 -.2تطور حجم محفظة العقار من  2015إلى 30-09-2020
(على شكل رسم بياني)

دواعي االستثمار
 دخل متواتر من خالل ملكية مستأجرة متكاملة ومستأجرين ذوي صيت. نمو واستثمار ديناميكي مدعم منذ عدة سنوات. مساهمة رفيعة مع حكامة تدبير بمعايير دولية. -ضمان سيولة نقدية من أجل شراء وبيع األسهم بسرعة.

*5 195 193

5 064 865
4 325 980

المؤشرات األساس
 - 1التوزيع الجغرافي لمحفظة األصول العقارية والواجهات القابلة للكراء
بتاريخ ( 30-09-2020على شكل خريطة)

عقارات التوظيف

3 657 204
3 296 568

1 642 533

2019 30-09-2020

2018

2017

2016

2015

بـ ك درهم

ق*
غير مدق 
3 084 m2مساحة اجمالية

مساحة اجمالية

الرباط/سال /تمارة
35 837 m2

الدارالبيضاء/داربوعزة

مساحة اجمالية

الجديدة

51 863 m2

 12 089 m2مساحة اجمالية

أسفي

وجدة

أكادير/إنزكان

 11 830 m2مساحة اجمالية

تازة

7 313 m2

مساحة اجمالية

مساحة اجمالية

311 995

مساحة اجمالية

4 283 m2

26 511 m2

343 000

مساحة اجمالية

216 855

المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير

بركان

طنجة

43 892 m2

 - 3تطور المساحة اإلجمالية القابلة لإليجار من  2015إلى 30-09-2020
(على شكل رسم بياني)

216 593

217 794

104 169

فاس

39 390 m2

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 30-09-2020

مساحة اجمالية

47 757 m2

مساحة اجمالية

مراكش

59 669 m2

مساحة اجمالية

 - 4تطور األرباح الموزعة حسب كل سهم من  2016إلى 2019
(على شكل رسم بياني)

 ARADEI CAPITALتندرج في البورصة
وتدعوكم للمشاركة في قصة نجاحها.

16,14
15,33
ربيحات موزعة عن كل سهم **

مكناس

بـ m2

14,60

14,00

يقدر المبلغ اإلجمالي للعملية
بـ  600مليون درهم على أساس
سعر ثابت عن كل سهم
بقيمة  400درهم.

2019

2018

2017

2016

بـ درهم

ربيحات ن موزعة بـ ن **1 +

هذا المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
متوفر بدون مصاريف على موقع هذه األخيرة www.ammc.ma :
و على الموقعين www.aradeicapitalenbourse.com :
و www.aradeicapital.com
وعلى موقع البورصة www.casablanca-bourse.com :

فئة األمر

مشتركين

1
أشخاص ذاتيون مقيمون أوغير مقيمين ذوي جنسية مغربية أو أجنبية،
أشــخاص معنويــون خاضعــون للقانــون المغربــي أو األجنبــي ال ينتمــون لفئــات
المســتثمرين المؤهليــن كمــا تــم تحديدهــم فــي المــادة  3مــن القانــون 44-12
والمــادة  1.30مــن منشــور الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل رقــم  03/19والذيــن
يثبتــون أزيــد مــن ســنة واحــدة مــن التواجــد فــي تاريــخ االكتتــاب.
المســتثمرون المؤهلــون الخاضعــون للقانــون المغربــي كمــا تــم تحديدهــم فــي
المــادة  3مــن القانــون رقــم  44-12والمــادة  1.30مــن المنشــور الصــادر عــن الهيئــة
المغربيــة لســوق الرســاميل رقــم  ،03/19خــارج هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم
المنقولــة النقديــة والمتعلقــة بالســندات قصيــرة األمــد.
المســتثمرون المؤهلــون الخاضعــون لقانــون أجنبــي كمــا تــم تحديدهــم فــي المــادة
 1.30الفقــرة (ت) مــن منشــور الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل رقــم .03/19

