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على  �ضواء  ا�ضتثنائية،  �ضنة   2007 �ضنة  كانت 

اأو على  البي�ضاء �س.م ،  الدار  م�ضتوى بور�ضة 

م�ضتوى ال�ضوق امل�ضفقية.

مقارنة   99.7% بن�ضبة  معامالتنا  رقم  تقدم 

اال�ضتغالل  نتيجة  وتوجد  ال�ضابقة،  ال�ضنة  مع 

النتيجة  وتقدمت   ,158.7% بن�ضبة  ارتفاع  يف 

ال�ضافية مبا ن�ضبته 165.9%.

هذه  عن  مناأى  يف  البور�ضة  �ضوق  تكن  ومل 

املنجزات اإذ اأن حجم التعامالت قد حطم رقما 

حافظت  درهم.  مليار   359.8 ببلوغه  قيا�ضيا 

ال�ضنة  وترية  على  البور�ضة  يف  دراجات  االإ

ال�ضابقة، اإذ التحقت 10 مقاوالت بال�ضومة يف 

�ضنة 2007، وهكذا، و�ضل عدد ال�رشكات املدرجة 

اأثناء ال�ضنة اإىل 73 �رشكة، ملبلغ م�ضتقطب قدره 

6.5 مليار درهم.

رقام اإال دليل على ثقة امل�ضتثمرين  وما هذه االأ

واملقاوالت املغربية يف بور�ضة القيم كو�ضيلة 

وت�ضكل  املربح.  لال�ضتثمار  كم�ضدر  و  ادخار 

متكن  متينة  قاعدة  باخل�ضو�س  رقام  االأ هذه 

ن�ضجها،  تقوية  من  البي�ضاء  الدار  بور�ضة 

وامل�ضي قدما يف عملها واالرتقاء اإىل اأح�ضن 

مناط املوحدة الدولية امل�ضتعملة يف قطاع  االأ

ن�ضاطها.

وهكذا، واإذ ن�ضتمد قوتنا من منجزاتنا، بو�ضعنا 

اأن ن�ضتبق اآفاق �ضنة 2008 باطمئنان وتفاوؤل.

بالفعل، متت االنطالقة بالعديد من امل�ضاريع، 

فح�ضن ممار�ضات حكامة املقاولة، وانفتاحها 

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  جتعل  العامل،  على 

بور�ضة منربزة على ال�ضعيد اجلهوي.

واعرتافا بكل هذه املنجزات، اأود اأن اأعرب عن 

على  ال�ضوق  يف  املتدخلني  ملجموع  امتناين 

احرتافيتهم، وعلى املجهودات التي بذلوها.

دارة اجلماعية، اأن اأهنئ  واأود اأي�ضا، وبا�ضم االإ

م�ضتخدمي بور�ضة الدار البي�ضاء عن اإخال�ضهم 

واإ�ضهامهم يف مطلع �ضنة جديدة ملقاولتنا.

اأن جنعل من  اأننا �ضن�ضاهم جميعا يف  ال �ضك 

اأهدافنا  بلدنا  اقت�ضاد  واإمناء  زبنائنا  ر�ضى 

ولوية. ذات االأ

فتح اهلل برادة

دارة اجلماعية رئي�س االإ

كلـمــــة الــرئــي�س
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مــــة حلــكـــــا ا
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مــــة حلــكــا ا

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  رقابة  جمل�س  اعتمد 

هذا  وعلى  التنظيمات.  و  ال�ضريورات  جمموعة 

ال�ضبيل، متت اإقامة ممار�ضات ح�ضن احلكامة التي 

اأتاحت التعريف بكيفيات تدبري �ضارم و�ضفاف 

املجال. هذا  يف  الدولية  مناط  االأ مع  ومتطابق 

التدابري  من  عدد  اإقرار  مت  االجتاه،  هذا  ويف 

الرقـابــة«  جملــ�س  اأعـ�ضــاء  »ميثـــاق  كمثل 

يلزم  التي  وااللتزامات  احلقوق  تدقق  التي 

الرقابة. جمل�س  اأع�ضاء  لها  ي�ضتجيب  اأن 

ثــالث  اأي�ضـا  الــرقابـة  جمـلــــ�س  واعتمــــد 

واحدة  كل  تتكون  دائمة«،  تقنيـة  جلينــات 

حمـــددة. جمـــاالت  يف  خبــــراء  مــن  منها 

ح�ضابات  تدر�س  االفتحا�س«  »فلجينة  وهكذا، 

ال�ضنوية  امليزانية  احرتام  على  وت�ضهر  ال�رشكة 

التحمالت  لدفرت  التدبري  للتدبري واحرتام �رشكة 

اللجينة  هذه  وتتدخل  االمتياز.  مبنح  املتعلق 

املحا�ضبية،  واملبادئ  املناهج  يف  اأي�ضا 

الداخلية  املراقبة  وجتهيزة  احل�ضابات،  وو�ضع 

احل�ضــيـلـة. خــارج  والتعــهـدات  والــمـخـاطـــر 

من  والتعيينات«  اجلازيات  »جلينة  وتتكلف 

للجازية  اإجمالية  �ضيا�ضة  باقرتاح  جهتها 

املتغرية بالن�ضبة مل�ضريي بور�ضة الدار البي�ضاء، 

دارة اجلماعية، وكذا  االإ وجازية رئي�س واأع�ضاء 

التعيني يف مهام الرئا�ضة ونيابة الرئا�ضة �ضمن 

التقنية. اللجينات  واأع�ضاء  الرقابة  جمل�س 

واأخريا، تتدخل »جلينة اال�ضرتاتيجية والتنمية« 

للموؤ�ض�ضة،  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  و�ضع  يف 

ذات  واالقتناءات  التفويتات  منها  خا�ضة 

البنيات  واإعادة  التحالفات،  واتفاقات  الداللة، 

الداللة. ذات  املالية  والعمليات  الداخلية 
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زيـــادة على هــذه اللــجينات الـــدائمــة، تكـــون 

م�ضــاريع  درا�ضة  ق�ضـــد  متــخ�ضـ�ضـــة  جلينات 

نــظمـة الــداخـليـة«  مـحـددة كـمثــل اإقامــة »االأ

التقنية  واللجينات  الرقابة،  مبجل�س  )املتعلقة 

دارة اجلـماعــيـة( واإقــرار مـــوؤ�ضــرات  الدائمة واالإ

اجتماعات  عدد  قيا�س  )بغية  احلكامــة  حــ�ضـن 

مـجـلــ�س الرقــــابة واللـــجيـنـــات الـمتخ�ض�ضـة، 

ع�ضاء(.  االأ مل�ضاركة  املتو�ضطة  الن�ضبة  وكذا 

فيما يرجــع الــتدبيــر اليومــي لن�ضــاط بور�ضـة 

املتكونة  اجلماعية.  دارة  لالإ البي�ضاء،  الدار 

ملدة  الرقابة  جمل�س  ينتخبه  الذي  الرئي�س  من 

العام. والكاتب  العام  واملدير  �ضنوات،  ثالث 

نــظـــام  وفــق  اجلمــاعــيـــة  دارة  االإ تــ�ضـيـــر 

الـ�ضــهــر عـــلـى  داخـلـي وتكـمـن مهمــتــها فــي 

للموؤ�ض�ضة؛  اال�ضرتاتيجيــة  الـتـوجهــات  تفعيـــــل 

الرقــابة مبنــجزات مــختلــف  واإخبــار مــجـل�س 

تـــقــريـــر  بوا�ضطة  �ضــ�ضــــة  الـمــوؤ مــديــريـــات 

القــوائم  وح�ضــــر  اأ�ضــهر(؛   3( اأثلوثــي  تدبيـــر 

التوليفيــة ال�ضنـويــة و�ضمان جـودة املعلومات 

املقـدمـــة اإىل جمـــل�س الرقــــابة واإلــــى العمــــــوم.
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الـرقــــابـة

