
الـتــقـريـــر
الــســنـــوي

طـمـوحــات قــاريـة

20
18



ــرس الـفــهـ

ميالد طموح

بورصة الدار البيضاء تأخذ بعدا جديدا

عودة إىل سنة 2018: حقائق وأرقام

من الطموح إىل املنجزات

التنظيم

السوق يف 2018

النتائج املالية

روابط مفيدة

4

6

8

18

30

36

46

64



كـلــمـة
رئــيـس مـجــلـس اإلدارة

مـيـالد طـمـوح

رؤوس  لسوق  بالنسبة  أساسية  محطة   2018 سنة  تعترب 

األموال املغربية. أوالً من خالل إنشاء لجنة أسواق رؤوس 

األموال تحت رئاسة وزير االقتصاد واملالية، وهو دليل عىل 

اإلرادة التي تحذو السلطات العمومية للرشوع يف تطوير 

طريق  خارطة  وضع  خالل  من  وثانيا  وتنميته.  السوق 

لبورصة الدارالبيضاء تحت عنوان: "طموح 2021". وهي 

للسوق حتى تكون يف مستوى  العريضة  الخطوط  ترسم 

التطلعات االقتصادية للمغرب.

ولهذا السبب، فإن "طموح 2021"  ليست مجرد خارطة 

طريق لبورصة الدار البيضاء بل هي أيًضا خارطة للمركز 

املايل. فهي تطمح إىل إعطاء دفعة جديدة لسوق رؤوس 

األموال واملساهمة يف بناء مركز مايل أكرث جاذبية.

لقد تطلب وضع "طموح 2021" إرشاك  جميع األطراف 

أن تكون  بغية تحقيق هدف واحد هو  بالسوق  املعنية 

تعبئة  أجل  من  الدولية  املعايري  ألفضل  تستجيب  منصة 

املدخرات لتمويل اقتصاد املغرب وإفريقيا.

لهذا تم تحديد ثالثة محاور رئيسية للتطور والنمو وهي: 

يف  واملساهمة  للسوق،  وفعالة  قوية  تحتية  بنية  وضع 

متويل االقتصاد، والنجاح يف تحقيق إشعاع وطني وإقليمي 

ودويل.

لقد بدأ تنفيذ "طموح 2021" خالل سنة 2018 عرب إنجاز 

وإطالق مشاريع مهيكلة للسوق و للساحة املالية بأكملها. 

جدد،  مستثمرين  جذب  عىل  ستعمل  مشاريع  وهي 

وتلبية حاجيات املصدرين، وانفتاح سوقنا عىل املركز املايل 

الدويل، وخاصة يف أفريقيا. وستعمل بالخصوص عىل وضع 

يصبح  أن  من  مركزنا  ستمكن  للسوق  فعالة  تحتية  بنية 

مركزا ماليا يف خدمة اقتصاد املغرب وإفريقيا.

تعترب "طموح 2021" مبثابة 

خارطة الطريق الجديدة 

لفرتة 2018 - 2020 

وهي ليست خارطة

بورصة الدارالبيضاء فقط 

ولكنها خارطة الساحة

املالية بكاملها.

حــمــيــد تــوفـــيــقـــي



"طمـوح 2021"

بهدف إعطاء بعد

جديد لبورصة

الدار البيضاء

و الساحـة املـاليـة

كــلــمــة
الــمــديــر الــعــــام

1. يف أوائل 2018، قمتم بإعداد خارطة طريق جديدة 

تحمل اسم "طموح 2021". ما هي محاورها الرئيسية؟

حددت "طموح 2021" محاور تطوير بورصة الدار البيضاء 

فهي  ذلك.  من  أبعد  تذهب  ولكنها   ،2018-2021 لفرتة 

خارطة طريق جديدة، ومثرة لتعاوننا مع املتدخلني الرئيسيني 

املالية ككل. هدفها هو  الساحة  يف السوق، وهي مرشوع 

وهي  واملستثمرين  للمصدرين  وفعال  حديث  سوق  بناء 

رافعة حقيقية للنمو االقتصادي للمغرب.  

     

"طموح 2021" هي مرشوع ميتد عىل 4 سنوات ويتطلب 

التنفيذ،  حيز  وضعه  إطار  ويف  وهكذا،  كبرية.  استثامرات 

بدأنا عدة مشاريع يف نفس الوقت. وهي مشاريع تتعلق 

بتحديث السوق وإقامة هيكلة جديدة للسوق خاصة عرب 

للمشتقات،  وسوق  املقاصة،  غرفة  إنشاء  مرشوع  إطالق 

وكذا وضع آليات للتعاون بني مختلف املتدخلني يف السوق.  

  

إطار  يف  تندرج  أخرى  مشاريع  هناك  ذلك،  جانب  وإىل 

طموح 2021  سبق أن رأت النور فعال. فقد واصلنا تنفيذ 

نظام  باعتامد  قمنا  املنطلق،  هذا  ومن  الجودة  سياسة 

يف  رشكة  ثاين  بالتايل  وأصحنا  األنشطة،  استمرارية  تدبري 

املغرب تحصل عىل شهادة إيزو22301. كام جددنا شهادة 

 27001 إيزو  وشهادة  خدماتنا  بجودة  الخاصة  إيزو9001 

قمنا  ذلك،  ومبوازاة  لدينا.  املعلومات  نظم  بتأمني  الخاصة 

بتوسيع نطاق مؤرشاتنا للوصول إىل املزيد من املستثمرين 

من خالل وضعنا ملؤرش " Casablanca ESG 10 "، وهو 

مؤرش مرجعي يف املجال البيئي واالجتامعي والحكامة.  

ويف نفس الوقت، واصلنا تنفيذ املشاريع التي تنسجم مع 

تحقيق أهداف "طموح 2021" مثل توسيع نطاق مرشوع 

 ELITE BRVM" مرشوع  وإطالق   "ELITE Maroc  "

LOUNGE" مع البورصة الجهوية للقيم املنقولة ألبيدجان 

من أجل دعم الرشكات املغربية واإلفريقية؛ وإثراء عرضنا 

وتنظيم  البورصة،  مدرسة  بفضل  املايل  بالتعليم  الخاص 

لندن"  يف  املغربية  املال  أسواق  "أيام  من  الثالثة  الدورة 

التعريف  أجل  من  نيويورك  يف  األوىل  للمرة  وتنظيمها 

بالساحة املالية املغربية لدى املستثمرين الدوليني. 

2. تم اختياركم عىل رأس جمعية البورصات اإلفريقية 

يف أواخر 2018. ماذا يعني ذلك بالنسبة لبورصة الدار 

البيضاء؟  

البيضاء  الدار  بورصة  بقيادة  اعرتاف  هو  التعيني  هذا 

ألنني  كبرية  مسؤولية  أيًضا  ولكنه  يل،  إنه رشف  وبخربتها. 

البورصات  خالل فرتة واليتي، سأتوىل تسيري "مرشوع ربط 

األفريقية". وهو مرشوع إلدماج البورصات اإلفريقية يهدف 

اإلفريقية  البورصات  أسواق  وإمكانات  قدرات  إطالق  إىل 

القارة.  اقتصاديات  متويل  تعزيز  يف  كامل  بشكل  لتساهم 

يف هذا السياق، سيتعني علينا، يف بورصة الدار البيضاء، أن 

نجعل خربتنا يف خدمة تنفيذ مشاريع كربى ومهيكلة.  

كــــريـــم حــجـــي

بورصة الدار البيضاء تأخذ بعدا جديدا



عـودة إىل سنـة 20182018
حـقـائـق وأرقــام
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أرقـام سـوق البـورصـة الرئـيسـيـة

رسملة السوق
)مباليري الدراهم(

عــدد
الشـركـــات املـدرجــة    76

عــدد
السندات املصدرة املدرجة   46

حجم املعامالت
)مباليري الدراهم(

سوق الكثل  السوق املركزي 

2014

45

2015

45

2016

54

2017 2018

66

47

املبالغ املحصلة 
)مباليري الدراهم(

 عمليات إدراج يف البورصة   زيادات رأس املال   إصدارات السندات املدرجة  

2014

5,3
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2
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1,7

2017 2018

3,7

12,7
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15

يونيو
16
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17
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فوتيس CSE املغرب 15 األساس 100 

مازي األساس 100

2017

453

627

484

20152014 2018

583 582

2016

األرقام الرئيسية لبورصة الدار البيضاء )رشكة مجهولة اإلسم(

رقم املعامالت
)مباليني الدراهم(

-14%

2016

93

2015

78

2014

76

2017

120

2018

103

-41%

الدخل الصايف 
)مباليني الدراهم(

2015

32

2014

10

2016

39

2017

28

2018

17

تكاليف االستغالل 
)مباليني الدراهم(

-12%

2016

95

2018

97

2017

110

2015

80

2014

73

+3%

األموال الذاتية 
)مباليني الدراهم(

674

20182016

629

2017

657

2015

693

2014

664

 مؤرش فوتيس  CSE املغرب  15عودة إىل سنة2018: حقائق وأرقام
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يونيو

يوليو

فرباير

أبريل

ELITE Maroc ورشة عمل لفائدة

حول موضوع " التوريق: طريقة جديدة لتمويل 

.ELITE Maroc مقاوالت

ELITE Maroc ورشة عمل لفائدة 

تحت شعار "رهانات الحكامة بالنسبة للمقاوالت 

الصغرية واملتوسطة"

 "أبطال البورصة" 

يف  املنظمة  الدورة  جوائز  لتوزيع  حفل  تنظيم 

والتي   2018 أبريل  و6  مارس   12 بني  ما  الفرتة 

جمعت أكرث من 1000 مشارك.

إصدار اقرتاض سندي

مبلغ العملية: 800 مليون درهم.

مارس

  خارطة الطريق الجديدة لبورصة الدار البيضاء

اإلعالن عن "طموح 2021" وهي خارطة الطريق الجديدة لبورصة الدار 

البيضاء للفرتة 2021-2018". هدفها : إطالق العنان إلمكانات السوق من 

تحتية قوية وفعالة،  بنية  إنشاء  ثالثة محاور رئيسية هي:  خالل تحقيق 

واملساهمة يف متويل االقتصاد وتحقيق إشعاع وطني وجهوي ودويل.

ELITE BRVM LOUNGE إطالق الفوج األول ل 

املشاركة يف حفل إطالق  ELITE BRVM LOUNGE يف مدينة أبيدجان 

املنقولة  للقيم  الجهوية  والبورصة  البيضاء،  الدار  بورصة  إرشاف  تحت 

لغرب  النقدي  االتحاد  "منطقة  يف  لندن  بورصة  ومجموعة  ألبيدجان 

إفريقيا"

 الدورة 7 من "ألسبوع املالية الخاص باألطفال والشباب":

البيضاء  الدار  بورصة  مشاركة  من  كجزء  طالب   600 وتكوين  استقبال 

بصفتها عضوا يف املؤسسة املغربية للرتبية املالية.

ELITE Maroc ورشة عمل لفائدة 

يف  لإلدراج  الجيد  اإلعداد  "كيفية  شعار  تحت 

البورصة: من العناية الرضورية إىل أول إدراج".

)IFC( رشاكة مع مؤسسة التمويل الدولية 

واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت  لدعم  إىل  ترمي 

برنامج  من  جزءا  تعترب  التي  املقاوالت  خاصة 

املقاولة  حكامة  مجاالت  يف   "  ELITE Maroc

والتواصل املايل.

 أيام أسواق رأس املال املغربية يف لندن ونيويورك

مع  برشاكة  لندن  يف  الثالثة  الدورة  تنظيم  تم 

يف  األوىل  الدورة  ثم  لندن،  بورصة  مجموعة 

إىل  بوابتك  املغرب،   " شعار  تحت  نيويورك 

مع  بالرشاكة  الحدث  هذا  تنظيم  وتم  أفريقيا". 

"سيتي بنك" وبدعم نشيط من السفارة املغربية 

يف الواليات املتحدة.

إصدار اقرتاض سندي

مبلغ العملية:  1.5 مليار درهم.

ماي

ELITE Maroc إطالق الفوج الخامس ل

رشكات   10 من  املتكون  الخامس  الفوج  إطالق 

 8 ب  خاصة  اعتامد  شهادات  وإصدار  جديدة 

رشكات تنتمي إىل األفواج السابقة.

إصدار اقرتاض سندي

مبلغ العملية: 5 ماليري درهم.

عالمة املسؤولية االجتامعية للمقاوالت / االتحاد 

العام ملقاوالت املغرب

متديد عالمة املسؤولية االجتامعية للمقاوالت التي 

مينحها االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

إدراج يف البورصة

 Immorente إدراج  81.18 ٪ من رأس مال رشكة

من خالل عملية زيادة يف رأس املال. 

مبلغ العملية: 400 مليون درهم.

 زيادة رأس املال

مبلغ العملية: 996.6  مليون درهم.

إصدار قرض إجباري

 مبلغ العملية: مليار درهم.

زيادة رأس املال

مبلغ العملية : 100.6 مليون درهم.

زيادة يف رأس املال
مبلغ العملية: 314.9 مليون درهم.

خالل 2018 ركزت أعامل تطوير بورصة الدار البيضاء بشكل أسايس عىل  تنفيذ خارطة الطريق الجديدة "طموح  2021"، وتعزيز عالقاتها 
مع البورصات اإلفريقية، ودعم املقاوالت املغربية.

 التـطـورات الـرئـيسيـة
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دجنرب سبتمرب

أكتوبر

نونرب

 Casablanca ESG 10 إطالق مؤرش

مؤرش البيئة والحكامة الذي يتكون من 10 رشكات 

مدرجة يف بورصة الدار البيضاء

االجتامعية  املسؤولية  لعالمة  أداء  أفضل 

للمقاوالت يف 2018

 Vigeo Eiris الحفل برشاكة مع  تنظيم هذا  تم 

وتم تخصيصه  للرشكات املدرجة و / أو املصدرة  

لالقرتاضات السندية.
 ورشة عمل 

مجال  يف  للمحرتفني  املغربية  الجمعية  نظمتها 

التمويل التشاريك - املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية 

للصكوك  األويل  اإلصدار  "هيكلة  موضوع  حول 

السيادية: رؤى تقنية".