مبلغ العرض

 600.000.000درهم

عدد األسهم

1.500.000

بـ  %من رأسمال
الشركة بعد
العملية

14.1%

بـ  %العملية

100%

سعر االكتتاب

 400درهم عن كل سهم

الحد األدنى
لالكتتاب لكل
مستثمر

بدون حد

سقف االكتتاب
لكل مستثمر

بالنســبة لكافــة المســتثمرين خــارج هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة،
 10%العــدد اإلجمالــي لألســهم المعروضــة فــي إطــار العمليــة الــذي يمثــل 150.000
ســهما ،أي  60.000.000درهــم ،بالنســبة لهيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم
المنقولــة ،يتــراوح الحــد األدنــى بيــن :
 10%مــن العــدد اإلجمالــي لألســهم المعروضــة فــي إطــار العمليــة الــذي يمثــل
 150.000ســهما ،أي  60.000.000درهــم 10% ،صافــي أصــول هيئــات التوظيــف
الجماعــي للقيــم المنقولــة الموافــق لقيمــة تصفيــة بتاريــخ  27نونبــر 2020

التوظيف

• المستثمرون المؤهلون الخاضعون للقانون األجنبي كما تم تحديدهم في
المادة  3من القانون رقم  44-12والمادة  1.30من المنشور الصادر عن الهيئة
المغربية لسوق الرساميل رقم  ،03/19خارج هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة النقدية والمتعلقة بالسندات قصيرة األمد :شركاء نقابة التوظيف.
• المستثمرون المؤهلون الخاضعون للقانون المغربي كما تم تحديدهم في
المادة  3من القانون رقم  44-12والمادة  1.30من المنشور الصادر عن الهيئة
المغربية لسوق الرساميل رقم  ،03/19خارج هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة النقدية والمتعلقة بالسندات قصيرة األمد :شركاء نقابة التوظيف
و .Upline Securities
• بالنسبة للفئات األخرى من المستثمرين  :جميع أعضاء نقابة التوظيف.

تغطية االكتتاب

تغطيــة االكتتــاب يجــب ان تتــم تغطيــة االكتتابــات بنســبة  100%بالنســبة
لألشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن الخاضعيــن للقانــون المغربــي أو األجنبــي
(غير المؤهلين) وذلك بواسطة:
✓• إيداع فعلي (إيداع شيك أو إيداع نقدي أو تحويل) إلى حساب المكتتب و/أو؛
✓•ضمان يتكون من سندات وفق الطرق التالية:
 ســندات الدولــة :متحصــل عليهــا بنســبة 100%علــى أقصــى تقديــر مــن القيمــةبتاريــخ االكتتــاب،
 هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة النقديــة متحصــل عليهــا بنســبة 100%علــى أقصــى تقديــر مــن القيمــة بتاريــخ االكتتــاب،
 حصــص هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة ذات قيمــة تصفيــة يوميــة(غيــر نقديــة) ،ودائــع ألجــل ،أســهم مدرجــة فــي البورصــة  :متحصــل عليهــا بنســبة
 80%علــى أقصــى تقديــر مــن القيمــة بتاريــخ االكتتــاب،
بالنســبة للمســتثمرين المؤهليــن الخاضعيــن للقانــون المغربــي :بــدون تغطيــة
فــي وقــت االكتتــاب
بالنســبة للمســتثمرين الخاضعيــن لقانــون أجنبــي ( )iالمثبتيــن ألزيــد مــن ســنة مــن
الوجــود بتاريــخ اكتتــاب هــذه العمليــة أو ( )iiســبق لهــم إنجــاز عمليــة فــي الســوق
األوليــة أو الثانويــة ببورصــة الــدار البيضــاء :بــدون تغطيــة فــي وقــت االكتتــاب.
بالنســبة للمســتثمرين الخاضعيــن لقانــون أجنبــي ( )iغيــر المثبتيــن ألزيــد مــن ســنة
مــن الوجــود بتاريــخ االكتتــاب أو ( )iiالذيــن ليــس لهــم ســنة مــن الوجــود بتاريــخ
االكتتــاب فــي هــذه العمليــة أو الذيــن لــم يســبق لهــم إنجــاز عمليــة فــي الســوق
األوليــة أو الثانويــة ببورصــة الــدار البيضــاء :تغطيــة بنســبة  30%عبــر إيــداع فعلــي
(تســليم شــيك أو إيــداع نقــدي أو تحويــل  100%عبــر كفالــة بنكيــة).
يجــب أن تخضــع تغطيــة االكتتــاب بواســطة ضمــان إلــى تقييــم كل عضــو مــن نقابــة
التوظيــف المعتمــد مــن طــرف المكتتــب .يجــب أن تبقــى تغطيــة االكتتــاب النقــدي
أو عبــر إيــداع شــيك أو تحويــل و /أو فــي شــكل ضمــان إضافــي مجمــدة إلــى غايــة
تخصيــص الســندات بتاريــخ  9دجنبــر .2020

أساليب
التخصيص

التخصيص األول :بالتكرار في حدود 125سهم لكل مكتتب،
التخصيص الثاني :تخصيص الباقي بشكل تناسبي مع فائض
الطلبات فيما فوق 125سهم.

