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 أ رايض اكبيتال

 

 ملخص ملف املعلومات

 برانمج ا صدار أ وراق اخلزينة

 

 31/01/2020 اترخي وضع الربانمج

 درمه 500,000,000 سقف الربانمج

 درمه 100,000 القمية ال مسية

 

 رشاكء نقابة التوظيف رئيس نقابة التوظيف املستشار واملنسق العام املستشار واملنسق العام

  
    

  

 

 (AMMC) املال لسوق املغربية الهيئة تسجيل

 EN/EM/015/2021 املرجع حتت 2021/  08/  04 يف AMMC قبل من املرجعية الوثيقة هذه تسجيل مت ، AMMC تعممي ل حاكم وفقًا

 .AMMC قبل نم املعمتدة ال صدار نرشة من جزًءا يكن مل ما مالية معامةل س ياق يف الطلبات لتحصيل أ و ال صوات لفحص ك ساس املرجعي املستند هذا اس تخدام ميكن ل

 

 

صدار بربانمج اخلاص املعلومات مللف الس نوي التحديث  :التجارية ال وراق ا 

ىل املالية ال وراق لسوق املغربية اللجنة أ شارت ، املرجعية الوثيقة هذه تسجيل اترخي ويف صدار بربانمج املتعلق املعلومات مللف الس نوي التحديث ا   :من املذكور امللف يتكون. تجاريةال  ال وراق ا 

 .املرجعية الوثيقة هذه من •

 : التايل الرابط عىل واملتاحة EN / EM / 003/2020 املرجع حتت ، 31/01/2020 يف AMMC قبل من املسجل التجارية ال وراق بربانمج املتعلقة املالحظة •

http: //www.ammc. my / sites / default / files / Note_BT_ARADEI_003_2020_4.pdf 

 

 VI/EM/015/2021 املرجع حتت AMMC قبل من املذكور التحديث عىل املوافقة متت
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 تنبيه

 

 املتعلق املعلومات مللف الس نوي التحديث VI/EM/015/2021  املرجع مبوجب 04/80/2021الرساميل بتارخي قامت الهيئة املغربية لسوق 

صدار بربانمج  Aradei Capital SA التجارية ال وراق ا 

 يوضع ملف املعلومات املؤرش عليه من قبل الهيئة املغربية لسوق الرساميل رهن ال شارة يف لك حني: 

 :ادلار البيضاء وعىل موقعه ال لكرتوين:  -20180 -، جامعة س يدي معروف 1029: الطريق الثانوية  يف املقر الرمسي ل رايض اكبيتال

www.aradeicapital.com ; 

 :دلى املستشارين املاليني 

 Capital Trust Finance 50 الراش يدي، ادلار البيضاء، شارع 

 Valoris Corporate Finance 355 ادلار البيضاء -، طريق اجلديدة 

 ساعة 48 أ قصاها فرتة خالل دلى املؤسسات امللكفة ابلتوظيف: 

 :Valoris Securities 355 ادلار البيضاء -، طريق اجلديدة 

 :Capital Trust Securities 50شارع الراش يدي، ادلار البيضاء ،  

شارة العموم عىل موقع الهيئة املغربية لسوق الرساميل  .www.ammc.maيوضع امللف رهن ا 

 حتت املسؤولية املشرتكة للمرتمج املذكور وأ رايض اكبيتال. Accuracy Value SARLمتت ترمجة هذا امللخص من قبل 

ل ابملنشور يف حال وجود اختالف بني حمتوى هذا املل خص واملنشور اذلي مت التأ شري عليه من طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل، ل يعتد  ا 

  املصادق عليه.

http://www.aradeicapital.com/
http://www.ammc.ma/
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 تقدمي العملية

 

I. طار العملية  ا 

( 1995يناير 26) 1415شعبان  24الصادر يف  1-95-3القايض بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  94-35من القانون رمق  15طبقا ملقتضيات املادة 

املتعلق ببعض س ندات ادليون القابةل للتداول كام مت تغيريه  1995أ كتوبر  09بتارخي  95-2560وقرار وزير املالية والاستامثرات اخلارجية رمق 

 وتمتميه، أ صدرت رشكة أ رايض اكبيتال للعموم أ وراقا للخزينة بفائدة متثل احلق يف دين ملدة تقل أ و تساوي س نة واحدة.

ىل ومت الرتخيص  واذلي  2019ش تنرب  25درمه من طرف جملس ال دارة املنعقد بتارخي  500.000.000هبذا الربانمج للمعلومات حبد أ قىص يصل ا 

صدار أ وراق اخلزينة.  خول مجيع الصالحيات لرئيس اجمللس ال داري من أ جل حرص كيفيات العملية اليت يراها مناس بة ولزمة ل جناز ا 

صدار طلب معويم لالدخار ل وراق اخلزينة بفائدة متثل احلق يف دين ملدة تقل أ و تساوي س نة واحدة.لهذا الغرض، س تقوم رشكة أ    رايض اكبيتال اب 

( 1995يناير 26) 1415شعبان  24الصادر يف  1-95-3القايض بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  94-35من القانون رمق  15طبقا ملقتضيات املادة 

املتعلق ببعض س ندات ادليون القابةل للتداول كام مت تغيريه  1995أ كتوبر  09بتارخي  95-2560رات اخلارجية رمق وقرار وزير املالية والاستامث

 وتمتميه، أ صدرت رشكة أ رايض اكبيتال للعموم أ وراقا للخزينة بفائدة متثل احلق يف دين ملدة تقل أ و تساوي س نة واحدة.

يوما من اترخي انعقاد امجلع العام  45أ ن س ندات ادلين متداوةل، سيمت حتديث امللف س نواي خالل من القانون املذكور وطاملا  17مبوجب املادة 

 العادي للمسامهني للنظر يف احلساابت الس نوية برمس الس نة املالية ال خرية.

جديد قد يكون هل تأ ثري عىل  ل ي حدث بيد أ نه ميكن القيام بتحيينات عرضية يف حاةل تغيري يتعلق ابحلد ال قىص جلاري الس ندات املصدرة أ و تبعا

 تطور أ سعار الس ندات أ و عىل ال جناز الهنايئ اجليد للربانمج.

I.1. أ هداف الربانمج 

جراء برانمج ل صدار أ وراق اخلزينة من أ جل:  ترغب رشكة أ رايض اكبيتال اب 

 بأ وراق اخلزينة، حتسني تلكفة المتويل يف ال مد القصري من خالل تعويض بشلك جزيئ أ و لكي القروض البنكية 

  ،مواهجة حاجيات اخلزينة 

 .تنوع مصادر المتويل 

II. املستمثرون املس هتدفون ابلربانمج 

ن الاكتتاب يف أ وراق اخلزينة موضوع هذا البيان لل شخاص الطبيعيني أ و الاعتباريني، املقميني و غري املقميني.  ا 
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III. خصائص الربانمج 

III.1.   صدارمعلومات حول الربانمج والس ندات املوهجة لال 

 طبيعة الس ندات
س ندات ديون قابةل للتداول جترد من طابعها املادي من خالل تقييدها دلى الوديع املركزي 

 )مارولكري( وتقيد يف حساب دلى املنتس بني املؤهلني.

 أ وراق اخلزينة حلاملها الشلك القانوين لل سهم

 درمه 500.000.000 سقف الربانمج

 5.000 العدد ال قىص للس ندات

 درمه 100.000 القمية ال مسية للك س ند

 شهرا 12أ ايم و  10ما بني  ال جل

 عند اترخي التسديد اترخي الانتفاع

 شبهية بدين عادي أ برمته الرشكة الرتبة

صدار تبعا لرشوط السوق. سعر الفائدة  اثبت، حيدد ابلنس بة للك ا 

 حتتسب لحقا الفوائد

 اس تحقاق لك ورقة خزينةيف الهناية، أ ي عند  تسديد ال صل

 ابلرتايض ل تفرض رشوط ال صدار أ ية قيود عىل قابلية تداول أ وراق اخلزينة املصدرة. قابلية تداول الس ندات

صدارات سابقة. بند الامتثل  ل ختضع أ وراق اخلزينة املصدرة ل ي متاثل مع س ندات أ و ا 

 ل تمتتع معلية ال صدار هذه بأ ي ضامن الضامن

 

IV.  طار برانمج ال صدارسري  ال صدارات يف ا 

IV.1.  الوسطاء املاليني 

طار هذا الربانمج ل صدار أ وراق اخلزينة:  يعرض اجلدول أ سفهل الوسطاء املاليني املتدخلني يف ا 

 العنوان: ال مس هيئات التوظيف والوسطاء املاليون

 املستشار
Valoris Corporate Finance 355 ادلار البيضاء -، طريق اجلديدة 

Capital Trust Finance 50شارع الراش يدي، ادلار البيضاء ، 

 الهيئة امللكفة ابلتوظيف
Valoris Securities 355 ادلار البيضاء -، طريق اجلديدة 

Capital Trust Securities 50شارع الراش يدي، ادلار البيضاء ، 
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 مارولكري الوديع املركزي
، يح  8عرب طريق اجلديدة،  1077طريق 

 ادلار البيضاء 20200 -لاي

 ساحة ال مم املتحدة، ادلار البيضاء 26 (BMCIالبنك املغريب للتجارة اخلارجية ) املؤسسة املاسكة حلساابت الس ندات

 

IV.2. كيفيات الاكتتاب والتخصيص 

IV.2.1. فرتة الاكتتاب 

بفتح فرتة  Capital Trust Securitiesو  Valoris Securitiesيف لك مرة تعرب فهيا رشكة أ رايض اكبيتال، حاجة للخزينة، س تقوم لك من 

 ساعة قبل اترخي الانتفاع. 72اكتتاب عىل ال قل 

عداد وثيقة تبني ابلتفصيل كيفيات ال صدار وتتضمن عنارص ال خبار كام مت حتديدها يف املادة  صدار س يقوم املصدر اب  من  1.60قبل القيام بأ ي ا 

 ق الرساميل. سيمت وضع الوثيقة رهن ترصف املستمثرين قبل افتتاح فرتة الاكتتاب.للهيئة املغربية لسو  03/19ادلورية 

IV.2.2. املس تفيدون 

 ال شخاص اذلاتيون أ و املعنويون، املقميون وغري املقميون.

 جيب أ ن تمت الاكتتاابت نقدا، همام اكنت فئة املكتتبون.

IV.2.3. تعريف املكتتبني 

ن انامتء املكتتب ل حدى الفئات احملددة سابقا. ويف هذا الصدد، جيب عليه احلصول عىل نسخة مجيب عىل الهيئة امللكفة ابلتوظيف التأ كد من 

رفاقها بورقة الاكتتاب. ابلنس بة للك فئة من املكتتبني، جيب تقدمي واثئق التعريف التالية:  الوثيقة تؤكد انامتء املكتتب للفئة وا 

 العنوان: الفئات

يداع امللف نسخة من النظام ال سايس امجلعيات  وصورة لوصل ا 

 نسخة من صفحة دفرت احلاةل املدنية تبني اترخي ولدة الطفل ال طفال القارصون

هيئات التوظيف امجلاعي للقمي املنقوةل 

 اخلاضعة للقانون املغريب

 نسخة من قرار الرتخيص يبني الغرض اذلي يظهر الانامتء لهذه الفئة. 

  ابلنس بة لصناديق التوظيف املشرتكة، رمق شهادة ال يداع دلى كتابة الضبط

 للمحمكة، 

 .ابلنس بة لرشاكت الاستامثر ذات الرأ سامل املتغري، رمق السجل التجاري 

 ال شخاص املعنويون املغاربة و

 ال جانب
 جانب(ل  منوذج التقييد يف السجل التجاري )أ و ما حيل حمهل ابلنس بة لل شخاص املعنويني ا

 ال شخاص اذلاتيون غري

 املقميون وغري املغاربة

صدار الوثيقة واترخي  نسخة من صفحات جواز السفر املتضمنة لهوية الشخص واترخي ا 

نهتاء صالحيهتا  ا 

 ال شخاص اذلاتيون املقميون

 وغري املغاربة
قامة  نسخة من بطاقة ال 
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 ال شخاص اذلاتيون املقميون

 املغاربةاملغاربة واملواطنون 

 املقميون ابخلارج

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

IV.2.4. كيفيات الاكتتباب 

وذج املرفق. منيمت مجع الاكتتاابت دلى املستمثرين بواسطة أ وراق الاكتتاب الباتة واليت ل رجعة فهيا بعد فرتة الاكتتاب واليت ل رجعة فهيا وفق ال 

رسالها  يد أ و عرب الرب  212522491307)عرب الفاكس + Capital Trust Securitiesجيب ملئ هذه ال وراق وتوقيعها من قبل املكتتبني وا 

 : market.cts@capitaltrust.ma) ou Valoris Securities (par fax +212 5 22 99 22 20 ou à l’adresse mailال لكرتوين: 

)market@capitalgestiongroup.com. 

 جيب أ ن يمت تأ كيد الاكتتاابت من قبل هيئات التوظيف عن طريق الفاكس أ و الربيد ال لكرتوين 

 تمت مجيع الاكتتاابت بشلك نقدي:

  س نة رشيطة أ ن يقوم بذكل ال ب أ و ال م أ و الويص أ و املمثل  18يرخص ابلكتتاابت حلساب ال طفال القارصين اذلين يقل معرمه عن

لقارص . وتلمزم الهيئة امللكفة ابلتوظيف ابحلصول عىل ورقة من دفرت احلاةل املدنية اليت تبني اترخي ولدة الطفل االقانوين للطفل القارص

ما يف حساب مفتوح ابمس الطفل القارص أ و يف حساب للس ندات أ و النقود  رفاقها بورقة الاكتتاب، ويف هذه احلاةل يمت نقل احلراكت ا  وا 

 الويص أ و املمثل القانوين للطفل القارص  مفتوح ابمس ال ب أ و ال م أ و

  ل من خالل تقدمي واكةل موقعه ومصدق عىل يف حاةل واكةل لتدبري احملفظة، ل ميكن للمدبر الاكتتاب حلساب الزبون اذلي يدبر حمفظته ا 

ذا اكن هذا ال خري ينصف عىل بند رصحي يف هذا املعىن. وتع دبري تقدمي واثئق فى واكلت التحصهتا من طرف املولك أ و واكةل التدبري ا 

ثباتية لهيئات التوظيف امجلاعي للقمي املنقوةل اليت تدبرها،  ا 

  يرخص ابلكتتاابت حلساب الغري رشيطة تقدمي واكةل موقعة ومصادق عىل حصهتا من قبل املولك. جيب عىل الهيئة امللكفة ابلتوظيف

رفاقها بورقة الاكتتاب. جيب  ميكن  أ ن حتال الس ندات املكتتبة حلساب للس ندات ابمس الغري املعين واذلي لاحلصول عىل نسخة مهنا وا 

ل من طرف هذا ال خري، ما عدا يف حال وجود واكةل،   حتريكه ا 

  ل ميكن يف أ ي حال من ال حوال للواكةل أ ن متكن من فتح حساب للمولك وكذا جيب أ ن يمت فتح احلساب حبضور صاحبه حسب

 التنظميية اجلاري هبا العمل، املقتضيات القانونية و 

  جيب توقيع لك ورقة لالكتتاب من طرف املكتتب أ و وكيهل. جيب عىل الهيئة امللكفة ابلتوظيف التأ كد مس بقا من قبول الاكتتاب ومن

ما عىل شلك ا  قدرة املكتتب املالية الوفاء ابلمزاماته، حيث حيدد هذا ال خري بلك حرية طرق الضامن املايل املطلوب من املكتتبني، 

 وديعة نقدا، أ و ضامن، 

 جراء عدة أ وامر دلى الهيئة امللكفة ابلتوظيف. وتعترب ال وامر ترامكية. ويمت لفت انتباه املكتتبني بأ نه ميكن تلبي مجيع  ةميكن للمستمثرين ا 

 ال وامر لكيا أ و جزئيا تبعا جلاهزية الس ندات.

