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كلمة الرئي�س

أعزائي املساهمني، 

كثيرون  وآخرون  العالي  التعليم  ومؤسسات  والدولية  اإلفريقية  والبورصات  السوق  في 

يهتمون ! 

تراجع  ذلك  على  والدليل  صعبة،  ظرفية  البيضاء  الدار  بورصة  عاشت   2012 سنة  في 

مؤشراتها. لكن بالتأكيد يبقى إدراك واجب التقدم كخيار وحيد لتغيير هذا الوضع أكبر في 

الصعبة. الوضعيات 

أصحاب  مختلف  جتمع  مبعاينة  ُسِررنا  نظمناها  التي  واألوراش  املؤمترات  مختلف  خالل 

املصلحة حول مختلف عوامل التنمية. منها وضع سلفات اقتراضات السندات والصفقات 

ألجل. وتليني التنظيم. ووضع مقطورة مخصصة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة. وتشجيع 

التسعيرات املزدوجة. والعديد من السبل للتطور التي ستزيد جاذبية بورصة الدار البيضاء.

واملالية،  االقتصاد  وزارة  رؤية  في  صدى  هته  التطور  سبل  وجدت   ،2012 يونيو  شهر  في 

باعتبارها السلطة الوصية علينا. وكم سررنا مبعرفة أن عدة مشاريع قانون متعلقة بالسوق 

مت حتريكها ونأمل بأن ترى مشاريع أخرى النور قريبا.

البور�سة الدار البي�ساء
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فاليوم حتتاج بورصة الدار البيضاء أكثر من أي وقت مضى لدعم السلطات العمومية إلعادة 

لن  الذي  الكبير  للتغيير  اعتبارا  إنها حالة طارئة  احملتملني.  وللُمصِدرين  الثقة للمستثمرين 

يتأخر وضع املركز املالي للدار البيضاء في إحداثه، نظرا لكونها أهم قطب لألعمال في القارة. 

كما يتعني على بورصة الدار البيضاء أن تكون قادرة على االستجابة النتظارات املستثمرين 

الوطنيني والدوليني، من أجل االستفادة من فرص االستثمار العديدة التي سيخلقها املركز 

املالي للدار البيضاء. 

تتوفر  تكنولوجية  وسائل   – مؤهالت  عدة  على  تتوفر  البيضاء  الدار  بورصة  كانت  وإن  حتى 

فيها املعايير الدولية، ودراية ونضج إحدى أول البورصات اإلفريقية، فال يزال هناك الكثير الذي 

البيضاء سنة  الدار  لبورصة  بالنسبة   2013 تكون سنة  أن  ونتمنى  به،  القيام  عليها  يتعني 

حدوث تطورات تنظيمية. 

لقد آن األوان لكي تتوفر بورصة الدار البيضاء على الوسائل التي متكنها من لعب دورها كليا 

كرافعة اقتصادية فعالة لبلدنا.

عمار يدار 
رئيس مجلس اإلدارة
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أعزائي املساهمني، 

الدول من تقومي اقتصاداتها، في  2012 بعض  أقل فقد مكنت سنة  أنها شهدت أحداثا  الرغم من  على 
السنوات األخيرة. تسعى  العالم في  التي هزت  املالية  األزمة  آثار  التخفيف من  آخرون  يواصل فيه  وقت 
دول املغرب العربي وبعض الدول العربية، في أعقاب "الربيع العربي" لتحقيق االستقرار في اقتصاداتها 

ومناخاتها السياسية واالجتماعية.

في املغرب، استفدنا من مناخ سياسي مستقر، بفضل اإلصالحات الدستورية التي وضعها صاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس، نصره اهلل.

ومع ذلك، فقد تأثر اقتصادنا بشكل غير مباشر بسبب احلالة االقتصادية في املنطقة وفي بعض الدول 
األوروبية التي تعتبر شركاء جتاريني مهمني بالنسبة للمغرب. هذا التأثير الذي انعكس على ناجتنا الداخلي 

اخلام الذي سجل نسبة ٪2.8 سنة 2012 مقابل ٪4.9 سنة 2011.