ELITE Maroc إطالق الفوج السادس ل

مقاولة   14 يضم  الذي  السادس  الفوج  إطالق 

 9 ب  خاصة  اعتامد  شهادات  وإصدار  جديدة، 

والتوقيع  السابقة.  األفواج  إىل  تنتمي  مقاوالت 

لسوق  املغربية  الهيئة  مع  األوىل  رشاكتني.  عىل 

ملقاوالت  العام  االتحاد  مع  والثانية  الرساميل، 

برنامج   يف  املنخرطة  املقاوالت  لدعم  املغرب 

.ELITE Maroc

إصدار اقرتاض سندي

مبلغ العملية:   750  مليون درهم.

ELITE Day 

املشاركة إىل جانب 15 مقاولة مغربية  منخرطة يف 

برنامج "  ELITE Maroc"، يف الدورة األوىل التي 

نظمتها البورصة اإليطالية يف ميالنو حول موضوع 

"تواصل التميز".

لجميع  نوعه  من  تجمع  أول  هو  الحدث  هذا 

العامل، وشكل فرصة  برنامج ELITE  عرب  أعضاء 

.ELITE Maroc  للتواصل وللتعريف مبقاوالت

إصدار اقرتاض سندي

مبلغ العملية: 500 مليون درهم.

إدراج يف البورصة

إدراج ٪27.79  من رأس مال رشكة "موتانديس" 

للمبلغ  األقىص  الحد  مختلطة.  عملية  خالل  من 

اإلجاميل للعملية: 400 مليون درهم.

 لقاء حول املعلومات املالية يف املغرب

مع  برشاكة  اللقاء  لهذا   14 الدورة  تنظيم  تم 

 Maroclear ومؤسسة  نيوز"  "فايناسنس  جريدة 

والتقائية  االقتصادي  "االندماج  موضوع  حول 

األسواق املالية يف إفريقيا".

 زيادة يف رأس املال

مبلغ العملية: 2.4 مليار درهم 

رئاسة جمعية البورصات اإلفريقية

تم تعيني السيد كريم حجي، املدير العام لبورصة 

البورصات  جمعية  رأس  عىل  البيضاء،  الدار 

للجمعية  الجديدة  اإلسرتاتيجية  لقيادة  اإلفريقية 

البورصات  دمج  مبادرة  وكذا   ،2019-2023

البورصات  ربط  "مرشوع  املسامة  اإلفريقية 

األفريقية"

 التـطـورات الـرئـيسيـة



من الطـمـوح إىل املـنـجـزات2018
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1. ما هي، برأيكم، أهم األحداث التي 
طبعت 2018؟

البارز يف 2018.  املوضوع  املقاصة هي  غرفة 
تلعب  للسوق  تحتية  بنية  باعتبارها  فالغرفة 
بفضل  املايل  االستقرار  تعزيز  يف  حيويا  دورا 
بها.  التي تسمح  املخاطر  آليات مركزة وتدبري 
كبري من مخاطر  بالتايل وبشكل  يحد  ما  وهو 
التي يتعرض لها املتدخلون يف  الطرف املقابل 

سوق الرساميل.

من  جزًءا  املقاصة  غرفة  تنفيذ  مرشوع  يعد 
املهام املوكولة إىل بورصة الدار البيضاء مبوجب 
دفرت التحمالت الجديد املوقع يف يونيو 2016 
املرشوع  هذا  تنفيذ  ويجري  املالية.  وزارة  مع 
صارم  تدبري  إطار  يف  و  مراحل  عىل  املعقد 

ومنضبط إلدارة املشاريع.

املستقبلية  للربحية  تقييم  بعملية  قمنا  أوال، 
من  العديد  دراسة  خالل  من  املقاصة  لغرفة 

املشتقة  املنتوجات  مقاصة  السيناريوهات: 
)produits dérivés( فقط ثم تقييم إمكانات 
خالل  من  املعامالت  لرقم  اإلضافية  اإليرادات 
دمج املعامالت الفورية يف البورصة، واملعامالت 
اقرتاض   / وإقراض  البورصة،  خارج  بالرتايض 
لسندات  الثانوية  والسوق  املالية،  األوراق 
الخزينة. ثم أطلقنا طلب عرض دويل للحصول 
عىل حل للمقاصة من لدن ستة نارشين معرتف 
لجانب  الخارجية  املناولة  درسنا  وأخريا،  بهم. 
مقاصة  غرفة  قبل  من  املعلوميات  تدبري  من 
معتمدة من قبل EMIR وذلك ألسباب تتعلق 

برسعة التنفيذ ونقل التجارب.

والضامن  املقاصة  غرفة  قامت  ذلك،  مبوازاة 
فرقنا  قدرات  تقوية  يف  مبساعدتنا  اإليطالية، 
املرشوع.  هذا  تنفيذ  عمليات  مختلف  خالل 
مناقشة  يف  جهة  من  املوالية  الخطوة  وتتمثل 
من  املستقبلية  املقاصة  غرفة  اعتامد  مرشوع 
طرف بنك املغرب، ومن جهة أخرى يف تنفيذ 

النظام املعلومايت.

النظام  عىل  املصادقة  متت  آخر،  صعيد  عىل 
العام الجديد للبورصة من قبل مديرية الخزينة 
للحكومة  العامة  األمانة  عىل  إحالته  ومتت 
عليه.  للمصادقة  االجتامعات  أوىل  وبدأت 
لبورصة  بالنسبة   كبريا  تقدما  يشكل  ما  وهو 
املرونة والتطورات  البيضاء عىل مستوى  الدار 

املستقبلية.

مرشوع  بإنهاء  أيضا   2018 سنة  متيزت  كام 
منصة  بوضع  ويتعلق  أطلقناه  كنا  طموح 
للتدبري اآليل لإلكتتابات التي يتم جمعها خالل 
وهي  العمومية.  واالكتتابات  اإلدراج  عمليات 
بالتواصل  اإلدراج  اتحاد  ألعضاء  تسمح  منصة 
مع بورصة الدار البيضاء بصورة آلية وآمنة مع 

تحسني وتجويد مسلسل معالجة العمليات.

2. كيف يؤثر تطبيق "طموح 2021" 
عىل تطوير التصنيف يف البورصة؟

رؤية  يشء  كل  قبل  هو   "2021 "طموح  إن 
تأثري  لها  التي  املختلفة  للمبادرات  وتجميع 
املرحلة  ويف  التصنيف.  تطوير  عىل  إيجايب 
السوق  عىل  تأثريها  قياس  ميكننا  ال  الحالية، 
بسبب آجال التطبيق املرتبطة ببعض املشاريع 
وبالخيارات والقرارات املطلوب اتخاذها. وتظل 

ال  األهمية،  بالغ  أمرا  األطراف  جميع  تعبئة 
سيام فيام يتعلق بوضع غرفة للمقاصة وسوق 
ببنية  املالية  السوق  للعقود اآلجلة. إن تزويد 
تحتية مرنة ومعرتف بها من قبل املستثمرين 
مالية  تدفقات  إىل  شك  بال  سيؤدي  الدوليني 
كل  ربط  ينبغي  أخرى،   جهة  من  جديدة. 
القوانني  بتطور  السوق  تطوير  مبادرات 
للمستثمرين  الحقيقية  والحاجيات  والرضائب 
يتوقف  إفريقيا  إشعاع  إن  والدوليني.  املحليني 
للحياة  وقابل  مهيكل  مايل  مركز  وجود  عىل 

ميكنه تقديم قيمة مضافة إىل املنطقة.

3. ما مدى تقدم تقنني السوق )قانون 
سوق العقود اآلجلة، وقرض السندات 

؟ وغريها...(

النصوص  من  عدد  تعديل  حاليا  يجري 
التنظيمية يف أعقاب الحوار ومختلف النقاشات 
هذه  تسمح  حتى  املايل  السوق  عرفها  التي 
النصوص بتلبية حاجيات املتدخلني ومؤسسات 

السوق.

هو  للبورصة  العامة  النظام  فإن  الواقع،  يف 
القصري.  املدى  عىل  هيكلة  األكرث  شك  بال 
مع  األخرية  املصادقة  مرحلة  يف  حاليا  وهو 

يدخل  أن  وينبغي  للحكومة،  العامة  األمانة 
حيز التنفيذ يف 2019. من جهة أخرى، ينبغي 
لتوسيع  اآلجلة  العقود  سوق  قانون  مراجعة 
املقاصة  لغرفة  يرخص  التي  املنتوجات  نطاق 
الفورية واملنتجات  بتعويضها، وخاصة السوق 
املشتقات غري املدرجة. وتقوم مديرية الخزينة 

مبرافقتنا يف هذه املبادرة.

الجامعي  التوظيف  بقانون هيئة  يتعلق  فيام 
للقيم املنقولة، يجري تعديلها حاليا. وستسمح 
يف نسختها الجديدة بإدراج الصناديق املتداولة 
صناديق  مبثابة  اعتبارها  يتم  التي  البورصة  يف 
للقيم  الجامعي  التوظيف  هيئة  مثل  مثلها 
االستثامر  صناديق  من  وغريها  العقارية 

الجامعية. 

االوراق  إقراض  قانون  تعديل  أيضا  ويجري 
املالية، وخاصة لتوسيع قامئة األشخاص الذين 
مستثمرين  من  مالية  أوراق  اقرتاض  ميكنهم 
رشوطا  يستوفون  ذاتيني  وأشخاص  مؤهلني 
محددة بدقة. ويهم هذا التعديل أيًضا إمكانية 
قيام املقرتض ببيع األوراق املالية املقرتضة بعد 
إبالغ املقرض والهيئة املغربية لسوق الرساميل.

تعترب إدارة وتطوير السوق جوهر عمل ونشاط بورصة الدار البيضاء. ويدور ذلك عىل 
أرض املامرسة حول ثالثة محاور رئيسية: عملية وتنظيمية وتقنية. يف 2018، تم تدشني 
مشاريع طموحة لتطوير السوق يف إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة وهو ما أنتج 

عمليات هيكلة هامة مست جميع املحاور.

لخدمة السوق

شهدت هذه السنة تباطًؤا يف التداوالت يف بورصة الدار البيضاء، رغم تجدد االهتامم بالسوق يف السنة التي سبقتها.وتم التخفيف 
من حدة انخفاض املداخيل عرب مبادرات للزيادة يف املداخيل األسرية. وهي مبادرات كانت لها نتائج مثمرة.

ورغم السياق العام، أدرجت رشكتان هام IMMORENTE و MUTANDIS يف البورصة. وهو مؤرش إيجايب عىل أن البورصة 
مازالت وسيلة ناجحة لجمع األموال. وقد عرفت عمليتا اإلدراج اهتامما أكيدا من قبل املستثمرين، كام يتضح ذلك من معدالت 

االشرتاك اللتان عرفتهام.

وضعية السوق يف 2018

أحـمـد أغــربـي

مديـر عملـيـات األسـواق

من الطـمـوح إىل املنـجـزات
خالل  2018 أطلقت بورصة الدار البيضاء خطة عمل تتامىش مع املحاور االسرتاتيجية املحددة يف خارطة الطريق الجديدة  "طموح 

2021". وتتفرع عنها العديد من املشاريع التي تسري اآلن يف الطريق الصحيح.



 21التقريرالسنوي 2018
20 

مـحـمـد سـعــد

مديـر قطب املـوارد

1. بالنسبة إليكم، ما هو الحدث الذي 
طبع 2018؟

الوسائل  جعل  إىل  البورصة  اسرتاتيجية  تنحو 
تنافسية  وميزة  للتطور  وسيلة  التكنولوجية 
من أجل توقع حاجيات كل األطراف املعنية 
.)... والوسطاء  واملستثمرون   )املصدرون 
يحملها التي  للرؤية  سيستجيب  ما   وهو 
ويف  املنطقة  يف  عنه  محيد  ال  فاعل  هو  من 

القارة ككل.

املرشوع   "  2021 "طموح  خطة  كانت  لقد 
طريق  خارطة  وهي   .2018 يف  الرئييس 
تدفع  مبنهحية  العمل  إىل  تسعى  جديدة 
الفاعلني  جميع  ألن  القمة  إىل  القاعدة  من 
ساهموا  مشاركون  هم  املالية  الساحة  يف 
تحديا   "2021 "طموح  وتشكل  وضعها.  يف 
تنفذ  التي  البيضاء  الدار  لبورصة  حقيقيا 
قامت   تطبيقه،  وملواكبة  املرشوع.  هذا 
مشاريع  بإطالق  املعلوميات  أنظمة   مديرية 

ندرك ونحن  أخرى.  ومتابعة   جديدة 
يقع  املعلومات  تكنولوجيا  ُبعد  بأن  جميًعا 
توفره  ملا  نظرا  السوق  تطوير  صميم  يف 
وأمان  استقرار  من  املعلومات  تكنولوجيا 
التي   NewAge منصة  مكنتنا  لقد  ونجاعة. 
كسب  من   2016 غشت  منذ  إنشاؤها  تم 
وكذا  الوظيفية،  الرثوة  مستوى  عىل  نقاط 
عىل مستوى استمرارية األنشطة، ألننا انتهزنا 
الفرصة لرفع سقف متطلباتنا واعتامد أفضل 
متتلك  كام  املجال.  هذا  يف  الدولية  املعايري 
حديثة  مراقبة  منصة  البيضاء  الدار  بورصة 
التي  االصطناعي  الذكاء  آليات  عىل  تعتمد 
السلوكات  من  املستخدمني  تحذير  من  متكن 
وتسمح،  األسواق،  داخل  فيها  املشكوك 

املخاطر. وبتوقع  للقوانني  باالمتثال  بالتايل، 

شهدت أسواق الرساميل، خالل العرشين سنة املاضية، اعتامًدا قوًيا عىل تكنولوجيا 
الدار  بورصة  وشهدت  التنفيذ.  يف  ورسعتها  واستقرارها  مرونتها  بسبب  املعلومات 
للتداول  ملنصة  األوىل  النسخة  إطالق  تاريخ  وهو   ،1998 منذ  التطور  نفس  البيضاء 
اإللكرتونية. وقد كان تجديد املنصة دامًئا يف قلب اسرتاتيجيتنا  حتى نوفر بنية تحتية 

مناسبة للسوق تستجيب ألفضل املعايري الدولية.