يف 30 يونيو 2008

مــــة حلــكــا ا

التجاري الو�ضاطة، ميثله 

ال�ضيد احل�ضني �ضحيب

رئي�س جمل�س الرقابة 

�ضفابور�س، ميثله

ال�ضيد حممد اأمني بن حليمة

نائب رئي�س جمل�س الرقابة

البنك املغربي للتجارة اخلارجية للبور�ضة، ميثله

ال�ضيد يو�ضف بنكريان 

ع�ضو جمل�س الرقابة 

البنك املغربي للتجارة وال�ضناعة للبور�ضة، ميثله

ال�ضيد حممد العمراين 

ع�ضو جمل�س الرقابة

�ضواق، ميثله CFG لالأ
ال�ضيد يون�س بنجلون

ع�ضو جمل�س الرقابة

م�رصف املغرب ر�ضمال، ميثله

ال�ضيد يا�ضني بكبا�ضي

ع�ضو جمل�س الرقابة

اأوروبور�س، ميثله

ال�ضيد عمر امني 

ع�ضو جمل�س الرقابة

ICF الو�ضيط، ميثله
ال�ضيد �ضمري كالوى 

ع�ضو جمل�س الرقابة

املغرب خلدمات الو�ضاطة، ميثله

ال�ضيد �ضي حممد مغرابي 

ع�ضو جمل�س الرقابة

�ضوجي بور�س، ميثله

ال�ضيد اإ�ضماعيل الفياليل 

ع�ضو جمل�س الرقابة 

اأبالين �ضيكريتيز، ميثله

ال�ضيد جالل احلوتي 

ع�ضو جمل�س الرقابة

وفا بور�س، ميثله

ال�ضيد جالل برادي 

ع�ضو جمل�س الرقابة

مندوب احلكومة 

ال�ضيد �ضمري حللو

ء
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امل�ساهمون

النظـمة

االدارة اجلماعية

يبلغ ر�سمال بور�سة الدار البي�ساء 17,902,000 درهم، متلكه 16 �رشكة للبور�سة تعمل �سمن 

ال�سوق باأن�سبة مت�ساوية.

ال�سيد فتح اهلل برادة

دارة اجلماعية رئي�س جمل�س الإ

ال�سيدة هيا هند بوهيا 

دارة اجلماعية ع�ضو جمل�س الإ

ومديرة عامة

ال�سيد عمر االدري�سي القيطوين

دارة اجلماعية ع�ضو جمل�س الإ

وكاتب عام

     

يف 30 يونيو 2008

يف 30 يونيو 2008

دارة اجلـمـاعـيــة مـجلـ�س االإ

مـديـريـة املـالـيـة

املـحا�ضـبـة

مـديـريـة التخـطـيـط

لـتـزام الـتـوا�ضـلالإ التـ�ضـويـقال�ضوؤون العامة

مـديـريـة التـطـويـر عـالمـيـة نـظـمـة الإ مـديـريـة الأ

نـتـاج نـظـمـةالإ الأ

ال�ضبكة

�ضــواق مــديـريـة الأ

التـعـويـ�س الت�ضـعـيـر

يف 30 يونيو 2008
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ملحيـط ا

دي القـتـ�صـــــا ا
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املحيــط االقـتـــ�صــادي

االقت�ضـــــاد

الـدولـــي

بالفعل، ح�ضب البنك الدويل، حتدد الناجت الداخلي 

زمة  اإثر االأ %3.6 على  جمايل الدويل يف حوايل  االإ

�ضمال  يف  العقارية  االئتمانات  قطاع  م�ضت  التي 

اأمريكيا.

مريكية الواليات املتحدة االأ

ن�ضبة منو  بلغت  مريكية،  االأ املتحدة  الواليات  يف 

الت�ضديرات  ا�ضتعدال  بف�ضل   ،2.2% االقت�ضاد 

 )+9.4%( املحلي  غري  واال�ضتثمار   ،)+19%(

واال�ضتهالك اخل�ضو�ضي )2.7%(.

اليابان

جمايل  االإ الداخلي  املنتوج  �ضجل  اليابان،  يف 

ح�ضن  ت�ضجيع  من  وا�ضتفاد   1.9% ن�ضبته  ارتفاعا 

اأداء التجارة اخلارجية وا�ضتعادة حيوية اال�ضتثمار 

املنتج.

ورو منطقة االأ

جمايل  ورو، حتدد املنتوج الداخلي االإ يف منطقة االأ

لهولندا  الهامة  النمو  ن�ضب  على  املعتمد   2.6% يف 

واإرلندا، اأي %1.8 و %1.4 بالتوايل، مقابل %0.8 يف 

فرن�ضا و %0.7 يف اأملانيا ويف اإ�ضبانيا.

الدول ال�صائرة

يف طريق النمو

بدورها  النمو  ال�ضائرة يف طريق  البلدان  ا�ضتفادت 

التدفقات  وقوة  الداخلي،  الطلب  حيوية  من 

التجارية، وتنامي ال�ضيوالت الدولية. وبلغت ن�ضبة 

منوها االقت�ضادي بذلك 7.4%.

بعد خم�س �ضنوات متوالية من منو مطرد، �ضجل 

�ضنة  طيلة  خفيفا  تراجعا  الدويل  االقت�ضاد 

نموا  الوطني  قت�ضاد  االإ حقق  حين  يف   .2007

مر�ضيا على م�ضتوى المالية العمومية، بالرغم 

من ظرفية مناخية �ضعبة و من ارتفاع اأ�ضعار 

�ضواق العالمية. ولية و البترول في االأ المواد االأ
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االقت�ضـــــاد

الوطـنــي

جمايل املنتوج الداخلي االإ

الفعلي  جمايل  االإ الداخلي  املنتوج  اأقفل  وهكذا، 

هذا  ويعاز   .2.2% بحوايل  تقدم  على   2007 �ضنة 

التطور عموما اإىل تقوية القطاعات غري الفالحية 

واملناجم،  العمومية  �ضغال  واالأ البناء  كقطاع 

والطاقة والقطاع الثالثي. 

املالية العمومية

بف�ضل  ملمو�ضا  حت�ضنا  العمومية  املالية  عرفت 

الن�ضاط  وتزايد   19.2% بن�ضبة  اجلبائية  املداخيل 

االقت�ضادي غري الفالحي.

ن�صـبـــــة

جمــالـي اال�صـتثمـــــار االإ

جانبها  من  جمايل  االإ اال�ضتثمار  ن�ضبة  اأظهرت 

اأمتعة  من  ا�ضتريادات  لتقدم   34.1% ن�ضبته  تطورا 

التجهيــز ال�ضناعيــة بن�ضبـــة %18.9 واالئتمانات 

البنكية املمنوحة للتجهيز بن�ضبة 30%.

التجارة اخلارجية

�ضجلت التجارة اخلارجية تراجعا قدره 3.8 نقطة. 

من  اال�ضتريادات  تنامي  عن  ناجت  الرتدي  وهذا 

اأي تطور يفوق   ،20.9% متعة واخلدمات بن�ضبة  االأ

تطور ال�ضادرات التي �ضجلت 8.9%.

اال�صتثمارات

جنبية  اأجنزت اال�ضتثمارات والقرو�س اخل�ضو�ضية االأ

رقما قيا�ضيا ببولغها 39.6 مليار درهم بف�ضل حت�ضن 

جاذبية املغرب على ال�ضعيد الدويل.

قت�ضاد  وواكبت املنجزات التي حققها االإ

الوطنــي مـن حـيـث النـمـو و الـمـاليــة 

العمومية، احلفاظ على ن�ضبة البطالة 

حتت حـدود %10، ومتـابعــة حت�ضـني 

موؤ�رصات البور�ضة، وتقوية احتياطيات 

ال�رصف وارتفاع اال�ضتثمارات والقرو�س 

جنبية اخل�ضو�ضية االأ
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البــارزة حــــداث  االأ
ل�صـنــة 2007
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كانت �ضنة 2007 بالن�ضبة لبور�ضة 

الدار البي�ضاء �ضنة ا�ضتثنائية من 

حيث املنجزات :

اإدراج 10 �رصكات جديدة، متابعة 

التطـوير التـكنــولوجــي لل�ضـوق، 

تنمية ال�ضومة... كلها م�ضاريع مت 

حتقيقها بنجاح.

