
  
  1020 يونيو 71 الدارالبيضاء 

  
  46/ 10إشعار رقم 
  

 أونا  المتعلق بالعرض العمومي للسحب االجباري من أجل  شطب 

المالية ,اينفيست,الشرآة العامة المغربية لالبناك ,بنك سانتاندير , شرآة جيرفي دانون, سيغر ، SNIبمبادرة من 
   .المغربلالستثمار الصناعي والعقاري و اآسا للتامين 

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية(
  

  2010ماي   12بتاريخ  06/10إعالن موافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

. 2010ماي  13بتاريخ    CDVM n° VI/EM/011/2010   تأشيرة  
 

-00و 34-96دل والمكمل  بالقانون رقم المع 1993شتنبر  21بتاريخ  211-93-1نظرا للظهير بمثابة قانون رقم 

  .مكرر 7المرتبط ببورصة القيم وآذا البند  45-06و  52-01و  29

انون            03-26نظرا ألحكام القوانين  ه بالق ه وتتميم م تعديل ا ت ة في سوق البورصة آم العروض العمومي المرتبطة ب

 .25و  21مكرر و  6و  20وآذلك البنود  06-46

م      نظرا ألحكام القانون ا ة رق ر االقتصاد والمالي رار وزي اريخ   1268-08لعام لبورصة القيم المصادق عليه بق  7بت

 .4.2.2و  1.1.1وآذلك البنود  2008يوليوز 

 

 المادة األولى: موضوع العملية

  :إطار العملية •

  :سياق العملية -

ه من قبل المجالس المصادق علي SNI/ONAفي إطار إعادة تنظيم مجموع  ONAيندرج العرض العمومي لسندات  

  .2010مارس  25المنعقدة بتاريخ  ONAو  SNIاإلدارية ل 

تهدف عملية إعادة التنظيم هاته إلى خلق هولدينغ لالستثمارفريد من نوعه  وذلك عن طريق السحب من حصة الكليتين 

  .ثم بعد ذلك اندماجهما  ONAو  SNIاالثنتين  

  :األهداف التالية وترمي عملية اعادة التنظيم هاته الى تحقيق 

  :تطوير عمل المجموعة المتعددة المهن المندمجة للوصول إلى هولدينغ لالستثمار 

الميول  للمجموعة المتعددة المهن لصالح الهولدينغ لالستثمار الممارس  الهدف األساسي لعملية إعادة التنظيم هو تجاوز

  :جديدةويفرض على الهيئة ال. لمهنة واحدة أي حامل األسهم المحترف



o   تطوير نوع الحكامة عن طريق المرور من التدبير اإلجرائي المباشر إلى  قيادة استراتيجية بواسطة  أجهزة

  .الحكامة

o  ،تغيير طريقة المشارآة عن طريق امتالك المشارآات المميزة غير المتوفرة على األغلبيات، باستثناء(i) 

التي توآل التسيير إلى الشرآاء المهنيين وسوناسيد ، رج المغربالفاإجراءات المراقبة المالزمة آما هو الحال في 

 .)أوبطورغ  - ناريفا –أونابار  - مرجان  - وانا (إحداث مشاريع جديدة التي هي في إطار التطور (ii)العالميين و 

 :القاراستقاللية المقاوالت التي وصلت إلى مستوى التطور  

ة في مواآبة المقاوالت التي وصلت إلى السرعة المتوخاة في تطور يتجلى الهدف الثاني المتوخى من هذه العملي

  :حكامتها والتي ستتميز ب

  تدبير مستقل ومسؤول أمام هيئات الحكامة و -       

 .مجالس نشيطة متوفرة على خبرة في المهنة مدعمة ومتوفرة على أغلبية من المتصرفين اإلداريين المستقلين -       

  .والت من قدرة آبيرة على التمويل محددة قبليا بانتماءهم إلى المجموعة المندمجةستستفيد هذه المقا

 : القضاء على اإلآراهات المرتبطة بالهولدينغات 

واستيعاب الهولدينغات الوسيطة وآذلك تبسيط شكل المشارآات وتقليص   األعباء  ONAو SNI وذلك عن طريق اندماج