طبقــا لمقتضيــات منشــور الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل ،المتعلــق بتطبيــق المــادة  5مــن الظهيــر رقــم  1-12-55بتاريــخ  28دجنبــر  2012بتنفيــذ القانــون رقــم
12-44المتعلــق بدعــوة الجمهــور إلــى االكتتــاب وبالمعلومــات المطلوبــة إلــى األشــخاص المعنويــة والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أســهمها وســنداتها،
تــم التأشــير علــى بيــان معلومــات مــن قبــل الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل بتاريــخ  23نونبــر 2020تحــت المرجــع رقــم . VI/EM/024/2020

أهداف العملية:
تهدف عملية اإلدراج في البورصة عبر الزيادة في رأس المال وتفويت األسهم إلى:
• جمع األموال من أجل القيام على وجه الخصوص بتمويل االستثمارات المستقبلية
المحددة.
• الرفع من صيت الشركة لدى شركائها والعموم والحرص على قربها منهم.
• تسهيل اللجوء للتمويالت الخارجية ،بفضل الولوج إلى األسواق المالية.
• تحسين كلفة تمويل الشركة.
• توفير السيولة للمساهمين.

عرض حول أراضي كابيتال

نقابة التوظيف والوسطاء الماليين
نوع الوسطاء
الماليين
مستشارون
ماليون شركاء

شركاء نقابة
التوظيف

تُعد أراضي كابيتال شركة عقارية مغربية متخصصة في مجال تأجير العقارات ،يتمحور
نشاطها حول حيازة واقتناء وتطوير األصول العقارية ،من أجل در مداخيل من خالل
اإليجار طويل األمد.
وتملــك الشــركة محفظــة تضــم  29أصــا موزعــة فــي  15مدينــة بالمغــرب ،تــم تقديــر قيمتهــا
بأكثــر مــن  5مليــار درهــم عــام  .2020وتســتفيد مــن شــراكة قويــة مــع مجموعــة "البــل فــي
 " LBVكموزعــة وحائــزة علــى امتيــاز عالمــة "كارفــور" بالمغــرب ،وكــذا مــن محفظــة غنيــة
تضم250مســتأجرا مــن مختلــف القطاعــات.

التسمية

العنوان

س ف ج فينانس

 5-7زنقة بن طفيل ،الدار البيضاء

كابيتال تراست سيكيريتيز

 ،50شارع الراشيدي ،الدار البيضاء

فالوريس كوربوريت فينانس

 ،355طريق الجديدة ،الدار البيضاء

س ف ج مارشي

 5-7زنقة بن طفيل ،الدار البيضاء

كابيتال تراست سيكيريتيز

 ،50شارع الراشيدي ،الدار البيضاء

فالوريس سيكيريتيز

 ،416شــارع الجيــش الملكــي ،صومعــة الحبــوس ،الطابــق
الخامــس

البريد بنك

تقاطــع شــارع غانــدي وشــارع ابراهيــم رودانــي ،رقــم ،798
شــارع غانــدي ،الــدار البيضــاء

مجموعة ألما فينونس

 92شارع أنفا ،الدار البيضاء

آرت بورس

 ،7شارع عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء

أطلس كابيتال بورس

 88زنقــة ابراهيــم المراكشــي ،حــي هيبــودروم ،الــدار
البيضــاء

التجاري أنترميديير

 ،163شارع الحسن الثاني ،الدار البيضاء

التجاري وفا بنك

 ،2شارع موالي يوسف ،الدار البيضاء

البنك الشعبي المركزي

 ،101شارع الزرقطوني ،الدار البيضاء

البنك المغربي للتجارة
الخارجية

 ،140شارع الحسن الثاني ،الدار البيضاء

البنك المغربي للتجارة
الخارجية ،كابيتال بورس

 ،140شارع الحسن الثاني ،الطابع السابع ،الدار البيضاء

البنك المغربي للتجارة
والصناعة ()BMCI

 ،26ساحة األمم المتحدة ،الدار البيضاء

مواصفات العملية

البنك المغربي للتجارة
والصناعة -كابيتال بورس

شارع بئر نزران ،عمارة نورموندي  ،1الدار البيضاء

طبيعة العملية :إدراج في البورصة عبر تفويت  250.00سهم وزيادة في رأسمال
الشركة بواسطة إصدار  1.250.000أسهم – عرض بسعر ثابت