 كتتاابت حمدود تبعا ملبل  ال صدار.ل يوجد أ ي سقف أ دىن لالكتتاب، و احلد ال قىص لال

IV.3. لغاء ال وامر  كيفيات ا 

ن مجيع أ وامر الاكتتاب:  ا 

 ،اليت ل حترتم الرشوط أ عاله تعترب لغية 

mailto:market.cts@capitaltrust.ma
mailto:market@capitalgestiongroup.com
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 .قفال فرتة الاكتتاب  تعترب ل رجعة فهيا بعد ا 

لغاء أ وامر الاكتتاب اليت ل تس تويف الرشوط املنصوص علهيا سابقا مع ممت مجع اكفة ال وامر.  يمت ا 

IV.4. كيفيات ختصيص ال وامر 

ذا، كخالل فرتة الاكتتاب، تمت معليات التخصيص حسب قاعدة ''ال ولوية ملن س بق" تبعا لالكتتاابت احملصةل ومكيات أ وراق اخلزينة املتاحة. وه

قفال فرتة الاكتتاب، يمت ختصيص الس ندات.   عند ا 

قفال فرتة الاكتتاب بشلك مس بق فور توظيف مجموع ال صدارات  .ميكن ا 

IV.5. كيفيات تسديد/ تسلمي الس ندات 

طار قطاع الرتايض. يكون البنك املغريب للتجارة والصناعة مسؤول عن تسجيل س ندات اخل ينة ز يمت تسديد الاكتتاابت، عند اترخي الانتفاع، يف ا 

 املصدرة

IV.6. خبار الهيئة املغربية لسوق الرساميل  الالمزام اب 

صدار  رسال خصائص أ وراق اخلزينة املصدرة )عدد الس ندات املصدرة، املبال  املكتتبة واخملصصة حسب تلمزم أ رايض اكبيتال عند هناية لك ا  اب 

خل( خالل   أ ايم بعد ال جناز. 7صنف املستمثرين، ا 
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 معلومات مرتبطة ب أ رايض اكبيتال

 

V. وصف موجز للنشاط 

V.1. :معلومات عامة 

 أ رايض اكبيتال امس الرشكة

 ادلار البيضاء -20180 -، جامعة س يدي معروف 1029الطريق الثانوية  املقر الرئييس:

 98 98 63 22 05 الهاتف:

 58 53 33 22 05 الفاكس:

 ; www.aradeicapital.com املوقع ال لكرتوين:

دارة الشلك القانوين  رشكة مسامهة ذات جملس ا 

 07/02/1990 اترخي التأ سيس

 س نوات 99 مدة حياة الرشكة

 ابدلار البيضاء. 57.265 رمق السجل التجاري

ىل  الس نة املالية  دجنرب. 31من فاحت يناير ا 

 الغرض الاجامتعي

 من النظام اأ لسايس أ لرايض اكبيتال ش.م، هتدف الرشكة يف املغرب كام يف اخلارج  5وفق املادة 

ىل :  ا 

  أ و أ ية أ غراض أ خرى؛بناء ورشاء عقارات من أ جل تأ جريها 

 امتالك عقارات بشلك مبارش أ و غري مبارش مبا يف ذكل تكل اليت يف طور الانهتاء؛ 

  جناز مجيع العمليات الالزمة لس تغالل هذه العقارات، لس امي تنفيذ أ شغال البناء وال صالح ا 

عادة التأ هيل،   وا 

 جيار وتدبري واس تغالل وتمثني وبيع مجيع ال مالك ة أ و غري املبنية العقارية املبني رشاء وتأ جري وا 

 حلساهبا اخلاص،

 ،جناز مجيع أ شاكل العمليات التجارية  ا 

  نشاء رشاكت أ خذ مساهامت مبارشة أ و غري مبارشة يف مجيع العمليات أ و املقاولت من خالل ا 

واملساهامت يف تأ سيسها أ و عرب الزايدة يف رأ سامل رشاكت موجودة من خالل رشاء س ندات أ و 

 الرشكة، حقوق يف

 ،رشاء وبيع وتبادل مجيع القمي املنقوةل ومجيع حصص الفوائد 

  أ خذ ورشاء واس تغالل وبيع ومنح مجيع ال جازات والرباءات وعالمات الصنع املندرجة مضن

 موضوع الرشكة،

  ومعوما مجيع العمليات املرتبطة بشلك مبارش أ و غري مبارش ابملواضيع املذكورة سابقا أ و اليت من

 حتفزي ال جناز والتطوير.شأ هنا 

رأ سامل الرشكة بتارخي 

31/12/2020 
مسية قدرها  10.645.783درمه موزعى عىل  1.064.578.300  درمه. 100سهم بقمية ا 

 الواثئق القانونية
ميكن الاطالع عىل الواثئق القانونية للرشكة وخاصة النظام ال سايس، و حمارض امجلعيات العامة وتقارير 

 احلساابت ابملقر الرئييس للرشكة.مراقيب 

 8
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 قامئة الترشيعات املعمول هبا

بتنفيذ الظهري الرشيف الصادر يف  95-17ابعتبار شلكها القانوين، ختضع الرشكة للقانون املغريب والقانون 

، 01-23، 99-81املتعلق برشاكت املسامهة، كام مت تعديهل وتمتميه مبوجب القوانني رمق  1996غشت  30

 . ابعتبار نشاطها، ختضع رشكة أ رايض اكبيتال للقانون املغريب ل س امي:19-20، و 78-12، 20-08

  96-16مبثابة مدونة احلقوق العينية بصيغته املعدةل مبوجب قانون  08-39القانون، 

  جيارها لس تخدام جتاري أ و  16-49القانون املتعلق بأ جيارات العقارات أ و احملالت اليت يمت ا 

 أ و حريف،صناعي 

  جيارها لس تخدام جتاري أ و صناعي  03-07القانون املتعلق مبراجعة مبل  ال جيار احملالت اليت يمت ا 

 (،2007نونرب  30) 1428ذو القعدة  19بتارخي   134-07-1أ و حريف بتنفيذ الظهري الرشيف رمق 

  جيارها ت اليتاملنظم للتقارير التعاقدية بني املاحنني واملس تأ جرين للمحال 12-67القانون  مت ا 

حمرم  11بتارخي  111-13-1لس تخدام جتاري أ و صناعي أ و حريف القايض بتنفيذ ظهري رشيف 

 (،2013نونرب  19) 1435

  املتعلق بنظام امللكية املشرتكة 00-18املعدل واملمتم للقانون رمق  12-106قانون 

  مات والعقودمبثابة قانون الالمزا 2013ش تنرب  12من ظهري  11و  10ال بواب 

  املتعلق بتحصيل  99-64بتنفيذ القانون رمق  1999غشت  25الصادر يف  211-99-1ظهري رمق

 ال جيارات.

 

ابعتبارها رشكة مدرجة يف بورصة ادلار البيضاء وبصفهتا مصدرا ل وراق اخلزينة ختضع أ رايض اكبيتال ل 

 املقتضيات التالية: 

 

  بتنفيذ قانون  2016غشت  25ذي القعدة املوافق ل  21بتارخي  151-16-1الظهري الرشيف رمق

 املتعلق ببورصة القمي، رشاكت البورصة ومستشاري الاستامثر املايل، 19-14

  3بتارخي  19-2208النظام العام لبورصة القمي مصادق عليه بقرار من وزير الاقتصاد واملالية رمق 

 ، 2019يوليوز 

  املرتبط  12-44( بتنفيذ قانون 2012دجنرب  28) 1434صفر  14بتارخي  55-12-1الظهري رمق

ىل الاشخاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور  بدعوة امجلهور لالدخار واملعلومات املطلوبة ا 

ىل الاكتتاب،   ا 

  ( بتنفيذ القانون 1997يناير  9) 1417من شعبان  29صادر يف  1.96.246ظهري رشيف رمق

حداث وديع  35.96رمق  مركزي وتأ سيس نظام عام لقيد بعض القمي يف احلساب املغري املتعلق اب 

 (.43-02واملمت ابلقانون )

  بتارخي  932.98النظام العام للوديع املركزي املصدق عليه بواسطة قرار وزير الاقتصاد واملالية رمق

 30بتارخي  1961.01ومعدل بواسطة قرار وزير اخلوصصة والس ياحة رمق  1998أ بريل  16

 .2005مارس  17الصادر يف  77.05ومبرسوم رمق  2001أ كتوبر 

  النظام العام للهيئة املغربية لسوق الرساميل املصدق عليه بقرار من وزير الاقتصاد واملالية رمق

 ،2016يوليوز  14بتارخي  2169-16

  املتعلق ابلعروض  03-26بتنفيذ القانون  2004أ بريل  21صادر يف  21-04-1الظهري رشيف رمق

 ،06-46مية يف سوق البورصة كام مت تعديهل وتمتميه بواسطة القانون رمق العمو 
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  43( بتنفيذ قانون رمق 2013مارس  13) 1434جامدى ال وىل  1بتارخي  21-13-1الظهري رمق-

 املتعلق ابلهيئة املغربية لسوق الرساميل،  12

  ملتعلق ابلعمليات واملعلومات فرباير ا 20بتارخي  19/03دورية الهيئة املغربية لسوق الرساميل رمق

 املالية،

  املتعلق بتحصيل  94-35بتنفيذ القانون رمق  1995يناير  26الصادر يف  03-95-1ظهري رمق

 ادليون القابةل للتفاوض.

، أ صبحت أ رايض اكبيتال خاضعة للمقتضيات 2021مارس  19بتارخي  Cleo Pierre SPI-RFAمنذ اقتناء

 التالية: 

  بتنفيذ القانون رمق 2016غشت  25ذي القعدة املوافق ل  21الصادر يف  130-16-1ظهري رمق

 املتعلق هبيئات التوظيف العقاري امجلاعي،  70-14

  املتعلق بتحصيل  14-70بتنفيذ القانون رمق  1995يناير  26الصادر يف  420-17-2ظهري رمق

 ادليون القابةل للتفاوض، 

  33و  31( بتنفيذ املواد 2018أ بريل  26) 1439ا شعبان  9در يف الصا 32-18-2ظهري رمق 

 املتعلق هبيئات التوظيف العقاري امجلاعي، 14-70من القانون رمق 

  املتعلق هبيئات التوظيف العقاري  02/19منشور الهيئة املغربية لسوق الرساميل حتت رمق

 امجلاعي، 

  ( 2018أ غسطس  27) 1439ذي احلجة 15بتارخي 18-2305قرار وزير الاقتصاد واملالية رمق

 10- 70من القانون رمق  90و  75و  71و  69و  54و  36و  27و  3الصادر تطبيقا للمواد 

 املتعلقة هبيئات التوظيف العقاري امجلاعي.

 النظام اجلبايئ
ملعيار ا ختضع رشكة أ رايض اكبيتال ش.م للقوانني الرضيبية يف املغرب. وختضع للرضيبة عىل الرشاكت حسب

 يف املائة. 20النس يب. وختضع معلياهتا للرضيبة عىل القمية املضافة بنس بة 

احملمكة اخملتصة يف حال حدوث 

 نزاع
 احملمكة التجارية ابدلار البيضاء

  املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

V.2. نشاط أ رايض اكبيتال 

 عائدات ال جيار.هيدف نشاط مجموعة أ رايض اكبيتال رشاء/ تطوير عقارات من أ جل توليد 

ىل:  كام هتدف الرشكة كذكل ا 

 بناء ورشاء عقارات من أ جل تأ جريها أ و أ ية أ غراض أ خرى؛ 

  امتالك عقارات بشلك مبارش أ و غري مبارش مبا يف ذكل تكل اليت يف طور الانهتاء؛ 

  جناز مجيع العمليات الالزمة لس تغالل هذه العقارات، لس امي تنفيذ أ شغال البناء وال صالح عادة التأ هيل،ا   وا 

 ،جيار وتدبري واس تغالل وتمثني وبيع مجيع ال مالك العقارية املبنية أ و غري املبنية حلساهبا اخلاص  رشاء وتأ جري وا 

 ...خل  ا 

غلبية يف بداية نصف لس نة مع دفع ا متثل مجموعة لبيل يف والعالمات والامتيازات التجارية ادلولية أ مه زبناء املصدر.  وهذا طبقا لفوترة ابلنس بة لل 

 مس تحق.
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لتجارية ايف اسرتاتيجيهتا، ختتلف أ رايض اكبيتال أ ول من خالل الرشاكة اليت مت عقدها مع مجموعة لبيل يف. وتغطي هذه الرشااكت مجيع العالمات 

و  Kiabiو  Virgin Mega Storeوأ يًضا متجر  Atacadaoو  Carrefour، ويف هذه احلاةل عالمات  Label Vie Groupجملموعة 

Burger King. 