حـداث الـبــارزة لـ�صـنـة 2007 االأ

10 مقاوالت جديدة 

التحقت بال�صومة

البي�ضاء  الدار  ا�ضتقبلت بور�ضة   ،2007 خالل �ضنة 

�ضواق الثالثة لل�ضومة : 10 مقاوالت يف االأ

�ضت مقاوالت يف ال�ضوق الرئي�ضية

عرب  ماركيت«  �س  ب  »ماتيل  �رشكة  اإدراج   

التفويت والزيادة يف الراأ�ضمال ؛

اإدراج �رشكة »بروموفارم« عرب تفويت جزء من   

راأ�ضمالها ؛

اإدراج ال�رصكة العامة العقارية )CGI( يف البور�ضة   

عن طريق التفويت والزيادة يف الراأ�ضمال ؛

من  جزء  تفويت  عرب  اأطلنطا  �رشكة  اإدراج   

راأ�ضمالها؛

كـتـرولـيــز  لالإ الـوطنـيـــة  ال�رصكـــــة  اإدراج   

والبرتوكيميائية )SNEP( عن طريق تفويت جزء من 

راأ�ضمالها ؛

اإدراج �رشكة »�ضلفني« يف البور�ضة عرب التفويت   

والزيادة يف الراأ�ضمال.

ثالث مقاوالت على �ضوق التنمية

من  جزء  تفويت  طريق  عن  م2م  �رشكة  اإدراج   

راأ�ضمالها؛

اإدراج �رشكة »�ضطوكفي�س« عن طريق الزيادة   

يف الراأ�ضمال؛

تفويت  طريق  عن  »ميكروداطا«  �رشكة  اإدراج   

جزء من راأ�ضمالها.

مقاولة واحدة على �ضوق التنمية

يف  الزيادة  طريق  عن  »تيمار«  �رشكة  اإدراج   

الراأ�ضمال.

متابعة التطوير

التكنولوجي لل�صوق

بور�ضة اأقامت  عالم،  االإ اأنظمة  تنمية  اإطار   يف 

الدار البي�ضاء م�ضطحة جديدة للتداول.

لل�ضومة  اجلديد  النظام  من   900 الن�ضخة  ت�ضكل 

مان  االأ م�ضتوى  على  به،  معرتفا  قيا�ضيا  منجزا 

م والتطورية واملنجزات القيا�ضية. وقابلية التالوؤ

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜



بـور�ضــة الدار الـبي�ضـــاء 2007 ��

➜

ومتت مواكبة اعتماد NSC V900 مبا يلي :

 : البي�ضاء  الدار  لبور�ضة  العام  النظام  تعديل   

الو�ضية  الوزارة  على  وعر�ضه  داخليا  به  املبادر 

ق�ضد االعتماد، و�ضيمكن هذا امل�رشوع من الو�ضع 

 NSC V900 رهن املطابقة خل�ضو�ضيات وتقدمات

طار التنظيمي للمقاولة؛ مع االإ

�ضا�ضية املعلومياتية. حتيني البنيات االأ  

تر�ضيح  خالل  من   : املعلوماتي  مان  االأ تقوية   

واقتناء   ،firewalls قواعد  �ضياغة  واإعادة   ،  URL

قحامات  االإ ال�ضتك�ضاف  م�ضرتكة  جديدة  حوا�ضيب 

نرتنيت. والتعريف امل�ضت�ضح للزبناء على االأ

اإنقال اخلبـرة اإىل بور�صـة

القيـم املنقـولــة

)BVMAC( فريقيــا الو�صطى الإ

بتوفرها على جتربة معرتف بها يف قيادة ن�ضاط 

لكرتونــي واأكـثــر بــاخل�ضـو�س يف  الـتفـاو�س االإ

ا�ضتـغــالل البـرانيــم الـمـعلـومـاتيــة )NSC(، وقعت 

بور�ضة الدار البي�ضاء اتفاقية م�ضاعدة مع بور�ضة 

فريقيا الو�ضطى. القيم املنقولة الإ

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  قدمت  ال�ضبيل،  هذا  وعلى 

فريقيا  م�ضاعدتها التقنية لبور�ضة القيم املنقولة الإ

قامة نظام NSC V900 من خالل : الو�ضطى  الإ

تكوين م�ضتخدمي هذه املوؤ�ض�ضة املتخ�ض�ضني   

يف ن�ضاط املفاو�ضة وحرا�ضة ال�ضوق؛

الدرجة  يف  وا�ضطيانه   NSC V900 نظام  اإقامة   

 Atos Euronext Market Solutions وىل، بت�ضاور مع االأ

املتعامل مع بور�ضة الدار البي�ضاء.

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  موقع  امل�رشوع  ويبلور 

كمناب بني البور�ضات الغربية وبور�ضات جنوب 

ال�ضحراء يف جمال اإنقال التكنولوجية.

لكرتوين  اإعادة �صياغة املوقع االإ

لبور�صة الدار البي�صاء

لبور�ضة  املرئي  الت�ضخي�س  يف  تغيري  اإثر  على 

للموقع  اإعادة �ضياغة كاملة  البي�ضاء، متت  الدار 

لكرتوين لبور�ضة الدار البي�ضاء مع حمتوى جد  االإ

غني مبعلومات �ضوق البور�ضة.

➜

➜

➜

➜
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قبول �صركات

جديدة للبور�صة

اآرتبور�س«  و  كروب  فينان�س  »اأملا  اعتماد  مت 

ملزاولة ال�ضم�رشة �ضمن �ضوق البور�ضة املغربية.

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  نظمت  ال�ضدد،  هذا  ويف 

مثلة التج�ضيدية لفائدة �رشكتا البور�ضة  دورات لالأ

م�ضطحتهما  ت�ضيري  ح�ضن  �ضمان  بغية  اجلديدة 

للتداول قبل اإنطالق ن�ضاطهما بالتوايل يف 9 اأبريل 

2007 و 28 يونيو 2007. 

تنمية ال�صومة

تبلورت تنمية ال�ضومة مب�رشوعني رئي�ضيني اإثنني :

بدرا�ضة  القيام  مت   : املوؤ�رصات  �ضياغة  اإعادة   

بهدف تقييم جدوى اإقامة موؤ�رشين جديدين :

م�ضماة قطاعية جديدة : وت�ضتهدف اال�ضطفاف   

املجال  هذا  يف  الدولية  املوحدة  مناط  االأ �ضمن 

ويف نف�س الوقت اال�ضتجابة مل�ضتلزمات ال�رشكات 

امل�ضومة.

حـداث الـبــارزة لـ�صـنـة 2007 االأ

➜

➜
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اإنعا�س ال�صوق

امل�صفقية

طيلة �ضنة 2007، عملت بور�ضة الدار البي�ضاء على 

عدة  واأجنزت  املرئي  ت�ضخي�ضها  �ضياغة  اإعادة 

اأعمال لبلوغ اأهداف خمتلفة كمثل :

م�ضاغل لفائدة امل�ضتثمرين؛  

واأعمال ت�ضويقية خم�ض�ضة للمهنيني؛  

اإعالنات النتائج املالية لل�رشكات امل�ضومة؛  

طر البنكية؛ »اأيام البور�ضة« لتكوين االأ  

لفائدة  البور�ضة«  »ملدر�ضة  تكوينية  دورات   

اخلوا�س؛

والبور�ضة  االدخار  معر�س  يف  امل�ضاركة   

واال�ضتثمار؛

حمالت توا�ضلية موجهة نحو ال�رشكات القابلة   

دراج؛  لالإ

اإعداد  عرب  ال�ضل�ضلة  ح�ضب  �ضدارات  االإ اإغناء   

جنليزية. ون�رش وثائق باللغتني العربية واالإ

تقوية �صيا�صة

املوارد الب�صرية

جت�ضد هذا العمل مبا يلي :

عالم  االإ اأنظمة  مديرية  �ضمن  ت�ضغيالت  ثالثة   

ومديرية ال�ضوق.