 .وية االمتالك المزدوج ألغلبية المشارآات الكبيرةاإلدارية المرتبطة بالهولدينغات وتق

 :سيتبع مشروع إعادة التنظيم المراحل التالية 

 .الطلبات العمومية للسحب: المرحلة األولى  •

  SNIدرهم لسهم  1900، وحدد ثمن العرض في ONAو SNIتم وضع عرضين عموميين للسحب على سندات 

  .ONAلسهم  1650و

 :من التداولالمرحلة الثانية  الشطب  •

  .من التداول ONAو SNIستتبع عملية العروض العمومية للسحب بعملية شطب 

  ONAو SNIاندماج : المرحلة الثالثة •

  .على المساهمين في الهيئتين في إطار جموعهما العامة االستثنائية ONAو SNIسيتم اقتراح مشروع اندماج 

  .ترشيد وعقلنة محيط  المجموعة: المرحلة الرابعة •

ترك  السوق البورصوي لمراقبة الهيئتين  جأ الهولدينغ الجديد لالستثمار إلى التقليص التدريجي  لمحيطه  عن طريق سيل

  .سوتيرما/بيمو /المستقلتين مع، في المرحلة األولى، آوسيمار، آوسيور ومجموعة سونترال ليتيير

 ONAو SNIساهمين في المجموعة الجديدة ين يريدون أن يصبحوا مالذ ONAيهدف العرض إلى تمكين المساهمين في 

التي سترى النور بعد عملية االندماج التي لن يتم تداول سنداتها في البورصة، من التخلي عن أسهمهم قبل شطب سند 

ONA من بورصة الدار البيضاء.  

 :اإلطار القانوني •

ورصة الدار البيضاء وآذا في حصة ب ONAوقرر شطب أسهم  2010مارس  25يوم  ONAانعقد المجلس اإلداري ل 

  .بورصة باريس

بأن عملية الشطب المذآورة ستؤدي إلى إجبار األشخاص الماديين أو المعنويين الحاملين  ONAأخبر المجلس اإلداري ل 

لوحدهم أو باتفاق، أغلبية رأسمال الشرآة، لمبادرتهم الشخصية أو بموازاة مع عملية الشطب الفعلية إلى القيام بعرض 



آما تم تعديله وتتميمه  03-26والقانون رقم  21- 04-1مكرر من الظهير رقم  20للسحب تطبيقا ألحكام المادة  عمومي

  .06-46بالقانون 

القيام بوضع طلب مارس والممثلين القانونيين للمبادرين اآلخرين  25المنعقد في  SNIولهذا قرر المجلس اإلداري ل 

  .ONAعروض عمومي للسحب في سندات 

المتعلق بنشرالقانون رقم ) 2004أبريل  21الموافق ل ( 1425لفاتح ربيع األول  21- 04-1من الظهير رقم  6المادة تحدد 

العروض العامة للسحب  - 06-46المرتبط بالعروض العامة في أسواق البورصة، آما تم تغييره وتتميمه بالقانون  26-03

من نفس الظهير، أغلبية حقوق  10ين بمفردهم أو باتفاق، بمعنى المادة آإجراء يمكن األشخاص الماديين أو المعنويين الحامل

التصويت في الشرآة التي توجد سنداتها مسجلة في الحصيص، أن يخبروا علنيا أنها تقترح شراء األسهم، المشار إليها في 

لمالكون لسندات هذه الشرآة من نفس الظهير، للشرآة المذآورة، حتى يتمكن األشخاص الماديون أو المعنويون ا 2المادة 

  .والذين ال ينتمون إلى المجموعة المذآورة في االنسحاب من الرأسمال االجتماعي للشرآة المذآورة

وتم نشر إعالن االستالم يوم . 2010يوم فاتح أبريل  CDVMفي  ONAتم وضع مشروع العرض العمومي للسحب على 

  .CDVMمن قبل  2010أبريل  16

وتم إعادة . 2010أبريل  2يوم  ONA، تم إلغاء تداول سهم CDVMعمومي للسحب من قبل عقب وضع العرض ال