 LC Waikikiعىل تعاون قوي للغاية مع رشاكء خمتلفني ويف قطاعات أ عامل خمتلفة، مبا يف ذكل  Aradei Capitalتعمتد اسرتاتيجية أ عامل 

/Defacto  للمالبس اجلاهزة وDecathlon .للمعدات الرايضية 

تجزئة، يف هذه احلاةل مراكز التسوق وحدائق البيع ابلتجزئة ومراكز التسوق أ يًضا عدة أ نواع من أ صول البيع ابل  Aradei Capitalكام متتكل 

جيار تتناسب مع لك نوع من أ نواع 'نش يط.  CSPواملس تأ جرين، مما جيعل من املمكن خدمة عدة أ نواع من   مبس توايت ا 

دارية أ قل د اليت تتطلب تلكفوتمتثل اسرتاتيجيهتا يف الرتكزي عىل تطوير متزنهات التجزئة، يف القرب، مرتخسة يف البال ة تطوير منخفضة وتاكليف ا 

جيار متاح ومس تدام للمس تأ جرين. يامتىش هذا المنوذج مع متطلبات السوق واملس تأ جرين.  ام كمقارنة مبراكز التسوق، مما جيعل من املمكن فرض ا 

من خالل الاس تحواذ عىل وحدة  2019اكن احلال يف يناير أ يًضا وضع اسرتاتيجية لتنويع فئات ال صول يف حمفظهتا، كام  Aradei Capitalهتدف 

Yazaki .الصناعية 
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V.2.1. متثيل أ صول مجموعة أ رايض اكبيتال 

 مدينة مغربية ، ويه: 15مبارشة أ و الرشاكت التابعة لها، فئات خمتلفة من ال صول، يف  Aradei Capitalمتتكل اجملموعة، من خالل 

 7  مدن مغربية، 7أ صول مس تقةل يف 

 3  اكز جتارية مبراكش وطنجة وفاس،مر 

 14 ،أ رواق جتارية 

 1 ،منشأ ة صناعية 

 4 .أ رايض اكحتياطي عقاري بغية تطوير مشاريع جديدة 

 ملخص ال صول

 ال داخلغيبني اجلدول التايل ال صول اليت متتلكها أ رايض اكبيتال رشاكهتا التابعة ومعلومات حول املساحة التجارية ونس بة الاش تغال ونس بة الاش ت

ىل غاية   :31/12/2020اجملموعة ا 

 املدينة ال صول
الرشكة صاحبة 

 ال صل
 س نة الافتتاح

املساحة 

التجارية 

املس تخد

مة )ابملرت 

املربع( 

بتارخي 

31/12/

2020 

نس بة 

الشواغر 

بتارخي 

31/12/

2020 

متوسط 

معدل 

ال شغال 

31/12/

2020 

نس بة 

ال شغال 

داخل 

اجملموعة 

بتارخي 

31/12/

2020 

عدد 

املس تأ جر

ين بتارخي 

31/12/

2020 

القمية مبا 

يف ذكل 

تاكليف 

الرشاء 

31/12/

2020 

)ب أ لف 

 درمه(

ال صول املس تقةل )مس تأ جر 

 وحيد(
                

 طنجة أ تقداو طنجة
أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2.013 11,830 2% 98% 98% 2 

128,20

0 

 98,200 2 %100 %100 %0 11,830 2008 أ رايض اكبيتال وجدة أ تقداو وجدة

 Golf II 2012 13,985 0% 100% 100% 2 فاس أ تقداو فاس 
126,82

0 

 مراكش أ تقداو مراكش
أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2003 10,644 0% 100% 100% 2 

133,20

0 

 Centre K 2016 7,644 0% 100% 100% 1 71,100 مكناس أ تقداو مكناس

 اتزة أ تقداو اتزة
أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2014 7,313 0% 100% 100% 1 30,300 

Carrefour 

Panoramique 

ادلار 

 البيضاء

أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2017 1,250 0% 100% 100% 1 42,000 

                    املراكز التجارية

 SCCS 2010 36,280 22% 78% 33% 69 مراكش املزار
447,70

0 
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Socco Alto طنجة SCCD 2016 31,970 6% 94% 39% 87 
542,40

0 

 SCCF 2.013 25,407 8% 92% 45% 82 فاس برج فاس
519,30

0 

                    ال روقة التجارية

Sela Park Agadir 1كولف  أ اكدير 
)امتداد  2001

 (2020يف 
22,359 8% 92% 54% 22 

298,94

9 

 أ تقداو عني الس بع
ادلار 

 البيضاء
Golf II 1991 20,310 0% 100% 78% 13 

291,20

0 

 3 %91 %99 %1 9,948 2013 1كولف  سال أ تقداو سال 
197,90

0 

اكرفور بوسكورة 

 )س يدي معروف(

ادلار 

 البيضاء
 6 %88 %100 %0 16,765 2015 1كولف 

338,13

2 

Sela Plaza 
1Targa 

 مراكش
أ رايض اكبيتال 

 ش.م

)امتداد  2014

 (2019يف 
12,841 14% 86% 75% 25 

190,10

0 

 براكن اكرفور براكن
أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2014 3,084 1% 99% 90% 6 39,910 

LBG اجلديدة اجلديدة FCE JAD 2008 5,980 13% 87% 42% 32 84,500 

LBG Meknès مكناس SCCM 2005 4,510 6% 94% 44% 29 62,900 

LBG أ سفي أ سفي FCE SAF 2011 4,287 9% 91% 51% 15 31,000 

LBG الرابط الرابط SPI HSC 2001 7,668 11% 89% 65% 45 
201,24

6 

Sela Plaza Dar 

Bouazza 

دار 

 بوعزة
DBCC 2019 13,573 9% 91% 46% 29 

222,50

2 

Sela Park El 

Jadida 
 اجلديدة

أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2019 6,115 0% 100% 0% 5 65,106 

Atacadao 

Inezgane 
نزاكن  ا 

أ رايض اكبيتال 

 ش.م
2019 7,277 2% 98% 82% 2 66,300 

Sela Park Agadir 
Téma

ra 

Aradei 

Capital SA 
2020 17,802 30% 70% 34% 10 

198,97

3 

                   وحدة صناعية

 مكناس ايزايك
Aradei 

Capital SA 
 1 %0 %100 %0 35,603 )رشاء( 2019

181,85

0 

           املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
 

 

                                                
  الذي كان يسمى سابقا "بكارفور تاركا" 1
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 مشاريع يف طور التمنية وال رايض

رايض  ال 

 أ رايض ابلنس بة للمشاريع يف طور البناء أ و اكحتياطي عقاري. 4كام متتكل اجملموعة أ يضا 

يواء مجيع العالمات عىل عاتق الرشكة العقارية ومقديم اخلدمات التابعني لها ، فامي يتعلق ابل  نشاء املباين واملباين ل  جهزي ادلاخيل ت تقع مسؤولية ا 

 ، وال جيارات ليست مس تحقة خالل هذه الفرتة.تعطى فرتة جتهزي للمس تأ جرين 

. تتعلق اخلدمات املقدمة من قبل Aradei Real Estate Servicesيمت تطوير وتسويق املشاريع طور التطوير عىل املس توى ادلاخيل من قبل 

Aradei Services  صدار الفواتري، التحصيل ومتابعة الشاكوى(، التس يري دارة املمتلاكت ال داري واملايل، التأ جرياملتعلقة بتس يري ال جيار )ا  ، ا 

دارة املرشوع.  واملنشأ ت ، التسويق التشغييل واملساعدة يف ا 

 يلخص اجلدول التايل اخلصائص ال ساس ية لهذه ال رايض:

 ال صول
وضعية 

 ال رض

الرشكة 

حامةل 

 ال رض

اترخي 

 الرشاء
 املساحة

رمق الرمس 

 العقاري
 الرهون

 القمية مبا يف ذكل تاكليف

 2الرشاء

 ب أ لف درمه مغريب

أ رض ابدلار 

البيضاء 

(The 

Hill / 

CFAO) 

أ رض غري 

 مس تغةل
SCCCB 2015 

39625 

 مرت مربع

31247/

C 

25599/4

7 

25336/4

7 

رهن عقاري لفائدة مصلحة 

التسجيل والمترب بتارخي 

25/11/2015، 

رهن عقاري لفائدة الرشكة 

 17/12/2015العامة بتارخي 

 درمهمليون  70مببل  

195,900 

أ رض 

 أ اكدير

يف طور 

 البناء

SCC 

FOUNT

Y 

2015 
55 620 

m² 

89773/0

9 

رهن عقاري لفائدة مصلحة 

التسجيل والمترب بتارخي 

31/07/2015، 

107,800 

أ رض 

الرابط 

 املزنه

 أ رض خالية
أ رايض 

 اكبيتال
2014 

95000 

 مرت مربع

31370/R 

46656/R 

رهن عقاري لفائدة مصلحة 

 والمتربالتسجيل 
 125,320 

أ رض 

 القنيطرة
 أ رض عارية

أ رايض 

 اكبيتال
2014 

4 145 

 مرت مربع

50303/1

3 

رهن عقاري لفائدة مصلحة 

التسجيل والمترب بتارخي 

20/05/2016، 

10,170 

      املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

ع لوجوب البناء خالل رشاء أ رض ما وهو يتعلق  بتخفيض خاضابلنس بة للرهن العقاري لفائدة خدمة التسجيل والمترب، يتعلق ال مر بتسجيل يمت 

 يف مدة حمددة بشلك مس بق.

 املشاريع اجلارية

نطالقة ملرشوعي تمنية: 2020س نة   أ عطت أ رايض اكبيتال ال 

  مرت مربع من املساحة التجارية  6500أ ول مبىن ماكتب عقارية يامتىش مع اسرتاتيجية التنوع العقاري بعد التنوع الصناعي: بناية مساحهتا

 املس تخدمة يف ادلار البيضاء، 

                                                
 2020والمنتهي في نهاية دجنبر  2020في نونبر  Colliers International Marocالتقييم الذي أنجزه مكتب  2
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  توسعةLBG  مرت مربع 2300الرابط لتصل مساحهتا التجارية املس تخدمة 
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V.2.2. رايض اكبيتال  التواجد اجلغرايف ل 

مدينة مغربية بعرض متنوع لس امي يف ال صول احلرة، املراكز التجارية، ال رايض العارية،  15، تواجدت أ رايض اكبيتال يف 31/12/2020بتارخي 

ىل منشأ ة صناعية. فامي ييل التواجد اجلغرايف ل رايض اكبيتال حسب طبيعة ال صل:  ال روقة التجارية ابل ضافة ا 

 31/12/2020: التواجد اجلغرايف للمجموعة بتارخي  1الرمس

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

  

Tanger 43 800 m²

Agadir  29 636 m²

Safi 4 287 m²

El Jadida 12 095 m²

Casablanca               51 898 m²

Berkane 3 084 m²

Rabat          Témara Salé Kenitra 35 418 m²

Oujda 11 830 m²

Marrakech 59 765 m²

Fès 39 392 m²

Meknes 47 757 m²

Taza 7 313 m²

Centre commerciaux

Réserve foncière

Galeries commerciales

Actif  mono-locataire

Légende
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V.2.3. تطور وتوزيع املساحة التجارية العامة للمجموعة 

 يبني الرمس البياين تطور املساحة التجارية العامة للمجموعة ومتوسط نس بة ال شغال خالل الس نوات الثالث ال خرية: 

 (2020 -2017: تطور املساحة التجارية العامة للمجموعة ومتوسط نس بة ال شغال عىل الفرتة )2الصورة 

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

 نس بة ال شغال داخل اجملموعة = مساحة اجملموعة/ املساحة ال جاملية

جيارها  لرشكة شقيقة أ و للرشكة ال م مساحة اجملموعة: املساحة اليت مت ا 

 مرت مربع. متزيت هذه الس نة ب: 216592، بلغت املساحة التجارية للمجموعة 2017س نة 

  افتتاحCarrefour Panoramique  مرت مربع 1400ابدلار البيضاء مبساحة 

  توس يع رواقSela Park Agadir  مرت بعد افتتاح حمل  2000مبساحةDécathlon. 

 مرت مربع(. 1532مرت  مربع( واكرفور عبد املومن ) 1121مرت مربع(، اكرفور زيراوي ) 1949ي عامثن )تفويت اكرفور س يد 

ىل مساحهتا الصغرية )مقارنة ابل صول ال خرى( تنبؤ بمنو ىل املدى ع مل يكن موقع ال صول الثالثة اليت اكنت حتملها أ رايض اكبيتال ش.م، ابل ضافة ا 

ىل  الطويل. وابلتايل، تقرر تفويت للرتكزي عىل ال صول ذات املساحة الكبرية )اليت تتطلب خربة أ كرب يف تس يري  Label Vieهذه ال صول ا 

 ال صول(.