تكوينات لفائدة جمموع م�ضتخدمي املقاولة.  
➜
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اأرقام املفتاح

31 /12 /2007 يف 

منتوجات االستغالل

لبور�ضة اال�ضتغالل  منتوجات  حتددت   ،2007 �ضنة   بر�ضم 

الدار البي�ضاء يف 283.4 مليون درهم، مقابل 142.1 مليون درهم 

يف 2006، وهو ارتفاع ن�ضبته 100%.

حتمالت االستغالل

اأي   ،23% بن�ضبة  اال�ضتغالل  حتمالت  تقدمت 

درهم  مليون   62.3 مقابل  درهم  مليون   76.8

يف 2006.

األموال الذاتية

لـبــور�ضــة الـــذاتـــيــة  مـــوال  االأ  عــرفــت 

مببلغ   53% بن�ضبة  تطورا  البي�ضاء  الدار 

مليون   268.1 مقابل  درهم  مليون   410.2

درهم يف 2006.

النتيجة الصافية

حتددت النتيجة ال�ضافية لبور�ضة الدار البي�ضاء يف 142 

مليون درهم مقابل 53.4 مليون درهم �ضنة من قبل، وهو 

تقدم ملمو�س بن�ضبة 166%.

وهذا التطور هو نتيجة ارتفاع رقم املعامالت والتحكم 

يف حتمالت املقاولة.

نتيجة االستغالل

درهم  مليون   206.5 اال�ضتغالل  نتائج  بلغت 

حمققة   ،2006 يف  درهم  مليون   79.8 مقابل 

بذلك ارتفاعا ن�ضبته 159%.

+100%

 +23%

 +53%

 +166%

 +159%

اإرتفاع النتيجة ال�صافية

و التحكم يف حتمالت املقاولة
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�صــــوق البـــور�صـــــة
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موؤ�رص  اأقفل  العاملية،  البور�ضة  اأ�ضواق  يف 

نيكاي 225 على ميل نحو االنخفا�س يف حني 

اأقفلت املوؤ�رصات الرئي�ضية الدولية على ميل 

رتفاع. نحو االإ

املنجزات القيا�ضية يف 31/12/2007الـمــوؤ�ضـــراأ�ضـــواق الـبـور�ضـة

CAC 401.26%فرن�ضا

مريكية Dow Jones6.42%الواليات املتحدة االأ

FTSE 1003.79%اململكة املتحدة

Nikkei 225-11.13%اليابان

اأ�صواق البــور�صـة الدولية

اأ�ضــواق الـبور�ضــة

الـدولـيـــة

�ضنة  الدولية  الرئي�ضية  اأقفلت املوؤ�رشات امل�ضفقية 

2007 على ميل نحو االرتفاع.

بالفعل، حتدد »داو جونز« بنيويورك يف 13,317.25 

نقطة مقابل 12,512.90 يف 2006، حمققا بذلك رقما 

قيا�ضيا ملمو�ضا بن�ضبة 6.42%.

تقدما  �ضجل  فقد  الربيطاين   »100 »فوت�ضي  اأما 

 6,220.80 %3.79، اأي 6,456.90 نقطة مقابل  بن�ضبة 

املنجزة �ضنة من قبل.

حتدد »كاك 40« الباري�ضي يف 5,614.08 نقطة مقابل 

5,544.14 يف 2006، م�ضجال تقدما ن�ضبته 1.26%.

وحده موؤ�رش »نيكاي 225« الياباين اأقفل ال�ضنة على 

اأي   11.13% ن�ضبته  برتاجع  االنخفا�س  نحو  ميل 

15,307.78 نقطة مقابل 17,225.83 نقطة يف 2006.
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�صــوق البور�صـة الوطـنيـة

�ضــوق البـور�ضــة

الـوطـنيــة

>>

�ضنة  البي�ضاء  الدار  بور�ضة  اأقفلت 

2007 على اإرتفاع موؤ�رص مازي العائم 

و مادك�س العائم مما يدل على احلالة 

ال�ضحية لل�ضوق

06

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

تطور ر�ضملة ال�ضوق يف 2007 )مباليري الدراهم(

اأقفلت بور�ضة الدار البي�ضاء �ضنة 2007 على ارتفاع 

موؤ�رش مازي العائم ومادك�س العائم مما يدل على 

احلالة ال�ضحية لل�ضوق.

منجزات ال�صوق

العائم  مازي  موؤ�رشا  �ضجل   ،2007 �ضنة  متم  يف 

 33.92% بن�ضبتي  �ضنويا  ارتفاعا  العائم  ومادك�س 

و نـقـطــة   12,694.97 اأي  بـالتـوالـي،   35.13%  و 

10,464.34 نقطة.

ر�صملة ال�صوق

 586.3 2007 يف  �ضنة  ال�ضوق طيلة  ر�ضملة  حتددت 

 ،2006 يف  درهم  مليار   417.1 مقابل  درهم  مليار 

وهو تقدم �ضنوي ن�ضبته 40.5%.

خالل 2007
العائم 

 ومادك�س 
العائم

التطور ال�ضهري ملازي 
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فيما يرجع للتمثيلية ح�ضب قطاع الن�ضاط، يحتل 

وىل لتحقيقه ن�ضبة 25.8%  قطاع البنوك املرتبة االأ

جمالية. ويتبعه قطاع التوا�ضالت  من الر�ضملة االإ

املر�ضلة بن�ضبة %21.9 والقطاع العقاري بن�ضبة 

.15.4%

�صــوق البور�صـة الوطـنيـة

التغري ال�ضنوي20062007حجم التعامالت

%118,684,758,870.64213,797,377,597.6680.14حجم ال�ضوق املركزية

�ضهم  %117,385,295,480.06211,984,976,792.9680.59االأ

%1,299,463,390.581,812,400,804.7039.47�ضندات االقرتا�س 

%20,404,923,605.24112,327,536,715.52450.49حجم �ضوق الكتل

�ضهم  %18,967,570,789.70109,442,343,614.94477.00االأ

%1,437,352,815.542,885,193,100.58100.73�ضندات االقرتا�س 

دراجات %13,055,502,400.0019,000,123,890.0045.53االإ

�ضهم  %7,205,502,400.0013,650,123,890.0089.44االأ

%5,850,000,000.005,350,000,000.008.55�ضندات االقرتا�س 

%3,708,501,730.00448,721,600.0087.90الزيادات يف الر�ضمال )ن�ضيا(

)*( غري ذي ذاللة18,156,736.001,592,217,000.00العرو�س العمومية

%201,406,913.80151,442,785.6024.81التحويالت 

�ضهم( %10,347,509,488.0012,462,285,183.6820.44التقدمات بال�ضندات )االأ

%166,420,759,743.68359,779,704,772.46116.19املجموع العام

)*( : غري ذي داللة

ر�ضملة ال�ضوق ح�ضب القطاع يف 31/12/2007

التعامالت

جمايل للتعامالت  يف متم �ضنة 2007، بلغ احلجم االإ

يف  درهم  مليار   166.4 مقابل  درهم  مليار   359.7

2006، وهو تقدم ن�ضبته 116.1%.
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ومن جهة اأخرى، �ضجل العدد املتو�ضط 

اليومي للتعامالت على ال�ضوق املركزية 

و�ضوق الكتل ارتفاعا بن�ضبة %95.4 يف 

�ضنة 2007.

