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  2011أآتوبر  3 البيضاء فيالدار 
 

  11/135إشعار رقم 
  للمكتب الوطني متعلق بإدراج السندات التابعة

 للسكك الحديدية في البورصة
  Cو Aالشطرين 

  
  2011شتنبر  30بتاريخ  13/11بورصة الدار البيضاء رقم  فقة امو إشعار 

  2011شتنبر  30بتاريخ  VI/EM/032/2011شيرة مجلس القيم المنقولة رقم تأ
  

م         انون رق ة ق ر الشريف الصادر بمثاب تنبر   21في    1-93-211بناءا على مقتضيات الظهي م      1993ش انون  رق تمم  بق دل  والم ،  المع
  , مكرر 14دة او المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم 45-06و  01-52,  00-29,  96-34

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

أبريل  7الصادر بتاريخ  10- 1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 
  .1.1.12ةوخاصة الماد 2010

 
 موضوع العملية -1المادة 

 : سياق العملية
 

 عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديديةتوقيع كتب الوطني للسكك الحديدية ب، قام الم2010في فبراير 
بنياته من خالل تطوير  من أجلالمكتب  التي يتبناهاالتنمية  إستراتيجية ضمن العقد يندرج هذا. 2015-2010 فترة ما بينلل

 في قطاعالتنافسية زيادة و وطنيةالالنقل في سوق  والرفع من حصته خاصة ذات السرعة العالية اقتناء قطارات جديدة
 . المستدامالنقل نمو لليكون رافعة  للشحناللوجستية الخدمات 
 مشروعب ا سواء تعلق األمرهتمويلخطة و ية المستقبليةاالستثمارأهدافه طموحات المكتب ويحدد  برنامجال هذا العقد يترجم
ما بين سنتي  وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة. العامبرنامج العليها في  المنصوصمشاريع الأو  القطار فائق السرعة خط

، القيمة المضافة على ضريبةالمليار درهم باستثناء  32.8استثمار  المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتزم، 2015و 2010
  بينلمضافة ومشروع القطار فائق السرعة لقيمة االضريبة على لمليار درهم باستثناء  12.8 بقيمة عامالبرنامج ال هم تمويلت

 . القيمة المضافةعلى ضريبة استثناء البمليار درهم  20بما يساوي القنيطرة وطنجة 
يجدر الذآر أن المكتب قد عمل ، 2002في عام . برامج السابقةالعقود التنفيذ  استمرارية يندرج هذا العقد البرنامج في إطار

النظام الجماعي لمنح  من خالل نقله إلى لرواتب التقاعدالمخصص  دوقهصنإعادة هيكلة ي تمثل هائل ف على إنجاز ورش
االتفاق  حدد هذا. 2005و 2002 للفترة ما بين سنتي برنامج أول بين الدولة والمكتب عقدتمت تغطيته ب، الذي رواتب التقاعد

ية تتجسد هذه االلتزامات من خالل مخصصات مالو .لتمويل عملية النقل المكتبتكبده  الذي نالتزامات الدولة لخدمة الدي
 . البرنامج عقدإطار هذا الجدول زمني محدد في ل وفقا

نتاج اإلرفع مستوى إلى  يهدف طموحابرنامجا استثماريا رصد المكتب ، 2009-2005 الخماسي برنامجالفي إطار 
شبكة السكك الحديدية خاصة من  يعتوس يع تهممشار يهذا البرنامج االستثماريشمل . القطاعات المحوريةوتحسين قدرة 
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 تطوير هذه الخدمات الجديدةلقد آان . الناظوروتاوريرت بين ي السككالخط  مدوخالل تطوير خدمات ميناء طنجة المتوسط 
يرة وتتسريع بالتالي لسكك الحديدية والوطنية لشبكة بالربط المنطقة الشمالية من المملكة في ستجابة إلرادة الدولة ا

هذا لتحقيق  الدولة المكتب الوطني للسكك الحديدية شجعت ،وفي مواآبة حثيثة لهذه الحرآة التنموية الطموحة. رهايتطو
 . أعبائه آاملالدولة  تحملتبتمويل  التوسيع

ما  للفترة مجبرناالعقد الفي  يةمخصصات المالالب فيما يتعلقلتزامات الدولة آذا اتمويل هذه المشاريع و شروط حديدقد تم تل
 . ة سلفاع المذآوراريتحديث تكاليف المشعملية عكس لي 2008 دجنبر 30 بتاريخالذي تم تعديله  2009و 2005 بين

منها  خاصة 2009-2005 للفترة ما بين برنامجالعقد الفي إطار  سطرةتجدر اإلشارة أنه قد تم تحقيق األهداف المآما 
نهاية عام  في٪  97 2009و 2005خالل المدة الزمنية التي تمتد ما بين ر التراآمي االستثما شكل، في الواقع. اتاالستثمار

-2005 لهذه الفترة برنامجال العقد في االمنصوص عليه اتالستثمارالذي رصد لتنفيذ االكلي  المالي الغالفمن  2009
2009 . 