  .2010أبريل  16التداول يوم 

  :االتفاقات التي يمكن أن يكون لها وقع على العرض -

  .، أي اتفاق يمكن أن يكون له وقع على العرضONAال توجد على حد علم المبادرين وعلم 

 :التراخيص-

مشروع العرض العمومي للسحب أمام وزارة المالية والخوصصة والتي لم تعبر  2010أبريل  6يخ بتار CDVMوضعت 

  .عن أية اعتراضات متعلقة بالمشروع

 :أهداف العرض 

  :مبررات  العملية -

الذين ال يرغبون في أن يصيروا مساهمين في الهيأة  ONAيهدف هذا العرض إلى تمكين المساهمين في 

ستكون نتيجة االندماج والتي لن تعرض سنداتها على البورصة، أن يتخلوا على أسهمهم قبل التي  SNI/ONAالجديدة

  .في بورصة الدار البيضاء ONAالشروع في شطب سندات 

  :فيما يتعلق بهذا الشطب ، فهو مبرر بالعوامل التالية

ظارات يندرج في اتجاه شامل إلنهاء تدفق حصة الهولدينغ، استجابة النت ONAو SNIسحب حصة  

المستثمرين الذين يفضلون القيام بأنفسهم بتنويع رأسمالهم، دون تحمل تكاليف تسيير الهولدينغ الوسيط وال يعطي هؤالء 

التي هي أيضا (وفي الحالة العكسية . قيمة لتداول الهولدينغ إال إذا آان رأس المال ال يتكون من أغلبية الحصص النشيطة

. باالستثمار مباشرة في المجاالت التي تهمهم" بيكينغ –ستوك "لقيام  بأنفسهم إلى يختار هؤالء ا) ONAو  SNIحالة 

 .المطبقة في سوق الهولدينغين اإلثنين مقارنة مع القيمة المرتبطة بحصصهم يتجسد تحكيم المستثمرين في اإلعفاءات 

 . ة بورصة الدار البيضاءوآليتيهما اإلجرائية إلى اختالل في تمثيلي ONAو  SNIيؤدي تداول الهولدينغات  

هذا الوزن ال . 2009دجنبر  31من رأسمال البروصة ل  %30مشارآاتهما المتداولة  ONAو SNIتمثل رسملة  

 .%3.2داخل االقتصاد المغربي بنسبة  ONA/SNIمثيل لها مع الوزن الحقيقي في آلية 

  .صة الدار البيضاء لتمثيليتها الحقيقيةويمكن تداول الوحدات اإلجرائية على حساب الهولدينغ من استعادة بور



باعتبارهما يشكالن هولدينغات إلى اللجوء إلى األسواق البورصوية لألسهم ألن  ONAوال  SNIال تحتاج ال  

حاجتهم إلى التمويل هي ملباة باالحتياطي في األرباح واللجوء إلى  (ii)مشارآتهما هي موجودة مباشرة في هذه األسواق و

 .لي السندات أو األبناكالسلف من حام

 1650بثمن يحدد في  ONAسهما عن  8663680يتعلق هذا العرض بحيازة آل األسهم غير المملوآة لمبادرين أي 

  .درهما

 :العالقة بين المرسل والمبادرين 

  .من حقوق التصويت %50.4الذي يمنحهم  ONAمن رأسمال  %50.4يمتلك المبادرون بشكل جماعي 

  

  :نية المبادرين 

من  ONAمن أجل شطب سندات  ONAبر المبادرون عن إرادتهم في القيام بالعرض العمومي للسحب على سندات ع

  .حصة بورصة الدار البيضاء

   :االلتزام النهائي للمبادرين-

، رئيسة الكونسورسيوم المبادر إلى هذا العرض صحة وصفة االلتزام النهائي للمبادرين إلى العرض العمومي SNIتضمن 

  .ONAحب على سندات للس

 :تطور رأس المال-

  .ONAس المال وحقوق التصويت في أمن ر %100 و %50.4 عقب هذا العرض، سيمتلك المبادرون ما بين 

 :آليات تمويل العرض 

  .يمتلك المكبادرون التمويل الضروري من أجل القيام بالعملية نقدا

  .نكيويتكون هذا التمويل من مساهمة بمبلغ صاف وآذا من سلف ب

  

  .، بنية االعرض العمومي للسحب2المادة 

   