تكنولوجيـا املعلـومـات: محفز لنجـاح طموحنـا 

2. ما هي املشاريع التي قمتم بتنفيذها يف إطار 
خارطة الطريق الجديدة "طموح 2021"؟

إنشاء  الطريق هناك  الرائدة يف خارطة  املشاريع  بني  من 
تخطيط  تنفيذ  السياق، رشعنا يف  املقاصة. ويف هذا  غرفة 
وهكذا،  املشاريع.  إدارة  يف  الدولية  للمعايري  وفًقا  دقيق 
املرحلة األوىل  بتقسيم املرشوع إىل مرحلتني.  قامت فرقنا 
هي بناء القدرات التي تتمثل يف تعزيز مهارات ومعارف 
دولية  مقاصة  غرفة  لدى  باملرشوع  املكلف  الفريق 
التحتية  البنية  تقنني  هيئة  قبل  من  ومعتمدة  مشهورة 
عملية  إطالق  هي  الثانية  واملرحلة  األوربية.  والسوق 
املقاصة  غرفة  عمليات  بإدارة  يسمح  معلومايت  حل  متلك 
إىل  املرحلة  هذه  أشغال  أنهت  وقد  أوتوماتييك.  بشكل 
لألهداف  تستجيب  التي  للحلول  قصرية  الئحة  إنشاء 
أنحاء  بها يف جميع  واملعرتف  املطلوبة  والتقنية  الوظيفية 
العامل، بدون أن ننىس أن هذا االستثامر يف التكوين ونقل 
يف  األنشطة  من  عدد  إلطالق  شهيتنا  فتح  قد  املهارات 
مجال البحث وتطوير حلول تلبي حاجيات السوق بأعىل 

جودة وبأفضل سعر.

إطالق  خالل  من  االتجاه  هذا  يف  جهودنا  نواصل  ونحن 
مشاريع البحث والتطوير و االبتكار املفتوح مع مقاوالت 
ناشئة ومع جامعات. وهو ما سيشكل لنا تحديا يف 2019، 
اإلبدالية   التقنيات  تتيحها  التي  الفرص  استكشاف  بغرض 
التي  الكبرية   البيانات  و  املتسلسلة  البيانات  قواعد  مثل 
ميكن أن توفر حلوال عىل مستوى خفض التكاليف أو بدائل 

لألنظمة التقليدية.

3. يوجد تأمني أنظمة املعلومات يف قلب عملكم. 
ما هي اإلجراءات التي اتخذمتوها يف هذا االتجاه؟

انشغال كبري ألنه يزيد من الثقة التي  يعترب األمن مصدر 
يجب أن نضعها يف سوقنا، ولهذا نحن ملتزمون بأن نكون 
بنية  أي  عىل  ينبغي  التي  املخاطر  بشأن  ويقظني  مبدعني 

تحتية للسوق أن تعمل عىل تدبريها.

أجل  من  اشتغالنا  طريقة  وتحسني  بتعزيز  قمنا   ،2018 يف 
مواكبة تحقيق أول محور يف "طموح 2021" الذي يتمثل يف 
بناء بنية تحتية ناجعة وقوية وآمنة للسوق. يف هذا السياق، 
اعتامد ملنظومة تدبري واستمرارية  الحصول عىل  نجحنا يف 
"إيزو22301".  شهادة  عىل  حصولنا  خالل  من  األنشطة 
وهي شهادة تشكل ضامنة لقدرتنا عىل حامية أنفسنا من 
بفعالية،  عليها  والرد  لها،  واإلستعداد  التخريب،  حوادث 

واستئناف نشاطنا يف أقرب وقت ويف أحسن الظروف.

املعيار  وهي  "إيزو27001"،  شهادة  جددنا   ،2018 يف 
الفعيل فيام يتعلق مبنظومة تدبري أمن نظم املعلوميات. إن 
تجديد هذه الشهادة يرسخ نهجنا القائم عىل تعزيز حكامة 
وموثوقية وأداء هذه املنظومة، كام يشكل تتويجا لجهودنا 

يف احرتام أفضل املعايري الدولية يف هذا املجال.

البورصة  البيضاء هي  الدار   وتجدر اإلشارة إىل أن بورصة 
يف  القليلة  البورصات  من  وواحدة  إفريقيا  يف  الوحيدة 
يقوي  ما  وهو  الشهادتني.  هاتني  عىل  التي حصلت  العامل 
طموحنا إىل أن نصبح بورصة رائدة، ومحرًكا حقيقًيا للتنمية 

االقتصادية يف املغرب وإفريقيا.

يتم تسيري منظومة املعلوميات يف بورصة الدار البيضاء من خالل لوحة قيادة تحتوي عىل مؤرشات حسب 
طبيعة كل نشاط. و إحدى هذه املؤرشات االسرتاتيجية هي "اتفاقية مستوى الخدمة" التي تعطي معلومات 
حول مدى توفر منصة للتداول والتجارة. وقد بلغ هذا املؤرش100 ٪ يف 2018، مام يدل عىل الجهود التي 

بذلتها اإلدارة لجعل منظومة املعلوميات رافعة حقيقية للتنمية.
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مبوازاة مع ذلك، وبهدف تعزيز آليات متويل 
املقاوالت  وصول  ودعم  املغريب،  االقتصاد 
تفاهم  مذكرات  ثالث  وقعنا  التمويل،  إىل 
كان  األول  الربوتوكول  محلية.  هيآت  مع 
بهدف  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  مع 
تسهيل وصول املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
إىل التمويل من خالل سوق الرساميل. وتلتزم 
الهيئة املغربية لسوق الرساميل يف هذا اإلطار 
املقدمة  امللفات  لدراسة  عملياتها  بتحسني 
عىل  والحاصلة  املعتمدة  املقاوالت  قبل  من 
"التتبع  إطار  يف   "ELITE Maroc" شهادة 
املوقعة  الثانية  الرشاكة  وتتعلق  الرسيع". 
بإنشاء  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  مع 
تجمع "رافعة املقاوالت الصغرية واملتوسطة" 
مناسًبا  إيكولوجًيا  نظاًما  ستشكل  التي 
إىل  واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت  لتحويل 
مقاوالت من حجم متوسط وذلك عرب ربط 
املقاوالت الناشئة املبتكرة باملقاوالت الصغرية 
مجال  يف  وبالفاعلني  املتنامية،  واملتوسطة 
التكوين، وباملرسعات، والحاضنات وبالفاعلني 
يف مجال التمويل. أما الرشاكة الثالثة فكانت 
 Société( الدولية  التمويل  مؤسسة  مع 
التي   )Financière Internationale-SFI
تقدم لنا استشارات عىل مستوى اسرتاتيجية 
يف  واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت  مواكبة 

مجاالت حكامة املقاولة والتواصل املايل.

يف  ترغبون  التي  األهداف  هي  ما   .2
 ESG 10 تحقيقها من خالل وضع مؤرش

للدارالبيضاء؟

 Casablanca ESG 10 مؤرش  وضع  تم 
 Vigeo Eiris  " التنقيط  وكالة  مع  برشاكة 
" كجزء من تطبيق خارطة الطريق "طموح 
2021" التي تتوقع توسيع عرضنا للمنتجات 
مؤرش  ميكننا  ولهذا  املالية.  واألدوات 
Casablanca ESG 10، وهو مؤرش مرجعي 
والحكامة،  واالجتامعي  البيئي  املجال  يف 

املستثمرين  من  جديدة  فئة  جذب  من 
اجتامعيا  املسؤول  باالستثامر  املهتمني 
حاجياتهم.  تلبي  مرجعية  لهم  يوفر  حيث 
 Casablanca ESG 10 وبغرض وضع مؤرش
علمية  لجنة  السوق، شكلنا  وضامن مصالح 
السوق  يف  الرئيسيني  الفاعلني  من  مؤلفة 
إضافة إىل مديري صناديق وخرباء مستقلني.

 Casablanca عالوة عىل ذلك، يسمح مؤرش
قطاع  يف  سوقنا  بتموقع  ESG 10أيًضا 
التنمية املستدامة عىل املستوى الدويل مع 
الرتويج ملامرسات ESG إزاء املقاوالت التي 
تحتاج إىل املدخرات العمومية. عند إطالقه، 
Casablanca ESG 10يتألف  مؤرش   كان 
بشكل  البورصة  يف  مدرجة  قيم   10 من 
والبنك  بنك"،  وفا  "التجاري   : وهي  مستمر 
الخارجية،  للتجارة  املغرب  والبنك  الشعبي، 
والبنك املغريب للتجارة والصناعة،  وكوسومار، 
واتصاالت املغرب، والفارج هولسيم املغرب، 
وهي  والتدبري.  للتأمني  وفا  ورشكة  وليديك، 
للتنقيط  وفًقا  سنوًيا  مراجعتها  تتم  تشكيلة 

Vigeo Eiris. الذي متنحه

3. الرتويج للسوق مهم جدا يف أنشطتكم. 
ما هي املشاريع التي أطلقتموها يف هذا 

اإلطار؟

يف الواقع، نحن نقوم كل سنة بتنظيم فعاليات 
ونستهدف  املغريب  املايل  للسوق  للرتويج 
فاعلني دوليني مختلفني، ونسلط الضوء عىل 

الفرص االستثامرية التي يقدمها املغرب.

الدورة  نظمنا  الهدف،  هذا  من  وانطالقا 
املغرب"  يف  املال  أسواق  "أيام  ل  الثالثة 
برشاكة مع مجموعة بورصة لندن يف أبريل 
الدورة  عرفت  متوقعا،  كان  وكام   .2018
نجاحا كبريا بحضور 200 مشاركا، من بينهم 
 13 و  دويل،  لهم صيت  مستثمر   30 حوايل 
من  والعديد  املغاربة،  املصدرين  كبار  من 

إىل  إضافة  املغريب.  الرساميل  سوق  ممثيل 
املغاربة  املصدرين  الحدث  مّكن هذا  ذلك، 
 130 من  أكرث  عقد  من  فيه  شاركوا  الذين 
ويف  الدوليني.  املستثمرين  مع  اجتامعا 
2018، قمنا بتوسيع نطاق أيام أسواق رأس 
يف  األوىل  الدورة  تنظيم  عرب  املغربية  املال 
وبدعم  بنك"،  "سيتي  مع  برشاكة  نيويورك، 
املتحدة، حول  بالواليات  املغرب  من سفارة 
موضوع "املغرب بوابتك إىل أفريقيا". وقد 
تضم  عديدة  شخصيات  الحدث  هذا  حرض 

مشاركني ومحارضين.

 ELITE" يف  شاركنا  آخر،  صعيد  وعىل 
أعضاء  لجميع  تجمع  أول  وهو   "Day
برنامج ELITE عرب العامل، أي أكرث من 900 
مقاولة ورشكاء "ELITE" من 36 دولة. هذا 
"روابط   موضوع  حول  انعقد  الذي  الحدث 
اإليطالية  البورصة  من  مببادرة  جاء  التميز"، 
يف ميالنو، وكان فرصة بالنسبة لحوايل خمسة 
من  لتستفيد  شاركت  مغربية  مقاولة  عرش 
فرص التواصل واألعامل عىل املستوى الدويل 

التي يقدمها برنامج النخبة.

من  للسوق  الرتويج  واصلنا  الحال،  بطبيعة 
يف  و  البيانات.  نرش  نطاق  توسيع  خالل 
البيضاء حارضة  الدار  بورصة  كانت   ،2018
مبا  دولة،   30 يف  و  مالية  مؤسسة   400 يف 
يف ذلك الواليات املتحدة وإنجلرتا واإلمارات 

العربية املتحدة وغريها.

وللسنة السابعة عىل التوايل، شاركت بورصة 
املؤسسة  يف  عضوا  بصفتها  البيضاء  الدار 
املالية  أسبوع  يف  املالية  للرتبية  املغربية 
تم  حيث  والشباب.  باألطفال  الخاص 
للبورصة  األساسية  املفاهيم  ورشح  تبسيط 
أيضا  حرضوا  طالب   600 من  أكرث  لفائدة 
الجرس"  "دق  ب  املعروف  الشهري  الحفل 

الذي تعرفه جلسات التداول بالبورصة. 

1. ما هي أبرز أنشطتكم خالل 2018؟

العام  الكتتاب  عملية  بالتأكيد  كان  أهمها 
Immorente Invest  و إلدراج رشكتني هام: 

العمليتني  هاتني  حظيت  وقد   .Mutandis
بإقبال كبري من طرف املستثمرين، مام يعكس 

أهمية البورصة.

وفيام يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة، 
واصلنا تنفيذ املشاريع التي بدأت يف السابق، 

وأطلقنا مشاريع أخرى هذا العام .

 ELITE" برنامج  توسيع  واصلنا  وهكذا، 
املغربية.  املقاوالت  دعم  أجل  من   "Maroc
 ELITE" أثبت  فقط،  سنوات  ثالث  ويف 
نجاحه مع ستة أفواج تتكون من   "  Maroc
أكرث من 70 من املقاوالت الواعدة ومن 21 
رشيًكا و 6 مستثمرين يدعمونه. وفضال عن 
 ELITE"ل الحقيقي  النجاح  يكمن  ذلك، 
حصلت  التي  املقاوالت  عدد  يف   "Maroc
أصبح  مقاولة   20 وهي  اإلعتامد  عىل  فعال 
لتمويل  املاي  السوق  اىل  تلجأ  أن  بإمكانها 
 18 من  أكرث  بالفعل  أعلنت  .وقد  تطورها 
"ELITE Maroc" مقاوالت  من   مقاولة 

غالبيتها  السوق  يف  معاملة  تنفيذ  عزمها  عن 
إىل  إضافة  البورصة.  اىل  الولوج  عرب  ستتم 
لفتح  3 مقاوالت عىل عمليات  أقدمت  ذلك، 
بنوك  كلفت  أخرى  مقاوالت   3 و  املال،  رأس 
عرشات  وتعمل  أموالها،  رؤوس  بفتح  أعامل 
و  اسرتاتجياتها  مراجعة  عىل  حالًيا  املقاوالت 
أو أقدمت عىل خطوات لتحسني حكامتها،   /
)امليثاق  املايل  السوق  للجوء قريبا إىل  تحسبا 
هذه  وتشكل   .)... مستقل،  مدير  العائيل، 
األرقام دليال عىل جودة هذا الربنامج وقدرته 
عىل دعم املقاوالت التي تشكل جزءا منه يف 

مسارها نحو النمو.