التزامات  2015- 2010 للسكك الحديدية للفترة بين الدولة والمكتب الوطني الذي تم توقيعه الجديد البرنامج-يحدد العقدو
 اتمليار 10 دعما ماديا بقيمة، خالل هذه الفترة، للمكتب الدولة بذلك تمنحو. الدولة من حيث المساهمة في رأس المال

تمويل  وسيعتمد المكتب في. "تي جي في" مليار درهم لتمويل مشروع القطار فائق السرعة 4.3 خصص مبلغ. درهم
سندات و اللجوء إلى القروض البنكيةو التمويل الذاتي على سياسةالبرنامج العام ب المرتبطاالستثماري الطموح  البرنامج
  . القروض
 عملية تنفيذ تي نتجت باألساس عنالقيمة المضافة ال ضريبةمتأخرات  المكتب سجل، االستثماراتهذه تمويل  فضال عن

الضريبة على القيمة المضافة من عفاء اإلالذي يهم  2007انون المالية لعام بعد إلغاء ق 2009-2005البرنامج االستثماري 
تغطية حل ل، بإيجاد 2015 - 2010 البرنامج للفترة العقديتعهد األطراف المتعاقدون بموجب ، ذلكل. الستثمارفيما يخص ا

 . دجيمالي توازن  للحفاظ على المكتبأصول  علىالقيمة المضافة على لضريبة حاجيات التمويل المرتبط با
 : رئيسيتين عمليتي إصدار سندي إلى  لجأ المكتب، هذه االستثماراتتمويل جزء من من أجل  هوتجدر اإلشارة إلى أن

 800 بقيمةآان  األول: طرينلى شإ مقسمدرهم  مليون 330 1 ويخص مبلغ 2006 سنة األولالسندي اإلصدار  إجراء تم
مزدوج بين من أجل إنجاز خط سككي فوسفاط لمكتب الشريف لللقروض بالنسبة لبضمان الرهن الحيازي لدرهم مليون 

ممنوح من القرض قيمة الل مبكر تسديدمن أجل الدولة  تتحملهادرهم مليون  530 بقيمة يثانالوالجرف األصفر والنواصر 
 . الدولة من بضمان للتنمية فريقيبنك اإلال قبل

 جمت عن تنفيذنضافية التي اإلتكاليف المليار دوالر درهم لتمويل لغ ببم 2010عام الثاني في السندي  بينما تحقق اإلصدار
 . ضمانات م يتطلب هذا اإلصدار أيةل. ميناء طنجة المتوسطالناظور و -تاوريرت مشروعي 

 المدرجة شاريعتنفيذ المل ةالالزم تالتمويال جزء من تعبئةسوق السندات لإلى مرة أخرى اللجوء هذه العملية المكتب ب يعتزم
 إلى تحسينالبرنامج العام  يهدف. 2015-2010على النحو المنصوص عليه في إطار عقد برنامج  البرنامج العام ضمن

اقتناء وتحديث المعدات ، الخدمات اللوجستية قطاعتطوير شبكة ، القطار محطات/  يةخطوط السككالتنافسية مستوى 
منشآت تحديث وطاقة الشحن بين الدار البيضاء والقنيطرة ، تطوير نقل الرآاب اتالقدرة االستيعابية لخدم زيادة، الدارجة
 تم رصد غالف مالي إجماليوفي هذا اإلطار  . 2009-2005البرنامج االستثماري للفترة عمليات تنفيذ واستكمال  السالمة
 . قصد تمويل هذه المشاريع مليار درهم 12.8 بقيمة

 المكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ المتعلق بتأسيس 225-63-1 رقم الشريف ظهيرالمن  6لمادة ا بناءا على مقتضيات
بما  لمكتباتسيير تي تخول له لاكل الصالحيات الالزمة ب اإلدارة مجلسيتمتع ، 1963 غشت 9) 1383األول  ربيع 14(

 16 بتاريخالصادر   195-03-1رقم قانون المعتبر بمثابة الشريف الظهيرمن  18المادة بموجب و. القتراضفيها عمليات ا
قاوالت على المللدولة المالية  مراقبةبشأن ال 00-69المتعلق بقانون ) 2003 نونبر 11 الموافق ل( 1424رمضان 
موافقة على الحصول  من عقود برامجلدولة امعها بوالتي تجراقبة ملالخاضعة لمومية المؤسسات الع يتم إعفاء، العمومية
 . الماليةب مكلفةالوزارة ال

ما للفترة ي الذي يسهر على تنفيذه المكتب برنامج االستثمارل، وفقا ل2011أبريل  6 ه بتاريخداعقخالل ان دارةسمح مجلس اإل
الذي يجمع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية،  برنامجالعقد العلى النحو المتفق عليه في  2015- 2010بين 

جميع الصالحيات منح المدير العام مليار درهم و 1.5 سندي تخص المبلغ اإلجماليإصدار  عمليات بإجراء عملية أو عدة
المبلغ  في حدود هذه العملية وخصائص تحديد طرقو يسندإصدار  بهدف الشروع في إجراء عملية أو عدة عمليات

 . المذآور بالتشاور مع اإلدارات التابعة لوزارة االقتصاد والمالية
 ، على2011أبريل  6بتاريخ المنعقد من قبل مجلس اإلدارة  منوحة لهالصالحيات الم ، بموجبمكتبدير العام للالمصادق 
 . مذآر اإلخباريةآما هو محدد في ال على طرق إجراء عملية إصدار السندات، 2011شتنبر  28 الصادر يومالقرار 

اإلدارة  مجلسالصادرة عن قرارات لوفقا لقتصاد والمالية وتحت إشراف وزير اال الخزينة والمالية الخارجيةديرية مافقت و
 . عملية اإلصدارالشروط المالية لعلى ،  2011 شتنبر 30 يومرسالة عبر إرسال ، 2011أبريل  6 المنعقد بتاريخ
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 : أهداف العملية
 

البرنامج  في إطارالمكتب خاصة  العام المعتمدة من قبلالتمويل  ضمن إستراتيجية تندرج عملية اللجوء إلى السلف السندي
تحديث  مكتب الهادف إلىتمويل جزء من البرنامج العام للاألمر هذا  يهم في الواقع،. 2015- 2010االستثماري للفترة 

الموجه لتحديث برنامج هذا ال ويعد. القيمة المضافة على ضريبةالباستثناء  رهممليار د 12.8 بمبلغ يناهزمرافق اإلنتاج 
 . 2009-2005امتدادا لما تم تحقيقه خالل الفترة  ،تقليديةلشبكة الا