 .عدد السندات المعنية للعرض العمومي للسحب 

سهما والتي  8663680غير المملوآة من طرف المبادرين، أي  ONAسيشتمل العرض العمومي للسحب على آل أسهم 

  .ONAمن رأس المال وحقوق التصويت في  %49.6تمثل 

 :ثمن العرض 

  .درهم للسهم الواحد 1650امتالك أسهمهم بثمن  ONAيعرض المبادرون على المساهمين في 

 :تاريخ التمتع باألسهم موضوع العرض العمومي للسحب 

 .2009فاتح يناير  

  : المبلغ اإلجمالي للعملية 

  .درهم 4295072000يصل المبلغ اإلجمالي األقصى للعرض العمومي للسحب إلى 

 :ضتاريخ ابتداء العر 

  .2010ماي  24

 :تاريخ اختتام االعرض 



  .2010يونيو  15

o مدة العرض: 

درهم للسهم الواحد مفتوح أثناء فترة العرض بما في ذلك تاريح افتتاح وتاريخ اختتام هذا  1650ثمن العرض المحدد في 

  .العرض

 :عتبة التخلي 

ويلتزم المبادرون بالتالي على امتالك بطريقة . بادرينفي إطار هذه العملية ال يتوقع المبادرون أية عتبة للتخلي من قبل الم

  .في إطار عملية العرض العمومي للسحب ONAصارمة وال رجعة فيها آل األسهم المقدمة من طرف المساهمين في 

 :تاريخ التسديد 

  .2010يوليوز  15

 :الهيأة المكلفة بمرآزة السندات 

  .بنكوافا  الهيأة المكلفة بمرآزة السندات هي التجاري

  

  :آليات المشارآة في العرض: 3المادة 

أبريل  16وتم استعادة التداول يوم  2010أبريل  2في التداول يوم  ONAقبل هذا العرض العمومي للسحب تم إلغاء قيمة 

2010.  

 :مدة العرض العمومي للسحب 

  . 2010يونيو  15ماي إلى  24يوم من  17سيمتد العرض على مدة 

 :المستفيدون 

  .العرض إلى حيازة آل األسهم الغير مملوآة من طرف المبادرين يهدف هذا

  :ويجب على المساهمين الراغبين في إدراج أسهمهم في العرض أن يقدموا إلى جامعي األوامر العناصر التالية

  .أمر بالبيع موقع من قبل المساهم المتخلي والهيأة الجامعة لألوامر •

 ).اضع السنداتممنوحة من طرف و(شهادة إيقاف السندات  •

 وثيقة تثبت الهوية •

 :وضع أوامر البيع 

المساهمون الراغبون في المشارآة في هذا العرض هم مدعوون إلى وضع أمر للبيع لدى شرآات البورصة أو األبناك من 

  .طبقا للنموذج الموجود رهن إشارتهم والملحق بمذآرة المعلومات المعنية 2010يونيو  15ماي إلى  24

  .في آل وقت حتى نهاية مدة العرض  أوامر البيع يمكن إلغاء 

 :شهادة إيقاف السندات المقدمة 

. يجب على شهادة إيقاف األسهم أن ترفق باألمر بالبيع من قبل األشخاص الماديين أو المعنويين الذين يقدمون أسهمهم

اإلرسال، وسيصبح /تاريخ التسديدسيصبح إيقاف األسهم ساري المفعول ابتداءا من تاريخ تقديم األسهم في العرض حتى 

  .نهائيا بعد نهاية العرض

  : يجب أن تقدم شهادة اإليقاف من قبل الواضعين لها ويجب أن تتضمن أيضا 

 .رقم البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألشخاص الماديين •



خاص باإلقامة بالنسبة لألشخاص الماديين رقم البطاقة الوطنية بالنسبة لألشخاص المغاربة الغير مقيمين، الرقم ال •

  .األجانب المقيمين بالمغرب أو رقم جواز السفر بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب غير المقيمين

 .رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين أو أية وثيقة تدل على هوية الشخصية المعنوية •

ساب البنكي الذي سيستفيد من اإلضافة في السندات في إطار هذا العرض العمومي المعلومات البنكية المحددة للح •