لقد أثر تراجع النشاط الذي لوحظ سنة 2012 في األسواق املالية وخاصة في قطاع البورصة. حيث أغلقت 
املؤشرات الرئيسية لسوق األوراق املالية سنة 2012 على التراجع.

ولكن هذا ال يقلل بأي حال من األحوال من مساهمة سوق البورصة في اقتصاد البالد. في الواقع، مت تسجيل 
إدراج واحد هذا العام: يتعلق األمر بإدراج شركة صناعات أفريك الذي مكن من جمع مبلغ 27 مليون درهم. 
واالقتراضات  املال  رأس  في  الزيادات  خالل  من  األموال  جلمع  البورصة  سوق  إلى  أخرى  مقاوالت  جلأت  كما 

السندية. يصل املبلغ اإلجمالي لهذه املعامالت إلى ما يقرب من 18 مليار درهم.

رقم  انخفض  فقد  املالية.  نتائجها  في  أثر  البيضاء  الدار  بورصة  سجلتها  التي  األحجام  تراجع  أن  غير 
معامالتنا تقريبا ب ٪18، بينما تراجع دخلنا الصافي بنسبة 71٪.

احملاور  تلبية  بهدف  متكاملة،  ولكنها  متنوعة  أعمال  بتكثيف   2012 سنة  متيزت  املشاريع،  حيث  من 
األساسية في إستراتيجيتنا 2015-2009. لذلك ركزنا على إنعاش السوق وتنمية التسعيرة.

الصغرى  املقاوالت  سيما  وال  املسعرة،  الشركات  تستهدف  تواصلية  حملة  أجنزنا  املنطلق  هذا  ومن 
هذا  لدى  األموال  جلمع  مفيدة  كوسيلة  بالبورصة  التعريف  احلملة  هذه  من  الهدف  وكان  واملتوسطة. 
الهدف، والذي ميثل ٪95 من نسيجنا االقتصادي والذي ينطوي على حاجيات خاصة من حيث التمويل. لقد 

مت استخدام قنوات تواصل محددة خللق عالقة وثيقة مع الهدف.

كلمة املدير العام
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للوصول إلى عدد أكبر من الشركات املصدرة احملتملة، واصلت بورصة الدار البيضاء برنامجها لالستكشاف 
من خالل املشاركة في املعارض املهنية مثل املعرض الدولي للفالحة SIAM مبكناس واملعرض الدولي املهني 

لقطاع الفواكه واخلضر SIFEL بأكادير.

خالل سنة 2012، مت تنظيم العديد من املؤمترات التي جتمع فاعلي القطاع حول إشكاليات التنمية احمللية 
األساسية. 

باملوازاة مع ذلك، عززنا رؤيانا من أجل الوصول إلى املستثمرين واملُصِدرين احملتملني في اخلارج وفي املغرب. 
للقيام بذلك، قمنا بتوسيع وجودنا على شاشات التداول الدولي، مبا في ذلك الواليات املتحدة وأوروبا.

وقد اتخذنا أيضا العديد من اإلجراءات في مجال التعليم املالي. حيث تولد التزامنا عن قناعتنا الراسخة 
والذي مت تنظيمه  املالية لألطفال،  بلدنا. لذلك شاركنا في يوم  املفتاح ملستقبل  بأن تعليم أطفالنا هو 

مببادرة من املؤسسات العامة واخلاصة لتعريف الشباب باملفاهيم املالية األساسية.

على املستوى التقني، وضعت بورصة الدار البيضاء حال لإلشراف مطابق ملعايير السوق، يسمح لبورصة 
الدار البيضاء مبواصلة تقدمي خدمات ذات جودة لعمالئها بنسب تفوق ٪99. عالوة على ذلك، في سنة 2012، 

سجلت منصة التداول نسبة ٪100 من التيسر.

بعد وضع السيولة العالية سنة 2011، واصلة بورصة الدار البيضاء حتسني نظم معلومياتها عن طريق 
تنفيذ الدعم االحتياطي )Warm Backup(. هذا الترتيب يسمح لبورصة الدار البيضاء، في حالة آفة، من 

استرجاع معامالت يوم التداول، من إغالق اجللسة وبدأ اليوم التالي على موقع االحتياطي.

