
رشكة »األشغال العامة للبناء بالدار البيضاء« )TGCC( تحصل عىل تأشرية 
إدراجها يف البورصة من الهيئة املغربية لسوق الرساميل

بيان صحفي

الــدار البيضاء، يوم 19 نونرب 2021،

حصلــت رشكــة »األشــغال العامــة للبنــاء بالــدار البيضــاء« )TGCC SA(، اليــوم 19 نونــرب 2021، عــى تأشــرة الهيئــة املغربيــة 

لســوق الرســاميل تحــت عــدد VI/EM/031/2021، وذلــك قصــد إدراجهــا يف بورصــة الــدار البيضــاء.

وســيتم إدراج أســهم رشكــة )TGCC( يف البورصــة عــرب عمليــة العــرض العــام األويل بقيمــة 600 مليــون درهــم، منهــا 300 مليــون 

ــال  ــا كابت ــة االســتثامرية »ميديتراني ــذي تســره الرشك ــدوق االســتثامر )MCIIC(، ال ــع جــزيئ لحصــة صن درهــم ناتجــة عــن بي

بارتــرز«)MCP(، و300 مليــون درهــم عــن طريــق الزيــادة يف رأســامل الرشكــة بهــدف مواكبــة مخططهــا التنمــوي.

تعمــل رشكــة TGCC منــذ إنشــائها قبــل 30 عامــا يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة، حيــث أنجــزت العديــد مــن املنشــآت 

ــياحية،  ــات س ــكنية، ومنتجع ــة وس ــراج إداري ــامرات وأب ــة، وع ــب رياضي ــار، ومالع ــات قط ــارات، ومحط ــا مط ــن بينه ــربى م الك

وبنيــات تحتيــة استشــفائية، ومركبــات عقاريــة مندمجــة، وكذلــك مبــاين صناعيــة. وميتــد نشــاط TGCC خــارج حــدود املغــرب، 

ــا جنــوب الصحــراء، وعــى الخصــوص بالكــوت ديفــوار والســنغال والغابــون. إىل إفريقي

ت عليه الهيئة املغربية لســوق الرســاميل من الوثائق التالية: ويتكون منشــور العملية الذي أرَشَّ

بيان العملية الخاص بإدراج أســهم TGCC يف البورصة؛  •

الوثيقة املرجعية املتعلقة بالســنة املالية 2020 والنصف األول من الســنة املالية 2021.  •

https://www.tgcc.ma : عى الرابط التايل TGCC وميكــن الحصــول عى موجز لهذا املنشــور من موقع

ومتتــد الفــرة املخصصــة لالكتتــاب يف هــذه العمليــة مــن 29 نونــرب 2021 إىل 03 دجنــرب 2021 عــى الســاعة 15:30 )مــع إحتســاب 

ــوم األول واألخر(. الي

وُحدد ســعر األســهم املعروضة يف إطار هذه العملية يف مبلغ 136 درهم للســهم الواحد. 

وميكــن رشاء أســهم )TGCC SA( يف جميــع الــوكاالت البنكيــة ورشكات البورصــة أعضــاء نقابــة التوظيــف. كــام ميكــن الحصــول 

ــط  ــى الرواب ــف ع ــة تكالي ــدون أي ــاميل ب ــوق الرس ــة لس ــة املغربي ــه الهيئ ــذي أرّشت علي ــة ال ــور العملي ــن منش ــخة م ــى نس ع

ــة : التالي

http://www.ammc.ma : موقع الهيئة املغربية لســوق الرســاميل  •

 http://www.casablanca-bourse.com  : موقــع بورصة الدار البيضاء  •

https://www.tgcc.ma : »موقع رشكة »األشــغال العامة للبناء بالدار البيضاء  •

وتتوىل  CFG Bank Corporate Finance مهمة التنســيق الشــامل لهذه العملية.

لإلتصال الصحفي :
Arietis Advisory & Consulting

امٕيان أوجغى
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