ىل  2018بلغت املساحة التجارية للمجموعة س نة   ابملائة. 0.1مرت مربع. أ ي بمنو طفيف بل   216855ا 

ىل  2017ملائة س نة اب 95خالل هذه الفرتة، اخنفض املتوسط املرحج ملعدل ال شغال من  . ويعزى ال خنفاض املسجل س نة 2018ابملائة س نة  94ا 

عادة مركزة املركز التجاري املزار. 2018 ىل جتديد وا   أ ساسا ا 

ىل  93مرت مربع بنس بة تشغيل  311.995، بلغت املساحة التجارية ل 2019س نة  ابملائة. 61ابملائة ونس بة تشغيل متوسط داخل اجملموعة يصل ا 

ىل: GLAرفع   راجع أ ساسا ا 

  +( 53603اكتساب الوحدة الصناعية ايزايك ،)مرت مربع 

216 593 216 855

311 995

346 275

95% 94% 93% 93%

69% 68% 61% 56%

2017 2018 2019 2020

Total GLA Taux d'occupation moyen pondéré Taux d'occupation intra-groupe moyen pondéré

+0.1% -0.6% 

+43.9% 
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  ( فتتاج ال روقة التجارية: س يال بالزا دار بوعزة نزاكن )+ 2325مرت مربع(، س يال بالزا اجلديدة )+ 610 13ا   7117مرت مربع( و أ تقداو ا 

 مرت مربع(،

  +(ولبيل اك 3648توسعة أ صول س يال بالزا اتركة )مرت مربع(. 5163لريي الرابط )+مرت مربع 

ىل  93مرت مربع بنس بة تشغيل  346.275، بلغت املساحة التجارية للمجموعة 2020س نة   56ابملائة ونس بة تشغيل متوسط داخل اجملموعة تصل ا 

 وذكل أ ساسا نظرا لفتتاح ثالث مجمعات: 2020و  2019ابملائة. ارتفعت املساحة التجارية املس تخدمة ما بني 

 +( 3 6459س يال ابرك أ اكدير)مرت مربع 

 +( 17802س يال ابرك متارة   ،)مرت مربع 

 +( نزاكن  مرت مربع(. 7277أ تقداو ا 

V.2.4.  تطور رمق املبيعاتIFRS املوطد 

 (:2020 -2017املوطد جملموعة أ رايض اكبيتال عىل الفرتة ) IFRSبينب اجلدول التايل تطور رمق املبيعات 

 (2020-2017: تطور رمق املبيعات املوطد جملموع أ رايض اكبيتال عىل فرتة )1اجلدول 

 2018 2017. ب أ لف درمه مغريب

نس بة 

 التفاوت 

17-18 

2019 

نس بة 

 التفاوت 

18-19 

2020 

نس بة 

 التفاوت 

19-20 

 %0.0 309,889 %5.3 309,913 %1.6 294,307 289,695 مداخيل ال جيار اخلام

جيار أ عيدت فوترهتا  %14.0 46,256 %5.6- 40,569 %7.3 42,993 40,054 تاكليف ا 

 %2.1- 263,633 %7.2 269,344 %0.7 251,314 249,641 مداخيل ال جيار الصافية

 %59.2- 7,444 %1.9 18,226 %14.9 17,878 15,559 مداخيل أ خرى

 %0.0 - %0.0 - %100.0- - 2,825 حقوق ادلخول

 %5.7- 271,077 %6.8 287,570 %0.4 269,192 268,025 رمق املبيعات

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
   

    

 يتكون رمق املبيعات املوطد للرشكة أ ساسا من:

  جيارات املباين التجارية ، املكونة من جزء اثبت وجزء متغري ، مفهرسة حسب معدل دوران املس تأ جرين حبد أ دىن مضمون من ل جيار اا 

 وزايدة قانونية ملدة ثالث س نوات ؛

  خل..(، مصاريف ال مان، تاكليف عادة فوترة للتاكليف العامة خصوصا التاكليف التشغيلية )الصيانة، اس هتالك املاء والكهرابء، ا  ا 

عادة الفوترة من خالل رمق املبي ساابت الرشكة احملددة عات يف ح التسويق، الرضيبة عىل اخلدمات البدلية. تمت مالحظة املبل  ال جاميل ل 

عادة الفواتري الصافية للمصاريف املسجةل،IFRSيف احملاس بة املغربية. يف   ، يدمج رمق املبيعات ا 

  حقوق ادلخول اليت دفعها املس تأ جرون. يمت اس هتالك هذه احلقوق عىل امتداد فرتة الكراء املسجةل يف حساابت الرشكة احملددة يف

، يمت تسجيل هذه احلقوق بشلك اتم يف رمق املبيعات. ل يمت أ داء هذه احلقوق بشلك تلقايئ، وخيضع للمداوةل IFRSاحملاس بة املغربية. يف 

 Soccoبشلك أ سايس ابفتتاح املركز التجاري  2016وقت حتديد سعر الكراء. يرتبط املس توى املرتفع املسجل س نة مع لك مس تأ جر 

Alto  مليون درمه(،  24.7)تأ ثري  2016بطنجة يف يونيو 

                                                
 تمديد األصول 3

 18
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 تتعلق املداخيل ال خرى ابملداخيل الناجتة عن الرشكة التابعة لBest Leisure ية.، املتخصصة يف تنش يط املراكز التجار 

ىل  2016مليون درمه س نة  264،9، ارتفع رمق مبيعات املوطد ل رايض اكبيتال من 2018و  2017ما بني   2017مليون درمه س نة  268،0ا 
ىل  1.2)+  ابملائة(. 0.4مليون درمه )+ 269،20ابملائة(،مث ا 

(. يأ يت هذا التفاوت أ ساسا من عائد 2018ئة( مقارنة ب ابملا 6.8مليون درمه )أ ي + 288، بل  رمق املبيعات املوطد 2019برمس الس نة املالية 
جيار ايزايك، وحدة همداة حديثا س نة   . 2019ا 

ابملائة( ، مع ال خذ يف الاعتبار  5.7-مليون درمه ) 287.6مليون درمه مقابل  271.1، بل  جحم التداول اجملمع  2020ابلنس بة للس نة املالية 
دارة وابء كوفيد الاخنفاض يف صايف ادلخل ال جياري خ  .19-الل نفس الفرتة بعد تأ ثري ال جراءات التقييدية اليت اختذهتا السلطات كجزء من ا 
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VI. املسامهون 

VI.1.1. تشكيل رأ س املال 

مسية قدرها  10.645.783درمه يتكون من  1.064.578.300 ، يبل  رأ سامل رشكة أ رايض اكبيتال 2020دجنرب  31بتارخي  درمه  100سهم بقمية ا 

 ابلاكمل.  حمررة

VI.1.2. تطور بنية املسامهني 

 عىل امتداد الس نوات الس تة املاضية، تطورت بنية املسامهني ل رايض اكبيتال كام ييل:

ىل )31/12/2015تطور بنية مسامهني أ رايض اكبيتال عىل الفرتة من ) 24اجلدول  (31/12/2020( ا 

 املسامهون

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س املال 

وحقوق 

 التصويت

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س املال 

وحقوق 

 التصويت

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س املال 

وحقوق 

 التصويت

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س املال 

وحقوق 

 التصويت

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س املال 

وحقوق 

 التصويت

عدد 

 الس ندات

من %

رأ س 

املال 

وحقوق 

التصوي

 ت

LabelVie SA 
4,659,9

92 

100.0

% 

4,659,9

88 
60.6% 

4,659,9

88 
57.4% 

4,659,9

88 
57.4% 

4,659,9

88 
57.4% 

4,659,9

88 
43.8% 

 - - - - - - - - - - متبدل
1.500.0

00 
14.1% 

صندوق تقاعد 

 موظفي احلكومة
- - - - - - - - - - 

1,228,1

74 
11.5% 

BERD - - 
1,723,5

61 
22.4% 

1,723,5

61 
21.3% 

1,723,5

61 
21.3% 

1,723,5

61 
21.3% 921,748 8.7% 

Best 

Financière 

SA 

- - 
.653,35

9 
8.5% 

.845,32

4 
10.4% 

.845,32

4 
10.4% 

.845,32

4 
10.4% 

.845,32

4 
7.9% 

FCEC - - 
.582,50

5 
7.6% 

.776,93

3 
9.6% 

.776,93

1 
9.6% 

.776,93

1 
9.6% 

.776,93

1 
7.3% 

Real Estate 

Investment 

Managemen

t 

International 

Limited 

- - 1 Ns 32,281 0.4% .32,281 0.4% .32,281 0.4% 
.638,96

4 
6.0% 

Kasba 

Resort 
- - .70,387 0.9% .74,624 0.9% .74,624 0.9% .74,624 0.9% .74,624 0.7% 

 Ns 12 Ns 12 Ns 12 Ns 12 Ns 12 Ns 2 الس يد زهري بناين

 20
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الس يد رش يد 

 حدين
2 Ns 7 Ns 7 Ns 7 Ns 7 Ns 7 Ns 

الس يد نوفل 

 بنضيفة
- - 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 

الس يد رايض 

 لعيساوي
2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 

الس يد عادل 

 بناين
2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 

الس يد املهدي 

 العلج
- - - - - - 2 Ns 2 Ns 2 Ns 

الس يد املهدي 

الطاهري اجلوطي 

 احلس ين

- - 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 2 Ns 

 اجملموع 
4,660,0

00 

100.0

% 

7,689,8

28 

100.0

% 

8,112,7

38 

100.0

% 

8,112,7

38 

100.0

% 

8,112,7

38 

100.0

% 

10.645.

783 

100.0

% 

املصدر: أ رايض اكبيتال  
 ش.م

          

 

ىل غاية  2010دجنرب  1من  ، يتشلك جملس ال دارة من ال عضاء التاليني: مل يكن الس يد زهري بناين، الس يد رش يد حدين، 2015ش تنرب  15ا 

 املتعلقة ابلرشاكت 95-17للقانون  44الس يد رايض العيساوي والس يد عادل بناين حيملون عدد ال سهم ادلنيا املطلوب ابلنس بة للمسريين طبقا للامدة 

ل عقب امجلعية العامة اخملتلطة املنعقدة  2010املسامهة. ويعزى هذا لعدم حتويل ال سهم لل عضاء ال ربعة جمللس ال دارة منذ دجنرب  واليت مل تعقد ا 

 . 2015ش تنرب  15بتارخي 

( تعيني الس يد محمد زهري بناين، الس يد رش يد حدين، 1من أ جل ) 2015ش تنرب  15مت عقد مجعية عامة خمتلطة من قبل مدقق احلساابت بتارخي 

 ة( املصادقة عىل القرارات اليت مت اختاذها من قبل امجلعيات العام2الس يد رايض العيساوي والس يد عادل بناين بصفهتم أ عضاء يف جملس ال دارة و )

دارة مت تشكيهل  2015ش تنرب  15و  2010دجنرب  1العادية والاس تثنائية املنعقدة ما بني  اليت اعتربت لغية بسبب اس تدعاهئا من قبل جملس ا 

 بصورة غري قانونية. 

عادة البناء والتمنية يف رأ سامل أ رايض اكبيتال )2016يناير  16يف  ( من خالل معلية الزايدة يف رأ ي املال VLV SAS، دخل البنك ال ورويب ل 

ىل  MEUR 45بنس بة  ابملائة من حقوق التصويت داخل أ رايض اكبيتال. اكن الهدف من وراء هذه العملية هو دمع  22مما ترتب عنه الولوج ا 

من ترسيع توسعها.  Label’Vieل التمنية، الاس تغالل وتس يري حمفظة أ صول غري منقوةل ذات اس تعامل خمتلط عرب خمتلف هجات اململكة مما مسح 

دخال أ فضل معايري الفعالية الطاقية، مما يسمح بتحقيق  Label’Vieمساندة تقنية من أ جل مساعدة مجموعة  BERDواكب توسع  ابملائة  25يف ا 

 من توفري الطاقة يف املساحات التجارية.

دماج مع 2016يف دجنرب  نشاء فاعل مرجعي Best Real Estate (Petra)، قامت أ رايض اكبيتال بعملية امتصاص وا  ىل ا  . وهتدف هذه العملية ا 

جيار يف املغرب.  اكنت رشكة عقارية متخصص يف تطوير وتس يري ال روقة واملراكز التجارية  Best Real Estateقيادي يف جمال العقار التجاري لال 

جيار جتاري و  380، أ صول Best Real Estate 7يف املغرب. قبل معلية ال دماج والامتصاص جسلت  مرت مربع من املساحات  115000عقد ا 

 مليون درمه من عائدات ال جيار. 140التجارية حققت ما يقارب 
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 Best، من قبل أ رايض اكبيتال، مت تعديل ميثاق املسامهني ليتضمن داخلني جدد ومه: Best Real Estateعقب معلية ال دماج و الامتصاص ل 

Financière (« BF »), First Commercial Estate Company (« FCEC »), Kasba Resort (« KR ») وReal Estate 

Investment Management International. 

يف رأ سامل أ رايض اكبيتال بزايدة  Real Estate Investment Management International Limited، دخلت رشكة 2017يف مارس 

مسية  Bالفئة سهام جديدا من  32280نقدية بلغت  )مسامهوها ال ساس يون  REIM International Limitedدرمه. هيدف دخول  100بقمية ا 

 الس يد نوفل بنضيفة والس يد املهدي الطاهري( لرأ سامل أ رايض اكبيتال تقريب مصاحل وأ هداف مسري ال صول واملسامهني وابلتايل حتسني تس يري

ىل أ ن أ نشطة أ ر   ايض اكبيتال تتكون من صنفني: أ رايض اكبيتال. جتدر ال شارة ا 

  : سهم عادي لها حق التصويت. حاملو ال سهم من الفئة أ :  8.080.457ال سهم أLabel’ Vie, la BERD, Best Financière 

SA, FCEC  وKasba Resort  ; 

  :لل سهم من هذه  احلامةلأ سهم تفضيلية تعطي احلق لقس مية ذات أ ولوية تعطي احلق يف التصويت. اجلهة الوحيدة  32281ال سهم ب

 . REIM Internationalالفئة يه 

يف رأ سامل أ رايض اكبيتال مبقاصة  Real Estate Investment Management International Limited، تعززت رشكة 2020يف ماي

 REIMهيدف دخول  درمه. 100سهم جديد من فئة  606.683درمه مغريب من خالل  242.673.200لدليون النقدية الواجبة السداد 

International Limited  مسامهوها ال ساس يون الس يد نوفل بنضيفة والس يد املهدي الطاهري( لرأ سامل أ رايض اكبيتال تقريب مصاحل وأ هداف(

 مسري ال صول واملسامهني.

قوق واحدة ووحيدة لها نفس احل، قررت امجلعية العامة حبذف فئات ال سهم، ابلتايل أ صبح رأ س مال الرشكة يتكون من فئة 2020يف ماي 

 والواجبات.

فريقي اذلي تسريه الرشكة العامة لالستامثر بتقدمي مسامهة قد-، قام صندوق معاشات موظفي احلكومة، صندوق التقاعد اجلنوب2020س نة  رها ا 

صدار  270 طار زايدة رأ سامل الرشكة، من خالل ا  مسية ق 676.362مليون درمه يف ا  درمه للسهم الواحد بعالوة  100درها سهم جديد عادي بقميةا 

صدار قدرها  عادة البناء والتمنية، أ ي التفويت  300ا  درمه للسهم الواحد. يمت تنفيذ املعامةل ابلمزامن مع رشاء س ندات الرشكة دلى البنك ال ورويب ل 

عادة البناء والتمنية ل  ة كومية. وابلتايل يرتفع الاستامثر ال جاميل لهذه العمليسهم لفائدة صندوق املعاشات احل 551.812من قبل البنك ال ورويب ل 

 ابملائة من رأ سامل الرشكة. 13مليون درمه مما ميثل مسامهة بقمية  490اخملتلطة ل 

PIC  فريقيا. ويه تسري العديد من حمراكت الاستامثر وتستمثر يف مجيع عبارة عن رشكة تس يري رؤوس أ موال يف ملكية حكومة مجهورية جنوب ا 

فريقي وكذا ال رشاف عىل ما يفوق  PICحناء القارة ال فريقية وما وراءها. أ   ابملائة 10تسري حمفظة استامثر متنوعة يف مجيع قطاعات الاقتصاد اجلنوب ا 

 من بورصة جوهانس بورغ من خالل مساهامت مدرجة.