املقاوالت  خدمة  يف  وضعناه  النجاح  هذا 
لغرب  النقدي  اإلتحاد  منطقة  يف  املوجودة 
 ELITE BRVM" إطالق  مع  إفريقيا 
الجهوية  البورصة  مع  برشاكة   "LOUNGE
بورصة  ومجموعة  ألبيدجان  املنقولة  للقيم 
فوجني  إطالق   2018 يف  تم  وهكذا  لندن. 
 "ELITE BEVM LOUNGE" نخبة  من 

ويتشكالن يف املجموع من 20 مقاولة.

إىل  وبلوغه  والدولية  الوطنية  املستويات  عىل  وبروزه  بالسوق  اإلرتقاء  يعترب 
مستهدفني متنوعني مهمة منوطة مبديرية التنمية. واملشاريع املجزة يف هذا اإلطار 
جديدة  رشكات  عن  والبحث  السوق  بيانات  نرش   : هي  رئيسية  أنشطة  ثالثة  تهم 

قابلة لالدراج، ودعم تطوير املقاوالت وتعميم ثقافة البورصة.

التـرويـج للسـوق لخدمـة االقتصـاد املغـريب     

مدرسة البورصة يف خدمة الرتبية املالية

يف سنة 2018، واصلت بورصة الدار البيضاء أنشطتها يف مجال الرتبية املالية و تعميم ثقافة البورصة من خالل مدرسة البورصة. 
يف 2018، استفاد أكرثمن 8000 شخص من التدريب املبارش وجهًا لوجه وعرب اإلنرتنت أي زيادة 44.1 ٪ مقارنة مع 2017. وتم 
القيام بإجراءات أخرى يف نفس السياق مثل تنظيم الدورة الخامسة ل"أبطال البورصة" مبشاركة 1033 شخص أي بزيادة 57.2 ٪.

بـدر بـنـيـوسـف 

مدير التـطــويــر
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سناء الجمعي 

مديـرة املـوارد البشـرية والدعـم 

كل  ويتم  البيضاء.  الدار  لبورصة  بالنسبة  األولوية  البرشي  املال  رأس  يشكل 
وكذا  البرشي  املال  رأس  مهارات  تطوير  بإجراءات هدفها ضامن  القيام  عام 

املقاولة. يف  رفاهيتها 

يف خـدمـة املجتـمـع والـرأسمـال البشـري 

للمـقـاولـة

1. منح االتحاد العام ملقاوالت املغرب مرة أخرى بورصة 
للمقاوالت.  االجتامعية  املسؤولية  عالمة  البيضاء  الدار 

ماذا يرتتب عىل ذلك؟

االجتامعية  املسؤولية  عالمة  عىل  الحصول  حقيقة  إن 
بالنسبة  خاص  فخر  مصدر  يشكل  تجديدها  ثم  للرشكات 
االجتامعية  املسؤولية  نهج  أن  يثبت  التمييز  فهذا  لنا.  
من  الشاملة  للتنمية  اسرتاتيجيتنا  متاما  يالئم  للرشكات 

خالل إجراءات ملموسة.

مقاربة  مستوى  عىل  سياستنا  عززنا  ذلك،  إىل  وإضافة 
النوع وهو ما رفع متثيلية املرأة يف القوى العاملة لدينا إىل 

51 ٪ يف 2018 مقارنة مع 39 ٪ يف 2013.

النوارص  يف  الزاوية  ملدرسة  دعمنا  إجراءات  واصلنا  كام 
املرحلة   2018 يف  بدأنا  وهكذا،   .2016 منذ  نرعاها  التي 
املعدات.  ورشاء  املؤسسة  بنيات  تطوير  من  األخرية 
وثقافية  فنية  أنشطة  بتنظيم  قمنا   ، نفسه  الوقت  ويف 
الصحة  حول  موضوعاتية  عمل  أوراش  ونظمنا  لألطفال، 
 100 حوايل  لصالح  املدنية...  واملشاركة  اإلنسان  وحقوق 
من  سيام  ال  املعلمني،  أيًضا  أعاملنا  واستهدفت  تلميذ. 
إلنشاء  الرتبوي  الدليل  عىل  التدريب  جلسات  خالل 
وبفضل  استخدامها.  وكيفية  املدرسية  لألقسام  مكتبات 
وضامن  القروية،  املدارس  دعم  يف  نأمل  اإلجراءات  هذه 
يف  خاصة  لألطفال  بالنسبة  املبكر  للتعلم  الظروف  أفضل 

األويل. التعليم  مرحلة 

الجديدة  الطريق  خارطة  تنفيذ  تواكبون  كيف   .2
"طموح 2021"؟

الحقيقية  الرثوة  البرشي  املال  رأس  ميثل  لنا،  بالنسبة 
للمقاولة، وبالتايل فهو يف صميم اسرتاتيجيتنا للتنمية. ولدعم 
تنفيذ خارطة الطريق الجديدة، وضعنا خطة تكوين خاصة 
تهدف إىل الرفع من مهارات فرق عملنا. يف 2018، استفاد 57٪ 
من املتعاونني مع بورصة الدار البيضاء من العديد من الربامج 
عرضانية  وتكوينات  االعتامد،  و  باملهن،  )تتعلق  التكوينية 

ولغوية(.

كام حافظنا عىل سياسة التوظيف لتعزيز مهارات املقاولة. 
يف 2018، تم توظيف 4 أطر جدد.

3. ماذا ميكنكم القول عن أنشطة األعامل االجتامعية؟

إعطاء أهمية لرأس املال البرشي يعني أيًضا ضامن التحسني 
املستمر للمناخ االجتامعي داخل الرشكة. يف هذا السياق، 
التمثيلية  الهيئات  جميع  مع  منتظمة  اجتامعات  عقدنا 
لجنة  املقاولة،  مجلس  املوظفني،  ممثلو  وهي:  ملوظفينا 
الصحة والسالمة. والغرض من هذه االجتامعات هو جمع 
أن نستطلع آرائهم وانتظاراتهم بخصوص القضايا التي تؤثر 

عىل ارتياحهم داخل املقاولة وعىل ظروف عملهم.

قمنا  فرقنا،  وانسجام  متاسك  ولتعزيز  ذلك،  إىل  باإلضافة 
بوضع برنامج تحفيزية لجميع املستخدمني من خالل عدة 
إجراءات مثل: االحتفال بيوم حقوق املرأة من خالل حفل 
"قرع الجرس الخاص مبقاربة النوع"، وحفل عاشوراء، وبناء 

انسجام الفريق، واملاراطون...



الـتـنـظـيـم



العضوية يف مجلس 
اإلدارة وطريقة 

اشتغاله

الحـكـــامـة

مـلـكـية األسـهـم
بلغ رأسامل الرشكة بتاريخ 31 دجنرب 2018 مبلغ 900‚517‚387 درهم.

املهمة الصفة اإلسم الكامل للممثل

رئيس CDG Capital – املسري واملدير العام السيد حميد توفيقي

عضو  "CFG Marchés الرئيس املدير العام لـ"مجموعة الدار البيضاء املالية السيد يونس بنجلون

عضو املسري و املدير العام لـ"مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية – إفريقيا" السيد ابراهيم بنجلون توميي

عضو الرئيس املدير العام لرشكة "سند" السيد محمد حسن بن صالح

عضو املدير العام لـ"التجاري وفا بنك" السيد اسامعيل الدويري

عضو الرئيس املدير العام لرشكة "أطلس كابيتال بورس" السيد أمني الجراري

عضو رئيس مجلس الرقابة لـ"البنك املغريب للتجارة والصناعة" السيد جواد حمري

عضو مدير القطب االسرتاتيجي والتطوير ب"صندوق اإليداع والتدبري" السيد ياسني حداوي

عضو املدير العام لـ"البنك الشعبي املركزي" السيد محمد كريم منري

عضو نائب املدير املسؤول عن العالقات املؤسساتية والهيئات الدولية لـ"هيئة القطب املايل للدار البيضاء" السيد محمد رشيد

عضو مسري مستقل السيد بيري فلوريو

عضوه مسرية مستقلة السيدة نادية الفايس الفهري

11%

25%

39%

20%

5%

األبناك

رشكات البورصة املستقلة

رشكات التأمني

صندوق اإليداع والتدبري

هيئة القطب املايل للدار البيضاء

 

 

 

 

 

توزيع الرأسامل )يف 31 دجنرب 2018(

يتكون مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء حالًيا من 12 مديرًا من بينهم عضوان مستقالن.

الذي  العادي  العام  الجمع  اجتامع  نهاية  اإلدارة يف  أعضاء مجلس  ستنتهي مدة عضوية 

سيتم الدعوة إليه للمصادقة عىل حسابات السنة املالية التي تنتهي يف 31 دجنرب 2018.

تم تعيني السيد حميد توفيقي يف منصب رئيس مجلس اإلدارة يف 17 يونيو 2016 ملدة 

عامني. وتم تجديد تعيينه كرئيس ملجلس اإلدارة ملدة عامني من قبل مجلس اإلدارة يف 25 

يونيو 2018.

تنظيم  يف  مهمته  وتتمثل  الرئيس.  من  اقرتاح  عىل  بناًء  اإلدارة  ملجلس  أمني  تعيني  يتم 

االجتامعات وصياغة املحارض وتسجيلها وفًقا للرشوط التي يحددها القانون.



التقريرالسنوي 2018التقريرالسنوي 2018 30 31 

إدارة الـمـقــاولـة 
يف 31 دجنرب 2018

منذ 1 أبريل 2009، يشغل السيد كريم حاجي منصب املدير العام لبورصة الدار البيضاء.

تتألف لجنة اإلدارة من مديري املقاولة. وتتمثل مهمتها يف إدارة املشاريع االسرتاتيجية وتحديد األهداف وتحديد األولويات 

وضامن حسن سري املقاولة.

لجـنـة اإلدارة

السـيـد مـحـمـد سـعــد  
مدير

قطب املوارد

السـيـد أحـمـد أغــربـي 
مدير

عمليات األسواق

 السيدة سناء الجمعي 
مديرة

املوارد البرشية والدعم 

السـيـد بـدر بـنـيـوسـف 
مدير

 التـطــويــر

السـيـد كــريـم حـجـي 

املدير العام

 الهـيـكــل التـنـظــيــمــي



الـسـوق يف 2018
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8.5 24.0 46.5 67.0
107.6

227.5

451.4

865.3

1,231.0

37.2
8.3 22.7 42.0 61.1 93.8 149.3

496.4

31.5

حجم املعامالت )3(

املؤرشات الرئيسية لبورصة الدار البيضاء

التطــور الشــهري ملؤرش FTSE CSE املغرب 15 سنة 2018  

التطور الشــهري ملازيعائم ســنة 2018

.WFE :3( املصدر(

يأخذ حجم املعامالت يف االعتبار املعامالت التي تتم مع يف سوق األسهم املركزي)حسب معايري WFE: ElectronicOrder Book(. وهو ال يشمل عميات اإلدراج، وزيادة رأس املال، والعروض العامة، والتحويالت ومساهامت السندات.

بورصة تونس بورصة نيجرييا البورصة املرصية سوق ديب املايل بورصة إسطنبول البورصة السعودية بورصة َعامنبورصة جوهنسبورغ بورصة الدار البيضاء

)مبليارات الدوالرات األمريكية()3(

 2017

 2018

MARCHE 
BOURSIER EN 2018

يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

 2017

 2018

-11,54% 2018

+8,34% 2017

+44,36% 2016

-8,27% 2018

+6,39% 2017

+30,46% 2016

1.0 2.0 14.4 4.1
31.1

391.2

218.4

396.8
382.4

2.40.9 2.4 14.8
4.0 16.1

415.4

229.7

2.6
أداء مؤرشات مازي، و FTSE CSE Morocco 15، وهي مؤرشات )1(األسواق 

الناشئة والرشق األوسط

البيضاء  الدار  إفريقيا، سجلت بورصة  الرئيسية، و خاصة يف منطقة الرشق األوسط وشامل  الدولية  البورصات  ثل 

انخفاًضا يف مؤرشاتها الرئيسية. إال أنها ما زالت تحتل املركز الثاين يف أفريقيا من حيث حجم الرسملة والرتبة  3 من 

حيث حجم املعامالت.