سي إفجيبنك

 ،7-5زنقة ابن طفيل ،الدار البيضاء

القرض الفالحي للمغرب

ساحة العلويين ،الرباط

وقامــت أراضــي كابيتــال بترســيخ حكامــة مطابقــة ألفضــل المعاييــر الدوليــة ،ونذكــر مــن
بيــن مســتثمريها المتميزيــن :مجموعــة "البــل فــي ،"LBVالبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار
والتنميــة ( ،)BERDوشــركة االســتثمار العمومــي ( )PICلحســاب صنــدوق تقاعــد موظفــي
حكومــة جنــوب إفريقيــا ( ،)GEPFوبيســت فينانســيير.

باقي أعضاء
نقابة التوظيف

وتســتند الشــركة علــى خبــرة شــركة التســيير ريــم بارتنـــرس  ،REIM Partnersالمتخصصــة
فــي االســتثمار وتســيير األصــول العقاريــة المخصصــة للكــراء.

مستشارون ومنسقون شاملون :س ف ج فينانس ،كابيتال ترست ،فالوريس
كوربوريت فينانس.
عدد األسهم الواجب تفويتها وإصدارها1.500.000 :
سعر ثابت لإلدراج 400 :درهم للسهم
القيمة المالية اإلجمالية للعملية 600.000.000 :درهم
فترة االكتتاب :من  1إلى  4دجنبر  2020على حدود الساعة .15:30
تاريخ أول إدراج 14 :دجنبر 2020

بنية العرض
يقدر المبلغ اإلجمالي األقصى للعملية بـ 600.000.000درهم على أساس سعر قدره
 400درهم للسهم ،أي بقيمة إسمية قدرها  100درهم للسهم وقسط إصدار قدره
 300درهم للسهم.

تنبيه :
يمكن أن تتطور قيمة السهم زيادة أو نقصانا تحت تأثير عوامل داخلية أو خارجية لدى المصدر .إن هذه الوثيقة ال
يمكن في أي حال من األحوال أن تعوض بيان المعلومات المتعلق بهذه العملية ،المنجز طبقا للمقتضيات القانونية
والنظامية المنظمة لطلب عمومي لالدخار والمؤشر عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت رقم
 VI/EM/024/2020بتاريخ  23نونبر  2020ويوضع البيان المذكور بالمجان على موقع الرسمي للبورصة :
 ،www.casablanca-bourse.comوعلى موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل  ،www.ammc.ma :وعلى موقع
أراضي كابيتال .www.aradeicapital.com :

مصرف المغرب

 ،48شارع محمد السادس ،الدار البيضاء

مصرف المغرب كابيتال

 ،8زنقة ابن هالل ،الدار البيضاء

البنك السياحي والعقاري

 ،187شارع الحسن الثاني ،الدار البيضاء

إي سي إف الوسيط

فضاء باب أنفا ،29 ،زنقة باب المنصور ،الدار البيضاء

مينا كابيتال بارتنرز

 ،23زنقة ابن هالل ،حي راسين ،الدار البيضاء

إم إس إي إن

عمارة زنيث ،إقامة توفيق ،سيدي معروف الدار البيضاء

سوجي كابيتال بورس

 ،55شارع عبد المومن ،الدار البيضاء

آبالين سيكوريتيز

 ،37شــارع عبــد اللطيــف بــن قــدور ،تقاطــع زنقــة علــي عبــد
الــرزاق ،الــدار البيضــاء

وافا بورس

 ،416زنقة مصطفى المعاني ،الدار البيضاء

الشركة العامة

 ،55شارع عبد المومن ،الدار البيضاء

صندوق اإليداع والتدبير -
كابيتال بورس

 ،7شارع كينيدي ،الدار البيضاء

مؤسسة
الخدمة المالية
للسندات

س ف ج مارشي

 5-7زنقة بن طفيل ،الدار البيضاء

الهيئة
المسؤولة عن
تسجيل
األسهم في
البورصة
(البائع)

س ف ج مارشي

 5-7زنقة بن طفيل ،الدار البيضاء