�صــوق البور�صـة الوطـنيـة

التغري ال�ضنوي 2007 2006 عدد التعامالت

96.74%  467,761  237,752 حجم ال�ضوق املركزية

96.79%  467,697  237,665 �ضهم االأ

-26.44%  64  87 �ضندات االقرتا�س

386.53%  1,192  245 �ضوق الكتل

414.10%  1,167  227 �ضهم االأ

38.89%  25  18 �ضندات االقرتا�س

97.04%  468,953  237,997 املجموع العام

95.47%  1,868  956 املعدل اليومي

التطور ال�ضهري حلجم التعامالت يف 2007 )مباليني الدراهم(
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و  جديدة،  �رصكات  اإدراج 10  2007، مت  �ضنة  خالل 

اإجناز 6 عمليات رفع الراأ�ضمال يف ال�ضوق املركزي 

و 4 عمليات اإ�ضدارات جديدة يف �ضوق الكتل.

�صــوق البور�صـة الوطـنيـة

االلتجاءات اإىل ال�صوق 

دراجات االإ

حافظت بور�ضة الدار البي�ضاء على وترية مر�ضية 

مقاوالت  ع�رش  التحقت  اإذ  دراجات.  االإ حيث  من 

جديدة بال�ضومة خالل �ضنة 2007.

 2007 فرباير   28 يف  ماركيت«،  �س  ب  »ماتيل   

�ضهم   135,135 واإ�ضدار  �ضهم   239,459 تفويت  عرب 

جديد بثمن 370 درهم لل�ضهم الواحد. 

طريق  عرب   2007 يونيو   15 يف  »بروموفارم«،   

�ضهم   270,045 اأي  راأ�ضمالها،  من   27% تفويت 

مبقابل 880 درهم كثمن لل�ضهم الواحد.

»م2م«، يف 4 يوليوز 2007 عرب تفويت %20 من   

1,095 درهم  مقابل  �ضهم   129,555 اأي  راأ�ضمالها، 

كثمن لل�ضهم الواحد.

 45,000 2007 باإ�ضدار  17 يوليوز  »ثيمار«، يف   

�ضهم جديد مقابل 350 درهم كثمن لل�ضهم الواحد.

»ال�رشكة العامة العقارية« )CGI(، عن طريق تفويت   

1,473,600 �ضهم واإ�ضدار 2,208,000 �ضهم جديد مب

قابل 952 درهم كثمن لل�ضهم الواحد. 

تفويت  عرب   2007 اأكتوبر   16 يف  »اأطلنطا«،   

مقابل �ضهم   1,005,720 اأي  راأ�ضمالها،  من   17% 

1,200 درهم كثمن لل�ضهم الواحد.

»الـ�ضــركـــــــة الوطـنــيـــــــــة لـاللكــتــــرولـيــــز   

نونرب   7 يف   ،)SNEP( البتــروكيمــايئـيــة«  و 

اأي راأ�ضمالها،  من   35% تفويت  طريق  عن   2007 

لل�ضهم  كثمن  درهم   1,250 مقابل  �ضهم   840,000

الواحد.

اإ�ضدار  عرب   2007 دجنرب   3 يف  »�ضطوكفي�س«،   

183,903 �ضهم جديد مقابل 590 درهم كثمن لل�ضهم 

الواحد.

»�ضلفني«، يف 17 دجنرب 2007 عن طريق تفويت   

231,224 �ضهم واإ�ضدار 216,537 �ضهم جديد مقابل 

670 درهم كثمن لل�ضهم الواحد.

طريق  عن  دجنرب 2007   31 يف  »ميكروداطا«،   

تفويت %30 من ر�ضمالها، اأي 126,000 �ضهم مقابل 

960 درهم كثمن لل�ضهم الواحد.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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اإ�ضدارات االقرتا�ضات ال�ضندية

اإ�ضدارات  اأربعة  ال�ضوق  �ضجلت   ،2007 �ضنة  طيلة 

جمموعه ما  امل�ضومة  ال�رشائح  وبلغت   �ضندية، 

2,675 مليون درهم.

الزيادات يف الراأ�ضمال

البي�ضاء  الدار  بور�ضة  اأجنزت   ،2007 �ضنة  خالل 

�ضت عمليات للزيادة يف الراأ�ضمال :

ن�ضيا :

الراأ�ضمال ن�ضيا ل�رشكة وملا�س  l  الزيادة يف 

 198,000,000 اإىل  165,000,000درهم  من 

درهم.

نعا�س  l  الزيادة يف الراأ�ضمال ن�ضيا لدجى لالإ

جمموعة ال�ضحى من 1,350,000,000 درهم 

اإىل 1,417,500,000 درهم.

عن طريق اإدماج االحتياطيات ومنح اأ�ضهم باملجان :

�ضمنت« من  l  الزيادة يف راأ�ضمال »الفارج لالإ

476,430,500 درهم اإىل 1,746,911,300 درهم.

l  الزيادة يف راأ�ضمال »كارتيي ال�ضعادة« من 

39,000,000 درهم اإىل 46,800,000 درهم.

عن طريق حتويل الربيحات اإىل اأ�ضهم :

l  الزيادة يف را�ضمال البنك املغربي للتجارة 

وال�ضناعة من 1,000,275,100درهم اإىل 

1,034,920,200 درهم.

عن طريق حتويل �ضندات االقرتا�س : 

املغــربــي  الــبـنـــك  را�ضمــال  يف  l	  الزيــادة 

للتجـارة  و ال�ضـنــاعــة مــن  1,000,271,900 

درهــــــــم.  1,000,275,100 اإلـــــى  درهـــم 

تاريخ التمتع �ضمي ال�ضعر االإ
اال�ضتحقاق 

)�ضنوات(
�ضمية القيمة االإ

املبلغ املكتتب
)مباليني الدراهم(

امل�ضدر

27/02/2007 3.85 7 100,000 1,000 التجاري وفا بنك

20/07/2007 4.70 10 100,000 600 ال�رشكة الوطنية لال�ضتثمار

26/11/2007 5.10 10 100,000 800 التجاري وفا بنك

31/12/2007 مم�ضري 8 100,000 275 �ضوماكوفام

2,675 املجموع

ء

ء
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القـــــوائــم املـاليـــة

ل�صنة 2007
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القـــوائـــم املــالـيــــة

2007 /12 /31 حـ�صـيــلـة الـمـوجــودات فـي 

الـمـوجــودات

ال�ضنة املالية 2006ال�ضنة املالية 2007

جمايل ال�ضايفال�ضايفاال�ضتخمادات واملوؤناالإ

    م�ضتعقرات بغري القيمة )اأ(

ة
ـر
ــ
ــ
ق
عـ

ت
�ض

م
ت 

دا
و
ــ
ج

و
ــ
م

    م�ضاريف اأولية

    حتمالت للتوزيع على عدة �ضنوات مالية

    اأق�ضاط ت�ضديد �ضندات االقرتا�س

  6,608,245.07  7,884,431.86  785,588.10  8,670,019.96م�ضتعقرات غري جم�ضدة )ب(

    م�ضتعقرات يف البحث والتنمية

 1,264,045.25  7,288,431.86  785,588.10  8,074,019.96براءات االخرتاع، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

�ضل التجاري     االأ

  5,344,199.82  596,000.00   596,000.00م�ضتعقرات اأخرى غري جم�ضدة

  13,651,782.43  13,283,916.00  20,055,214.95  33,339,130.95م�ضتعقرات جم�ضدة )ج(

    اأرا�ضي

    بنايات

  326,149.24  265,696.33  1,949,254.64  2,214,950.97من�ضاآت تقنية، جتهيزات ومعدات

  7,291.69  3,958.36  228,240.37  232,198.73جتهيزات النقل

  11,177,709.43  12,993,938.24  17,877,719.94  30,871,658.18اأثاث جتهيزات املكتب واإعدادات خمتلفة

  4,923.07  4,923.07   4,923.07م�ضتعقرات اأخرى جم�ضدة

  2,135,709.00  15,400.00   15,400.00م�ضتعقرات جم�ضدة جارية

  83,331,806.74  82,993,279.35   82,993,279.35م�ضتعقرات مالية )د(

  655,451.25  711,628.61 711,628.61قرو�س م�ضتعقرة

  81,676,355.49  81,281,650.74   81,281,650.74م�ضتحقات اأخرى مالية

    �ضندات امل�ضاركة

  1,000,000.00  1,000,000.00   1,000,000.00�ضندات اأخرى م�ضتعقرة

    فوارق حتويل املوجودات )هـ(

    تنقي�س امل�ضتحقات امل�ضتعقرة

    زيادة ديون التمويل

  103,591,834.24  104,161,627.21  20,840,803.05  125,002,430.26املجموع I )اأ + ب + ج + د + هـ(