تم  على أساس ما 2015- 2010برنامج ال المقررة بموجب العقد اتتمويل االستثمارتهدف عملية اإلصدار السندي إلى 
 : تمويل االستثمارات التاليةتعنى هذه العملية أساسا بو. للمكتب 2011 يسندالسلف التحديده بموجب 

 

 جمالي التمويلمن إ %
 مع إضافة 2011ميزانية 

  السلف السندي
 )مليون درهم(

توزيع مبلغ السلف 
  السندي

  )مليون درهم( 

 
 االستثمارات

 منشآت ثابتة 990 079 1 10,8%
رفع الطاقة االستيعابية لنقل الرآاب  200 209 2,2%

 بين الدار البيضاء والقنيطرة
ط بين تحديث الخط السككي الراب 250 276 2,7%

 سطات ومراآش
 تطوير المحطات 180 186 2,0%
 منصات الخدمات اللوجستية 240 240 2,6%
  منشآت السالمة  120 168 1,3%

تفرع سكك الحديد، حائط إغالق (
 )وممرات متطورة

 المعدات الدارجة 510 525 5,6%
 اقتناء المعدات والمحرآات 210 214 2,3%
 لدارجةاقتناء المعدات ا 300 311 3,3%

إجمالي االستثمارت التي تهدف  500 1 604 1 16,4%
 عملية اإلصدار السندي إلى تمويلها

  المكتب الوطني للسكك الحديدية : المصدر
 

  اإلصدار عملية موضوع للسندات األساسية والخصائص العرض هيكلة :2ة الماد
 

 العرض هيكلة
في بورصة  مدرجة درهم 000 100 تبلغ سميةتابعا بقيمة ا سندا 000 15إصدار  يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية

وتتوزع ). مليار درهم 1.5(مليار وخمسمائة مليون درهم  يصل المبلغ اإلجمالي لهذه العملية. مدرجةغير الدار البيضاء و
  : أشطر 4على 

مليار وخمسمائة  ذا الشطرال يتعدى سقف ه، سنوات 10 السداد على ستحقم مدرج في بورصة الدار البيضاء" A"شطر 
  ،للسند الواحد) درهم  000 100( درهم مائة ألف بقيمة اسمية تبلغ) مليار درهم 1.5(مليون درهم 

سنوات، ال يتعدى سقف هذا الشطر مليار  10مستحق السداد على  غير مدرج في بورصة الدار البيضاء" B"شطر 
 للسند الواحد،) درهم 000 100( درهم مائة ألف ية تبلغبقيمة اسم) مليار درهم 1.5(وخمسمائة مليون درهم 

سنوات، ال يتعدى سقف هذا الشطر مليار وخمسمائة  10مستحق السداد على  مدرج في بورصة الدار البيضاء "C"شطر 
 للسند الواحد،) درهم 000 100(بقيمة اسمية تبلغ مائة ألف درهم ) مليار درهم 1.5(مليون درهم 

سنوات، ال يتعدى سقف هذا الشطر مليار  10مستحق السداد على  في بورصة الدار البيضاء مدرجغير " D"شطر 
 للسند الواحد،) درهم 000 100(بقيمة اسمية تبلغ مائة ألف درهم ) مليار درهم 1.5(وخمسمائة مليون درهم 

مليار وخمسمائة مليون درهم  اوزأن يتجفي أي حال من األحوال،  ،لألشطار األربعة ال ينبغي  المبلغ اإلجمالي علما أن
 . 2011 أبريل 6 المنعقد بتاريخ مجلس اإلدارة لذي سمح بهالمبلغ ا) درهممليار  1.5(
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 )مدرجة في بورصة الدار البيضاءسنوات  10مستحقة السداد على  ثابتات بسعر سند( Aشطر سندات الخصائص 

 
من الشكل سندات مدرجة في بورصة الدار البيضاء تم تحويلها 

العيني إلى الشكل الرمزي اإللكتروني عن طريق تسجيلها بهيئة 
وتقييدها في حساب بنكي لدى ) ماروآليير(اإليداع المرآزي 
 .الهيئات المرخص لها

 طبيعة األوراق المالية

 الشكل القانوني سندات لحاملها
  Aسقف الشطر   درهم  000 000 500 1

  دات بصدد اإلصدارالعدد األقصى للسن سند   000 15
  القيمة اإلسمية للوحدة درهم 000 100

  أجل السلف سنوات 10
  سعر االآتتاب من القيمة اإلسمية 100%

  فترة االآتتاب أآتوبر 12إلى  10من 
  تاريخ بداية االنتفاع 2011أآتوبر  20
  تاريخ أجل االستحقاق 2021 أآتوبر 20

 آيفية التخصيص  بالتناسب
 1.2.22و 1.2.6بشكل مباشر طبقا للمادتين  Aشطر سيتم تسعير ال

 .من النظام العام لبورصة القيم
  مسطرة أول عملية تسعير

االهتالك السنوي الخطي حسب جدول تاريخ أجل االستحقاق على 
 .النحو المرفق في المذآرة اإلخبارية

  االهتالك

4,86% 
ابت حسب يتم احتساب معدل الفائدة اإلسمي بالرجوع إلى السعر الث

 3.96أي   2011شتنبر 26منحنى معدالت سندات الخزينة بتاريخ 
 نقطة أساسية 90٪، مع إضافة عالوة مجازفة بقيمة 

 معدل الفائدة اإلسمي

  عالوة المجازفة نقطة أساسية 90
سيتم دفع الفوائد سنويا عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع بالقرض 

خ إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل أو أول يوم تداول بعد هذا التاري
  .بالبورصة

 .وال يسمح بأي تأجيل للفوائد في إطار هذه العملية

 الفوائد

في بورصة الدار البيضاء  Aسيتم تسعير السندات موضوع الشطر 
وستكون بالتالي موضوع طلب تسجيل في مقصورة السندات 