مهمتنا تنمية سوق البورصة وبذلك نستخدم كل الوسائل التي نتوفر عليها إلجنازها. لكن املساهمة في 
التنمية االجتماعية لبلدنا تعتبر واجبة. على مر السنني، جتذرت مسؤوليتنا االجتماعية بشكل متزايد 

في رؤيتنا للمقاولة.

كما حققنا يقيننا عن طريق جتديد وإعادة تهيئة مدرسة ثريا الشاوي التي تقع في املنطقة القروية لدار 
بوعزة، مع ارتقاب أشغال أخرى خالل السنوات الثالث املقبلة.

واليوم، ونحن نطرح حصيلة سنة 2012، وجتاوزا لظرفية معينة، فإننا فخورون مبنجزاتنا. وهي املنجزات التي 
كانت ممكنة بفضل التزام فرقنا التي حملت مشروع بورصة الدار البيضاء وكانت تعبر عن هذا االعتقاد 

يوميا.

ونود أيضا أن نشكر جميع املتدخلني في السوق الذين عملوا معا لتطوير سوق رأس املال املغربي. وتبلورت 
أيضا ثمار هذا العمل عبر التمهيد لسلسلة من القوانني التي ستعطي للسوق دفعة قوية.

شكرا جلميع أولئك الذين يبنون مستقبل بورصة الدار البيضاء.

كرمي حجي
املدير العام  





�سنة 2012 بالأرقام و احلقائق
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الأرقام الرئي�ضية لبور�ضة الدار البي�ضاء �س.م.

في  البيضاء  الدار  ببورصة  اخلاصة  االستغالل  عائدات  استقرت   2012 املالية  السنة  نهاية  في 
األخيرة  درهم. هذه  9 ماليني  الصافية في مبلغ  النتيجة  بينما استقرت  درهم  94 مليون  مبلغ 

سجلت تراجعا بنسبة %70 مقارنة مع السنة املالية 2011.

ويرتبط االرتفاع الكبير لتكاليف االستغالل خاصة مبساهمة بورصة الدار البيضاء في مشروع 
املركز املالي للدار البيضاء في حدود مبلغ 20 مليون درهم.

�سنة 2012 بالأرقام واحلقائق

اال�ستغالل ال�سافيةعائدات  مباليني الدراهمالنتيجة  مباليني الدراهم

اال�ستغالل تكاليف  مباليني الدراهم مباليني الدراهماالأموال الذاتية 
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86,10%

13,89%
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مازي عائم: 15,13- %

توزيع حجم املعامالت ح�سب املنتوج  توزيع حجم املعامالت ح�سب نوع العملية

األسهم
السندات

الأرقام الرئي�ضية ل�ضوق البور�ضة 

حجم املعامالت: 13,7- %
 مباليير الدراهم مباليير الدراهم

ر�سملة البور�سة: 40,9- %

0,29%

1,54%

1,01%
3,38%

53,96%

12,24%

27,59%

2010              2011   2012 2010              2011   2012

120
103

445

579

516

61

السوق املركزي
سوق الكتل

اإلدراجات
الزيادات في رأسمال

عروض عمومية
 التحويالت

تقدمات السندات

فوتسي CSE املغرب 15: 12,03- %

مازي عائم

فوتسي CSE املغرب 15
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اأبرز الأحداث

األولية  للمساهمات  سنوية  نصف  مراجعة 
لشركات البورصة في نظام الضمان.

إدراج شركة صناعات أفريك )AFI( في البورصة عبر 
تفويت 770 110 سهما. حدد ثمن السهم في مبلغ 
240 درهما، أي مبلغ إجمالي قدره 800 584 26 درهم.

حتيني احلجم األدنى للكتل، وكذا كيفيات ومجموعات 
تسعير القيم املسعرة في بورصة الدار البيضاء. 

حتديد الكيفيات العملية ملمارسة نشاط "تنشيط 
السندات". 

التجهيز  صندوق  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
اجلماعي )FEC(، مببلغ مليار درهم.

