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  الشرآة الوطنية لإلستثمارالمتعلق بالعرض العمومي للسحب من أجل  شطب 

  .بمبادرة من آوربوبار، الفارج ومجموعة انفيست

  2010ماي  12بتاريخ  05/10إعالن موافقة بورصة الدار البيضاء رقم                             

  .2010ماي  13تاريخ ب CDVM 010/010/EM/VIتأشيرة  

  

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

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

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

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

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

 .4.2.2و  1.1.1وآذلك البنود  2008يوليوز 

  

  موضوع العملية: 1المادة 

  :إطار العملية •

  :سياق العملية -

ندات    ى س ومي عل درج العرض العم وع   SNIين يم مجم ادة تنظ ار إع ي إط ل   SNI/ONAف ن قب ه م المصادق علي

  .2010مارس  25المنعقدة بتاريخ  ONAو  SNIالمجالس اإلدارية ل 

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

  .ثم بعد ذلك اندماجهما  ONAو  SNIثنتين  اال

  :وترمي عملية اعادة التنظيم هاته الى تحقيق االهداف التالية 

  :تطوير عمل المجموعة المتعددة المهن المندمجة نحو هولدينغ لالستثمار 

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

  :ويفرض على الهيئة الجديدة. لمهنة واحدة أي حامل األسهم المحترف

o  تطوير نوع الحكامة باالنتقال من التدبير اإلجرائي المباشر إلى  قيادة استراتيجية عن طريق أجهزة الحكامة.  



o  ى األ وفرة عل ر المت زة غي ارآات الممي تالك المش ق ام ارآة عن طري ة المش ر طريق تثناء، تغيي ات، باس  (i)غلبي

ارج إجراءات المراقبة المالزمة آما هو الحال في    ين        سوناسيد المغرب، و  الف ى الشرآاء المهني ي توآل التسيير إل الت

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

 :وصلت إلى مستوى التطور المتوالي استقاللية المقاوالت التي 

اوالت          ة المق ى سرعتها   في مواآب ي وصلت إل اوالت الت يتجلى الهدف الثاني المتوخى من هذه العملية في مواآبة المق

  :التي وصلت إلى سرعتها المتوخاة  في مستوى الحكامة التي ستتميز ب

  تدبير مستقل ومسؤول أمام هيئات الحكامة و -       

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

  .ستستفيد هذه المقاوالت من قدرة آبيرة على التمويل محددة قبليا بانتماءهم إلى المجموعة المندمجة

 : القضاء على اإلآراهات المرتبطة بتدفق الهولدينغات  

ق ك عن طري اج وذل اء   ONAو SNI ادم يص   األعب ارآات وتقل يط شكل المش ذلك تبس يط وآ دينغ الوس تيعاب الهول واس

 .اإلدارية المرتبطة بتدفق الهولدينغات وتقوية االمتالك المزدوج ألغلبية المشارآات الكبيرة

 :سيتبع مشروع إعادة التنظيم المراحل التالية 

 .الطلبات العمومية للسحب: المرحلة األولى  •

ندات  ى س وميين للسحب عل م وضع عرضين عم ي ONAو SNIت دد ثمن العرض ف هم  1900، وح م لس   SNIدره

  .ONAلسهم  1650و

 :الشطب من التداولالمرحلة الثانية   •

  .الشطب من التداول ONAو SNIستتبع عملية العروض العمومية للسحب بعملية 

  ONAو SNIاندماج : المرحلة الثالثة •

  .على المساهمين في الهيئتين في إطار جموعهما العامة االستثنائية ONAو SNIندماج سيتم اقتراح مشروع ا

  .ترشيد وعقلنة محيط  المجموعة: المرحلة الرابعة •

ق   دريجي  لمحيطه  عن طري يص الت ى التقل تثمار إل د لالس دينغ الجدي يلجأ الهول ة  س رك  السوق البورصوي لمراقب ت

  .سوتيرما/بيمو /ة األولى، آوسيمار، لوسيور ومجموعة سونترال ليتييرالهيئتين المستقلتين مع، في المرحل

 :اإلطار القانوني •

  .في حصة بورصة الدار البيضاء SNIوقرر شطب أسهم  2010مارس  25يوم  SNIانعقد المجلس اإلداري ل 