أآتوبر  17ويرتقب تسعير هذه السندات يوم . ببورصة الدار البيضاء
والشارة  990153في مقصورة السندات تحت الرمز  2011

OB153.  
وحتى يتحقق اإلدراج في بورصة الدار البيضاء، يجب أن يكون 

أآبر من أو يساوي  Cو  Aالمبلغ اإلجمالي المخصص للشطرين 
 . مليون درهم 20

وعند إغالق فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ التراآمي الذي تم 
مليون درهم، يتم إلغاء  20أقل من  Cو  Aشطرين تخصيصه لل

 .االآتتابات المتعلقة بهذين الشطرين

 تسعير السندات

ليس . يمكن تداول السندات بكل حرية في بورصة الدار البيضاء
 .هناك أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار على حرية تداول السندات

 قابلية السندات للتداول  

ندي الذي تم إصداره من قبل المكتب سيتم سداد أصل القرض الس
الوطني للسكك الحديدية عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع 
باإلصدار أو أول يوم تداول بعد هذا التاريخ إذا لم يكن هذا األخير 

 .يوم عمل بالبورصة

 سداد أصل القروض

يمتنع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الشروع في السداد المبكر 
 .التابعة موضوع عملية اإلصدار الحالية للسندات

  السداد المبكر قبل حلول األجل
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 خالل من للسندات المبكر السداد إجراء بحق يحتفظ المكتب أن بيد
 القانون عليه ينص الذي السياق ضمن الشراء إعادة إجراء عمليات

 بالنسبة تأثير لها يكون لن العمليات هذه أن العمل، بما به الجاري
 أو العادي السداد موعد حتى بأوراقه المالية االحتفاظ يود لمكتتب
 التي السندات إلغاء العادي وبالتالي يتم للسداد الزمني الجدول على
 .شراءها أعيد

ال يمكن استيعاب السندات موضوع هذا اإلصدار في سندات إصدار 
 .  سابق

في حالة ما إذا قام المكتب الحقا بإجراء عمليات إصدار أخرى 
على جميع  Aسندات جديدة لها حقوق مماثلة لسندات الشطر ل

األصعدة، يجوز له، دون الحصول على موافقة حاملي السندات 
القديمة، الشروع في االستيعاب التماثلي لجميع السندات الناجمة عن 
اإلصدارات المتتالية موحدة بذلك جميع العمليات المتعلقة بإدارة 

 .وبتداول هذه السندات

 الستيعاب التماثليبند ا

تشكل السندات موضوع اإلصدار وفوائدها، التزامات مباشرة، 
عامة، غير مشروطة، وغير تابعة للجهة المصدرة، سيتم تصنيفها 
في نفس رتبة الديون األخرى التي قد تصدرها الجهة المصدرة 

 .حاليا أو مستقبال

 رتبة السلف

 الضمان .ينال تخضع عمليات اإلصدار للمكتب ألي ضمان مع
 التصنيف .ال يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

القانون المغربي، والمحكمة التجارية بالرباط آسلطة قضائية 
 .مختصة

 القانون الجاري به العمل  

في انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات، سيشرع المدير العام 
لس اإلدارة للمكتب بموجب الصالحيات الممنوحة له من قبل مج

قبل بدء فترة االآتتاب، في تعيين  2011أبريل  6المنعقد بتاريخ 
وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلين قانونيا لمزاولة مهام وآيل 

وسيتم اإلعالن رسميا عن هوية هذا الشخص عن طريق . األعمال
علما أن الوآيل . ، على أبعد تقدير2011أآتوبر  9بيان صحفي يوم 

من  Dو  A  ،B ،Cون نفسه في إطار األشطار المؤقت سيك
 .القرض، والتي سيتم تجميعها في آتلة واحدة

 تمثيل حاملي السندات

 
  ) سنة مدرجة في بورصة الدار البيضاء 15 السداد على ةمستحقسندات بسعر ثابت " (C"خصائص سندات الشطر 

 
مل سندات تابعة مدرجة في بورصة الدار البيضاء تم تحويلها بالكا

من الشكل العيني إلى الشكل الرمزي اإللكتروني عن طريق 
وتقييدها في حساب ) ماروآليير(تسجيلها بهيئة اإليداع المرآزي 
 .بنكي لدى الهيئات المرخص لها

  طبيعة األوراق المالية

 الشكل القانوني سندات لحاملها
  مليار درهم 1.5

 
  سقف المبلغ اإلجمالي لهذا الشطر

  العدد األقصى من السندات بصدد اإلصدار ابعسند ت 000 15
  القيمة اإلسمية للوحدة درهم 000 100

  سنة  15 مدة القرض 
  سعر االآتتاب من القيمة اإلسمية 100%

  فترة االآتتاب .  2011أآتوبر  12إلى  10من 
 تاريخ بداية االنتفاع 2011أآتوبر  20
  الستحقاقتاريخ أجل ا 2026أآتوبر 20   2026أآتوبر  20

 آيفية التخصيص بالتناسب
 مسطرة أول عملية تسعير و 1.2.6 للمادتين طبقا المباشر التسعير عبر "C" الشطر تسعير يتم
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 .القيم لبورصة النظام العام من 1.2.22
سيتم االهتالك السنوي الخطي عند انتهاء األجل المحدد في الملحق 

 .من المذآرة اإلخبارية 3
  االهتالك 

5,11% 
يتم تحديد معدل الفائدة اإلسمي بالرجوع إلى المنحنى الثانوي 

 %4,11أي   2011شتنبر  26لسندات الخزينة المستحقة السداد يوم 
 نقطة أساسية 90إضافة إلى عالوة مجازفة تبلغ 

  معدل القائدة اإلسمي

  عالوة المجازفة نقطة أساسية 100
عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع باإلصدار  سيتم دفع الفوائد سنويا