 .للسحب

 :تحديد هوية المانحين لألسهم 

يجب على األشخاص الماديين أو المعنويين الذين يرغبون في التخلي عن أسهمهم في إطار هذا العرض العمومي للسحب أن 

  :تمون لها، الوثائق التاليةيعرفوا عن هويتهم بتقديم، حسب الحالة التي ين

  الوثائق المرفقة  فئة المكتتب

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  األشخاص الماديون المغاربة المقيمون

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  األشخاص الماديون المغاربة المقيمون بالخارج

  ةنسخة من بطاقة اإلقام  األشخاص الماديون المقيمون غير المغاربة 

نسخة من صفحات جواز السفر المحتوية على هوية   األشخاص الماديون غير المقيمين وغير المغاربة 

  .الشخص وآذا تاريخ اإلرسال ومدة صالحية الوثيقة

األشخاص العنوييون الخاضعون للقانون النغربي من 

  OPCVMخارج 

  نموذج االآتتابات في السجل التجاري

نموذج االآتتابات في السجل التجاري أو أية وثيقة   يميناألشخاص المعنويون غير المق

  صالحة في البلد األصل

OPCVM نسخة من قرار الرخصة  الخاضعة للقانون المغربي:  

شهادة وضع الملف في  FCPبالنسبة ل •

  .المحكمة

نموذج التسجيل في السجل  SICAVبالنسبة  •

  .التجاري

  نسخة من القوانين •  الجمعيات المغربية

 ع ملف القبولوصل إيدا •

  .نموذج التسجيل في السجل التجاري SICAVبالنسبة 

نسخة من صفحة الدفتر العائلي التي تشهد بتاريخ   األطفال القاصرون

  .ازدياد الطفل

يمكن للمساهمين عرض أسهمهم عن طريق أوامر بالبيع بواسطة شخص آخر شريطة أن يقدم هذا األخير توآيال موقعا 

  .ومصادقا عليه

 :شارون والوسطاء الماليونالمست 

  

 



  االسم  صنف الوسطاء الماليون

  اإلخوان الزاغ  مسشار ومنسق عام

  ليوناردو وشرآاؤه  مقوم مستقل

  التجاري وافا بنك  الهيأة الممرآزة للعملية

 التجاري للوساطة •  )من جانب المشتري(الهيئات المؤهلة لتسجيل العملية 

 أوبالين سيكيريتيز  •

  .سوجي بورص •

  آل شرآات البورصة  )من جانب البائع(يئات المؤهلة لتسجيل العملية اله

  أو شرآات البورصة/آل األبناك و  الهيئات المؤهلة لجمع األوامر بالبيع

  

  

  اإليصال/ آليات المرآزة والتسجيل واألداء : المادة الرابعة

 :مرآزة وتقوية وتصنيف أوامر وضع السندات 

إلى  وفا بنكامر التي تم القيام بها من طرف بورصة الدار البيضاء من طرف التجاري سوف تعطي بنية ملف مرآزة األو

  .جامعي األوامر

يونيو على  28يوم  USBيجب على جامعي األوامر أن يعطوا بشكل منفصل إلى بورصة الدار البيضاء بواسطة مفتاح 

  .ملف مرآزة األوامر آل ملفات أوامر البيع الخاصة بزبنائهم مع احترام بنية 12H00الساعة 

إن جامعي األوامر الذين ليس لديهم صفة شرآة للبورصة أحرار الختيار شرآة البورصة التي ستتكلف بتسجيل العمليات  

ويجب عليهم أن يخبروا بورصة الدار البيضاء وآذا شرآة البورصة المختارة آتابة يوم . لدى بورصة الدار البيضاء

  .12h00و قبل الساعة يوني 28استقبال الملفات يوم 

  .ستقوم بورصة الدار البيضاء بعد ذلك بمرآزة وتقوية وتصنيف مختلف ملفات أوامر البيع ومنح األسهم المباعة

  .2010يوليوز  6سوف تقدم بورصة الدار البيضاء إلى جامعي األوامر نتائج العرض يوم 

 :التسجيل في العرض 

تسجيل في بورصة الدار البيضاء بالنسبة للعمليات المرتبطة بهذه العملية من على قاعدة المراحل المذآورة سابقا سيتم ال