س اإلداري ل   ر المجل اديين أ       SNIأخب خاص الم ار األش ى إجب تؤدي إل ذآورة س طب الم ة الش أن عملي ويين ب و المعن

ام  . الحاملين لوحدهم أو باتفاق، أغلبية رأسمال الشرآة لمبادرتهم الشخصية أو بموازاة مع عملية الشطب الفعلية إلى القي

ه    03-26والقانون رقم  21-04-1مكرر من الظهير رقم  20بعرض عمومي للسحب تطبيقا ألحكام المادة  م تعديل آما ت

  .06-46وتتميمه بالقانون 

ذا ق ارر المجلس اإلداري وله ومي   لكويروب ب عروض عم ام بوضع طل ى القي رين إل ادرين اآلخ انونيين المب ين الق والممثل

  .SNIللسحب في سندات 

م    ) 2004أبريل  21الموافق ل ( 1425لفاتح رجب األول  21-04-1من الظهير رقم  6تحدد المادة  ق بنشرالقانون رق المتعل

انون    المرتبط بالعروض العامة في  26-03 ه بالق ره وتتميم ة للسحب     -06-46أسواق البورصة، آما تم تغيي العروض العام



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

ا في      التصويت في الشرآة التي توجد سنداتها مسجلة في الحصيص، أن يخبروا علنيا أ نها تقترح شراء األسهم، المشار إليه

ذه الشرآة            2المادة  الكين لسندات ه ويين االم اديين أو المعن تمكن األشخاص الم ى ي ذآورة، حت من نفس الظهير، للشرآة الم

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

ل   CDVMفي  SNIالعمومي للسحب على  تم وضع مشروع العرض وم      . 2010يوم فاتح أبري م نشر إعالن االستالم ي وت

  .CDVMمن قبل  2010أبريل  16

ل   2يوم  SNI، تم إلغاء تداول سهم CDVMعقب وضع العرض العمومي للسحب من قبل  داول    . 2010أبري ادة الت م إع وت

  .2010أبريل  16يوم 

  :ا وقع على العرضاالتفاقات التي يمكن أن يكون له-

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

 :التراخبص-

ر    2010أبريل  6بتاريخ  CDVMوضعت  م تعب مشروع العرض العمومي للسحب أمام وزارة المالية والخوصصة والتي ل

  .عن أي اعتراضات متعلقة بالمشروع

 :أهداف العرض 

  :العملية  مبررات -

ي       اهمين ف ين المس ى تمك رض إل ذا الع دف ه أة       SNIيه ي الهي اهمين ف بحوا مس ي أن يص ون ف ذين ال يرغب ال

ل     SNI/ONAالجديدة ى أسهمهم قب التي ستكون نتيجة االندماج والتي لن تعرض سنداتها على البورصة، أن يتخلوا عل

  .في بورصة الدار البيضاء SNIالشروع في شطب سندات 

  :علق بهذا الشطب ، فهو مبرر بالعوامل التاليةفيما يت

دينغ، استجابة النتظارات           ONAو SNIسحب حصة   دفق لحصة الهول اء ت اه شامل إلنه يندرج في اتج

دينغ الوسيط وال يعطي هؤالء            يير الهول اليف تس ع رأسمالهم، دون تحمل تك المستثمرين الذين يفضلون القيام بأنفسهم بتنوي

ة الحصص النشيطة   قيمة لتداول الهولدي ة العكسية    . نغ إال إذا آان رأس المال ال يتكون من أغلبي ي هي أيضا    (وفي الحال الت

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

 .ثنين مقارنة مع القيمة المرتبطة بحصصهميتجسد تحكيم المستثمرين في اإلعفاءات المطبقة في سوق الهولدينغ اإل 

 . وآيلتيهما اإلجرائيتين إلى اختالل في تمثيلية بورصة الدار البيضاء ONAو  SNIيؤدي تداول الهولدينغ  

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

 .%3.2داخل االقتصاد المغربي بنسبة  ONA/SNIآلية  مثيل له في الوزن الحقيقي في

  .ويمكن تداول الوحدات اإلجرائية على حساب الهولدينغ من استعادة بورصة الدار البيضاء لتمثيليتها الحقيقية

اج ال   هم ألن     ONAوال  SNIال تحت وية لألس واق البورص وء  لألس ى اللج دينغ إل كالن هول ا يش باعتبارهم