أو أول يوم تداول بعد هذا التاريخ إذا لم يكن هذا األخير يوم عمل 
  .بالبورصة

 .وال يسمح بأي تأجيل للفوائد في إطار هذه العملية

 الفوائد

في بورصة الدار البيضاء  Cسيتم تسعير السندات موضوع الشطر 
جيل في مقصورة السندات وستكون بالتالي موضوع طلب تس

أآتوبر  17ويرتقب تسعير هذه السندات يوم . ببورصة الدار البيضاء
والشارة  990154في مقصورة السندات تحت الرمز  2011

OB154.  
وحتى يتحقق التسعير في بورصة الدار البيضاء، يجب أن يكون 

أآبر من أو يساوي  Cو  Aالمبلغ اإلجمالي المخصص للشطرين 
 .درهممليون  20

وعند إغالق فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ اإلجمالي المخصص 
مليون درهم، يتم إلغاء االآتتابات  20أقل من  Cو  Aللشطرين 

 ..المتعلقة بهذين الشطرين

 تسعير السندات 

ليس . يمكن تداول السندات بكل حرية في بورصة الدار البيضاء
 .ية تداول السنداتهناك أي تقييد تفرضه شروط اإلصدار على حر

 قابلية السندات للتداول

سيتم سداد أصل القرض السندي الذي تم إصداره من قبل المكتب 
الوطني للسكك الحديدية عند الذآرى السنوية لتاريخ التمتع 
باإلصدار أو أول يوم تداول بعد هذا التاريخ إذا لم يكن هذا األخير 

 .يوم عمل بالبورصة

 سداد أصل القرض

المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الشروع في السداد المبكر  يمتنع
 .للسندات التابعة موضوع عملية اإلصدار الحالية

 خالل من للسندات المبكر السداد إجراء بحق يحتفظ المكتب أن بيد
 القانون عليه ينص الذي السياق ضمن الشراء إعادة عمليات إجراء
 بالنسبة تأثير لها يكون لن تالعمليا هذه أن بما العمل، به الجاري
 بأوراقه االحتفاظ يود لمكتتب
 للسداد الزمني الجدول على أو العادي السداد موعد حتى المالية

 .شراءها أعيد التي السندات إلغاء العادي وبالتالي يتم

 السداد المبكر قبل حلول األجل

ال يمكن استيعاب السندات موضوع هذا اإلصدار في سندات إصدار 
 .  بقسا

في حالة ما إذا قام المكتب الحقا بإجراء عمليات إصدار أخرى 
على جميع  Cلسندات جديدة لها حقوق مماثلة لسندات الشطر 

األصعدة، يجوز له، دون الحصول على موافقة حاملي السندات 
القديمة، الشروع في االستيعاب التماثلي لجميع السندات الناجمة عن 

دة بذلك جميع العمليات المتعلقة بإدارة اإلصدارات المتتالية موح
 .وبتداول هذه السندات

 بند االستيعاب التماثلي

تشكل السندات وفوائدها موضوع اإلصدار، التزامات مباشرة، 
عامة، غير مشروطة وغير تابعة للجهة المصدرة، وسيتم تصنيفها 
في نفس رتبة الديون األخرى التي قد تصدرها الجهة المصدرة 

 .و مستقبالحاليا أ

 رتبة السلف

 الضمان .ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان ميعن
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 التصنيف .ال يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف
القانون المغربي، والمحكمة التجارية بالرباط آسلطة قضائية 

 .مختصة
 القانون الجاري به العمل

ر العام في انتظار انعقاد الجمع العام لحاملي السندات، سيشرع المدي
للمكتب بموجب الصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة 

قبل بدء فترة االآتتاب، في تعيين  2011أبريل  6المنعقد بتاريخ 
وآيل مؤقت من بين األشخاص المؤهلين قانونيا لمزاولة مهام وآيل 

وسيتم اإلعالن رسميا عن هوية هذا الشخص عن طريق . األعمال
علما أن الوآيل . على أبعد تقدير 2011توبر أآ 9بيان صحفي يوم 

من  Dو  A  ،B ،Cالمؤقت سيكون نفسه في إطار األشطر 
 .القرض، والتي سيتم تجميعها في آتلة واحدة

 تمثيل حاملي السندات

 
  

 طرق االآتتاب: 3المادة 
 

 فترة االآتتاب 
 

 2011 أآتوبر 12 يوم وستنتهي  2011أآتوبر 10 يوم الحالية السندات إصدار عملية ضمن السندات اآتتاب عملية ستبدأ
 .متضمن

 
 المكتتبون 

 
تخص عملية اآتتاب هذه السندات، موضوع عملية اإلصدار الحالية، المستثمرين المؤسساتيين المغاربة واألجانب آما تم 

 : تحديدهم أدناه
-93-1 رقم للقانون الحامل الظهير هاعلي ينص التي (OPCVM)المالية األوراق  في لألموال الجماعي التوظيف مؤسسات

 والتنظيمية القانونية التدابير مراعاة شريطة الهيئات بهذه المتعلق )1993 يونيو 21(  1414 الثاني ربيع لشهر 213
 تنظمها؛ التي االحترازية القواعد ذاآ و والتشريعية

 1414محرم  15الصادر بتاريخ  147-93-1رقم  من الظهير الحامل للقانون 92الشرآات المالية المشار إليها في المادة 
 آذا و والتشريعية والتنظيمية القانونية الخاص بنشاط المؤسسات اإلئتمانية شريطة مراعاة التدابير) 1993يوليوز  6(

 تنظمها؛ التي االحترازية القواعد
محرم  15الصادر بتاريخ  178-05-1م المشار إليها في الظهير الحامل للقانون رق) مؤسسات القرض(المؤسسات اإلئتمانية 