 700 مببلغ  إميولوغ،  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
مليون درهم.

بها  بادرت  التي   ،2012 لسنة  الورشات  دورة  انطالق 
شعار  حتت  أول  حدث  تنظيم  مع  البيضاء  بورصة 
جللب  أخرى  مناسبة  )التكافل(،  اإلسالمي  "التأمني 

التوفير في املغرب".   

إصدار سند اقتراضي من طرف البيل في، مببلغ 400 
مليون درهم.

تنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحافة االقتصادية 
الشركة  نتائج  حتليل  إلى  "مدخل  شعار  حتت 
املسعرة". يندرج هذا احلدث في إطار حتسني املعلومة 

املالية واملَْصفقية. 

تنظيم مؤمتر بالشراكة مع غرفة التجارة البريطانية، 
حتت شعار "يوم الشراكة بني اخلدمات املالية". 

املالية  "يوم  في  البيضاء  الدار  بورصة  مشاركة 
بالنسبة لألطفال"، الذي نظمه العديد من الفاعلني 

االقتصاديني في املغرب. 

 350 مببلغ  أومنير،  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
مليون درهم.

بورصة بني  شراكة  اتفاقية  على   التوقيع 
إلى تشجيع  ترمي  وبورصة مسقط،  البيضاء  الدار 
بني  واإلعالم  التكوين  مجال  في  التجربة  تبادل 

السوقني.  

الدورة السابعة  البيضاء في  الدار  مشاركة بورصة 
املنظم  باملغرب   )SIAM( للفالحة  الدولي  للمعرض 

ما بني 25 و29 أبريل مبكناس.

فربايريناير

مار�س

 اأبريل

�سنة 2012 بالأرقام و احلقائق
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العقاري  القرض  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
والسياحي، مببلغ مليار درهم.

: تنظيم مؤمتر بالشراكة مع اجلمعية املهنية لشركات 
الشركات املسعرة في  البورصة، حتت شعار "حصيلة 
بورصة الدار البيضاء: ما وراء نتائج سنة 2011، رهانات 

وآفاق سنة 2012".

الزيادة في رأسمال التجاري وفابنك بنسبة 3,95 %، عن 
طريق االكتتاب نضا، دون حق تفضيلي، مخصص ألجراء 
مجموعة التجاري وفابنك. يصل عدد األسهم الصادرة 
إلى 520 060 2 سهما، أي مبلغ مليار وتسعمائة مليون 

درهم.  

الزيادة في رأسمال البنك املركزي الشعبي بنسبة 5 %، 
عن طريق االكتتاب نضا، دون حق تفضيلي، مخصص 
األسهم  عدد  يصل  املغرب.  الشعبي  املركزي  للبنك 
مليار وستمائة  مببلغ  8 سهما   224  241 إلى  الصادرة 

مليون درهم.  

تنظيم ورشة بالشراكة مع مكتب دوهاميل-بليمبوم، 
حتت شعار "التموضع اجلهوي للسوق املالي بالدار البيضاء، 

أية رهانات تنظيمية من أجل جاذبية مالية أفضل؟".

واملالية  االقتصاد  وزارة  مع  بالشراكة  مؤمتر  تنظيم 
البيضاء، حتت  الدار  املغربي، مبقر بورصة  املالي  واجمللس 

شعار "إحياء البورصة وازدهار سوق الرساميل". 

الدار  بورصة  بني  شراكة  اتفاقية  على  التوقيع 
البيضاء وبورصة إسطنبول، تهدف إلى تنمية تبادل 

التجارب والتكوين واإلعالم بني السوقني.  

السعادة،  إقامات  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
مببلغ 750 مليون درهم.

األطلس،  إسمنت  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
مببلغ 3 ماليير درهم.

 17,55 بنسبة  وفابنك  التجاري  رأسمال  في  الزيادة 
%، عن طريق االكتتاب نضا، دون حق تفضيلي. يصل 
مببلغ  سهما   353  273 إلى  الصادرة  األسهم  عدد 

102,4 مليون درهم.  