ى      (ii)ودة مباشرة في هذه األسواق ومشارآتهما هي موج اح واللجوء إل حاجتهم إلى التمويل هي ملباة باالحتياطي في األرب

 .السلف من حاملي السندات أو األبناك

  .درهم 1900بثمن يحدد في  SNIسهما عن  4071421يتعلق هذا العرض بحيازة آل األسهم غير المملوآة لمبادرين  أي 

 :ادرينالعالقة بين المرسل والمب 

  .من حقوق التصويت %62.65الذي يمنحهم  SNIمن رأسمال  %62.65يمتلك المبادرون بشكل جماعي 



  :نية المبادرين 

من حصة    SNIمن أجل شطب سندات     SNIعبر المبادرون عن إرادتهم في القيام بالعرض العمومي للسحب على سندات 

  .بورصة الدار البيضاء

 : االلتزام النهائي للمبادرين-

  

ي العرض   ادرين ف ائي للمب زام النه ذا العرض صحة وصفة االلت ى ه ادر إل يوم المب ار، رئيسة الكونسورس تضمن آوبروب

  .SNIالعمومي للسحب على سندات 

 :تطور رأس المال-

  .SNIمن راسالمال وحقوق التصويت في  %100 و %62.65عقب هذا العرض، سيمتلك المبادرون ما بين 

 :آليات تمويل العرض 

  .لك المبادرون التمويل الضروري من أجل القيام بالعملية نقدايمت

  .ويتكون هذا التمويل من مساهمة بمبلغ صاف وآذا من سلف بنكي

  

  .، بنية العرض العمومي للسحب2المادة 

   

 .عدد السندات المعنية بالعرض العمومي للسحب 

ى آل أسهم      ادرين، أي       SNIسيشتمل العرض العمومي للسحب عل ة من طرف المب ر المملوآ سهما والتي    4071421غي

  .SNIمن رأسالمال وحقوق التصويت في  %37.35تمثل 

 :ثمن العرض 

  .درهم للسهم الواحد 1900امتالك أسهمهم بثمن  SNIيعرض المبادرون على المساهمين في 

 .2009فاتح يناير : تاريخ التمتع باألسهم موضوع العرض العمومي للسحب 

  : لمبلغ اإلجمالي للعمليةا 

  .درهم 47735699900يصل المبلغ اإلجمالي األقصى للعرض العمومي للسحب إلى 

 :تاريخ ابتداء العرض 

  .2010ماي  24

 :تاريخ اختتام االعرض 

  .2010يونيو  15

 :مدة العرض 

اريح      1900ثمن العرض المحدد في  ك ت ا في ذل ذا      درهم للسهم الواحد مفتوح أثناء فترة العرض بم ام ه اريخ اختت اح وت افتت

  .العرض

 :عتبة التخلي 

ادرين           ل المب ي من قب ة للتخل ة عتب ادرون أي ع المب ة ال يتوق ذه العملي ة      . في إطار ه تالك وبطريق الي ام ادرون بالت زم المب ويلت

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

 :تاريخ التسديد 



  .2010يوليوز  12

 :الهيأة المكلفة بمرآز السندات 

  .بنك وافاالهيأة المكلفة بمرآزة السندات هي التجاري 

  

  :آليات المشارآة في العرض: 3المادة 

  

  .2010أبريل  16وتم استعادة التداول يوم  2010أبريل  2قبل هذا العرض العمومي للسحب تم إلغاء التداول يوم 

 :عرض العمومي للسحبمدة ال 

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

 :المستفيدون 

دون أي       SNIيتجه هذا العرض العمومي للسحب إلى آل حاملي أسهم   ادرين ب ل المب ة من قب المشكلين لألسهم غير المملوآ

  .تحديد

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

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

 ).ممنوحة من طرف واضع السندات(شهادة إيقاف السندات  •

 وثيقة تثبت الهوية •

 :وضع أوامر البيع 

اك من     المساهمون الراغبون في المشارآة في هذا العرض هم مدعوون إلى وضع أمر للبيع لدى شرآات اللبورصة أو األبن