صدار  500.000.000  لالكتتاب العام بزايدة رأ س مالها مببل Aradei Capital، طرحت رشكة  2020يف دجنرب سهم  1.250.000درمه ، اب 

صدار( ؛ وبيع  300درمه امسي و  100درمه للسهم)مبا يف ذكل  400بسعر اكتتاب حدد يف   100.000.000سهم مببل   250.000درمه كعالوة ا 

 درمه للسهم. 400درمه أ ي بسعر بيع 
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VI.1.3. املسامهون احلالية 

 06/05/2021املسامهون يف أ رايض اكبيتال بتارخي : 3اجلدول

 املسامهون

06/05/2021 

عدد 

 الس ندات

حقوق 

 التصويت

من رأ س املال وحقوق %

 التصويت

LabelVie SA 4,651,201 4,651,201 43.7% 

 %13.7 1,458,741 1,458,741 متبدل

 %11.5 1,228,174 1,228,174 صندوق تقاعد موظفي احلكومة

Best Financière SA 845,324 845,324 7.9% 

FCEC 776,931 776,931 7.3% 

BERD 678,348 678,348 6.4% 

Real Estate Investment Management International 

Limited 
503,960 503,960 4.7% 

BMCI 428,451 428,451 4.0% 

Kasba Resort 74,624 74,624 0.7% 

 Ns 12 12 الس يد زهري بناين

 Ns 7 7 الس يد رش يد حدين

 Ns 2 2 الس يد نوفل بنضيفة

 Ns 2 2 الس يد رايض لعيساوي

 Ns 2 2 الس يد عادل بناين

 Ns 2 2 الس يد املهدي العلج

 Ns 2 2 الس يد املهدي الطاهري اجلوطي احلس ين

 اجملموع 
10,645,78

3 
10,645,783 100.0% 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

VI.2. الانامتء للمجموعة 

VI.2.1.  الانامتء جملموعةBest املالية 

ويه رشكة قابضة نشاطها ال سايس هو توظيف وتس يري املساهامت. مسامهوها ال ساس يني مه:  1985س نة  Best financièreأ سست رشكة 

AZ Développement (55,3%) YADOGHI Capital (29,5%)(عادل بناين، يونس %3,80(, رش يد حدين )%7,12, زهري بناين ,)

 للك واحدة(. %0,71للك واحد(, لطيفة بناين ومىن بناين ) %1,42)بناين 

 الرشكة قامئة حول قطيب نشاط وهام: 

  كبار جتار الصناعة الغذائية وجتارة التجزئة ممثةل يف رشكةRetail Holding :اليت متتكل 

- Label’Vie  ىل حدود , Carrefour, Carrefour Marketابملائة: صاحب الامتياز الرئييس يف املغرب  51ا 

 الفرعية ؛ Aradei Capital، كام متتكل اجملموعة أ يًضا حصة غري مدجمة يف رشكة العقارات  Atacadaoو

 23
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- Modes et Nuances  ىل حدود  ، Kiabiابملائة: صاحب امتياز عالمة  100ا 

- General First Food Services  ابملائة: صاحب امتياز سلسةل املطامع  50بنس بةBurger King ، 

- Virgin North Africa ابملائة، صاحب امتياز  95، بنس بةVirgin Megastore ، 

- Retail Holding Africa   وRetail Holding Invest  ابملائة: من الرشاكت املسامهة يف تطوير النشاط  100بنس بة

فريقيا.  يف ا 

  توزيع املعدات الطبية ممثال من قبل رشكةBest Health :املالكة ل 

- SCRIM  وSoma Médical  وMTS  وMabiotech   ابملائة: موزعو عالمات رائدة يف املعدات الطبية  100بنس بة

 ،Saint Jude Medicalsو Elektraمثل 

- TMS  ابملائة: موزع عالمة  51بنس بةElektra .يف السوق التونس ية 

VI.2.2.  تقدميLabel’Vie 

 Maxi LV SASابملائة،  95بنس بة  Hypermarché LV SASفروع موحدة، ويه  LabelVie S.A 5، متتكل 31/12/2020بتارخي  

ابملائة.   متتكل  00بنس بة  LabelVie Suisseابملائة و 100بنس بة  Mobi marketابملائة،  100بنس بة  Services LV SAابملائة،  95بنس بة 

. هذه الرشاكت التابعة يه:  020اط يف هناية عام رشاكت اتبعة واليت عانت من عدم وجود نش 5رشاكت اتبعة أ خرى ، مبا يف ذكل  9الرشكة أ يًضا 

Berkane Plazza  ابملائة و 20ابملائة، مولة اخلري بنس بة  67بنس بةILAV, Aradi Sud, Laâyoune LV. 

 التابعة غري املوحدة. Aradei Capitalيف رشكة  ٪43.8حصة  LabelVieمتتكل 

 Label’Filière SARL،  2019من حقوق التصويت( يف  100٪) Greentek Media SARLثالث رشاكت:   LabelVieأ نشأ ت مجموعة 

 من حقوق التصويتLBVEX SA (100٪ .)، و  2020من حقوق التصويت( يف  50٪)

 31/12/2019: الهيلك التنظميي القانوين ل لبيل يف بتارخي  3الرمس

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

 مل تعد لبيل يف توطد رشكة أ رايض اكبيتال.، 2017منذ 

VI.3. تنظمي أ رايض اكبيتال 

، اكنت العقارية منفصةل عن هيئات اجملموعة 2011. س نة Label Vie، اكن تس يري أ رايض اكبيتال خاضع بشلك مبارش من قبل 2015قبل س نة 

ىل الرشاكت التمن أ جل الفصل بني اجلزء التشغييل من اجلزء العقاري / تس يري ال صول. مت حتويل   & MLVابعة مجموع موظفي أ رايض اكبيتال ا 

HLV .حىت تصبح أ رايض اكبيتال عقارية اجملموعة 
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. هذه الواكةل حرصية. REIM Partnersس نوات، مع مسري أ صول غري منقوةل مس تقل  10، أ برمت أ رايض اكبيتال واكةل تس يري ملدة 2015س نة 

 متديدها أ و جتديدها عند الاقتضاء.عند انهتاء هذه الولية، ميكن أ ن يمت 

 ستسمح هذه الرشاكة ل رايض اكبيتال:

 ،)نشاء هيئات )استامثر، مراقبة، تدقيق حساابت، والزناع ىل ا   ضامن تس يري مس تقل وهمين ابل ضافة ا 

  ،وضع س ياسة استامثر واحضة من أ جل جتنب نزاعات احلاكمة 

 .حتمك أ فضل يف ال خطار التشغيلية واملالية 

 Best Real Estate Gestionل التس يري التشغييل لل صول يف ملكية الرشكة، تتوفر أ رايض اكبيتال عىل مسري أ صول )مسري ملكية( من أ ج

(Aradei Real Estate Services) ىل ابملائة من أ رايض اكبيتال ش.م.، بتس يري املراكز تسويق  100. تقوم هذه الرشكة الفرعية، بنس بة تصل ا 

خل...املتاجر، تس يري   ال مالك، الفوترة، التحصيل، متابعة الزناعات، ا 

 

 ، تعدياًل عىل التفويض اذلي جيمع بني الطرفني. 2021مارس  3يف  REIM Partnersو  Aradei Capitalوقعت رشكة 

طار:   يدخل هذا التعديل يف ا 

  الامتثال لل حاكم القانونية بعد احلصول عىل موافقة رشكة ال دارة من قبل رشاكءREIM ؛ 

  دمجCLEO PIERRE  يف حميطAradei Capital ؛ 

 

  .تغيري احتساب الرسوم ال دارية لتاليف ازدواجية احلساب 

ىل  2020مايو  26ميتد هذا التفويض من   أ شهر من هناية مدة العقد. 6وميكن جتديده قبل  2030ديسمرب  31ا 

 . 2021 يوليو 4 يف Aradei Capital لرشكة REIM لرشاكء امللزم التفويض تعديل عىل التوقيع مت

ىل ال شارة وجتدر  .لسوق الرساميل املغربية الهيئة قبل من حالًيا املراجعة قيد 2021 يوليو 4 يف توقيعه مت اذلي التفويض عىل التعديل أ ن ا 

 :31/05/2021يبني الرمس التايل تنظمي أ رايض اكبيتال بتارخي 

 31/05/2021املسامهون يف أ رايض اكبيتال بتارخي : 4الصورة 

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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 كام ييل: REIM Partnersيمتثل الهيلك التنظميي ل 

 31/12/2020بتارخي  REIM Partners: الهيلك التنظميي  5الرمس

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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VII. ل رايض اكبيتال: الهيلك التنظميي القانوين 

 31/12/2020: الهيلك التنظميي القانوين ل رايض اكبيتال بتارخي 6الصورة 

 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

ىل ال صول اململوكة من خالل الرشاكت التابعة، متتكل الرشكة بشلك مبارش  أ صول متواجدة يف مراكش، وجدة، طنجة، اتزة، ادلار  8ابل ضافة ا 

ىل   أ رايض يف الاحتياط العقاري ايف الرابط والقنيطرة.  2البيضاء، القنيطرة، الرابط، براكن ومكناس، ابل ضافة ا 
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 بياانت مالية

 

VIII. احلساابت  الس نوية 

VIII.1. احلساابت الس نوية للرشكة 

VIII.1.1. حاةل أ رصدة التس يري 

 :2020-2018يبني اجلدول التايل اترخي بياانت ال رصدة وتس يري أ رايض اكبيتال ش.م عىل الفرتة 

 (2020-2018تطور حاةل أ رصدة التس يري عىل الفرتة ) 44اجلدول

 2019 2018. ب أ لف درمه مغريب

نس بة 

 التفاوت 

18-19 

2020 

نس بة 

 التفاوت 

19-20 

TCAM 

18-20 

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - بيع السلع )عىل حالهتا(

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - مشرتايت يعاد بيعها للسلع

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - الهامش ال جاميل عىل املبيعات يف حالهتا 

نتاج الس نة املالية  %18.5 %25.6 108,252 %11.7 86,160 77,150 ا 
 %18.5 %25.6 108,252 %11.7 86,160 77,150 بيع السلع واخلدمات

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - تغري خمزون املنتجات
 %0.0 %0.0 - %0.0 - - ال صول اليت أ نتجهتا الرشكة نفسها

 %32.3 %100.0 98,669 %16.7- 46,977 56,412 اس هتالك الس نة املالية

 %68.6 %100.0 55,395 %46.3- 10,451 19,479 مس هتلكة للمواد واللوازممشرتايت 
 %8.2 %18.5 43,274 %1.1- 36,526 36,933 تاكليف خارجية أ خرى

 %32.0- %75.5- 9,582 %88.9 39,183 20,738 القمية املضافة 

عاانت الاس تغالل:  %0.0 %0.0 - %0.0 - - ا 
 %0.8 %0.4 3,076 %1.1 3,063 3,029 رسوم ورضائب

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - تاكليف املس تخدمني

 %39.4- %82.0- 6,506 %100.0 36,120 17,709 الفائض ال جاميل لالس تغالل

 %0.0 %100.0 3,708 %0.0 - - عائدات أ خرى لالس تغالل
 %0.0 %0.0 - %0.0 - - تاكليف أ خرى لالس تغالل

 %89.3 %100.0 18,087 %100.0- - 5,047 مسرتجعات الاس تغالل
 %15.6 %38.4 42,084 %3.4- 30,404 31,467 خمصصات الاس تغالل

 (13,783) %100.0 5,716 (8711) نتيجة الاس تغالل
<-

100,0% 
25.8% 

 %17.0- %17.0- 60,034 %17.0- 72,320 87,158 النتيجة املالية 

 %23.2- %40.7- 46,251 %0.5- 78,036 78,448 نتيجة جارية

 (325) %99.4- (76) 30,489 جاريةنتيجة غري 
<-

100,0% 
-83.5% 

 %21.0- %83.5- 1,102 %100.0 6,677 1,768 الرضيبة عىل النتاجئ 
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 %16.8- %37.1- 44,824 %10.2 71,283 64,689 النتيجة الصافية 

       املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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VIII.1.2. احلصيةل 

 :2020-2018عىل الفرتة يبني اجلدول التايل املؤرشات ال ساس ية للحصيةل 

 2019 2018. ب أ لف درمه مغريب

نس بة 

 التفاوت 

18-19 

2020 

نس بة 

 التفاوت 

19-20 

TCAM 

18-20 

             ال صول

 %14.1- %10.4 30,216 %33.1- 27,377 40,940 أ صول اثبتة منعدمة القمية

 %100.0 %0.2- 67,158 %100.0 67,316 665 أ صول اثبتة غري ملموسة
 %18.3 %9.4 871,344 %27.9 796,756 623,137 أ صول اثبتة ملموسة

 %4.3 %8.8 906,850 %0.0 833,625 833,325 أ صول اثبتة مالية

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - أ صول -فارق التحويل

 %11.9 %8.7 1,875,568 %15.2 1,725,074 1,498,067 أ صول اثبتة

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - خمزوانت
 %13.6 %6.7 1,152,460 %20.9 1,080,104 893,140 ال صول املتداوةلحقوق 

 %100.0 %49.8 12,472 %100.0 8,326 142 ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات

 %47.4 %40.5 136,794 %54.7 97,357 62,938 زبناء وحساابت مرتبطة
 %0.0 %0.0 - %0.0 - - مس تخدمون

 %20.1 %22.0 140,192 %18.3 114,938 97,142 ادلوةل
 %58.5- %0.0 1,557 %82.8- 1,557 9,057 حساابت الرشاكء

 %3.4 %6.0- 668,230 %13.8 710,668 624,729 مدينون أ خرون

 %39.6 %31.2 193,215 %48.5 147,259 99,132 حساابت تسوية ال صول
 %34.2 %100.0 563,466 %85.2- 46,298 312,751 س ندات وقمي التوظيف

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - أ صول -فارق التحويل

 %19.3 %52.3 1,715,925 %6.6- 1,126,402 1,205,891 أ صول متداوةل

 %55.0- %77.8- 23,700 %8.8- 106,547 116,803 خزينة ال صول

 %13.2 %22.2 3,615,193 %4.9 2,958,022 2,820,760 مجموع ال صول 
   0  0  

            اخلصوم

 %16.0 %38.8 2,275,921 %3.1- 1,639,143 1,692,242 رساميل ذاتية

 %14.6 %31.2 1,064,578 %0.0 811,274 811,274 رأ سامل الرشكة أ و املس تخدمون
 %26.1 %59.1 1,050,581 %0.0 660,305 660,305 عالوات ال صدار وال دماج والتقيمي

 %11.6 %11.5 34,572 %11.6 31,008 27,774 احتياط قانوين
 %41.8 %101.2 81,366 %0.0 40,441 40,441 احتياطات أ خرى

 %100.0- %100.0- - %71.7- 24,831 87,760 مرحل من جديد
 %16.8- %37.1- 44,824 %10.2 71,283 64,689 النتيجة الصافية للس نة املالية

 %8.1- %0.5- 872,563 %15.0- 877,251 1,032,480 ديون المتويل 

 %0.0 %0.0 2,614 %0.0 2,614 2,614 خمصصات دامئة للمخاطر والتحمالت
 %7.5 %25.1 3,151,098 %7.6- 2,519,007 2,727,337 متويل دامئ

 %91.2 %14.0- 306,947 %100.0 356,835 83,968 اخلصوم املتداوةل
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 %128.3 %24.8- 110,523 %593.3 147,069 21,213 مزودون وحساابت مرتبطة
 %305.0 %100.0 1,362 %100.0 233 83 زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات

 %0.0 %0.0 - %0.0 - - مس تخدمون
 %0.0 %0.0 - %0.0 - - هيئات اجامتعية

 %9.0- %43.8- 5,743 %47.2 10,211 6,937 ادلوةل

 %0.1 %0.1 638 %0.1 638 637 حساابت الرشاكء
 %68.0 %14.4- 114,176 %100.0 133,358 40,472 دائنون أ خرون

 %100.0 %11.4 72,796 %100.0 65,327 14,626 خصوم -حساابت التسوية

 %0.0 %100.0 1,710 %0.0 - - خمصصات أ خرى للمخاطر والتاكليف
 %0.0 %0.0 - %0.0 - - خصوم -فارق التحويل

 %100.0 %91.2 157,148 %769.2 82,180 9,455 خزينة اخلصوم

 %13.2 %22.2 3,615,193 %4.9 2,958,022 2,820,760 مجموع اخلصوم

       املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

VIII.2. احلساابت املوطدة الس نوية 

VIII.2.1. املعايري والطرق احملاسبية 

املالية يف املعايري ادلولية للمعلومات  2016دجنرب  31مت وضع احلساابت املوطدة ل رايض اكبيتال للمرة ال وىل برمس الس نة املالية املنهتية 

(IAS/IFRS كام مت نرشها من قبل )International Accounting Standard Board (IASB). 