  تنظمها؛ التي االحترازية القواعد آذا و والتشريعية والتنظيمية القانونية شريطة مراعاة التدابير) 2006فبراير  14( 1427
 حترازيةاال القواعد آذا و والتشريعية والتنظيمية القانونية شرآات التأمين وإعادة التامين المعتمدة شريطة مراعاة التدابير

 تنظمها؛ التي
 ؛تنظمه التي االحترازية القواعد آذا و والتشريعية والتنظيمية القانونية صندوق اإليداع والتدبير شريطة مراعاة التدابير

 التي االحترازية القواعد آذا و والتشريعية والتنظيمية القانونية هيئات وصناديق معاشات التقاعد شريطة مراعاة التدابير
 تنظمها؛

 . أعاله ي قائمة المستثمرينالشرآات التي ينظمها القانون المغربي أو األجنبي ولم يتم إدراجها فآل 
  . تتم عمليات االآتتاب نقدا مهما آانت الفئة التي ينتمي إليها المكتتبون

 
 التحقق من هوية المكتتبين 

 
 أن فعليها لهذا، و  .أعاله إليها المشار الفئات إحدى لىإ الُمْكَتِتبين انتماء من هيئة توظيف السندات أعضاء يتحقق أن يجب

 .االآتتاب باستمارة ترفقها أن و معينة فئةل المكتتب انتماء تثبت التي الوثيقة من على نسخة تحصل
 

 فئة المستثمرين الوثيقة التي تثبت االنتماء ويجب إرفاقها
نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري تتضمن نشاط 

  .رآة الذي يثبت انتماءها لهذه الفئةالش
المؤسسات االستثمارية الخاضعة للقانون المغربي 

 )OPCVMباستثناء (
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آل وثيقة صادرة من البلد األصلي تثبت انتماء المؤسسة لهذه 
 .الفئة وآل وثيقة مقبولة لدى مقدم نقابة توظيف السندات

 المؤسسات االستثمارية الخاضعة للقانون األجنبي

 ة من قرار الترخيص، نسخ
أما فيما يتعلق بالصناديق المشترآة لتوظيف األوراق المالية 

)FCP(،رقم وصل اإليداع لدى آتابة الضبط بالمحكمة ، 
وبالنسبة لشرآات االستثمار ذات الرأسمال المتغير 

)SICAV(رقم القيد في السجل التجاري ،.  

 OPCVM أو هيئات التوظيف المشترك للقيم المنقولة 
 التابعة للقانون المغربي

 جمعيات .  نسخة من النظام األساسي ونسخة من وصل إيداع الملف

 
 حساب فتح ال آيفية 

 
، تسجيل عمليات االآتتاب التي تقوم بها المؤسسات االستمرارية الخاضعة للقانون المغربي أو الخاضعة لقانون أجنبييجب 

 . االآتتاب ذي تابع عمليةال توظيف السندات عضو نقابة لدى نفس مكتتبرصدة باسم الفي حساب األوراق المالية واأل
فتح  ،توظيف السنداتعضو من أعضاء نقابة  ترغب في االآتتاب لدى على المؤسسات االستثمارية التيوبالتالي، يجب 

مجلس لصادرة عن ا 10/05رقم  لمقتضيات النشرة عضو االمتثالهذا ال يتعين على، ومن أجل ذلك. العضو نفسحساب مع 
 . القيم المنقولة

 . يجب على المكتتب نفسه العمل على تنفيذ إجراء فتح الحسابات
 

 طرق االآتتاب 
 

 االآتتاب ونيريد الذي الشطر طبيعةو المطلوبة السندات عدد تحديد مع آتتابا عدة طلبات أو طلب ةغصيا يمكن للمكتتبين
 .المتوفرة حدود السندات وفي همطلبات حسب مكتتبينال طلبات تلبية يمكنو يومي بشكل االآتتاب طلبات تتراآم و .ضمنه

 1.5 لعملية الذي يقدر بمبلغ ا ، في حدودالسنداتضمن العملية الحالية إلصدار الآتتاب ل لم يتم تحديد أي حد أعلى أو أدنى
 . مليار درهم

 10 مستحق السداد على و غير المدرج سواء آانأ/لكل مكتتب أن يقدم طلبات االآتتاب الخاصة به ضمن السلف المدرج و
  . سنة 15أو /سنوات و
 عبر استمارات االآتتاب الثابتة والنهائية بعد ملئها من المستثمرينأوامر االآتتاب  تلقي نقابة توظيف السندات تتولى

  . وفقا للنموذج المرفق لمكتتبينمن قبل ا بصفة معتمدة وتوقيعها
 .  مسؤولية التأآد من القدرة المالية للمكتتبين فيما يتعلق بعملية اإلصدار الحالية تنقابة توظيف السنداتتحمل 

وآما . الهيئة بصلةكيان من قبل مؤسسة ال تمت بها تم جمععدم قبول االشتراآات التي ب ذلك، يلتزم أعضاءها علىوعالوة 
 . خارج فترة االآتتاب عمليات االآتتابأيضا بعدم قبول  يتعهدون
 . العملية الآتتاب طيلة الفترة المخصصة لهذهبتلقي وجمع أوامر ا هؤالء األعضاء  سيقوم

  
ويجب أن تكون عمليات االآتتاب . التوظيف المكتتب أو وآيله وترسل إلى نقابة يجب أن تحمل آل استمارة اآتتاب توقيع

  . ةعدد السندات المطلوبنقدية مع تحديد 
آذا طبيعة الشطر المطلوبة ومبلغ االآتتاب و سنداتتحديد عدد ال مع امر باالآتتابأو أمر أو عدةآل مكتتب صياغة على 
استمارة اآتتاب  قبل الرابعة بعد الزوال، يقدم طوال فترة االآتتابأن  مكتتبعلى آل  يتعين. ريد االآتتاب ضمنهيالذي 