سوق البورصة يف 2018

تطور املؤرشات الرئيسية ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

الرأسملة )مبليارات الدوالرات األمريكية(

بورصة تونس بورصة َعامن بورصة الدار البيضاء سوق ديب املايل بورصة إسطنبول بورصة نيجريياالبورصة السعوديةبورصة جوهنسبورغ البورصة املرصية

)1( املؤرشات املستخدمة تتوافق مع املؤرشات العامة لكل بورصة

WFE  /بورصة الدار البيضاء /  MSCI :2( املصدر(

)بالعملة املحلية( )2(

MSCI World

بورصة سنغافورة

البورصة السعودية-تداول

MSCI EM

MSCI Frontier 100

BM&FBOVESPA

البورصة املرصية

سوق ديب املايل

بورصة إسطنبول

)FTSE CSE Morocco 15 ( الدار البيضاء

الدار البيضاء )مؤرش مازي(

بورصة ماليزيا

بورصة عامن

بورصة تونس

الهند

بورصة جوهنسبورغ

بورصة شانغاي

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000
يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

-24.9%

-24.6%

-17.8%

-19.6%

-20.9%

6.6%

47.6%

30.7%

42.3%

6.4%

34.3%

21.6%

-16.6%

-13.2%

-11.4%

8.3%

17.4%

12.8%

20.1%

18.1%

-10.4%

-2.0%
-10.2%

-11.5%

35.9%

-8.3%

-9.8%

-3.1%

8.3%
-0.4%

14.9%
14.4%

15.0%
26.8%

-4.5%

-10.9%

 2017
 2018
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مـازي  

يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

2.4% 22.2% 20.1% الرتفيه والفنادق

46.6% 53.3% 13.4% األجهزة والربمجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

27.2% -5.6% 5.6% االتصاالت

32.1% 27.4% 5.5% النقل

80.0% 36.8% 2.5% خدمات النقل

6.2% 23.9% 0.3% صناعة األدوية

17.0% 7.7% -0.2% املوزعون

 (*)  (*) -0.5% صناديق االستثامر العقارية )1(

5.7% -9.5% -0.8% املعدات االلكرتونية والكهربائية

10.7% 6.3% -2.6% رشكةالتمويل وأنشطة مالية أخرى

36.6% 18.0% -3.3% الكهرباء

44.8% 15.6% -5.9% رشكات الحوافظ املالية-رشكات الهولدينغ 

14.9% 19.0% -6.1% املرشوبات

18.5% 9.9% -7.5% البنوك

44.1% -7.5% -8.5% البناء و موادالبناء

53.1% 26.8% -10.1% الصناعات الغذائية / اإلنتاج

30.7% 14.3% -14.5% التأمني

27.1% 14.8% -20.2% الخدمات الجامعية

49.3% 25.9% -23.2% النفط والغاز

88.1% 216.7% -23.2% الكيمياء

89.8% 30.1% -36.4% الحراجة والورق

31.6% 39.1% -38.3% املناجم

-1.7% -1.8% -39.1% السلع الهندسية واملعدات الصناعية

73.4% -14.3% -47.8% املشاركةواإلنعاش العقاري

أداء املؤرشات القطاعية

2017 2018 2016 املؤرش

رسملة البورصة

التطور الشهري لـمؤرش مازيعائم ورسملة السوق

)مبليار درهم(

.Immorente Invest 1(: تم إنشاء قطاع "رشكات االستثامر العقاري" يف 2018 بعد إدراج رشكة(

)2(: تم تغيري اسم قطاع "العقار" يف 2018ليصبح قطاع "املشاركة واإلنعاش العقاري".

توزيع رسملة البورصة حسب القطاع

-23.9% 50,915 66,878 68,193 األسهم

-6% 37,122 39,489 32,082 السوق املركزي

-63.4% 8,791 24,051 18,379 سوق الكتل

- 799 - 1,930 عمليات إدراج 

143.8% 3,497 1,435 9,877 زيادات يف رأس املال

-62.4% 25 67 440 العروض العامة

-31.0% 430 623 687 التحويالت 

-79.3% 251 1,213 4,798 مساهامت السندات

-38.0% 1,773 2,860 4,543 القروض السندية

-82.1% 55 308 2,121 السوق املركزي

-43.6% 950 1,684 1,484 سوق الكتل

16.6% 767 658 938 عمليات اإلدراج 

- - - - التحويالت

- - 210 - مساهامت السندات

-24.4% 52,688 69,738 72,737 املجموع العام

الحجم اإلجاميل سنة 2017/2018/ 2016 )مباليني الدرهم(

2016 التغري السنوي 201720182018/2017الفئة/السوق

حجم املعامالت

34,9%

21,4%

12,0%

4,3%

3,4%

2,3%
2,1%

1,8%

1,2%
1,7% 3,5%

5,6%

3,6%

2,4%
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8.000

6.000

4.000
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0

700
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0
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األبناك

االتصاالت

البناء ومواد البناء

 

 

 

 

املناجم

املوزعون

خدمات النقل

املرشوبات

 

 

 

املشاركة واإلنعاش العقاري

رشكات التمويل واألنشطة املالية األخرى

قطاعات أخرى

 

 

 

الصناعات الغذائية واإلنتاج

التأمني

الكهرباء

النفط والغاز
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2017 التغري السنوي 20182018/2017 2016

توزيع حجم املعامالت حسب نوع املعاملة

-35.9%            185,472            289,231 187,337 السوق املركزي

-35.9%            185,469            289,224 187,306 األسهم

-57.1%                       3                       7 31 القروض السندية

-24.7%                   113                   150 137 سوق الكتل

-28.9%                     91                   128 120 األسهم

0%                     22                     22 17 االقرتاضات السندية

-35.9% 185,585 289,381 187,474 املجموع العام

توزيع حجم املعامالت حسب عددها

توزيع حجم املعامالت حسب نوع العملية

مبلغ العملية

)مباليني الدراهم(

حصة العملية يف رأس 

املال الجديد

األوراق املالية 

املعروضة

سعر اإلصدار 

)بالدرهم(
نوع اإلصدار تاريخ العملية املقاولة

100.6 2.08% 1,048,560 96 تحويل األرباح إىل أسهم 02/02/2018 أوطوهول

996.6 33.7% 6,429,660 155 سداد السندات يف األسهم 09/05/2018 أليانس

314.9 33.33% 31,495,714 -
 دمج االحتياطيات وتخصيص

األسهم املجانية
12/07/2018 كوسومار

2,400.0 3.01% 6,332,453 379
 اإلكتتاب نقدا دون حق

تفضييل
25/12/2018 التجاري وافا بنك 

املبلغ املكتتب به 

)مباليني الدراهم(

عدد السندات

املعروضة

عدد األسهم

املطلوبة 
عدد املكتتبني نوع العملية تاريخ العملية املقاولة

560.3 4,000,000 5,603,254 1,324 زيادة يف رأس املال 11/05/2018 إميورونت إنفست

1,000 2,222,223 5,556,579 3,281 مختلط 18/12/2018    sca ميتونديس

مبلغ العملية

)مباليني الدراهم(
عدد املشرتكني

عدد السندات

املطلوبة 

عددالسندات

موضوع العرض

 سعر السند

)بالدرهم(
فئة العملية تاريخ العملية املقاولة

6,644 7 302  1,081,141 22 عرض عمومي للرشاء عىل األسهم 05/04/2018 ميد بيرب 

25,195,512 38 1,049,813 1,556,911 24 عرض عمومي للرشاء عىل األسهم
25/12/2018     تسليف 

3,800 13 19 348 200 عرض عمومي للرشاء عىل الحقوق

الطلبات عىل السوق و العمليات عىل السندات

العروض العمومية

زيادة رأس املال

اإلدراجات يف البورصة

السوق املركزي

سوق الكتل

عمليات اإلدراج

زيادات يف رأس املال

العروض العامة

تحويالت

االقرتاضات السندية

6.6%
0.5%

0.8%
0.0%

18.5%

70.6%

3.0%

2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%

السوق املركزي

سوق الكتل

عمليات إدراج 

زيادات يف رأس املال

العروض العامة

تحويالت

االقرتاضات السندية

2017

2018
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املبلغ املخصص غري املدرج 
)مباليني الدراهم(

املبلغ املخصص املدرج 
)مباليني الدراهم(

تاريخ
االستحقاق

نضج
القيمة اإلسمية

 )بالدرهم(
تاريخ اإلصدار املقاولة

1,421.8

18.2 29/06/2025 7 سنوات 100,000

26/06/2018 التجاري وفابنك
60.0 29/06/2025 7 سنوات 100,000

552.5 197.5 17/12/2028 10 سنوات 100,000 12/12/2018 مرصف املغرب

917.4 82.6 18/05/2028 10 سنوات 100,000 15/05/2018 القرض العقاري والسياحي

324.4 175.6 10 سنوات 01/11/2028 100,000 29/10/2018 القرض الفالحي املغرب

4,817.0 183.0 دائم - 100,000 09/05/2018 املكتب الرشيف للفوسفاط

749.5 50.5 28/06/2028 10 سنوات 100,000 25/06/2018 الرشكة العامة املغربية لألبناك

اإلدراجات يف البورصة الزيادة يف رأس املال   اقرتاضات سندية مدرجة

إصدارات االقرتاضات السندية

توزيع رؤوس األموال املجباة يف سوق البورصة حسب نوع املعاملة

التغري السنوي
البنيــة الصافيــة

لفئة ا
الجزء املبلغ )مباليري الدراهم(

-11% 7.3% 3 األسهم

4.2% 6.4% متنوعة 28

-11.1% 14% نقدية 61

4% 15.5% 67.4 سندية عىل املدى القصري

12% 56.1% 244.1 سندية عىل املدى املتوسط و الطويل

43.2 1% 3 تعاقدية

4.5% 100% املجموع  435

هيآت التوظيف الجامعي للقيم املنقولة

توزيع حجم املعامالت حسب هوية املستثمرين

بنية األصول الصافية لهيآت التوظيف الجامعي للقيم املنقولة يف 2018

هوية املستثمرين

2018

71%

15% 14%

31%

69%

2017

هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة

األشخاص املعنويون املغاربة

األشخاص الذاتيون املغاربة

األشخاص املعنويون األجانب

األشخاص الذاتيون األجانب

شبكة األبناك

2%

9%

0.4%

8%

54%

27%



النتـائـج املـالـيـة
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النتائج املالية سنة 2018

السنة املالية من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018.

التكميلية. املعلومات  قامئة  و  التمويل  جدول  و  التدبري  أرصدة  وقامئة  رفقته،  املوجزة  البيانات  بفحص  قمنا  العامة،  جمعيتكم  إلينا  أوكلتها  التي  للمهمة   طبقا 

و تظهر البيانات املوجزة هاته أن مبلغ الرساميل الخاصة ببورصة الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة املالية املقفلة يوم 31 دجنرب 2018 و املشكلة من حساب املنتوجات 

و التحمالت و املشابهة يناهز 676,031,974.08 درهم، ضمنها ربح صاف مببليغ 16,738,460.44 درهم.

مسؤولية اإلدارة
تعترب اإلدارة مسؤولية عن املؤسسة وعن تقدمي البيانات املوجزة الصحيحة، طبقا لقواعد و مبادئ املحاسبة املطبقة يف املغرب. وتشمل هذه املسؤولية إعداد وتنفيد 

وتشيع نظام الرقابة الداخلية اخالص بالرشكة، وتقدمي قوائم توليفية سليمة ودون عيوب جوهرية، وأيضا حتديد توقعات محاسبية معقولة بالنظر إىل حيثيات الظرفية.

مسؤولية مراجع الحسابات
كمن مسوؤليتنا يف اإلدالء بالرأي يف البيانات املوجزة موضوع املراجعة و التدقيق يف الحسابات. وقد قمنا بهذا األمر وفق أمناط وقواعد املهنية يف املغرب. وتستلزم هذه 

األمناط احرتامنا التام للقواعد و األخالقيات الجاري بها العمل، وقيامنا بتخطيط املراجعة و تنفيذها من أجل التأكد من عدم احتواء هذه البيانات املوجزة عىل عيوب 

جوهرية وأنها سليمة. وتقتيض مراجعت الحسابات االعتامد عىل مساطر من أجل جتميع عنارص اإلثبات املتعلقة باملبالغ و املعلومات املبينة يف البيانات املوجزة.

ويبقى أمر اختيار املساطر من اختصاص مراجع الحسابات، هو و مسألة تقييم املخاطر التي تشكلها البيانات املوجزة التي تتضمن عيوبا جوهرية، عندالقيام بتقييم 

املخاطر، يأخد مراجع الحسابات بعني االعتبار نظام املرقابة الداخلية املساري املفعول يف املؤسسة عند وضع و تقدمي البيانات املوجزة من أجل تجديد مساطر 

مراجعة الحسابات األنسب يف هذه الظروف وليس من أجل اإلداله برأيه بخصوص فعالية النظام.

و تشمل مراجعة الحسابات أيضا تقييم املناهج املحاسبية املعتمدة و تقييم التوقعات املحاسبية املنجزة من طرف اإلدارة، وأيضا تقييم طريقة تقدمي مجموع 

البيانات املوجزة.

و نعتقد ان عنارص اإلثبات املتجمعة لدينا كافية و مناسبة من أجل اإلدالء بالرأي.

الرأي حول البيانات املوجزة
نشهد أن البيانات املوجزة الواردة يف الفقرة األوىل أعاله سليمة و صادقة، وأنها تعطي يف جميع جوانبها صورة وفيه عن نتائج عمليات السنة املالية املنرصمة وأيضا عن 

الوضعية املالية لرشكة بورصة الدارالبيضاء إىل غاية 31 دجنرب2018، وذلك طبقا للمبادئ الحامسبية املطبقة يف املغرب.

املراقبات و املعلومات النوعية
لقد قمنا أيضا باملراقبات النوعية املنصوص عليها قانونيها، وتأكدنا بالخصوص من تطابق املعلومات املذكورة يف تقرير التدبري للمجس اإلدارة املوجه للمساهمني مع 

البيانات املوجزة للمرشكة. 

عالوة عىل ذلك، وفًقا للامدة 172 من القانون 95-17 بصيغته املعدلة واملكملة، نعلمكم أنه خالل هذه السنة املالية، قامت بورصة الدار البيضاء برشاء حصص يف 

رأسامل رشكتي » NEW CC « و » NEW MED « مببلغ إجاميل يصل ايل 2 مليون درهم. 

التقريرالعام ملندويب الحسابات

الدارالبيضاء يف 19 مارس 2019
مندوبا الحسابات

أ. السعيدي ورشكاؤه

بهاء السعيدي

رشيكة

فيصل مكوار

رشيك

فيداروك كرانت تورنوتون

السنة املالية من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2018.