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

  .في آل وقت حتى نهاية مدة العرض  أوامر البيع  إلغاءيمكن 

 :شهادة إيقاف السندات المقدمة 

دمون أسهمهم       يجب أن ترفق شهادة إيقاف األسهم باألمر  ذين يق ويين ال اديين أو المعن ل األشخاص الم سيصبح  . بالبيع من قب

د   / إيقاف األسهم ساري المفعول ابتداءا من تاريخ تقديم األسهم في العرض حتى تاريخ التسديد  ا بع اإلرسال، وسيصبح نهائي

  : يضانهاية العرض يجب أن تقدم شهادة اإليقاف من قبل الواضعين لها ويجب أن تتضمن أ

م جواز السفر بالنسبة لألشخاص                • اديين ورق ة بالنسبة لألشخاص الم ة اإلقام م بطاق ذا رق ة وآ ة الوطني رقم البطاق

  .الماديين غير المقيمين

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

ذا العرض العمومي     المعلومات البنكية المحددة ل • لحساب البنكي الذي سيستفيد من اإلضافة في السندات في إطار ه

 .للسحب

 :تحديد هوية المانحين لألسهم 

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

  : ينتمون لها، الوثائق التاليةيعرفوا عن هويتهم بتقديم، حسب الحالة التي 

  



  

  الوثائق المرفقة  فئة المكتتب

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  األشخاص الماديون المغاربة المقيمون

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  األشخاص الماديون المغاربة المقيمون بالخارج

  إلقامةنسخة من بطاقة ا  األشخاص الماديون المقيمون غير المغاربة 

ة   األشخاص الماديون غير المقيمين وغير المغاربة  ى هوي ة عل فر المحتوي واز الس ن صفحات ج نسخة م

  .الشخص وآذا تاريخ اإلرسال ومدة صالحية الوثيقة

ي من      انون المغرب األشخاص العنوييون الخاضعون للق

  OPCVMخارج 

  نموذج االآتتابات في السجل التجاري

ة         المقيمين األشخاص المعنويون غير ة وثيق اري أو أي جل التج ي الس ات ف وذج االآتتاب نم

  صالحة في البلد األصل

OPCVM نسخة من قرار الرخصة  الخاضعة للقانون المغربي:  

بة ل  • ي     FCPبالنس ف ف ع المل هادة وض ش

  .المحكمة

نموذج التسجيل في السجل    SICAVبالنسبة  •

  .التجاري

  نسخة من القوانين •  الجمعياات المغربية

  صل إيداع ملف القبولو •

اريخ          األطفال القاصرون هد بت ي تش ائلي الت دفتر الع فحة ال ن ص خة م نس

  .ازدياد الطفل

ا              وآيال موقع ر ت ذا األخي دم ه البيع بواسطة شخص آخر شريطة أن يق ق أوامر ب يمكن للمساهمين عرض أسهمهم عن طري

  .ومصادق عليه

 :المستشارون والوسطاء الماليون 

  االسم  ماليونصنف الوسطاء ال

  اإلخوان الزاغ  مسشار ومنسق عام

  ليوناردو وشرآاؤه  مقوم مستقل

  التجاري وافا بنك  الهيأة الممرآزة للعملية

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

 .صندوق اإليداع والتدبير البورصة •

  مصرف المغرب •

  آل شرآات البورصة  )من جانب البائع( الهيئات المؤهلة لتسجيل العملية

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

  



  اإليصال/ آليات المرآزة والتسجيل واألداء : 4المادة 

 :مرآزة وتقوية وتصنيف أوامر وضع السندات 

ا      سوف تعطي بنية ملف مرآزة األوامر التي تم القيام بها من طرف بو ك رصة الدار البيضاء من طرف التجاري وف ى   بن إل

  .جامعي السندات

جيل       تتكلف بتس ي س رآة البورصة الت ار ش ي اختي رار ف رآة للبورصة أح ديبهم صفة ش يس ل ذين ل ر ال امعي األوام إن ج

ذا شرآة البورصة الم    . العمليات لدى بورصة الدار البيضاء ة   ويجب عليهم أن يخبروا بورصة الدار البيضاء وآ ارة آتاب خت

  .12h00يونيو قبل  23يوم استقبال الملفات يوم 

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

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

 :التسجيل في العرض 

ة من             ع ذه العملي ات المرتبطة به دار البيضاء بالنسبة للعملي يتم التسجيل في بورصة ال لى قاعدة المراحل المذآورة سابقا س