    املخزونات )و(

ة
ل
و
دا
ت
ــ
مـ

  
ت

دا
و
ــ
ج

و
ــ
مـ

    الب�ضائع

    اأدوات ومعدات قابلة لال�ضتهالك

    منتجات على منت الطريق

    منتجات و�ضيطة ومنتجات تر�ضبية

    منتجات م�ضنعة

  13,462,551.30  31,590,118.44   31,590,118.44م�ضتحقات موجودات متداولة )ز( 

    ممونون مدينون، ت�ضبيقات ودفعات

  7,767,648.38  25,523,255.08   25,523,255.08زبناء وح�ضابات مرتبطة

  69,009.70  143,206.06   143,206.06امل�ضتخدمون

  947,661.81  683,307.14   683,307.14الدولة

    ح�ضابات ال�رشكاء

    مدينون اآخرون

  4,678,231.41  5,240,350.16   5,240,350.16ح�ضابات ت�ضوية املوجودات

  216,387,783.26  360,881,656.58   360,881,656.58�ضندات وقيم التوظيف )ح(

  212.00  3,943.29   3,943.29فوارق حتويل املوجودات )ط(
    )عنا�رش متداولة(   

  229,850,546.56  392,475,718.31   392,475,718.31املجموع II )و + ز + ح + ط (

ة
ن
ي
خز

ــ
لـ

  6,932,703.82  18,037,485.99   18,037,485.99اخلزينة – املوجوداتا

    �ضيكات وقيم للتح�ضيل

  6,923,943.69  18,027,329.61   18,027,329.61بنوك، خزينة عامة، �ضيكات بريدية

  8,760.13  10,156.38   10,156.38�ضندوق، اإدارات الت�ضبيقات واالعتمادات

 III 6,932,703,82  18,037,485,99   18,037,485.99املجموع  

I + II + III 340,375,084.62  514,674,831.51  20,840,803.05  535,515,634.56املجموع العام  
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 الـمـطـلـوبــات
الـ�ضـنـة املـالـيــة

2007
ال�ضنة املالية

2006
  الر�ضاميل الذاتية

  14,545,600.00  16,783,200.00ر�ضمال ال�رشكة اأو ر�ضمال �ضخ�ضي )1(

�ضقاط : م�ضاهمون، ر�ضمال مكتتب غري مطالب به   لالإ

ر�ضمال مطالب به

املدفوع منه . . .16783200
16,783,200.00  14,545,600.00  

�ضدار و االن�ضهار والتقدمة   2,045,475.00  2,045,475.00مكافاآت االإ

  فوارق  اإعادة التقييم

  1,454,560.00  1,454,560.00احتياطي قانوين

  128,786,624.35  219,713,601.89احتياطات اأخرى

  67,854,376.81  28,187,328.01مرحل من جديد )2(

  نتيجة �ضافية يف انتظار التخ�ضي�س )2(

  53,441,768.74  142,038,731.30النتيجة ال�ضافية لل�ضنة املالية )2(

  268,128,404.90  410,222,896.20 جمموع الر�ضاميل الذاتية )اأ(

  12,215,589.69  9,973,021.72ر�ضاميل ذاتية مماثلة )ب(

  اإعانات اال�ضتثمار

  12,215,589.69  9,973,021.72موؤن منظمة

  ديون التمويل )ج(

  اقرتا�ضات �ضندية

  ديون اأخرى للتمويل

  موؤن دائمة ملخاطر وحتمالت )د(

  موؤن للمخاطر

  موؤن للتحمالت

  فوارق التحويل – مطلوبات )هـ(

  زيادة امل�ضتحقات امل�ضتعقرة

  نق�ضان ديون التمويل

280,343,994.59  420,195,917.92املجموع I )اأ + ب + ج + د + هـ (

  60,030,878.03  94,474,862.30ديون املطلوبات املتداولة )و(

  10,728,412.85  6,250,307.00ممونون وح�ضابات مرتبطة

  زبناء دائنون، ت�ضبيقات ودفعات

  7,191,894.33  7,033,694.06امل�ضتخدمو ن

  3,220,462.69  3,372,616.68هياآت اجتماعية

  21,775,944.55  58,048,423.88الدولة

  ح�ضابات ال�رشكاء

  17,114,163.61  19,769,820.68دائنون اآخرون

  ح�ضابات ت�ضوية املطلوبات

  212.00  943.29 3موؤن اأخرى ملخاطر وحتمالت )ز(

   108.00فوارق حتويل املطلوبات )عنا�رص متداولة( )ح(

  60,031,090.03  94,478,913.59 املجموع II )و + ز + ح (

  خزينة املطلوبات

  اعتمادات اخل�ضم

  اعتمادات اخلزينة

  * بنوك الت�ضوية

III املجموع   

 I + II + III 340,375,084.62  514,674,831.51املجموع العام

)1( : ر�ضمال �ضخ�ضي مدين
)2( : ربحي )+(, خا�رش )-( 

 

القـــوائـــم املــالـيــــة
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طــبـيــعـــة

جماميع ال�ضنة عـمـلـيــات

املالية 2007 

)2(+)1( = 3

جماميع ال�ضنة 

املالية 2006
خا�س

 بال�ضنة املالية 1

خا�س بال�ضنوات

 املالية ال�ضابقة 2 

Iمنتوجات اال�ضتغالل    

    مبيعات الب�ضائع )على احلالة( 

  141,782,496.66  283,275,813.27   283,275,813.27بيع �ضلع وخدمات منتجة 

  141,782,496.66  283,275,813.27   283,275,813.27رقم املعامالت 

    تغري خمزونات املنتجات)+ اأو-( )1( 

 
م�ضتعقرات منتجة لل�رشكة نف�ضها 

    اإعانات اال�ضتغالل 

  16,666.67  16,666.67   16,666.67منتوجات اأخرى لال�ضتغالل 

  309,922.10  122,016.49   122,016.49ا�ضتعادات اال�ضتغالل : تنقيالت التحمالت 

 I 142,109,085.43  283,414,496.43   283,414,496.43املجموع  

IIحتمالت اال�ضتغالل    

    م�ضرتيات معادة البيع )2( للب�ضائع 

  2,171,294.16  2,191,290.23   2,191,290.23م�ضرتيات م�ضتهلكة )2( من املواد والتموينات 

  14,877,151.38  15,881,025.49  575,00 26-  15,907,600.49حتمالت اأخرى خارجية 

  15,167,436.53  135.36 806 29   29,806,135.36�رشائب ومكو�س 

  25,865,892.13  392.22 496 24   24,496,392.22حتمالت امل�ضتخدمني 

  2,100,000.00  1,950,000.00   1,950,000.00حتمالت اأخرى لال�ضتغالل 

  2,096,886.55  2,507,969.60   2,507,969.60خم�ض�ضات اال�ضتغالل 

 II 62,278,660.75  76,832,812.90  575,00 26-  76,859,387.90املجموع  

III)I - II( 424,68 830 79  206,581,683,53  نتيجة اال�ضتغالل  

IVمنتوجات مالية    

منتوجات �ضندات امل�ضاركة و�ضندات اأخرى م�ضتعقرة

  1,838.84  12,718.68   12,718.68اأرباح ال�رشف 

  8,848,911.11  7,108,411.87   7,108,411.87فوائد ومنتوجات اأخرى مالية 

  136.28  212.00   212.00ا�ضتعادات مالية : تنقيل التحمالت 

 IV 8,850,886.23  342.55 121 7   7,121,342.55 املجموع  

Vحتمالت مالية    

  1,904.40   حتمالت الفوائد 

  22,311.05  31,794.17   31,794.17خ�ضائر ال�رشف 

  642,644.75  642,644.75   642,644.75حتمالت اأخرى مالية 

  212.00  3,943.29   3,943.29خم�ض�ضات مالية 

 V 667,072.20  678,382.21   678,382.21 املجموع  

VI)IV - V( 8,183,814.03  6,442,960.34  النتيجة املالية  

VII)III + VI( 238.71 88,014  213,024,643.87  النتيجة اجلارية  

حــ�صـــاب الـمـنـتــوجــات و الـتـحــمــالت

2007 )بـدون احـتـ�صــاب الـر�صــوم(           /12 /31 فـي 

ل
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طــبـيــعـــة

جماميع ال�ضنة عـمـلـيــات

املالية 2007 

)2(+)1( = 3

جماميع ال�ضنة 

املالية 2006 خا�س بال�ضنة 

املالية 1

خا�س بال�ضنوات

 املالية ال�ضابقة 2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII)النتيجة اجلارية )مرحالت    