كتارخي  2015)املنطبق عىل املعمتدين ال وائل(، جسلت الرشكة بتارخي فاحت يناير  IFRS 1وطبقا ملقتضيات املعيار  IFRSبرمس التطبيق ملعايري 

 . IFRSللتطبيق ال ول 

 ساس ية جملموعة أ رايض يف:وتمتثل ال اثر ال  

  وضع القمية ادلفرتية لعقارات التوظيف طبقا لl’IAS 40: 

  الاعرتاف حبقوق دخول ال سهم )أ و ادلخل حلقوق ادلخول للس نة املالية( للرشاكت حتت مس توىBRE يف املعايري املغربية ، يمت توزيع .

 رسوم ادلخول هذه عىل مدة العقد ؛

  يرادات ال جيار  بعد خصم الرسوم املس تحقة للمس تأ جرين،الاعرتاف اب 

  عادة توزيع هذه لغاء ال صول الثابتة دون القمية )تاكليف التأ سيس ، الرسوم اليت سيمت توزيعها عىل مدى عدة س نوات ، ...(. مت ا  ا 

خل( أ و خت ارشة من حقوق امللكية صم مبالرسوم عىل ال صول الثابتة امللموسة املعنية )رسوم الفائدة ، تاكليف اقتناء ال صول العقارية ، ا 

. الرسوم ال خرى اليت سيمت ختصيصها أ و ما شاهبها واليت 2016الفكرية يف حاةل التاكليف املرتبطة بزايدة رأ س املال ومعليات ادلمج. من 

 .2016ل تفي بتعريف ال صل قد مت حتميلها عىل الاحتياطيات أ و ال رابح لعام 

VIII.2.2.  تأ ثريIFRS 16 وIFRIC 23 

من خالل تسجيل التأ ثري الرتامكي للس نوات السابقة يف الاحتياطيات.  23، املعيار2019يناير  1، اعتباًرا من Aradei Capitalوعة طبقت مجم

"رضائب ادلخل" فامي يتعلق ابلعرتاف والقياس، عندما يكون هناك عدم تأ كد بشأ ن  12تطبيق أ حاكم املعيار احملاس يب ادلويل رمق  23يوحض املعيار 

 جلة رضيبة ادلخل. معا

 منذ تطبيقه: Aradei Capitalعىل احلساابت املوحدة لرشكة  23يوحض اجلدول أ دانه تأ ثري املعيار 
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 منذ تطبيقه: Aradei Capitalعىل احلساابت املوحدة لرشكة  23: تأ ثري املعيار 5اجلدول 

 2020 2019 مليون درمه

 7,925 1,116  23تأ ثري املعيار 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
 

 

ومجيع التفسريات ذات الصةل. يمت تطبيق هذا املعيار من قبل اجملموعة عىل مجيع عقود ال جيار  17حمل معيار احملاس بة ادلويل رمق  16حيل املعيار  

جيار متوييل.  المتويلية أ و ال جيارات التشغيلية املعاد تصنيفها كعقود ا 

VIII.2.3.  خريةنطاق  التوحيد للس نوات الثالثة ال 

 يشمل نطاق التوحيد مجيع الرشاكت اخلاضعة للس يطرة ، يف رشاكة أ و حتت تأ ثري كبري.

الس يطرة عندما تكون دلى الرشكة القدرة عىل توجيه الس ياسات املالية والتشغيلية للرشاكت التابعة من أ جل احلصول  Aradei Capitalمتارس 
 يفرتض هذا التحمك يف احلالت اليت متتكل فهيا اجملموعة ، بشلك مبارش أ و غري مبارش من خالل رشاكهتا التابعة ، أ كرث من عىل فوائد من أ نشطهتا.

 نصف حقوق التصويت. يمت توطيد هذه الرشاكت التابعة حسب طريقة ال دماج الاكمل.

فهيا نفوذًا كبريًا ابس تخدام طريقة حقوق امللكية ، واليت يفرتض أ ن تكون فهيا نس بة حقوق  Aradei Capitalيمت توطيد الرشاكت اليت متارس 
 .٪20التصويت اليت تزيد عن أ و تساوي 

 متثل نطاق التوحيد خالل الس نوات الثالث ال خرية كام ييل:

 نطاق التوحيد للس نوات الثالثة ال خرية

 الرشكة

 31/12/2020 املسامهون 31/12/2018

 الفائدة %
% 

 الس يطرة 

الطريقة 

)*( 
 الفائدة %

% 

 الس يطرة 

الطريقة 

)*( 
 الفائدة %

% 

 الس يطرة 

الطريقة 

)*( 

Aradei Capital 

SA 
دماج عام 100% 100% دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

دماج عام %100 %100 1كولف  دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

Golf II 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

دماج عام %100 %100 3كولف  دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

Cash & Carry 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

Centre K 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

Best Leisure 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

FCE JAD 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

FCE SAF 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCCB 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCD 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCF 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

ETAPEX 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCC FOUNTY 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCS 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCM 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SPI 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 
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BREG 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SMF 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SCCRC 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

DBCC 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا  دماج عام %100 %100 ا   ا 

SAND BAY NA NA NA 100% 100% دماج عام دماج عام %100 %100 ا   ا 

 املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
       

  )*( ال دماج العام، غري موطد، الوضع يف التوطيد 

 2018الرشاكت اليت تدخل يف التوطيد س نة 

DBCC  لتطوير مرشوع " 2018عبارة عن هيئة أ نشئت س نةSela Plazza Dar Bouazza وهو مرشوع مركز جامعي حيتوي عىل جزء "

 جتاري وجزء سكين.

 2019الرشاكت اليت تدخل يف التوطيد س نة 

Sand Bay  نشاؤها س نة نعاش العقاري. 2019عبارة هيئة مت ا  ىل ال   هتدف ا 

 2020الرشاكت اليت ندخل يف التوطيد س نة 

  ل يوجد
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VIII.2.4. ملخص احلساب املوطد 

 2020-2018املؤرشات الرئيس ية حلساب املنتجات والتاكليف املوطدة  ل رايض اكبيتال عىل املدة يبني اجلدول التايل اترخي 

 (2020-2018تطور حساابت النتيجة عىل الفرتة ) 64اجلدول

 20-19نس بة التفاوت  2020 19-18نس بة التفاوت  2019 2018. ب أ لف درمه مغريب

 %2.1- 263,633 %7.2 269,340 251,314 مداخيل ال جيار

 %0.0 - %0.0 - - حقوق ادلخول
 %59.2- 7,444 %2.0 18,230 17,878 مداخيل أ خرى

 %5.7- 271,077 %6.8 287,570 269,192 رمق املبيعات

 %11.8 (57,251) %10.1 (51,186) (46,511) التاكليف لالس تغالل
 %25.2 (39,894) %3.0 (31,861) (30,922) مشرتايت أ خرى وتاكليف خارجية

 %8.9 (19,218) %18.1 (17,646) (14,941) تاكليف املس تخدمني
 %40.5 (2,750) %45.2- (1,957) (3,571) الرضائب والرسومم وال داءات املامثةل

 %100.0 4,611 %90.5- 278 2,923 منتجات أ خرى و تاكليف الاس تغالل

 %9.5- 213,826 %6.2 236,384 222,680 الفائض ال جاميل لالس تغالل 
 %4.0- %79 %1.0- %82 %83 ابلنس بة املئوية من رمق املبيعات

 %388.0- (13,503) %1673.2- 4,688 (298) خمصصات أ و مسرتجعات لالس هتالاكت واخملصصات
 %0.6- (11,824) %55.4- (11,896) (26,664) منتجات أ خرى و تاكليف اس تثنائية

 %100,0-> (56,028) %65.3- 99,446 286,401 القمية العادةل لعقارات التوظيفتغيري 
 %100.0 24 %0.0 - - نتيجة تفويت ال صول

 %59.7- 132,494 %31.8- 328,621 482,119 نتيجة التشغيل
 %57.2- %49 %36.2- %114 %179 ابلنس بة املئوية من رمق املبيعات

 %6.8 (91,805) %48.0 (85,978) (58,111) ال جامليةلكفة الاس تدانة املالية 
 %24.2- 5,886 %34.6 7,764 5,770 منتجات التوظيف

 %9.9 (85,919) %49.4 (78,213) (52,342) لكفة الاس تدانة املالية

 %21.0- 21,075 %933.2 26,678 2,582 منتجات أ خرى و تاكليف مالية

 %75.6- 67,651 %35.9- 277,086 432,359 النتيجة اجلارية قبل الرضائب

 %21.0- (50,054) %21.7 (63,396) (52,107) الرضيبة عىل النتاجئ

نشطة املبقى علهيا  %91.8- 17,596 %43.8- 213,690 380,252 النتيجة الصافية لل 

 %0.0 - %0.0 - - نتيجة ال نشطة املوهجة للتخيل عهنا

 %91.8- 17,596 %43.8- 213,690 380,252 النتيجة الصافية للفرتة

 %91.3- %6 %47.3- %74 %141 ابلنس بة املئوية من رمق املبيعات

 %91.8- 17,596 %43.8- 213,690 380,252 حصة ماليك الرشكة ال م -النتيجة الصافية 

 %0.0 - %0.0 - - مساهامت ل تفيض للس يطرة -النتيجة الصافية 

 %91.8- 17,596 %43.8- 213,690 380,252 النتيجة الصافية ال جاملية

      املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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VIII.2.5. احلصيةل املوطدة 

 2020-2018يبني اجلدول التايل اترخي املؤرشات الرئيس ية للحصيةل املوطدة جملموعة أ رايض اكبيتال عىل الفرتة 

 (2020-2018اكبيتال عىل الفرتة ): تطور حساابت احلصيةل املوطدة ل رايض 7اجلدول 

 2019 2018 ال صول )بأ لف ادلرامه(

نس بة 

 التفاوت 

18-19 

2020 

نس بة 

 التفاوت 

19-20 

 %1.4- 7,580 %100.0 7,684 970 أ صول اثبتة ملموسة أ خرى

 العقارات ال ستامثرية
4,325,98

0 

5,064,86

5 
17.1% 

5,200,32

2 
2.7% 

 %14.2- 19,437 %3.1- 22,651 23,369 أ صول اثبتة ملموسة أ خرى

 %4.6 5,942 %2.2- 5,682 5,808 ال صول املالية ال خرى
 %3.4 4,545 %40.5- 4,397 7,387 ال صول -الرضائب املؤجةل

 مجموع ال صول غري اجلارية
4,363,51

3 

5,105,27

9 
17.0% 

5,237,82

6 
2.6% 

      

 %72.6 90,061 %4.9 52,182 49,722 اخملزوانت اجلارية
 %6.8- 132,771 %10.0 142,383 129,423 الزبناء

 %98.8 14,644 %45.1- 7,367 13,425 حقوق رضائب عىل الرشاكت
 %11.8 292,107 %37.1 261,317 190,633 ال صول ال خرى

 %100.0 664,722 %78.6- 124,536 580,700 اخلزينة وما يعادلها

 %39.0- 587,785 963,902 مجموع ال صول اجلارية
1,194,30

4 
100.0% 

            

 مجموع ال صول 
5,327,41

6 

5,693,06

5 
6.86% 

6,432,13

0 
12.98% 

      

 2,019 2,018 اخلصوم )بأ لف ادلرامه(

نس بة 

 التفاوت 

18-19 

2020 

نس بة 

 التفاوت 

19-20 

 %0.0 811,274 811,274 رأ س املال
1,064,57

8 
31.2% 

 %0.0 541,111 541,111 املالاملاكفأ ت املرتبطة برأ س 
1,036,19

1 
91.5% 

 الاحتياطات
1,441,37

2 

1,753,16

3 
21.6% 

1,897,29

2 
8.2% 

 %100.0- - %0.0 104,803 104,803 الاحتياط اخلاص

 %91.8- 17,596 %43.8- 213,690 380,252 نتيجة الس نة املالية

 رساميل ذاتية للمجموعة
3,278,81

2 

3,424,04

1 
4.4% 

4,015,65

7 
17.3% 
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 %0.0   %0.0 - - فوائد مرصودة ملساهامت ل ختول الس يطرة

 رساميل ذاتية 
3,278,81

2 

3,424,04

1 
4.4% 

4,015,65

7 
17.3% 

      