 . حسب اختياره ألحد أعضاء النقابةنموذج المرفق وفق ال نهائية وموقعة
 . أوامر االآتتاب نهائية عند انتهاء فترة االآتتاب تصبح

 
 والوسطاء الماليون  نقابة توظيف السندات

 
 

 نوع الوسيط المالي االسم  العنوان
، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن 

 الرباط 
CDG CAPITAL  

 
  المستشارون الماليون

 ،000 20الثاني،  الحسن شارع ، 163
 البيضاء الدار

  س آروبالتجاري فينان

، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن  CDG CAPITAL  المنسق العام للعملية 
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  الرباط
، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن 

 الرباط
CDG CAPITAL  

 
 الهيئة الممرآزة ومقدم العملية

، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن 
 الرباط

CDG CAPITAL  
 

 أعضاء نقابة توظيف السندات

، الدار 000 20، شارع موالي يوسف، 2
 البيضاء

 التجاري وفا بنك
 

  

، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن 
 الرباط

CDG CAPITAL  
 

 الهيئة المكلفة بتوظيف السندات  

  هيئة اإليداع المرآزي ماروآلير ، حي الدار البيضاء18طريق الجديدة، 
، 408ب .ص –ساحة موالي الحسن 

 الرباط
CDG CAPITAL  

 
 هيئة الوآالء المحليين

 CDG CAPITAL الدار البيضاء –، شارع آندي 9
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المؤسسة المكلفة بتسجيل العملية لدى 
  بورصة الدار البيضاء

 
 

  آيفيات دراسة األوامر وعملية التخصيص: 4المادة 
 
 

 طرق التجميع الممرآز لألوامر 
 

 ، زواالالرابعة والنصف  قبل يوميبشكل  نقابة توظيف السنداتخالل فترة االآتتاب، يتعين على آل عضو من أعضاء 
 . CDG Capitalل  مسجلة في اليومال جمل وموجز عن آل طلبات االآتتابن ماإرسال بي

ببيان يومي لعمليات  زواالقبل الرابعة  70 52 66 37 05عن طريق الفاآس على الرقم التالي فاة الهيئة المرآزية امويجب 
 . االآتتاب التي قامت بتلقيها

 ".  ال شيء"دم تسجيل أي عملية اآتتاب، يجب أن يحمل البيان اليومي المرسل آلمة في حال ع
على  2011أآتوبر  12في موعد أقصاه  غلقللمقدم في ظرف متقديم نموذج موقع  نقابة توظيف السنداتأعضاء  يتعين على

 . ، بيان مجمل وملخص ونهائي ومفصل لكل عمليات االآتتاب17:30الساعة 
حضور ممثل عن آل وب، في مقر الجهة المصدرة زواالالخامسة والنصف الساعة  على 2011أآتوبر  12 يوم مسيتوهكذا، 

  : فيالشروع هيئة االستثمار عضو من أعضاء 
 إلغاء الطلبات التي ال تستوفي شروط وآيفيات االآتتاب المذآورة أعاله، 

 اب باستثناء تلك التي تم إلغاؤها، وتجميع آل طلبات االآتتاب المقبولة، أي جميع طلبات االآتت
 . تخصيص السندات على النحو المبين أدناه

نقابة توظيف السندات آل عضو من أعضاء  ن معتمدون عنعقب انتهاء اجتماع التخصيص الذي سيحضره ممثلو
الفئة التي  ع تحديدم( السنداتتخصيص حول عملية اجتماع القيام بإعداد محضر  يتعين على هذا األخير، المقدمالمصدر وو

 السندات تخصيصأن عملية  توظيف السنداتيعلن المقدم والمصدر وأعضاء نقابة ). عضو النقابةو ينتمي إليها المكتتب
 . على محضر االجتماعاألطراف  فور توقيع" معتمدةنهائية و"أصبحت 

 
 طرق تخصيص السندات 

 
 12إلى  10 منية بمجرد انقضاء فترة االآتتاب التي تمتد ستجرى عملية تخصيص سندات المكتب الوطني للسكك الحديد

 . دمها مختلف أعضاء نقابة توظيف السنداتطلبات االآتتاب التي يق ةكميالرابعة بعد الزوال، وفقا لقبل  2011أآتوبر 
عليه لألشطار  مليار درهم، ال يمكن أن يفوق المبلغ المرسو 1.5على الرغم من أن الحد األقصى المسموح به لكل شطر هو 

 . مليار درهم لمجموع اإلصدار 1.5األربعة معا في أي حال من األحوال 
 

  . المخصص لإلصدار األقصى في حدود المبلغ اإلجمالي Bو Aالشطرين  أوال مقارنة مع Dو Cالشطرين  تتم تلبية
أآبر من أو يساوي  Dو  C الشطرين ي إطارلعمليات االآتتاب المستقبلة فالمبلغ اإلجمالي  آان فترة االآتتاب، إذا إقفالعند 

معدل  المطلوبة المحصلة بحسابكمية ال هكذا، تكونو. Bو Aأي مبلغ للشطرين  فال يخصصجمالي لإلصدار، المبلغ اإل
  . Dو C بالنسبة للشطرين آتتابات المستقبلةمساوية لالالتخصيص 
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التي  آتتاباتالمبلغ اإلجمالي لال في حدودخصيص سندات يتم ت، حد األقصى لإلصدارأقل من ال المبلغهذا إذا آان أما 
 1.5 أيالمبلغ اإلجمالي لإلصدار في حدود  Bو  A للشطرينيتم تخصيص الباقي و . Dو  C بالنسبة للشطرينوردت 

 . مليار درهم
تخصيص عدل المعلى أساس  سندات تناسبيا،المبلغ اإلجمالي للقرض، سيتم تخصيص ال أآبر منذا آان المبلغ المكتتب إ