  28,000.00  3,250.00   3,250.00منتوجات تفويتات امل�ضتعقرات 

    اإعانات التوازن 

    ا�ضتعادات على اإعانات اال�ضتثمار 

  896,867.40  914,085.85   914,085.85منتوجات اأخرى غري جارية 

  8,962.92  5,502,216.64   5,502,216.64ا�ضتعادات غري جارية ؛  تنقيالت التحمالت 

 VIII 933,830.32  6,419,552.49   6,419,552.49املجموع  

IXحتمالت غري جارية

 
القيم ال�ضافية ال�ضتخمادات امل�ضتعقرات 

املفوتة

1,565.40 1,565.404,495.23  

    اإعانات ممنوحة 

  636,708.19  152,468.99   152,468.99حتمالت اأخرى غري جارية 

  3,259,648.673,259,648.675,828,301.87خم�ض�ضات غري جارية لال�ضتخمادات واملوؤن 

 IX 6,469,505.29  3,413,683.06   3,413,683.06املجموع  

X)VIII - IX( 5,535,674.97-  3,005,869.43  النتيجة غري اجلارية  

XI)X - اأو +VII( 82,478,563.74  216,030,513.30  النتيجة قبل ال�رصائب  

XII29,036,795.00  73,991,782.00   73,991,782.00ال�رصائب على النتائج  

XIII)XI - XII( 53,441,768.74  142,038,731.30  النتيجة ال�ضافية  

XIV)I + IV + VIII(  151,893,801.98  296,955,391.47  جمموع املنتوجات  

XV)II + V + IX + XII( 98,452,033.24  154,916,660.17  جمموع التحمالت  

XVI
النتيجة ال�ضافية

)جمموع املنتوجات والتحمالت(  
  142,038,731.30  53,441,768.74  

1( تغري املخزونات : خمزون نهائي – خمزون اأ�ضلي ؛ زيادة )+( ؛ نق�ضان )-(

2( م�ضرتيات معادة البيع اأو م�ضتهلكة : م�ضرتيات – تغري املخزونات
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حــ�صـــاب الـمـنـتــوجــات و الـتـحــمــالت

2007 )بـدون احـتـ�صــاب الـر�صــوم(           /12 /31 فـي 
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طبقا للمهمة التي اأوكلتها اإلينا جمعيتكم العامة املنعقدة يف 8 يونيو 2007، قمنا بافتحا�س القوائم التوليفية رفقته، 

لبور�ضة الدار البي�ضاء املتعلقة بال�ضنة املالية املقفلة يف 31 دجنرب 2007، والتي تت�ضمن احل�ضيلة وح�ضاب املنتوجات 

التوليفية هاته  القوائم  وتظهر  التكميلية.  املعلومات  وقائمة  التمويل  التدبري، وجدول  اأر�ضدة  وقائمة  والتحمالت، 

مبلغا من الر�ضاميل الذاتية واملماثلة قدره 420,195,917 درهم، و�ضمنها ربح �ضاف مببلغ 142,038,731 درهم، هي 

م�ضوؤولية الهياآت املدبرة لل�رشكة. وتكمن م�ضوؤوليتنا يف اإ�ضدار راأي يف هذه القوائم على اأ�ضا�س افتحا�ضنا.

مناط اأن مثل هذا االفتحا�س يربمج وينفذ بكيفية  لقد قمنا بافتحا�ضنا وفق اأمناط املهنة باملغرب. وت�ضتلزم هذه االأ

يت�ضمن  معنى.  ذات  اختالالت  تت�ضمن  ال  التوليفية  القوائم  هذه  كون  على  معقول  اطمئنان  على  باحل�ضول  ت�ضمح 

االفتحا�س املراقبة على اأ�ضا�س اأ�ضبار، امل�ضتندات املثبتة للمبالغ وللمعلومات امل�ضمنة يف القوائم التوليفية. يت�ضمن 

العامة،  التي قامت بها املديرية  اأي�ضا تقييما للمبادئ املحا�ضبية امل�ضتعملة، والتقديرات ذات املعنى  االفتحا�س 

وكذا التقدمي العام للح�ضابات. نعتقد اأن افتحا�ضنا يوفر اأ�ضا�ضا معقوال لراأينا.

الراأي حول القوائم التوليفية 

وىل اأعاله، تعطي من حيث جميع جوانبها ذات داللة �ضورة  يف راأينا، فاإن القوائم التوليفية املذكورة يف الفقرة االأ

نتيجة  عن  وكذا   ،2007 دجنرب   31 غاية  اإىل  البي�ضاء  الدار  لبور�ضة  املالية  الو�ضعية  وعن  املالية  الذمة  عن  وفية 

عملياتها وتطور تدفقات خزينتها بر�ضم ال�ضنة املالية املقفلة يف هذا التاريخ، طبقا للمبادئ املحا�ضبية املقبولة يف 

املغرب.

املراقبات واملعلومات النوعية

لقد قمنا اأي�ضا باملراقبات النوعية املن�ضو�س عليها يف القانون، وتاأكدنا باخل�ضو�س من تطابق املعلومات املعطاة 

دارة املوجه للم�ضاهمني مع القوائم التوليفية لل�رشكة. يف تقرير التدبري ملجل�س االإ

الدار البي�ضاء، 26 مار�س 2008

املنتدبـــان للح�ضابـــات

فيداورك كرانت تورنتون برايــ�س واترهــاو�س        

ف. مكوار   ع. بيداح          

�رشيك مدبر     �رشيك          

  

الــتـقـــريــر الـعـــام لـمـنـتــدبــي الـحـ�صــابـــات

2007 31 دجـنـبـــر  ال�صـنـــة املــالـيــة مـن فاتــح يـنــايـــر اإلـى 
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ول القـــرار االأ

هذا  على  الرقابة  جمل�س  ومالحظات  اجلماعية،  دارة  لالإ التدبري  تقرير  �ضماع  بعد  العامة،  اجلمعية  اإن 

ح�ضابات  و  احل�ضيلة  وكذا  جوانبها  جميع  يف  عليها  ت�ضادق  للح�ضابات،  املنتدبني  وتقرير  التقرير 

مبلغه �ضاف  بربح  ترت�ضد  والتي   ،2007 دجنرب   31 يف  املقفلة  لل�رشكة  املالية  لل�ضنة  والتحمالت   املنتوجات 

142,038,731.30 درهم.

القـــرار الثانــي 

تنفيذ  الرقابة عن  ع�ضاء جمل�س  دارة اجلماعية عن تدبريهم و الأ االإ ع�ضاء  تاما ونهائيا الأ اإبراءا  العامة  تعطي اجلمعية 

مهامهم على �ضبيل ال�ضنة املالية املقفلة يف 31 دجنرب 2007.