 ديون مالية غري جارية
1,349,09

9 

1,487,42

9 
10.3% 

1,409,36

0 
-5.2% 

 %0.0 2,614 %0.0 2,614 2,614 ديون مالية غري جارية

 %7.0 88,394 %45.7 82,606 56,715 أ خرى غري جاريةخصوم 
 %29.6 104,409 %61.7 80,587 49,829 الرضائب املؤجةل

 مجموع ال صول غري اجلارية
1,458,25

7 

1,653,23

6 
13.4% 

1,604,77

8 
-2.9% 

      
 %100.0 393,580 %40.6- 184,614 310,687 ديون مالية حصة جارية

 %62.1- 1,194 %14.0- 3,149 3,662 الرشاكتديون الرضائب عىل 
 %16.9- 199,533 %117.5 240,188 110,447 املزودون

 %0.4- 19,718 %71.8 19,803 11,530 خمصصات حصة جارية
 %17.6 197,672 %9.1 168,035 154,020 خصوم أ خرى جارية

 %0.0 0 %0.0 0 - خصوم مرتبطة ابل نشطة املتخىل عهنا

 %31.8 811,696 %4.3 615,788 590,347 جاريةخصوم أ خرى 

            

 مجموع اخلصوم
2,048,60

4 

2,269,02

4 
10.8% 

2,416,47

4 
6.5% 

            

 مجموع اخلصوم والرساميل اذلاتية
5,327,41

6 

5,693,06

5 
6.86% 

6,432,13

0 
12.98% 

      املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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IX. الس نوية نصف احلساابت  

IX.1. أ برز ال حداث 

  اقتناء اسرتاتيجي ل سهمOPCI CLEO PIERRE SPI-RFA 

" CLEO PIERRE SPI-RFAعىل أ سهم " Aradei Capital( اس تحواذ 1:  021مارس  19مت التوقيع عىل معلية بوهجني بتارخي  

ىل رأ س مال  BMCI( دخول 2مليون درمه ؛ ) 557مببل  يقارب   بأ قل من ٪ بقليل. Aradei Capitalا 

 

ىل  103تتكون احملفظة من  جيار طويةل ال جل بقمية  BMCIفرعًا مرصفيًا مؤجًرا ا   مليون درمه. 620مبوجب عقود ا 

ضافية تبل  حوايل  دارة مبيعات ا  ىل ا  من جحم مبيعات  ٪ 15، أ ي مسامهة +  2021مليون درمه يف عام  50س يؤدي هذا الاس تحواذ ا 

 الرشكة العقارية.

  داري للرشكة العقارية "اس مترار العمل يف أ ول " الواقع عىل أ طراف منطقة س يدي معروف التجارية. سيتأ لف هذا PRISMمبىن ا 

مرت مربع من احملالت التجارية و طابقيت  1000مرت مربع من املساحات املكتبية و  6000، من 2021عام  هنايةاملبىن، املقرر تسلميه يف 

 حتت أ رضيني ملواقف الس يارات.

 

 يف توسعة س يال بالزا الرابط مبساحة أ رض  اس مترار العملGLA 2300  2021واملقرر افتتاهحا يف النصف الثاين من عام  2م. 

 

  يف الربع ال ول من مس تواها العام املايض مقارنة بنفس  ٪88تأ كيد اس تئناف الرتدد عىل مراكز التسوق واجملمعات التجارية اليت بلغت

 .4الفرتة 

 

 بقاء عىل حظر التجول املفروض يف متديد التدابري التقييدية الساعة  املتعلقة ابلس ياق الصحي اليت تؤثر عىل نشاط ال صول التجارية مع ال 

 مساًء للمتاجر واملطامع.  8

IX.2. املؤرشات الفصلية 

  ة انجتة ، ويه زايد 2020مرت مربع يف هناية عام  346000مقابل  2021مرت مربع يف هناية مارس  377000بلغت  من حمفظة العقارات

 مرت مربع. 28000بشلك رئييس عن الاس تحواذ عىل حمفظة فرع البنك اليت تبل  مساحهتا 

 

  ىل  2020يف هناية عام  ٪93ارتفع معدل ال شغال من ، ل س امي بعد دمج فروع البنوك املؤجرة ابلاكمل  2021يف هناية مارس  ٪95.3ا 

ىل   . BMCIا 

                                                
 مع إغالق الشركات غير األساسية  2020مارس  18باألزمة الصحية اعتباًرا من  2020تأثر الربع األول من عام  4
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IX.3. رمق املعامالت 

 دة لرشكة بلغت قمية املعامالت املوطAradei Capital  يف نفس الفرتة  80.208مليون درمه مقابل  96.0 2021للربع الثالث من عام

 OPCI CLEO PIERRE. يفرس هذا التغيري بشلك أ سايس من خالل الاس تحواذ عىل أ سهم %19.7من العام السابق، ابرتفاع 

SPI-RFA  وكذكل من خالل تأ ثري افتتاحSela Park Témara  وSela Park Agadir  عىل التوايل. 2020يف سبمترب وأ كتوبر 

  أ ي ابرتفاع  2020مليون درمه يف الربع ال ول من  20.6مقارنة ب  2021مليون درمه يف الربع ال ول من  31.7بل  رمق املبيعات ال جاميل

 ابملائة.  22.7نسبته 

 نس بة التفاوت  2021الفصل ال ول من  2020الفصل ال ول من  ب مليون درمه مغريب

 IFRS 80.2 96.0 19.7%رمق املعامالت املوطد حسب معايري 

 %53.7 31.7 20.6 رمق املعامالت الاجامتعي 

    املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م
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IX.4. الاستامثرات 

 OPCI CLEO PIERREيف  Aradei Capitalبشلك أ سايس الاس تحواذ عىل حصة  2021تشمل الاستامثرات يف الربع ال ول من عام 

SPI-RFA  مليون درمه تقريًبا. 557مقابل 

 نس بة التفاوت  2021الفصل ال ول من  2020الفصل ال ول من  ب مليون درمه مغريب

 %100.0 591.9 74.0 الاستامثرات

    املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

IX.5. ديون 

 نس بة التفاوت  31/03/2021 31/12/2020 ب مليون درمه مغريب

صدار س ندات   %0.0 514.3 514.3 ا 

 %30.0 1,466.3 1,128.1 ديون وقروض أ خرى
 %76.9- 30.0 130.0 أ وراق اخلزينة

 %13.4 2,010.6 1,772.4 ادلين العام

    املصدر: أ رايض اكبيتال ش.م

IX.6.  نطاق التوطيد 

 Aradeiلرشكة  ٪100، ويه رشكة اتبعة بنس بة CLEO PIERRE SPI-RFAيف  OPCIعىل مجيع أ سهم  2021مارس  19الاس تحواذ يف 

Capital. 
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 عوامل اخملاطر

 

X. : اخملاطر املتصةل ابملصدر 

X.1. اخملاطر العامة 

X.1.1. اخملاطر ابملتعلقة ابحمليط الاقتصادي 

ل جيار. بغية تنويع عرضها العقاري، اابلنظر لعملها يف قطاع التوزيع، يرتبط نشاط أ رايض اكبيتال ابلظرفية املاكرو اقتصادية والوضعية املالية لرشاكت 

 تعمزم أ رايض اكبيتال الاستامثر يف تطوير فئات جديدة من ال صول ل س امي العقار املهين والسكين والصناعي,

X.1.2. :اخملاطر التنافس ية 

امتم الفاعلني الوطنيني ا جيلب اهيعترب سوق العقار ال جياري املهين قطاها للنشاط الرأ ساميل واذلي ل يعرض حواجز تنظميية تعوق دخول السوق مم

جلغرايف ا وادلوليني. غري أ ن قدوم فاعلني جدد يف قطاع العقار ال جياري املهين ليس هل تأ ثري ملحوظ عىل مداخيل أ رايض اكبيتال مع مراعاة التنوع

 ل صولها.

X.1.3. اخملاطر املتعلقة ابرتفاع لكفة العقار 

 ق احلرضية توهجا متت معاينته منذ عدة س نوات بفعل الضغط املامرس عىل العرض يعترب املنحى التصاعدي لسعر العقار يف املناط

  نالعقاري بفعل طلب يف تطور مس متر، وذكل ارتباطا ابلمنو ادلميوغرايف. بيد أ ن تشكيل أ سعار ال جيار تأ خذ بعني الاعتبار لكفة العقار. م

طار اسرتاتيجيهتا التمنوية، سرتكز أ رايض اك   بيتال عىل تطوير احتياطها العقاري وحتسني أ صولها التشغيلية. ومنانحية أ خرى ويف ا 

 الطبيعي تتبع لكفة العقار ليشلك موضوع توجيه صارم بغية حتديد أ جود فرص الاستامثر.

X.1.4. اخملاطر البيئية 

ىل خمتلف القوانني التنظميية املعمول هبا يف جمال البيئة والسالمة. وتعترب أ    ال ملزمة تعاقداي رايض اكبيتخضع نشاط أ رايض اكبيتال ا 

الامتثال لبعض  Aradei Capitalابحرتام بعض الواجبات احملددة من طرف البنك ال ورويب عىل مس توى التفاق. كام طلب كذكل من 

 . PICو LabelVieالالمزامات احملددة يف اتفاقية الاستامثر املوقعة ما بني 

طار معل التفاقية املوقعة بني  I.2.8، و ""PICو  LabelVieعة بني اتفاقية الاستامثر املوق I.2.7)انظر القسم " والبنك  Aradei Capitalا 

منية" حتت العنوان  ورويب ل عادة ال عامر والت  ".(Aradei Capital"العرض العام لرشكة  Iال 

 وميكن ل رايض اكبيتال أ ن تثري 

 ات والتحمك هبامسؤوليهتا القانونية يف حال تقصري يف واجب مراقبة التجهزي 

 وميكن أ ن تؤثر هذه املسؤولية القانونية سلبا عىل نشاطها وأ فاقها وصورهتا. وللحد من هذه اخملاطر، تعمتد أ رايض اكبيتال عىل س ياسة 

جناز معليات تشخيص، وعند الاقتضاء، أ شغال للمطابقة مع املعايري البيئية ملنشأ هتا.  وقائية تمتثل يف ا 

X.1.5.  مييةاخملاطر القانونية وال  تنظ

 جيب عىل أ رايض اكبيتال التقيد ابلعديد من القوانني التنظميية يف جمالت خمتلفة، ل س امي التعمري والبناء وترخيصات الاس تغالل وحفظ 

يدار وقانون الرشاكت والقانون الرضييب ل س امي من خالل املقتضيات اجلاري هبا العمل. وميكن أ ن   الصحة والسالمة والبيئة وقانون ال 

 40
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ىل تكييف نشاطها وأ صولها واسرتاتيجيهتا، مما قد يؤثر عىل قمية أ صولها   تؤدي التغريات يف ال طار التنظميي بأ رايض اكبيتال ا 

ىل تباطؤ وتريهتا، بل حىت احليلوةل دون تطور بعض مشاريعها الاستامثرية.  ووضعيهتا املالية أ و نتاجئها ويرفع من تاكليفها أ و يفيض ا 

X.2. ةاخملاطر اخلاص 

X.2.1. خماطر التبعية جملموعة لبيل يف وبيست فينانس يري ش.م 

)بعد زايديت رأ س املال اللتني  LabelVieجملموعة  ٪43.8رشكة مملوكة بنس بة  Aradei Capital SA، أ صبحت 31/12/2020اعتباًرا من 

جاميل املساحة  ٪52اكت التابعة لها، ، من خالل الرش LabelVieوالاكتتاب العام ال ويل(. متثل  GEPFو  REIM Internationalنفذهتام  من ا 

 . 2020يف هناية عام  Aradei Capitalالتجارية لرشكة 

 ٪51.3، واليت بدورها مملوكة بنس بة  LabelVieجملموعة  ٪43.8يه رشكة مملوكة بنس بة  Aradei Capital SA،  31/12/2020اعتباًرا من 

 .٪50.6بنس بة  Best Financière، التابعة جملموعة  Retail Holdingلرشكة 

من  57من املساحة التجارية ال جاملية ل رايض اكبيتال. (%69، ومتثل مجموعة بيست فينانس يري، من خالل رشاكهتا التابعة %31/12/2020بتارخي 

 املساحة 

 حتت عالمةبرجر كين   GFFSمن املساحة التجارية ال جاملية حتتلها فريجني ورشكة  7,3التجارية ال جاملية حتتلها لبيل يف و %

 ورشكة مود و نيانس حتت عالمة كيايب. 

 ويندرج تركزي مداخيل أ رايض اكبيتال حول مجموعة بيست فينانس يري اليت تعمل يف عدة جمالت ومهنا قطاع التوزيع مضن املعايري 

 ردة من املس تأ جرين العاملني يف قطاع اليت ميكن معاينهتا يف اخلارج عىل مس توى رشاكت عقارية مماثةل حيث حصة املداخيل الوا

 التوزيع واملطامع الرسيعة متثل نس بة هممة من املداخيل ال جاملية. 

X.2.2. اخملاطر املرتبطة بأ سعار الفائدة 

ذا افرتضنا ارتفاع أ سعار الفائدة عىل ا  يون دلميكن للمخاطر املتعلقة بتطور أ سعار الفائدة أ ن تؤثر عىل لكفة خدمة ادلين. من انحية أ خرى، ا 

 املس تقبلية، س تقوم أ رايض اكبيتال بتقومي نس بة الرمسةل اليت تس تخدم لتمثني أ صولها اليت س تقوم برشاءها أ و متويلها عن طريق ادليون.

ىل زايدة يف تلكفة المتويل. ىل تغيري يف أ سعار الفائدة ، مما قد يؤدي ا   قد تؤدي التغيريات يف سعر الفائدة الرئييس لبنك املغرب ا 

اس تخدام القروض ذات ال سعار املتغرية، واليت ختضع ابلتايل لتقلبات صعودية وهابطة يف أ سعار  Aradei Capitalويل استامثراهتا ، ميكن لـ لمت

 الفائدة.

X.2.3. منية ورويب ل عادة ال عامر والت  اخملاطر املرتبطة ابحرتام الواجبات التعاقدية للبنك ال 

، احلاكمة وحقوق املعلومة. كام يطلب ESG، ول س امي فامي يتعلق بس ياسة PICاخملاطر املتعلقة ابلمتثال لاللمزامات التعاقدية للبنكر ال ورويب و 

عادة ال عامر والتمنية فامي يتعلق ابل جراءات ادلاخل  Aradei Capitalأ يضا من  ة والاحتيال يالامتثال لاللمزامات التعاقدية للبنك ال ورويب ل 

 والفساد والتصالت املالية. 

