارجية   الهيئة الممرآزة



BMCE Bank    

  Upline Securities  كلفة بتسجيل العملية في بورصة الدار البيضاءالهيئة الم
  الجدول الزمني للعمليةالجدول الزمني للعملية  ♦♦

  
 
  جدول

 
  المراحل

 
  اآلجال

1 
 

 استالم الملف الكامل للعملية من قبل بورصة الدار البيضاء
 

 
23/11/2010  

 

2 
 

  إصدار بورصة الدار البيضاء إشعار الموافقة والجدول الزمني
 

24/11/2010  

3 
 

 استالم بورصة الدار البيضاء لمذآرة معلومات مجلس القيم المنقولة
 

24/11/2010  

4 
 

 صدور إعالن بإدراج السلف السندي في تقرير جدول سعر الصرف
 

25/11/2010  

5 
 

 فتح مدة االآتتاب
 

02/12/2010  

6 
 

 غلق مدة االآتتاب
 

06/12/2010*  

7 
 

  العمليةاستالم بورصة الدار البيضاء لنتائج 
 

09/12/2010 
 10قبل الساعة 
  صباحَا

8 

  اعتماد السندات •
  إعالن نتائج العملية في تقرير جدول سعر الصرف •
 تسجيل العملية في البورصة •
 

13/12/2010 

9 
 

  التسليم/ الدفع 
 

16/12/2010 

 2010 ديسمبر 3إمكانية الغلق المبكر في يوم  : *
 
  

 مديرية األسواق
 