تنفيذا للمهمة التي أوكلت إلينا رشكتكم قمنا بافتحاص البيانات التوليفية املرفقة الخاصة ببورصة الدارالبيضاء واملنجزة حتت النظام املرجعي IFRS والتي 

التاريخ،  هذا  يف  املنتهية  املالية  للسنة  بالنسبة  اخلزينة  دفقات  وجدول  الذاتية  الرساميل  تغري  وبيان  النتائج  وحساب  دجنرب2018   31 يف  الحصيلة  تضم 

يقدر ب  ذاتية  مبلغ رساميل  التوليفية  البيانات  تربز هذه  أخرى. حيث  تفسريية  الرئيسية ومذكرات  املحاسبتية  للمناهج  وكذا مذكرات حتتوي عىل ملخص 

.KMAD 11,622 منها ربح صايف قدره ، KMAD 728,027

للتنميط  املغربية  العامة  املدونة  عىل  بناء  املحصورة  الحسابات  عىل  اعتامدا   IFRS املرجعي  النظام  حسب  مجددا  املعاجلة  التوليفية  البيانات  هذه  إن 

الدارالبيضاء. إدارة بورصة  بقرار من  إعدادها إلبالغ فلقط  إلزاميا ومت بذلك  املحاسبي التكتيس طابعا 

الدولية. املايل  اإلبالغ  للمعايري  التوليفية، طبقا  البيانات  لهذه  الرصيح  والعرض  اإلعداد  اإلدارة مسؤولة عن 

املغرب. املهنة يف  بناء عىل معايري  أجنزنا مهمتنا  افتحاصنا. وقد  أساس  التوليفية عىل  البيانات  رأينا حول هذه  التعبري عن  وتتجىل مسؤوليتنا يف 

يف الدارالبيضاء  لبورصة  املالية  وللوضعية  للذمة  حقيقة  صورة  املادية  نواحيها  كافة  من  األوىل  الفقرة  يف  املذكورة  التوليفية  البيانات  تعطي  رأينا   يف 

الدولية. املايل  للمعايرياإلبالغ  التاريخ، طبقا  املنتهية يف هذا  املالية  للسنة  بالنسبة  الخزينة  املايل ودفقات  األداء  31 دجنرب2018 وكذا 

شهادة مندويب الحسابات حول القوائم الرتكيبية

)IFRS( املوضوعة طبقا للمعايري الدولية إلعداد التقاريراملالية

الدارالبيضاء يف 19 مارس 2019

مندوبا الحسابات

أ. السعيدي ورشكاؤه

بهاء السعيدي

رشيكة

فيصل مكوار

رشيك

فيداروك كرانت تورنوتون
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السنة املالية 2017

املبلغ الصايف

السنة املالية 2018
املوجودات

املبلغ الصايف االستخامدات و املؤونات املبلغ اإلجاميل

5.763.933,14 5.791.179,46 8.484.881,69 14.276.061,15 ستعقارات يف قيم معدومة )أ(  اال

مصاريف متهيدية

5.763.933,14 5.791.179,46 8.484.881,69 14.276.061,15 تكاليف يتعني توزيعها عىل عدة سنوات مالية

مكافآت تسديد سندات االقرتاض

209.526.990,28 198.242.289,92 37.078.508,96 235.320.798,88 مستعقرات غري مجسمة )ب(

مستعقرات يف البحث والتنمية

209.526.990,28 198.242.289,92 37.078.508,96 235.320.798,88 براءات، عالمات، حقوق وقيم مامثلة

أصول تجارية

مستعقرات غري مجسمة أخرى

33.449.147,37 24.669.752,28 49.856.529,31 74.526.281,59 مستعقرات مجسمة )ج(

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 أرايض

7.653.733,25 7.011.461,92 5.833.964,58 12.845.426,50 بنايات

1.483.861,84 1.290.650,71 2.041.262,07 3.331.912,78 إنشاءات تقنية، معدات وأدوات

1.256,96 9.214,50 54.230,20 63.444,70 عتاد النقل

6.716.283,25 5.052.471,56 41.927.072,46 46.979.544,02 آثاث املكتب وتهيئات مختلفة

4.923,07 4.923,07 4.923,07 مستعقرات مجسمة أخرى

7.589.089,00 1.301.030,52 1.301.030,52 مستعقرات مجسمة جارية

48.216.169,45 52.366.917,41 740.741,37 53.107.658,78 مستعقرة مالية )د(

75.191,06 75.060,78 75.060,78 سلفات مستعقرة

32.598,00 32.598,00 32.598,00 حقوق مالية أخرى

48.108.380,39 52.259.258,63 740.741,37 53.000.000,00 سندات مساهمة

سندات مستعقرة أخرى

فوارق تحويل املوجودات )ه(

نقص الحقوق املستعقرة

زيادة الديون املالية

296.956.240,24 281.070.139,07 96.160.661,33 377.230.800,40 املجموع I  )أ + ب + ج + د+ ه(

مخزونات )و(

السلع

عتاد ومتوينات قابلة لالستهالك

منتجات قيد الصنع

منتجات وسطية ومنتجات متخلفة

منتجات تامة

14.833.754,42 25.790.257,71 1.312.500,00 27.102.757,71 حقوق املوجودات املتداولة )ز(

ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات

9.892.881,78 15.604.156,86 1.312.500,00 16.916.656,86 الزبائن والحسابات املرتبطة

املستخدمون

1.077.268,02 6.411.082,06 6.411.082,06 الدولة

حسابات الرشكاء

مدينون آخرون

3.863.604,62 3.775.018,79 3.775.018,79 حساب تسوية املوجودات

388.783.869,95 397.131.076,03 397.131.076,03 سندات وقيم التوظيف )ح(

9.078,60 4.705,03 4.705,03
 فوارق تحويل املوجودات )ط(

)العنارص املتداولة(
403.626.702,97 422.926.038,77 1.312.500,00 424.238.538,77  املجموع II )و+ ز+ ح + ط(

5.855.044,37 18.145.292,61 18.145.292,61 خزينة باملوجودات

شيكات وقيم للتحصيل

5.844.596,80 18.144.295,51 18.144.295,51 البنك، الخزينة العامة والشيكات الربيدية

10.447,57 997,10 997,10 صندوق، وكاالت تسبيق، اعتامديات

5.855.044,37 18.145.292,61 18.145.292,61 III املجموع 

706.437.987,58 722.141.470,45 97.473.161,33 819.614.631,78 III + II + I املجموع العام

حصيلة املوجودات
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)بالدرهم(

)CGNC( حسب املدونة العامة للتنميط املحاسبايت

السنة املالية 2017 السنة املالية 2018         املطلوبات

657.573.833,46 674.312.293,90 أموال ذاتية

 

387.517.900,00 387.517.900,00 رأسامل الرشكة أو رأسامل شخيص )1(

ناقص : املساهمني، رأسامل مكتتب به غري مطلوب

387.517.900,00 387.517.900,00 رأسامل مطلوب

387.517.900,00 387.517.900,00 مدفوع منه

3.206.518,20 3.206.518,20 مكافأة اإلصدار واالندماج والتقدمة

فارق إعادة التقييم

3.839.080,00 5.251.730,00 االحتياطي القانوين

197.954.512,05 197.954.512,05 احتياطيات أخرى

36.802.853,19 63.643.173,21 ترحيل من جديد )2(

النتيجة الصافية يف طور اإلرصاد )2( 

28.252.970,02 16.738.460,44 النتيجة الصافية للسنة املالية )2(

657.573.833,46 674.312.293,90 مجموع أموال ذاتية )أ(

2.769.815,57 1.719.080,18 األموال الذاتية املثيلة )ب(

إعانات االستثامر

2.769.815,57 1.719.080,18 مؤونات مقننة

ديون التمويل )ج(

اقرتاضات سندية

ديون متويل أخرى

مؤونات دامئة ملواجهة املخاطر و التكاليف )د(

مؤونات ملواجهة املخاطر

مؤونات ملواجهة التكاليف

فوارق التحويل - املطلوبات )ه(

زيادة الحقوق املستعقرة

نقص ديون التمويل

660.343.649,03 676.031.374,08 املجموع I )أ + ب + ج + د + ه(

36.080.683,28 36.101.432,43 ديون املطلوبات املتداولة )و(

6.055.883,59 6.550.074,73 ممونون وحسابات مرتبطة

الزبائن الدائنني تسبيقات ودفعات

8.351.815,29 7.310.279,67 املستخدمون

3.538.460,29 2.954.828,97 الهيآت االجتامعية

3.612.983,33 3.639.499,09 الدولة

حسابات الرشكاء

11.763.773,42 14.268.829,97 دائنني آخرين

2.757.767,36 1.377.920,00 حسابات التسوية – املطلوبات

10.009.078,60 10.004.705,03 مؤونات أخرى ملواجهة املخاطر و التكاليف )ز(

4.576,67 3.958,91 فوارق التحويل املطلوبات )العنارص املتداولة( )ح(

46.094.338,55 46.110.096,37 املجموع II )و + ز + ح(

خزينة املطلوبات

اعتامدات الخصم

اعتامدات الخزينة

أبناك التسوية

III املجموع

706.437.987,58 722.141.470,45 I + II + III املجموع

)بالدرهم(حصيلة املطلوبات
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مجاميع

السنة املالية 2017

مجاميع السنة املالية 2018

3 = 2 + 1

العمليات
      النوع

املتعلقة بالسنوات
املالية السابقة 2

الخاصة بالسنة
املالية 1

119.771.057,43 103.066.999,78 103.066.999,78 I - عائدات االستغالل

مبيعات السلع )عىل حالتها(

119.751.057,43 103.066.999,78 103.066.999,78 مبيعات املمتلكات و خدمات املنتوجات

119.751.057,43 103.066.999,78 103.066.999,78 رقم املعامالت

تغري مخزونات املنتوجات )+ أو -( )1(

مستعقرات من طرف املقاولة لنفسها

إعانات االستغالل

20.000,00 عائدات استغالل أخرى

ارتجاعات استغالل : تنقيالت التكاليف

119.771.057,43 103.066.999,78 103.066.999,78 I املجموع

109.973.446,99 97.075.055,56 3.031,03 97.072.024,53 II - تكاليف االستغالل

مشرتيات السلع التي يعاد بيعها )2(

1.931.531,97 1.951.495,74 1.951.495,74 مشرتيات املواد والتموينات املستهلكة )2(

25.315.033,82 24.571.335,04 3.031,03 24.568.304,01 تكاليف أخرى خارجية

11.479.273,98 8.629.947,64 8.629.947,64 الرضائب واملكوس

40.722.243,26 39.751.211,04 39.751.211,04 تكاليف املستخدمني

660.000,00 825.000,00 825.000,00 تكاليف استغالل أخرى

29.865.363,96 21.346.066,10 21.346.066,10 مخصصات االستغالل

109.973.446,99 97.075.055,56 3.031,03 97.072.024,53 II املجموع

9.797.610,44 5.991.944,22 -3.031,03 5.994.975,25 )I - II( نتيجة االستغالل - III

33.704.296,46 17.511.485,49 17.511.485,49 IV - العائدات املالية

عائدات سندات املساهمة و سندات مستعقرة أخرى

114.534,64 215.197,29 215.197,29 مكاسب الرصف

29.739.516,72 15.136.331,36 15.136.331,36 الفوائد وعائدات مالية أخرى

3.850.245,10 2.159.956,84 2.159.956,84 االرتجاعات املالية : تنقيالت التكاليف

33.704.296,46 17.511.485,49 17.511.485,49 IV املجموع

50.560,45 204.950,86 204.950,86 V - التكاليف املالية

تكايف الفوائد

41.481,85 200.245,83 200.245,83 خسائر الرصف

تكاليف مالية أخرى

9.078,60 4.705,03 4.705,03 املخصصات املالية

50.560,45 204.950,86 204.950,86 V املجموع

33.653.736,01 17.306.534,63 17.306.534,63 )IV - V( النتيجة املالية - VI

43.451.346,45 23.298.478,85 -3.031,03 23.301.509,88 )III + VI( النتيجة الجارية - VII

)بالدرهم( )خارج املكس(حسابات العائدات والتكاليف

)1( تغري املخزونات : املخزون النهايئ املخزون البديئ الزيادة )+(؛ النقص )-(

)2( مشرتيات السلع التي يعاد بيعها أو املستهلكة : مشرتيات تغري املخزونات

الل 
تغ

الس
ا

يل
مو

الت

)بالدرهم( )خارج املكس(

)بالدرهم( )خارج املكس(
مجاميع

السنة املالية 2017

مجاميع السنة املالية 2018

3 = 2 + 1

العمليات
      النوع

املتعلقة بالسنوات
املالية السابقة 2

الخاصة بالسنة
املالية 1

2.418.116,69 1.960.339,42 1.960.339,42   VIII - النتائج غري الجارية

5.000,00   عائدات تفويت املستعقرات

  إعانات التوازن

  ارتجاعات عىل إعانات االستثامر

1.202.218,09 897.706,40 897.706,40   عائدات غري جارية أخرى

1.210.898,60 1.062.633,02 1.062.633,02   ارتجاعات غري جارية : تنقيل التكاليف

2.418.116,69 1.960.339,42 1.960.339,42 VIII املجموع  

202.509,12 350.829,83 350.829,83   IX - التكاليف غري الجارية

10.747,71   القيم الصافية الستخامد املستعقرات املفوتة

  اإلعانات املمنوحة

53.518,46 338.932,20 338.932,20   تكاليف غري جارية أخرى

138.242,95 11.897,63 11.897,63   مخصصات غري جارية لالستخامدات واملؤونات

202.509,12 350.829,83 350.829,83 IX املجموع  

2.215.607,57 1.609.509,59 1.609.509,59 )VIII - IX( النتيجة غيل الجارية - X  

45.666.954,02 24.907.988,44 -3.031,03 24.911.019,47 )VII + X( النتيجة قبل الرضيبة - XI  

17.413.984,00 8.169.528,00 8.169.528,00   XII - الرضائب عىل النتائج

28.252.970,02 16.738.460,44 -3.031,03 16.741.491,47 )XI - XII( النتيجة الصافية - XIII  

155.893.470,58 122.538.824,69 122.538.824,69 )I + IV + VII( مجموع العائدات - XIV  

127.640.500,56 105.800.364,25 3.031,03 105.797.333,22 )II + V + IX + XIII( مجموع التكاليف - XV  

28.252.970,02 16.738.460,44 -3.031,03 16.741.491,47
  XVI - النتيجة الصافية

  )مجموع العائدات مجموع التكاليف(

+

حسابات العائدات والتكاليف )تتمة(

ية 
ار
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السنة املالية 2017 السنة املالية 2018 النوع