  : قبل

  )بالنسبة للمشترين(التجاري للوساطة وصندوق اإليداع والتدبير ومصرف المغرب  •

 )بالنسبة للبائعين(آل شرآات البورصة  •

 :اإليصال/ آليات األداء   

وم   SNIاإليصال على سندات / ملية األداء ستتم ع  وز   12هذه ي ا العمل في         2010يولي ا لإلجراءات الجاري به ك وفق وذل

  .بورصة الدار البيضاء

  :نتائج العرض: 5المادة 

  

وم      داول لي جل الت ي س دار البيضاء ف ل بورصة ال ن قب ة م ذه العملي ائج ه ر نت يتم نش وز  7س دة  . 2010يولي ي جري ذا ف وآ

  .القانونية من قبل المبادرين اإلخبارات

  :خصائص تداول السندات: 6المادة 

  

  :هي آالتالي SNIالخصائص الرئيسية لتداول سندات 

  SNI  ليبلي

  SNI  تايكر

  ISIN  2400رمز 

  MA0000010308  صنف التداول

  مستمر  درجة التداول

  الدرجة األولى  درجة التداول

  شرآة هولدينغ  مجال النشاط

  

  



  :دول العملياتج: 7المادة 

  .اآلجال في األقصى  المراحل الترتيب

  .2010أبريل  15الخميس   CDVMقرار استقبال   1

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

ومي          3 رض العم ل للع ف الكام اء المل دار البيض ة ال لم بورص تس

  للسحب و الشطب

  2010ماي  4الثالثاء 

دار البيضاء بخصوص العرض       4 إصدار إعالن موافقة بورصة ال

  العمومي للسحب

  2010ماي  12األربعاء 

  CDVMتأشيرة  -  5

 استقبال مذآرة المعلومات المؤشر عليها من قبل -

  .بورصة الدار البيضاء   

  2010ماي  13الخميس 

ومي    6 ة العرض العم رتبط بعملي داول واإلعالن الم رة الت نشر نش

  .للسحب

  2010ماي  14جمعة ال

دة         7 ي جري ادرين ف ل المب ن قب ات م ذآرة المعلوم وجز م ر لم نش

  .لإلعالنات القانونية

  2001ماي  19األربعاء 

  2010ماي  24االثنين   .افتتاح العرض العمومي للسحب  8

  2010يونيو  15الثالثاء   اختتام العرض العمومي للسحب  9

  نشرة التداولفي    SNIنشر اإلعالن المرتبط بشطب  •  10

دة    • ي جري ة ف ذه العملي رتبط به حفي م الغ ص ر ب نش

  اإلعالنات القانونية من قبل بورصة الدار البيضاء

  .2010يونيو  16األربعاء 

إعطاء ملفات أوامر البيع من قبل جامعي المساهمات إلى بورصة   11

  الدار البيضاء

اء  و  23األربع ى  2010يوني عل

  12h00الساعة 

زة وتقو  12 ل  مرآ ن قب ندات م اهمات الس ر مس نيف أوام ة وتص ي

  بورصة الدار البيضاء

  2010يونيو  24الخميس 

ي         13 ندات ف ي الس اهمات ف ر المس ة ألوام ة ملخص دار حال إص

CDVM  

  2010يونيو  28االثنين 

  2010يونيو  29الثالثاء   )إيجابية أو دون تتمة(العرض العمومي للسحب  CDVMتتمة   14

ي جري    15 الن ف ت     اإلع ا إذا أعلن ة م ي حال داول ف  CDVMدة الت

 العملية دون تتمة

  2010يونيو  29الثالثاء 

ى جامعي األوامر من          16 إعطاء نتائج العرض العمومي للسحب إل

  قبل بورصة الدار البيضاء

  2010يوليوز  1الخميس 

  تسجيل العمليات المرتبطة بالعرض العمومي للسحب -  17

  .سحبإصدار نتائج العرض العمومي لل -

  2010يوليوز  7األربعاء 



  2010يوليوز  12االثنين   اإلصدار للسندات موضوع العرض العمومي للسحب/ األداء   18

  2010غشت  19الخميس   SNIشطب أسهم   19

    

  

  

  

  

            