   : الذي تم احتسابه وفق النسبة التالية
  "الكمية المطلوبة/ الكمية المعروضة "

دوير صحيحا، سيتم ت عددا، المحدد أعالهتناسبي التخصيص القاعدة  خصيصه وفقتالذي سيتم  لم يكن عدد السنداتإذا 
مع إعطاء األولوية  دل سند واحد لكل مكتتبمعب الكسور المتبقيةسيتم تخصيص  آما. السندات المتبقية للوحدة األدنى

  . للطلبات الحاملة ألآبر عدد من السندات
مليون درهم، سيتم  20أقل من  Cو  Aعند نهاية فترة االآتتاب، إذا آان المبلغ التراآمي الذي تم تخصيصه للشطرين 

  . اعتبار التخصيصات المتعلقة بهذين الشطرين الغية
على  بالتناسب Cو Aتي تم تلقيها بعد خصم االآتتابات الملغاة من الشطرين ال اتاالآتتاب تخصيص ، يتمفي هذه الحالة
 : يلي التخصيص المحدد آما أساس معدل

  "Cو Aالكمية المطلوبة بعد االآتتابات الملغاة من الشطرين / الكمية المعروضة "
 
 العدد هذا تقريب يتم صحيحا، رقما أعاله، المحددة سبالتنا قاعدة أساس على توزيعها، سيتم التي السندات عدد يكن لم إذا
 الحاملة تتاباالآ لطلبات األولوية إعطاء مع مكتتب، لكل سند بمعدل المتبقية الكسور تخصيص وسيتم. األدنى الوحدة إلى
 .السندات من عدد برألآ
مليار  1.5 أي العملية مبلغ من أقل ،Cو A الشطرين من الملغاة تتاباتاالآ خصم بعد تلقيها، تم التي السندات عدد أصبح إذا

  . تكن لم ماآ تتاباتاالآ اعتبار يتم درهم،
نتيجة آذا و آتتاباتجميع االيتضمن ملخص  والتجاري وفا بنك بإعداد CDG Capitalستقوم بعد التخصيص،  

  . التخصيص
 

 إجراءات التسجيل: 5المادة 
 

  . 2011أآتوبر  17المشترين بتاريخ  بعملية تسجيل السندات باسم CDG Capitalتتكلف 
 
 

  أشكال الدفع وتسليم السندات: 6المادة 
 

 السندات  تسليمواألداء 
 

 عندجراءات المعمول بها، وفق اإل المكتتبينو) المكتب الوطني للسكك الحديدية(التسليم بين الجهة المصدرة / يتم الدفع 
كتتبين يوم باسم الم وسيتم تسجيلها دفعة واحدةالسندات نقدا ودفع سيتم  .2011أآتوبر  20  ستحقاق فائدة السندات أيتاريخ ا

 . 2011 أآتوبر 20
 

 . التسليم/  دفعيوم ال من السندات هحسابالممنوحة لكل مكتتب في  سنداتتخصيص، يتم تسجيل الال عند نهاية
 .تسجيل السندات في الحساب CDG Capitalتتولى 

 
 موطن أداء عملية اإلصدار

 
آموطن أداء لعملية اإلصدار وتم تكليفها بإجراء جميع العمليات المتعلقة بالسندات التي تم  CDG Capitalتعيين تم 

 . إصدارها في إطار هذه العملية
 
 

  طرق نشر حصيلة العملية: 7المادة 
 
 

جريدة اإلعالنات  وآذلك الجهة المصدرة في 2011أآتوبر  17سيتم نشر حصيلة العملية في جدول أسعار البورصة ليوم 
 .  2011أآتوبر  19القانونية يوم 
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 خصائص التسعير 8المادة 

 
السندات  قابلة للتداول في مقصورة Cو  A موضوع الشطرين، هذا االقتراضالسندات التي تم إصدارها في إطار تعتبر 

 . بورصة الدار البيضاءب
 

    Aالشطر  Cالشطر 
 2011أآتوبر   17
 

 يخ اإلدراج والتسعير المرتقبتار  2011أآتوبر   17

 الرمز 990153 990154
OB154 OB153 الشارة 

  إجراء أول عملية تسعير تسعير مباشر  تسعير مباشر
 

CDG Capital Bourse  
 الدار البيضاء –، شارع آنيدي 9

CDG Capital Bourse  
  الدار البيضاء  –، شارع آنيدي 9

الهيئة المكلفة بتسجيل العملية في 
 الدار البيضاء بورصة

CDG Capital CDG Capital  
 

الهيئة المكلفة بالتجميع الممرآز 
  لطلبات االآتتاب

 
 

 الجدول الزمني للعملية 
 

  التاريخ
 

 العدد التراتبي المراحل 

30/09/2011  1 استالم بورصة الدار البيضاء لملف العملية آامال 
30/09/2011  2 فقة الموإصدار بورصة الدار البيضاء إلعالن ا
30/09/2011 استالم بورصة الدار البيضاء للمذآرة اإلخبارية التي تحمل تأشيرة مجلس القيم 

 3 المنقولة

03/10/2011 في جدول  Cو Aصدور إعالن متعلق بإدراج السلف السندي موضوع الشطرين 
 سعار بورصة الدار البيضاء  أ

4 

03/10/2011  5 في جريدة اإلعالنات القانونيةاإلخبارية  ةنشر مقتطف من المذآر
10/10/2011  6 افتتاح فترة االآتتاب 
12/10/2011  7 إغالق فترة االآتتاب 
13/10/2011  8 استالم بورصة الدار البيضاء لحصيلة العملية 
17/10/2011  قبول السندات 

 إعالن نتائج العملية في نشرة التسعيرة
 تسجيل الصفقات في البورصة 
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 التسليم / الدفع  20/10/2011
 نشر حصيلة العملية في جريدة اإلعالنات القانونية 
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 مديرية األسواق 
 

 