القـــرار الثالــث

دارة اجلماعية، تخ�ضي�س الربح بالكيفية التالية :  تقرر اجلمعية العامة، باقرتاح من االإ

142,038,731.30 درهم الربح ال�ضايف لل�ضنة املالية 2007   

28,187,328.01 درهم املرحل من جديد لل�ضنة املالية ال�ضابقة   

170,226,059.31 درهم املجموع القابل للتوزيع      

الذي تقتطع منه اجلمعية العامة :

223,760.00 درهم على �ضبيل االحتياطي القانوين    

5,182,962.90 درهم على �ضبيل احتياطي اال�ضتثمار    

2,517,480.00 درهم على �ضبيل الربيحات     

162,301,856.41 درهم  الر�ضيد        

خرى« املخ�ض�س »لالحتياطيات االأ

داء يف 30 اأبريل 2008. مت حتديد تاريخ و�ضع الربيحات رهن االأ

القـــرار الرابــع

ت�ضادق اجلمعية العامة على قرار منح اأع�ضاء جمل�س الرقابة مبلغا اإجماليا قدره 1,950,000 درهم على �ضبيل مكافاآت 

احل�ضور ل�ضنة 2007 وكلفته بالقيام بتوزيعها بني اأع�ضائه.

القـــرار اخلـــام�س

اإن اجلمعية العامة، بعد �ضماع التقرير اخلا�س للمنتدبني للح�ضابات حول االتفاقيات اخلا�ضعة للمواد 95 وما يليها من 

القانون 17-95 املتعلق ب�رشكات امل�ضاهمة، ت�ضادق على م�ضتنتجات هذا التقرير.

القـــرار ال�ضـــاد�س

الواجبة  جراءات  باالإ القيام  ق�ضد  املح�رش  هذا  من  م�ضتخل�س  اأو  ن�ضخة  حلامل  ال�ضلطات  جميع  العامة  اجلمعية  تعطي 

قانونا.

قــــرارات الـجـمـعـيــة الـعـامــة الـعـاديــة

2008 10 ابـريــل  لــ 
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املفيدة  العناوين 
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الـعــنــاويــن الـمـفـيــدة 

�ضــركــات الـبـور�ضــة 

اأملا فينان�س كروب 

4، جزاأة الكولني - 190 20 - الدار البي�ضاء 
الهاتف : 02 12 58 22 )212(

الفاك�س : 74 11 58 22 )212(

www.almafinance.com

اآرت بور�س

7، �ضارع عبد الكرمي اخلطابي – الدار البي�ضاء
الهاتف : 12 12 00 29 )212(

الفاك�س : 03 12 00 29 )212(

التجاري للو�ضاطة 

163، �ضارع احل�ضن الثاين – الدار البي�ضاء
الهاتف : 82 14 49 22 )212(

الفاك�س : 15 25 20 22 )212(

www.attijariwafabank.com

البنك املغربي للتجارة اخلارجية راأ�ضمال بور�ضة 

مقر البنك املغربي للتجارة اخلارجية – 140، �ضارع احل�ضن 

الثاين - الدار البي�ضاء

الهاتف : 01 10 48 22 )212(

الفاك�س : 52 09 48 22 )212(

www.bmcecapitalbourse.com

البنك املغربي للتجارة وال�ضناعة للبور�ضة

�ضارع بئر اأنزران، عمارة روماندي – الدار البي�ضاء 

الهاتف : 00 38 95 22 )212(

الفاك�س : 09 32 39 22 )212(

www.bmcinet.com

اأ�ضواق املجموعة املالية للدار البي�ضاء 

7-5، زنقة ابن طفيل، حي النخيل – الدار البي�ضاء 
الهاتف : 01 01 25 22 )212(

الفاك�س : 12 11 98 22 )212(

www.cfgmorocco.com

م�رصف املغرب راأ�ضمال

8، زنقة ابن هالل، حي را�ضني – الدار البي�ضاء
الهاتف : 44 07 94 22 )212(

الفاك�س : 66 07 94 22 )212(

www.cdm.co.ma

اأورو بور�س

�ضارع اجلي�س امللكي، برج احلب�س، الطابق اخلام�س

الدار البي�ضاء 

الهاتف : 54 15 54 22 )212(

الفاك�س : 46 14 54 22 )212(

www.eurobourse.ma

فينريجي

29، زنقة باب املن�ضور، ف�ضاء باب اأنفا – الدار البي�ضاء 
الهاتف : 76 87 36 22 )212(

الفاك�س : 84 87 36 22 )212(

www.finergy.ma

ICF الو�ضيط 
29، زنقة باب املن�ضور، ف�ضاء باب اأنفا – الدار البي�ضاء 

الهاتف : 84/89 93 36 22 )212(

الفاك�س : 90 10 39 22 )212(

www.cpm.co.ma

اأنتكرا بور�س 

23، زنقة ابن هالل، حي را�ضني – الدار البي�ضاء
الهاتف : 00 50 39 22 )212(

الفاك�س : 00 86 36 22 )212(

www.intergrabourse.com

مغرب اخلدمات للو�ضاطة 

عمارة »زينيث«، اإقامة التوفيق، �ضيدي معروف – الدار البي�ضاء 

الهاتف : 61 49 97 22 )212(

الفاك�س : 73/74 49 97 22 )212(

www.msin.ma

�ضفا بور�س 

9، �ضارع كينيدي – الدار البي�ضاء 
الهاتف : 20 20 36 22 )212(

الفاك�س : 78 78 36 22 )212(

www.safabourse.com

�ضوجي بور�س 

55، �ضارع عبد املومن – الدار البي�ضاء
الهاتف : 40 98 43 22 )212(

الفاك�س : 18 80 26 22 )212(

www.sgmaroc.com

اأبالين �ضكرييتيز 

 37، زاوية �ضارع عبد اللطيف بن قدور وزنقة علي
بن عبد الرزاق - الدار البي�ضاء 

الهاتف : 60/61 49 95 22 )212(

الفاك�س : 62/63 49 95 22 )212(

www.upline.co.ma

وفا بور�س

416، زنقة م�ضطفى املعاين – الدار البي�ضاء 
الهاتف : 50 50 45 22 )212(

الفاك�س : 91 46 47 22 )212(

www.wafabourse.com
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الـجـمعـيــة الـمـهـنـيــة 

اجلمعية املهنية ل�رصكات البور�ضة )ج.م.�س.ب(

زاوية �ضارع القوات امل�ضلحة امللكية وزنقة الر�ضيد حممد

الدار البي�ضاء 

الهاتف : 33/34 23 54 22 )212(

الفاك�س : 36 23 54 22 )212(

www.apsb.org.ma

جمعية �رصكات التدبري و�ضناديق اال�ضتثمار املغربية

)ج.�س �س.اإ.م(

199، �ضارع الزرقطوين اإقامة مونى II الطابق ال�ضاد�س
رقم 11– الدار البي�ضاء 

الهاتف : 11 12 95 22 )212(

الفاك�س : 10 12 95 22 )212(

مـوؤ�ضـ�ضـات ال�ضـوق 

قت�ضاد و املالية   وزارة االإ

داري �ضالة – الرباط  احلي االإ

الهاتف : 54/55 73 67 37 )212(

الفاك�س : 32 75 67 37 )212(

www.finance.gov.ma

)CDVM( جمل�س القيم املنقولة

6، زنقة جبل مو�ضى، اأكدال – الرباط 
الهاتف : 00 89 68 37 )212( 

الفاك�س : 03 89 68 37 )212(

www.cdvm.ma

الوديع املركزي )ماروكلري(

18، طريق اجلديدة حي اليا - الدار البي�ضاء 
الهاتف : 31 31 98 22 )212(

الفاك�س : 64 44 99 22 )212(

www.maroclear.com
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بور�ضة الدار البي�ضاء

�ضم ذات اإدارة جماعية و جمل�س رقابي �رشكة جمهولة االإ

�ضجل جتاري : البي�ضاء 79057

العنوان : زاوية �ضارع اجلي�س امللكي

و زنقة الر�ضيد حممد - الدار البي�ضاء

الهاتف.:26/27 26 45 22 )212(  - الفاك�س : 25 26 45 22 )212(

www.casablanca-bourse.com : لكرتوين املوقع االإ

 contact@casablanca-bourse.com : لكرتوين الربيد االإ
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