 1   مبيعات السلع )عىل حالتها(

(-)   مشرتيات السلع   2 

I (=)   الهامش اإلجاميل عىل املبيعات عىل حالتها

119.751.057,43 103.066.999,78 (+)   عائدة السنة املالية: )3 + 4 + 5( II

119.751.057,43 103.066.999,78  3   مبيعات السلع والخدمات املنتجة

 4   تغري مخزونات املنتوجات

 5   مستعقرات أنتجتها املقاولة لنفسها

27.246.565,79 26.522.830,78 (-)   استهالك السنة املالية:)6 + 7( III

1.931.531,97 1.951.495,74  6   املشرتيات املستهلكة من املواد واملؤونات

25.315.033,82 24.571.335,04  7   تكاليف خارجية أخرى+

92.504.491,64 76.544.169,00 )I + II + III( القيمة املضاقة   (=) IV

(+)   إعانات االستغالل 8 

11.479.273,98 8.629.947,64 (-)   الرضائب واملكوس 9 

40.722.243,26 39.751.211,04 (-)   تكاليف املستخدمني 10 V

40.302.974,40 28.163.010,32 (=)   الفائض اإلجاميل لالستغالل أو نقص إجاميل لالستغالل

20.000,00 (+)   عائدات استغالل أخرى 11 

660.000,00 825.000,00 (-)   تكاليف استغالل أخرى 12 

(+)   ارتجاعات االستغالل : تنقيل التكاليف 13 

29.865.363,96 21.346.066,10 (-)   مخصصات االستغالل 14 

9.797.610,44 5.991.944,22 (=)   نتيجة االستغالل )+ أو-( VI

33.653.736,01 17.306.534,63 (+ أو-)   النتيجة املالية VII

43.451.346,45 23.298.478,85 (=)   النتيجة الجارية )+أو-( VIII

2.215.607,57 1.609.509,59 (+ أو-)   النتيجة غري الجارية 15 IX

17.413.984,00 8.169.528,00 (-)   رضائب عىل النتائج

28.252.970,02 16.738.460,44 (=)   النتيجة الصافية للسنة  X

السنة املالية 2017 السنة املالية 2018 النوع

28.252.970,02 16.738.460,44 1   النتيجة الصافية للسنة 

28.252.970,02 16.738.460,44    الربح +
الخسارة -

19.865.363,96 20.033.566,10
مخصصات االستغالل )1( (+) 2

املخصصات املالية )1( (+) 3

138.242,95 11.897,63
املخصصات غري الجارية )1( (+) 4

ارتجاعات االستغالل )2( (-) 5

3.847.087,74 2.150.878,24
االرتجاعات املالية )2( (-) 6

1.210.898,60 1.062.633,02
االرتجاعات غري الجارية )1( )2( (-) 7

5.000,00 عائدات تفويت املستعقرات (-) 8

10.747,71 القيم الصافية الستخامد املستعقرات املفوتة (+) 9

43.204.338,30 33.570.412,91 قدرة التمويل الذايت XI

توزيع األرباح (-) 10

43.204.338,30 33.570.412,91 التمويل الذايت XII

I - جدول تشكيل النتائج

II - قدرة التمويل الذايت - التمويل الذايت

بيان أرصدة التدبري

)1( باسـتثناء املخصصات املتعلقـة باملوجودات واملطلوبات الجارية وبالخزينة

)2( باسـتثناء االرتجاعات املتعلقـة باملوجودات واملطلوبات الجارية وبالخزينة

I - تركيب كتل الحصيلة

II - االستعامالت و املوارد

جدول متويل السنة املالية

التغري )أ - ب( السنة املالية 2017

)ب(

السنة املالية 2018

)أ(
الكتل

املوارد )د( االستعامالت )ج(

15.687.725,05 660.343.649,03 676.031.374,08 1 التمويل الدائم

15.886.101,17 296.956.240,24 281.070.139,07 2 ناقص املوجودات املستعقرة

31.573.826,22 363.387.408,79 394.961.235,01 3 = أموال الدوران )أ( الوظيفي )1-2(

19.299.335,80 403.626.702,97 422.926.038,77 4 املوجودات العامئة

15.757,82 46.094.338,55 46.110.096,37 5 ناقص املطلوبات العامئة

19.283.577,98 357.532.364,42 376.815.942,40 6 = حاجات التمويل )ب( املجملة )5-4(

12.290.248,24 5.855.044,37 18.145.292,61 ب( )أ- 7 الخزينة الصافية )املوجودات املطلوبات(

السنة املالية 2017 السنة املالية 2018

املوارد االستعامالت املوارد االستعامالت

I. املوارد القارة للسنة املالية )الدفقات(

43.204.338,30 33.570.412,91 التمويل الذايت )أ(

43.204.338,30 33.570.412,91 + قدرة التمويل الذايت

- توزيع األرباح

39.075,68 6.900.130,28 تفويت و تخفيض املستعقرات )ب(

+ تفويت املستعقرات غري املجسمة

5.000,00 + تفويت املستعقرات املجسمة

+ تفويت املستعقرات املالية

34.075,68 6.900.130,28 + اسرتدادات عىل الحقوق املستعقرة

الزيادة يف رؤوس األموال الذاتية و املثيلة )ج(

+ الزيادات يف رأس املال، التقدمات

+ إعانات االستثامر

الزيادة يف ديون التمويل )د( 

)صايف من مكافآت التسديد(

43.243.413,98 40.470.543,19 مجموع املوارد القارة )أ + ب + ج + د(

II. االستعامالت القارة للسنة املالية )الدفقات(

2.193.878,77 6.014.258,44 اقتناءات و زيادات املستعقرات )ه(

684.413,00 2.339.415,89 + اقتناءات املستعقرات غري املجسمة

1.509.465,77 1.674.842,55 + اقتناءات املستعقرات املجسمة

2.000.000,00 + اقتناءات املستعقرات املالية

+ زيادات عىل الحقوق املستعقرة

تسديد رؤوس األموال الذاتية )و(

تسديد ديون التمويل )ز(

1.315.750,00 2.882.458,53 استعامالت معدومة القيمة )ح(

3.509.628,77 8.896.716,97 II - مجموع االستعامالت القارة )ه + و +  ز + ح(

40.513.918,74 19.283.577,98 III - تغيري حاجة التمويل اإلجاميل

780.133,53 12.290.248,24 IV - تغري الخزينة

44.023.547,51 44.023.547,51 40.470.543,19 40.470.543,19 املجموع العام



 53التقريرالسنوي 2018
52 

III - جدول املؤونات

V- جدول االعتامدات

مبلغ نهاية

السنة املالية

االرتجاعات املخصصات مبلغ بداية

السنة املالية
النوع

غري الجارية املالية االستغالل غري الجارية املالية االستغالل

740.741,37 2.150.878,24 2.891.619,61
 1- مؤونات لنقصان قيمة

      املوجودات املستعقرة

1.719.080,18 1.062.633,02 11.897,63 2.769.815,57 2- مؤونات مقننة

3- مؤونات مستدمية ملواجهة 

التكاليف     املخاطر و

2.459.821,55 1.062.633,02 2.150.878,24 11.897,63 5.661.435,18 املجموع الفرعي )أ(

1.312.500,00 1.312.500,00

4- مؤونات لنقصان قيمة

    املوجودات الجارية 

    )خارج امليزانية(

10.004.705,03 9.078,60 4.705,03 10.009.078,60
5- مؤونات أخرى ملواجهة

    املخاطر والتكاليف

6- مؤونات لنقصان قيمة

      حسابات الخزينة

11.317.205,03 9.078,60 4.705,03 1.312.500,00 10.009.078,60 املجموع الفرعي )ب(

13.777.026,58 1.062.633,02 2.159.956,84 11.897,63 4.705,03 1.312.500,00 15.670.513,78 املجموع ) أ + ب(

تحاليل أخرى التحليل حسب االستحقاق

املجموع املبالغ املمثلةالحقوق

يف أوراق

تجارية

املبالغ املستحقة

عىل املقاوالت

املرتبطة

مبالغ مستحقة

عىل الدولة

و الهيآت العمومية

املبالغ

بالعمالت

املستحقة

و غري

املستوفاة

أقل

من سنة

أكرث من

سنة

107.658,78 107.658,78 املوجودات املستعقرة

75.060,78 75.060,78 السلفات املستعقرة

32.598,00 32.598,00 حقوق مالية أخرى املستعقرة

9.972.203,48 6.411.082,06 422.692,88 26.526.115,63 576.642,08 27.102.757,71 املطلوبات الجارية

املمونون املدينون

9.972.203,48 422.692,88 16.340.014,78 576.642,08 16.916.656,86 الزبائن والحسابات امللحقة

املستخدمون

6.411.082,06 6.411.082,06 6.411.082,06 الدولة

حسابات الرشكاء

مدينون آخرون

3.775.018,79 3.775.018,79 حسابات تسوية املوجودات

9.972.203,48 6.411.082,06 422.692,88 26.526.115,63 684.300,86 27.210.416,49 املجموع

VI- جدول الديون

التعهدات املالية املتوصل بها أو املقدمة خارج عمليات القرض اإليجاري

تحاليل أخرى التحليل حسب االستحقاق

املجموع املبالغالديون

املمثلة يف

أوراق تجارية

املبالغ املستحقة

عىل املقاوالت

املرتبطة

مبالغ مستحقة

عىل الدولة

و الهيآت العمومية

املبالغ

بالعمالت

املستحقة

و غري

املستوفاة

أقل

من سنة

أكرث

من سنة

التمويل    

إقرتاضات سندية    

ديون أخرى للتمويل    

6.377.932,42 7.296.945,11 640.096,79 34.969.784,37 1.131.648,06 36.101.432,43 املطلوبات الجارية

640.096,79 5.418.426,67 1.131.648,06 6.550.074,73
املمونون و حسابات 

مرتبطة

زبناء ومدفوعات

7.310.279,67 7.310.279,67 املستخدمون

259.802,47 2.954.828,97 2.954.828,97 الهيآت االجتامعية

3.639.499,09 3.639.499,09 3.639.499,09 الدولة

حسابات الرشكاء

6.377.932,42 3.397.643,55 14.268.829,97 14.268.829,97 دائنون آخرون

1.377.920,00 1.377.920,00 حسابات تسوية

6.377.932,42 7.296.945,11 640.096,79 34.969.784,37 1.131.648,06 36.101.432,43 املجموع

مبالغ السنة املالية 2017 مبالغ السنة املالية 2018 التعهدات املقدمة

32.598,00 32.598,00 ضامنات احتياطية و كفاالت

مبالغ السنة املالية 2017 مبالغ السنة املالية 2018 التعهدات املحصل عليها

7.276.992,59 10.046.186,42 ضامنات احتياطية و كفاالت
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31 دجنرب 2017 31 دجنرب 2018

108.938,7 95.109,7    رقم املعامالت

108.938,7 95.109,7 عائدات األنشطة العادية

-1.931,5 -1.951,5 املشرتيات

-27.290,8 -28.278,8 تكاليف خارجية أخرى

-40.722,2 -39.751,2 مصاريف املستخدمني

-666,9 -672,7 الرضائب واملكوس

-17.360,0 -18.942,2 استخامدات ومؤونات االستغالل

20,0 0 عائدات وتكاليف استغالل أخرى

-87.951,4 -89.596,4 تكاليف استغالل جارية

20.987,3 5.513,4 نتيجة استغالل جارية

-5,7 0 تفويت املوجودات

-64,1 -64,1 نتيجة الرصف

1.148,7 558,8 عائدات وتكاليف استغالل غري جارية أخرى

22.066,2 6.008,1 نتيجة األنشطة العملياتية

0 0 تكاليف الفوائد

10.425,4 11.410,6 النتائج عىل األدوات املالية

131,5 73,7 عائدات وتكاليف مالية أخرى

10.556,8 11.484,3 النتيجة املالية

32.623,0 17.492,4 النتيجة قبل الرضيبة

-17.414,0 -8.169,5 الرضائب املستوجبة

7.144,7 2.298,6 الرضائب املؤجلة

22.353,7 11.621,5 النتيجة الصافية لألنشطة املتابعة

نتيجة األنشطة املتخىل عنها

22.353,7 11.621,5 نتيجة املجموع املوطد مبا فيها الفوائد األقلية

النتيجة الصافية حصة املجموعة حسب السهم بالدرهم

22.353,7 11.621,5 نتيجة املجموع - حصة املجموعة

النتيجة الصافية ملجموعة حصة السهم بالدرهم

6 3 األساسية

6 3 املخففة

حساب النتائج

طبقا للمعايري الدولية

)بآالف الدراهم()بآالف الدراهم(

31 دجنرب 2017)بآالف الدراهم( 31 دجنرب 2018

22.353,7 11.621,5 النتيجة الصفية للمجموع املوطد

17.360,0 17.629,7 استعداالت ملخصصات االستخامدات واملؤونات، خسائر القيمة

5,7 0 +/- فائض القيمة/نقص القيمة عىل تفويت املستعقرات 

39.719,4 29.251,2 قدرة التمويل الذايت بعد كلفة االستدانة املالية الصافية والرضيبة

10.269,3 5.870,9 حذف تكلفة )عائد( الرضيبة

49.988,7 35.122,1 قدرة التمويل الذايت قبل كلفة االستدانة املالية الصافية و الرضيبة

-31.222,7 -15.548,2 انعكاس تغري الحاجة ألموال الدوران العملياتية

-17.414,0 -8.169,5 الرضائب املؤداة

1.352,0 11.404,4 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة باألنشطة العملياتية

-2.695,8 -4.014,3 اقتناء مستعقرات مجسمة وغري مجسمة

5,0 0 تفويت مستعقرات مجسمة وغري مجسمة

558,6 4.900,1 دفقات أخرى

-2.132,2 885,9 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بأنشطة االستثامر