طار معل التفاقية املوقعة بني  I.2.8، و ""PICو  LabelVieاتفاقية الاستامثر املوقعة بني  I.2.7)انظر القسم " والبنك  Aradei Capitalا 

منية" حتت العنوان  ورويب ل عادة ال عامر والت  ".(Aradei Capital"العرض العام لرشكة  Iال 
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X.2.4. نشاء املس تأ جر لنشاط جتاريا  خملاطر املتعلقة اب 

 وما يلهيا من القانون التجاري "مبال منقول معنوي يشمل مجيع ال موال املنقوةل  79يمت تعريف ال صل التجاري من خالل املادة 

مس  اخملصصة ملامرسة نشاط جتارى أ و عدة أ نشطة جتارية. "ويشمل أ يضا لك ال موال ال خرى الرضورية لس تغالل  ال صل اكل 

 التجاري والشعار واحلق يف الكراء وال اثث التجاري والبضائع واملعدات وال دوات وبراءات ال خرتاع والرخص وعالمات الصنع 

 والتجارة واخلدمة والرسوم والامنذج الصناعية وبصفة عامة لك حقوق امللكية الصناعية أ و ال دبية أ و الفنية امللحقة ابل صل. 

ل بعد انتفاع متتال ملدة س نتني. ل ميكن لل  نشاء أ صل جتاري ا   مس تأ جر املطالبة اب 

خالء املس تأ جر بعد اس تغالهل ل كرث من عامني، فسوف يُطلب منه تعويض هذا ال خري مقابل مبل  عىل النحو احملد يف  ديف حاةل رغبة املؤجر يف ا 

اليت سجل التجاري اذلي مت ال عالن عنه يف الامنذج الرضيبية ال ربعة ال خرية و قانون عقود ال جيار التجارية وحيدد بشلك خاص عىل أ ساس قمية ال 

لهيا ، من بني أ ش ياء أ خرى، تاكليف النقل، ومصاريف أ عامل التجديد.  تنضاف ا 

فراغ يف احلالت التالية: فراغ املس تأ جر من دون أ ن يتعني عليه أ داء تعويض لال   ميكن للامكل ا 

  ذا أ ثبت دافعا خطريا ومرش  وعا جتاه املس تأ جر،ا 

 ،ذا أ ثبت ابن البناية وجب هدهما ل س باب جتعل مهنا سكنا غري لئق بشهادة السلطات اخملتصة  ا 

 .ذا أ راد اسرتجاع املكل ليشغهل بنفسه  ا 

فراغ املس تأ جر سوى يف حاةل نزاع بيهنام (عدم دفع ال جيار، عدم احرتام مقتضيات عقد ال جيار...( ل أ ن الرشكة ال تعمزم ا   يف هذه . وا 

ثبات دافع خطري ومرشوع جتاه املس تأ جر وابن ليس هل احلق يف أ ي تعويض.   احلاةل، سيمت اتباع مسطرة قضائية من أ جل ا 

X.2.5. اخملاطر القطاعية 

عرض أ رايض اكبيتال تتعمل أ رايض اكبيتال يف قطاع العقارات الثاليث، ل س امي املراكز التجارية املوزعة عىل مجموع الرتاب املغريب. و يف هذا الصدد، ت 

جياراهتا. من احملمتل أ ن يكون لهذه التقلبات تأ ثري كبري  جيايب أ و سليب  -خملاطر تفاوت ال صول غري املنقوةل وا   أ عاملها ونتاجئها ومالءهتا وأ فاق عىل -ا 

 تطورها.

X.2.6. اخملاطر املتعلقة بتقلبات سور العقار 

 طلب عىل احملالت التجارية من طرف املستمثرين العقاريني وفضال عن ترتبط قمية خربة ال صل برشوط التوازن بني العرض وال

 احمليط ال قتصادي عامة، يعترب توفر ال صول العقارية احلديثة ومس توى نس بة الفائدة وسهوةل منح القروض عوامل أ ساس ية لهذه السوق 

 مس تقةل عن أ رايض اكبيتال واليت يتعذر توقع تطورها بسهوةل.

 مت امتكل ال صول يف أ فق طويل ال مد ويمت تمثيهنا مضن احلساابت بلكفهتا الصافية من الاس هتالاكت. ول يكون لتغريات من انحية أ خرى، ي

  القمية أ ي تأ ثري مبارش عىل النتاجئ. بيد أ هنا تؤثر عىل صايف ال صول املعادة التقيمي. وميكن لتغريات تقيمي اأ لصول العقارية أ ن تؤثر

طار احلساابت الصادرة وفق املعايري ادلولية ل عداد التقارير املالية وخباصة نتيجة التشغيل ابل جياب أ و ابلسلب   عىل مردودية الرشكة يف ا 

 اليت تتضمن تغيري القمية الصحيحة لعقارات التوظيف.

X.2.7. اخملاطر املتعلقة بتقلبات ال جيار 

خالؤها. يف هعند انهتاء عقود ال جيار احلالية، واليت رمبا يمت جتديدها، ختضع  ذا السوق اجملموعة لتقلبات سوق ال جيار لنقل أ ماكن العمل اليت مت ا 

الت، حلالتنافيس ، تؤثر ظروف الاقتصاد اللكي، وخاصة تطور النشاط التجاري، عىل املدة الالزمة لالنتقال وعىل سعره )قمية ال جيار(. يف بعض ا

ىل ف ىل الطلب ا   رتة شغور ممتدة لل صول.قد يؤدي التكييف احملمتل للمباين ا 



  المعلومات ملف ملخص -أراضي كابيتال 

X.2.8. اخملاطر املتعلقة ابلبناء بصفة مدير الورش 

طار خمطط تمنيهتا، تعمزم أ رايض اكبيتال تنفيذ مشاريع بناء عامرات وس تلجأ  يف هذا الصدد ملتعهدين من أ جل بناء مشاريعها. وس تقوم  عداد اب  يف ا 

بداء الاهامتم دفاتر حتمالت توحض جودة اخلدمات الالزمة وكذا أ جال ال جناز اليت   س تعرضها يف طلبات العروض أ و ا 

ماكنياهتا التقنية ومراجعها مضن مشاريع مماثةل.  دلى مقاولت ختتارها مس بقا أ و مقاولت رشيكة، بناء عىل ا 

 امني اذلين عبيد انه وبغية التخفيف من اخملاطر املتعلقة ابلبناء بصفهتا صاحب املرشوع، نسجت أ رايض اكبيتال ش بكة من املتعاقدين ال

جناز هذه املشاريع وفق أ جود معايري املهنة ماكنيات برشية وتقنية من أ جل ا   دلهيم ا 

X.2.9. خماطر الطرف املقابل 

 خماطر الزبون

ىل خماطر ائامتن   من خالل امتالكها حملفظة زبناء تركز عىل الرشاكت التابعة جملموعة بيست فينانس يري، تتعرض أ رايض اكبيتال ا 

 تأ خري يف ال داء اليت ال ميكن اس تثناؤها. الزبون و ختلف او

 ويمت تقيمي مالءة الزبناء عند التوقيع عىل عقود ال جيار من طرف ال دارة العامة أ لرايض اكبيتال بناء عىل اترخي أ داءاهتا ابلنس بة 

 للزبناء السابقني و حتليل املالءة ابلنس بة للزبناء اجلدد.

 ن الزبناء موضوع تتبع منتظم من طرف تدبري ال صول ل رايض اكبيتال.وخالل فرتة ال جيار، تشلك خماطر ائامت

 خماطر الطرف املقابل البنيك

جراء املعامالت املالية، واليت تتكون أ ساًسا من القروض املرصفية والاستامثرات قصرية ومتوسطة ال جل والسحب قصري ال جل عىل أ سا  سيمت ا 

 لرئيس ية.ائامتن، مع املؤسسات املالية املغربية ا

ميكن لتقصري طرف واحد أ و عدة أ طراف أ ن يؤثر بشلك كبري عىل س يوةل اجملموعة. ومع ذكل ، ل يوجد طرف بنيك يركز عىل أ كرث من ثلث 

 املوارد املالية أ و ال دوات املش تقة اليت قد تس تخدهما اجملموعة.

 خماطر الطرف املقابل للضامن

 SAHAMخملاطر يضمن املباين املس تخدمة يف ال عامل التجارية مجليع أ صولها، مع رشكة يف تأ مني متعدد ا Aradei Capitalاكتتبت 

ASSURANCE. 

 يمت حتديد احلدود التعاقدية للتعويضات حسب ال صول، وفقا لقمية املباين.

 .مجيع خماطر ال وراش"يمت التأ مني عىل أ عامل ال نشاء والتجديد، عىل أ ساس لك حاةل عىل حدة، من خالل بوليصات التأ مني من نوع "

دارة ال صول.  يمت التتبع ادلوري للتأ مينات والعالوات من قبل ا 

X.2.10. خماطر الس يوةل املالية 

 اخملاطر املرتبطة ابدليون

ىل غاية ممت س نة  ىل اس تدانة بنكية من أ جل متويل جزء من منوها. من انحية أ خرى وا  ىل اللجوء ا   ، 2020تروم اسرتاتيجية أ رايض اكبيتال ا 

 . 28 اجملموعة حاليا يف وضعية أ قل من املديونية حيث تبل  نس بة ال قراض%تعترب
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طار متويل مرشوعها التمنوي من أ جل حتسني مردودية رؤوس ال موال. وتمت د  اسة ر وبغية حتسني مردودية رساميلها، تلجأ  اجملموعة لالس تدانة يف ا 

لزاميةاحتياجات ورشوط المتويل عند لك معلية رشاء. وال مر ذاته اب  ".لنس بة لتتبع الواجبات التعاقدية املتعلقة ابدلين املوجود " البنود ال 

 اخملاطر املرتبطة ابدلين

بطاء معلية تطوير  ىل ا  ىل أ سواق البنوك و/أ و أ سواق رأ س املال ا   .Aradei Capitalوأ يًضا ، قد يؤدي التقييد الكبري وادلامئ لرشوط الولوج ا 

ىل القروض اب  لنس بة للموارد البنكية ابحرتام عدة نسب مالية تتعلق أ ساسا ببنية احلصيةل وقدرة النشاط عىل تغطية تاكليف ويرتبط الولوج ا 

 ديهنا. يمت تبلي  هذه النسب ملؤسسات االئامتن طبقا لللمزامات التعاقدية.

X.2.11. خماطر الفراغ 

ىل  7أ صل من مضهنا  29تضم أ رايض اكبيتال  أ صال(  14.% وفامي يتعلق ابملراكز التجارية وال روقة )100أ صول مس تقةل بنس بة اش تغال تصل ا 

ىل   ابملائة. 81تصل أ دىن نس بة اش تغال ا 

 وتمت مراعاة خماطر الفراغ عىل مس توى خمطط التمنية املرتكز عىل فرضيات جد 

دارة التجارة ل  ىل تنويع حمفظة املس تأ جرين احملمتلني Partners Reimحمافظة. عالوة عىل ذكل، هتدف ا   ، مع مراعاة قطاعات النشاط ا 

 وشهرة العالمة واملالءة.

X.2.12. اخملاطر املتعلقة بعيوب العقود 

جيارات الرشكة  طار نشاطها، ترتبط الرشكة جتاه رشاكهئا واملس تأ جرين بعقود. وحىت تكون مجيع املستندات اليت تؤطر معامالت ا   يف ا 

 دات ة، يتوفر مسري أ صول أ رايض اكبيتال عىل قسم قانوين يتأ كد من أ ن املستنموثوق هبا وحتييد اخملاطر املتعلقة هبذه الواثئق القانوني

 القانونية حتافظ عىل مصاحل الرشكة وأ هنا مطابقة للقوانني اجلاري هبا العمل. من انحية أ خرى، تلجأ  الرشكة بشلك منتظم ملاكتب خربة 

رشادها من أ جل الوقاية من هذه اخملاط  ر.قانونية رائدة ملواكبهتا وا 

X.2.13. اخلطر املرتبط ببنية املسامهني 

. من Aradei Capital SAمن رأ س املال وحقوق التصويت لرشكة  %51.7عىل  Best Financière، حصلت مجموعة 31/12/2020بتارخي 

 احملمتل أ ن يكون لها تأ ثري كبري عىل اجامتعات املسامهني العامة مما يسمح لها ابعامتد أ و رفض القرارات املقرتحة.

X.2.14. شخاص املرتبطة اخملاطر  الرئيس يني ابل 

س ناد مت ىل Aradei Capital لرشكة التنفيذي والرئيس ال دارة جملس رئيس منصب ا   يف .الرشكة تطوير يف سامه اذلي ، بنديفا نوفل الس يد ا 

.املغادرة حاةل يف للرشكة التنفيذي والرئيس ال دارة جملس رئيس عىل الاعامتد خلطر الرشكة تتعرض ، املوقف هذا مواهجة
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XI. عوامل اخلطر املرتبطة بأ وراق اخلزينة 

 اخملاطر الاكمنة يف الاستامثر يف أ وراق اخلزينة: 

 :ديون غري مشفوعة بضامانت تسديد. وابلتايل ، خيضع أ ي مستمثر ورقات اخلزينة موضوع هذا امللف يه س ندات  خطر العيب

 ، Aradei Capitalخلطر عدم السداد يف حاةل تقصري 

  خماطر الس يوةل: وجود سوق اثنوي نشط لتداولTCN   ،مضمون، فقد يتعرض املستمثر خلطر الاحتفاظ بأ وراق مالية غري سائةل

 واليت ل ميكن بيعها برسعة دون أ ن يكون لها أ ي تأ ثري رئييس عىل السعر؛

 :بشلك عام، تؤثر الزايدة يف أ سعار الفائدة سلًبا عىل قمية س ندات ادلين، وخاصًة  خطر السعرTCN ؛ 

 أ ن تؤثر عىل عودة حاميل  ميكن للتغريات يف معدلت التضخمTCN (1 ذا اكن التغري يف التضخم يتجاوز عائد احملتفظ به  TCN( ا 

ن زايدة يف أ سعار الفائدة سوف يقلل من قمية 2و )  احملتفظ هبا.  TCN( يف حاةل حدوث تعديل يف أ سعار الفائدة. وابلتايل ، فا 

 :وع هذا امي ييل أ ن يصدر ديوان أ خرى لها نفس مرتبة أ وراق اخلزينة موضميكن ل رايض اكبيتال ف اخملاطر املرتبطة ابدليون ال ضافية

البيان أ و تفوقها. وتأ يت مثل هذه ال صدارات لتخفض املبل  القابل لالسرتداد من طرف حاميل هذه الس ندات يف حاةل تصفية الرشكة 

 املصدرة.
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