  : قبل

  )بالنسبة للمشترين(التجاري للوساطة أوبالين سيكيريتيز وسوجي بورص  •

 )بالنسبة للبائعين(آل شرآات البورصة  •

 :اإليصال/ آليات األداء   

وذلك وفقا لإلجراءات الجاري بها العمل في  2010يوليوز  15هذه يوم  ONAاإليصال على سندات / ستتم عملية األداء  

  .بورصة الدار البيضاء

  :نتائج العرض: المادة الخامسة

وآذا في جريدة . 2010يوليوز  12سيتم نشر نتائج هذه العملية من قبل بورصة الدار البيضاء في سجل التداول ليوم 

  .اإلخبارات القانونية من قبل المبادرين



  

  :خصائص تداول السندات :6المادة   

  

  :هي آالتالي SNIالخصائص الرئيسية لتداول سندات 

  ONA  ليبلي

  ONA  تايكر

  1700  رمز القيمة

  ISIN  MA0000010316رمز 

  مستمر  صنف التداول

  الدرجة األولى  الدرجة 

  شرآة هولدينغ  مجال النشاط

  

  :جدول العمليات: 7المادة 

  .ىاآلجال في األقص  المراحل الترتيب

  .2010أبريل  15الخميس   CDVMقرار استقبال   1

  2010أبريل  16الجمعة   CDVMنشر قرار استقبال االعرض العمومي للسحب من قبل   2

تسلم بورصة الدار البيضاء الملف الكامل للعرض العمومي   3

  للسحب و الشطب

  2010ماي  4الثالثاء 

العرض  إصدار إعالن موافقة بورصة الدار البيضاء بخصوص  4

  العمومي للسحب

  2010ماي  12األربعاء 

  CDVMتأشيرة  -  5

 استقبال مذآرة المعلومات المؤشر عليها من قبل بورصة -

  .الدار البيضاء 

  2010ماي  13الخميس 

نشر نشرة التداول واإلعالن المرتبط بعملية العرض العمومي   6

  .للسحب

  2010ماي  14الجمعة 

ن قبل المبادرين في جريدة نشر لموجز مذآرة المعلومات م  7

  .لإلعالنات القانونية

  2001ماي  19األربعاء 

  2010ماي  24االثنين   .افتتاح العرض العمومي للسحب  8

  2010يونيو  15الثالثاء   اختتام العرض العمومي للسحب  9

في نشرة ONA  أسهم  نشر اإلعالن المرتبط بشطب •  10

  التداول

في  ONA أسهم نشر بالغ صحفي مرتبط بشطب •

جريدة اإلعالنات القانونية من قبل بورصة الدار 

  .2010يونيو  16األربعاء 



  البيضاء

إعطاء ملفات أوامر البيع من قبل جامعي المساهمات إلى بورصة   11

  الدار البيضاء

على  2010يونيو  28االثنين 

  12h00الساعة 

مرآزة وتقوية وتصنيف أوامر السندات من قبل بورصة الدار   12

  لبيضاءا

  2010يونيو  29الثالثاء 

إصدار حالة ملخصة ألوامر المساهمات في السندات في   13

CDVM  

  2010يوليوز  1الخميس 

  2010يوليوز  2الجمعة   )إيجابية أو دون تتمة(العرض العمومي للسحب  CDVMتتمة   14

 CDVMاإلعالن في جريدة التداول في حالة ما إذا أعلنت   15

  العملية دون تتمة

  2010يوليوز  2الجمعة 

إعطاء نتائج العرض العمومي للسحب إلى جامعي األوامر من   16

  قبل بورصة الدار البيضاء

  2010يوليوز  6الثالثاء 

  تسجيل العمليات المرتبطة بالعرض العمومي للسحب -  17

  .إصدار نتائج العرض العمومي للسحب -

  2010يوليوز  12االثنين 

  2010يوليوز  15الخميس   دات موضوع العرض العمومي للسحباإلصدار للسن/ األداء   18

  2010غشت  19الخميس   ONAشطب أسهم   19

    

  

  
  مديرية األسواق

            