االقرتاضات

0 0 الربيحات املؤداة للمساهمني

0 0 الزيادة يف رأس املال

0 0 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة عن أنشطة التمويل

-780,1 12.290,2 تغري الخزينة و مقابل الخزينة 

6.635,2 5.855,0 الخزينة ومقابالت الخزينة الصافية عند االفتتاح

5.855,0 18.145,3 الخزينة ومقابالت الخزينة الصافية عند اإلغالق

-780,1 12.290,2 غري الخزينة و مقابالت الخزينة

بيان دفقات الخزينة
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تغريالرساميل الذاتية

رؤوس األموال

املوطدة

الفوائد

األقلية

رؤوس األموال

الذاتية حصة

املجموعة

النتيجة

الصافية حصة

املجموعة

احتياطيات

موطدة  أخرى

مكافآت اإلصدار

واالندماج
رأس املال

716.104,0 716.104,0 22.353,7 303.025,9 3.206,5 387.517,9 يف فاتح يناير2018

مفعول تغيري املنهج 

املحاسبي/تصحيح الخطأ

301,5 301,5 301,5
التغري الصايف للقيمة املضبوطة لألدوات 

املالية

الربيحات املوزعة

11.621,5 11.621,5 11.621,5 نتيجة السنة املالية

-22.353,7 22.353,7 تغريات أخرى

728.027,0 728.027,0 11.621,5 325.681,1 3.206,5 387.517,9 يف 31 دجنرب2018

رؤوس األموال

املوطدة

الفوائد

األقلية

رؤوس األموال

الذاتية حصة

املجموعة

النتيجة

الصافية حصة

املجموعة

احتياطيات

موطدة  أخرى

مكافآت اإلصدار

واالندماج
رأس املال

693.394,7 693.394,7 10.830,7 291.839,6 3.206,5 387.517,9 يف فاتح يناير2017

مفعول تغيري املنهج 

املحاسبي/تصحيح الخطأ

355,6 355,6 355,6
التغري الصايف للقيمة املضبوطة لألدوات 

املالية

الربيحات املوزعة

22.353,7 22.353,7 22.353,7 نتيجة السنة املالية

-10.830,7 10.830,7 تغريات أخرى

716.104,0 716.104,0 22.353,7 303.025,9 3.206,5 387.517,9 يف 31 دجنرب2017

)بآالف الدراهم(

)بآالف الدراهم(

31 دجنرب 2017 31 دجنرب 2018 املوجودات

209.527,0 198.242,3 املستعقرات غري املجسمة

46.723,8 37.493,0 املستعقرات املجسمة

64.534,4 66.971,2 موجودات مالية أخرى

320.785,1 302.706,5 املوجودات غري الجارية

432.499,1 437.111,5 موجودات مالية أخرى

9.902,0 15.608,9 حقوق الزبائن

4.940,9 10.186,1 مدينون جارون آخرون

5.855,0 18.145,3 الخزينة ومقابل الخزينة

453.196,9 481.051,7 املوجودات الجارية

773.982,1 783.758,2 مجموع املوجودات

31 دجنرب 2017 31 دجنرب 2018 املطلوبات

387.517,9 387.517,9   رأس املال

3.206,5 3.206,5 مكافأة اإلصدار واالندماج

303.025,9 325.681,1 االحتياطيات

22.353,7 11.621,5 النتيجة الصافية حصة املجموعة

716.104,0 728.027,0 رأس مال الذايت حصة املجموعة

الفوائد األقلية

716.104,0 728.027,0 رؤوس األموال الذاتية

0 مؤونات غري جارية

الديون املالية غري الجارية

21.788,3 19.625,1 الرضائب املؤجلة املطلوبة

دائنون آخرون غري جارون

21.788,3 19.625,1 املطلوبات الغري الجارية

9,1 4,7 مؤونات جارية

ديون مالية جارية

6.055,9 6.550,1 ديون جارية للممونني

30.024,8 29.551,4 مطلوبات جارية أخرى

36.089,8 36.106,1 املطلوبات الجارية

57.878,1 55.731,2 مجموع املطلوبات

773.982,1 783.758,2 مجموع رؤوس األموال الذاتية و املطلوبات

)بآالف الدراهم(بيان الوضعية املالية



مسؤولية اإلدارة
تم تحضري القوائم املالية لبورصة الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة املالية املنتهية يف 31 دجنرب 2017 طبقا "للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية" كام تبناها 

االتحاد األورويب. وهي تتضمن معلومات مقارنة بالنسبة لسنة 2016 متت إعادة معالجتها طبقا لنفس املعايري.

مل تجر بورصة الدارالبيضاء أي تطبيق مسبق للمعايري التي تسمح بها املرجعية املحاسباتية الدولية.

العليا للرشكة  إرادة اإلدارة  ينتج عن  املالية. غري أن ذلك  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري  الدارالبيضاء غري ملزمة بتقديم حساباتها حسب  إن بورصة 

لالستجابة لحتميات العوملة ولالرتقاء إىل مستوى السياق الدويل والوطني.

تشتمل املعايري املحاسباتية الدولية املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS( واملعايري املحاسباتية الدولية )IAS( وتفسرياتها )SIC( لجنة تفسريات 

املعايريو)IFRIC( لجنة تفسريات إعداد التقارير املالية الدولية.

املستعقرات غري املجسمة
تضم حرصيا الربمجيات املقتناة )غري منتجة داخليا(. تتم محسبة هذه الربمجيات بالكلفة التاريخية ناقص جمع االستخامدات.

تقدر مدة منفعة الربمجيات ب 60 شهرا. طريقة االستخامد التي تعتمدها بورصة الدارالبيضاء هي الطريقة الخطية.

املستعقرات املجسمة
تحتسب املستعقرات املجسمة حسب الكلفة التاريخية، منقوصة من تراكم االستخامدات وخسائر القيمة. تتضمن الكلفة التاريخية الكلفات التي تنسب 

مبارشة لالقتناء. ُتضمن الكلفات الالحقة يف القيمة الصافية املحاسباتية للموجودات أو ُتعاين كموجودات منفصلة، حسب الحالة، فقط عندما يكون من 

املحتمل أن تعود االمتيازات االقتصادية املرتبطة بالعنرص مستقبال عىل الرشكة وأن يكون من املمكن تقييم كلفة العنرص بطريقة موثوق بها. تحتسب 

كل كلفات اإلصالح والصيانة األخرى يف حساب النتائج خالل السنة املالية التي ُتستوجب فيها. تعترب القيم املتبقية غري ذات أهمية.

طريق االستخامد التي تحتفظ بها بورصة الدارالبيضاء هي الطريقة الخطية.

تستخمد املستعقرات املجسمة التي يتم اقتناؤها بواسطة عقود قرض إيجاري خالل مدة منفعة املتاع.

قواعد وطرق املحاسبة

التوظيفات
تصنف التوظيفات التي تحتفظ بها بورصة الدارالبيضاء يف الفئات التالية: املوجودات املالية بالقيمة العادلة املعاينة يف النتائج، السلفات واملستحقات 

واملوجودات املالية املتوفرة للبيع. يتوقف التصنيف عىل نية التسيري. وهو يحدد يف تاريخ املحسبة األصلية ويراجع عند كل إقفال.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة املعاينة يف النتائج
تقسم هذه الفئة إىل فئتني فرعيتني اثنتني: املوجودات املالية املحوزة لغايات املعاملة واملوجودات املالية املحددة عىل أنها بالقيمة العادلة املعاينة يف 

النتائج حسب الخيار األصيل. تصنف التوظيفات يف هذه الفئة عندما يتم اقتناؤها أساسا ليك يتم بيعها عىل املدى القصري أو عندما تحددها اإلدارة عىل 

هذا النحو.

يف إطار تقييم موجوداتها اعتمدت بورصة الدارالبيضاء عىل قيم تصفيتها املعلن عنها يف تاريخ اإلقفال.

املوجودات املالية املتوفرة للبيع
تحدد املوجودات املالية املتوفرة للبيع عىل هذا النحو أو ال تصنف يف أية فئة أخرى. وترد يف الحصيلة يف خانة املوجودات غري الجارية ألنه ليس يف نية 

الرشكة تفويتها خالل االثنى عرش شهرا املوالية لتاريخ اإلقفال.

يتم تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قيمتها العادلة.

يعاين فائض أو نقص القيمة الكامن الناتج عن تغريات القيمة العادلة يف رساميل ذاتية.



CREDIT DU MAROC CAPITAL
48-58 شارع محمد الخامس, الطابق الرابع – الدارالبيضاء

الهاتف: 44 07 94 522 )212( • الفاكس: 66 07 94 522 )212(

www.cdm.co.ma

ICF AL WASSIT
29 شارع باب املنصور، فضاء باب أنفا, الطابق الخامس - الدارالبيضاء

الهاتف: 84 93 36 522 )212( • الفاكس: 90 10 39 522 )212(

www.bpbourse.com

MENA.C.P.
23 زنقة ابن هالل، حي رسني - الدارالبيضاء

الهاتف: 00 50 39 522 )212( • الفاكس: 00 86 36 522 )212(

www.integrabourse.ma

MAROC SERVICES INTERMEDIATION
شارع زينيت، إقامة توفيق، سيدي معروف - الدارالبيضاء

الهاتف: 65 إىل 61 49 97 522 )212( • الفاكس: 73/74 49 97 522 )212(

www.msin.ma

SOGECAPITAL BOURSE
55 شارع عبد املومن - الدارالبيضاء

الهاتف: 40 98 43 522 )212( • الفاكس: 18 80 26 522 )212(

 www.sgmaroc.com

UPLINE SECURITIES
37 ، شارع عبد اللطيف بن قدور - الدارالبيضاء

الهاتف: 71 71 99 522 )212( • الفاكس: 62 49 95 522 )212(

 www.uplinegroup.ma

VALORIS SECURITIES
شارع الجيش املليك، برج الحبوس، الطابق الخامس – الدارالبيضاء

الهاتف: 90 97 99 522 )212( • الفاكس: 20 22 99 522 )212( 

 www.capitalgestiongroup.com

WAFA BOURSE
416 ، زنقة مصطفى املعاين - الدارالبيضاء

الهاتف: 69 59 49 522 )212( • الفاكس: 91 46 47 522 )212(

www.wafabourse.com

روابـط مـفـيـدة

شـركـات البـورصـة
ALMA FINANCE GROUP

92، شارع أنفا 20040 , الطابق الثامن - الدارالبيضاء

الهاتف: 02 12 58 522 )212( • الفاكس: 74 11 58 522 )212(

www.almafinance.com

ARTBOURSE
7، شارع عبد الكريم الخطايب - الدارالبيضاء

الهاتف: 83 08 95 522 )212( • الفاكس: 88 14 39 522 )212( 

www.artbourse.ma

ATLAS CAPITAL BOURSE
88 ، زنقة املراكيش – حي ليبودروم – الدارالبيضاء

الهاتف: 02 76 23 522 )212( • الفاكس: 84 87 36 522 )212( 

www.atlascapital.ma

ATTIJARI INTERMEDIATION
163 ، شارع الحسن الثاين– الدارالبيضاء

الهاتف: 21 68 43 522 )212( • الفاكس: 15 25 20 522 )212(

 www.ati.ma

BMCE CAPITAL BOURSE
مقر البنك املغريب للتجارة الخارجية، 140 شارع الحسن الثاين– الدارالبيضاء

الهاتف: 39 29 49 522 )212( • الفاكس: 52 09 48 522 )212(

 www.bmcecapitalbourse.com

BMCI BOURSE
شارع برئ أنزران، شارع روماندي– الدارالبيضاء

الهاتف: 11 38 95 522 )212( • الفاكس: 09 32 39 522 )212(

 www.bmci.ma

CAPITAL TRUST SECURITIES
50 شارع الراشدي، 000 20 – الدارالبيضاء

الهاتف: 72/73/ 50 63 46 522 )212( • الفاكس: 07 13 49 522 )212(

 www.capitaltrust.ma

CDG CAPITAL BOURSE
9 شارع كينيدي– الدارالبيضاء

الهاتف: 20 20 36 522 )212( • الفاكس: 78 78 36 522 )212(

 www.cdgcapitalbourse.ma

CFG MARCHES
5-7 زنقة ابن طفيل حي النخيل– الدارالبيضاء

الهاتف: 50 50 25 522 )212( • الفاكس: 12 11 98 522 )212( 

 www.cfgmorocco.com

الجـمـعـيـات املـهنـيـة

)APSB( الجمعية املهنية لرشكات البورصة
زاوية شارع القوات املسلحة امللكية وزنقة الرشيد محمد - الدارالبيضاء

ا لهاتف: 33/34 23 54 522 )212( • الفاكس: 36 23 54 522 )212(

 www.apsb.org.ma

)ASFIM( جمعية رشكات التدبري وصناديق االستثامر املغربية
199 ، شارع الزرقطوين وزنقة افنيو، الطابق السادس رقم 12 - الدارالبيضاء

الهاتف: 11/29 12 95 522 )212( • الفاكس: 10 12 95 522 )212(

www.asfim.ma

مـؤسـسـات الـسـوق

)AMMC( مجلس القيم املنقولة
6، زنقة جبل موىس – أكدال – الرباط

الهاتف: 00 89 68 537 )212( • الفاكس: 46 89 68 537 )212(

www.cdvm.gov.ma

ماروكلري
طريق الجديدة، 18 حي لية – الدارالبيضاء

الهاتف: 00 90 23 522 )212( • الفاكس: 64 44 99 522 )212(

 www.maroclear.com

وزارة االقتصاد واملالية مديرية الخزينة واملالية الخارجية
شارع محمد الخامس – الحي اإلداري – شالة – الرباط

الهاتف: 54/55 73 67 537 )212( • الفاكس: 32 75 67 537 )212(

www.finances.gov.ma 



بورصة الدارالبيضاء ش.م

سجل تجاري : البيضاء 79057

العنوان : زاوية شارع الجيش املليك و زنقة الرشيد محمد - الدارالبيضاء املغرب

الهاتف : 27 / 26 26 45 22 5 ) 212( • الفاكس : 25 26 45 22 5 )212(

contact@casablanca-bourse.com



Application mobile "bourse de casa"

Iphone, Ipad, android phones & tab.

/BourseDeCasablanca /BoursedeCasa /LaBoursedeCasablanca

www.casablanca-bourse.com