الزيادة في رأسمال رِسما بنسبة 0,75 %، عن طريق 
أسهم.  شكل  في  االقتراضية  السندات  تسديد 
يصل عدد األسهم الصادرة إلى 250 59 سهما مببلغ 

9 ماليني درهم. 

الزيادة في رأسمال مصرف املغرب بنسبة 3,47 %، عن 
طريق حتويل الربيحات. يصل عدد األسهم الصادرة 

إلى 113 320 سهما مببلغ 223,7 مليون درهم.

مببلغ  دارنا،  أليانس  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
مليار درهم.  

مايو

يونيو

يوليوز

غ�ست
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�سنة 2012 بالأرقام واحلقائق

الوطني  املستوى  على  تواصلية  حملة  إطالق 
الصغرى  املقاوالت  خاصة  املقاوالت،  تستهدف 

واملتوسطة.

 - سابقا(  )اللوميي  الشاوي  تورية  مدرسة  رعاية 
النيابة اإلقليمية بالنواصر، الواقعة بدار بوعزة، ملدة 

ثالث سنوات.  

بورصة بني  شراكة  اتفاقية  على   التوقيع 
الدار البيضاء ووكالة املغرب العربي لألنباء. 

تنظيم مؤمتر بالشراكة مع املعهد املغربي للمدراء 
واملنتدى الدولي للحكامة )شركة مالية دولية(، حتت 
شعار "ممارسات احلكامة لدى الشركات املسعرة في 

البورصة: حتضير التحقيق املقبل".  

الشعبي بنسبة املركزي  البنك  رأسمال   الزيادة في 
تفضيلي.  حق  دون  نضا،  االكتتاب  طريق  عن   ،%  5
يصل عدد األسهم الصادرة إلى 096 657 8 سهما 

مببلغ مليار وسبعمائة مليون درهم.

تنظيم الدورة اخلامسة للمسابقة الدولية للتدبير، 
بالشراكة مع هيأة اخلبراء احملاسبني بالدار البيضاء 

واجلنوب. 

املغربي  البنك  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
للتجارة والصناعة، مببلغ 750 مليون درهم.  

ملمثلي  وفد  طرف  من  البيضاء  الدار  لبورصة  زيارة 
املُعتملني الرئيسيني لسوق البورصة اجلزائري.  

إطالق مؤشر FTSE ASEA ألسواق أفريقيا من طرف 
ومجموعة   )ASEA( اإلفريقية  البورصات  جمعية 

فوتسي.

العاشرة  الدورة  في  البيضاء  الدار  بورصة  مشاركة 
واخلضر  الفواكه  لقطاع  املهني  الدولي  للمعرض 
دجنبر  والتاسع  السادس  بني  ما  تنظيمه  مت  الذي 

بأكادير.

الزيادة في رأسمال أونيمر بنسبة 12,27 %، عن طريق 
تقدمة عينية. يصل عدد األسهم الصادرة إلى 000 

400 1 سهما مببلغ 252 مليون درهم.

�ستنرب

اأكتوبر

نونرب 

دجنرب 
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السوق  ملُعتملي  مخصصة  عمل  ورشة  تنظيم 
بورصة  تنمية  أولويات  مع  "التعاطي  شعار  حتت 
الدار البيضاء" وذلك بالتعاون مع املركز املالي للدار 

البيضاء ومنظمة التعاون والتنمية األوروبية.

 )DLM( املغرب  لوفيفيي  دوالتر  رأسمال  في  الزيادة 
االحتياطيات  إدماج  طريق  عن   ،%  50 بنسبة 
األسهم  عدد  يصل  مجانية.  أسهم  وتخصيص 
مليون   62,5 مببلغ  سهما   625  000 إلى  الصادرة 

درهم.

العامة  الشركة  طرف  من  اقتراضي  سند  إصدار 
املغربية لألبناك، مببلغ 500 مليون درهم.  

الزيادة في رأسمال البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
بنسبة 4,18 %، عن طريق االكتتاب نضا، دون حق

تفضيلي. يصل عدد األسهم الصادرة إلى 000 500 7 
سهما مببلغ مليار وخمسمائة مليون درهم.



16
بور�ضة الدار البي�ضاءبور�ضة الدار البي�ضاء

16

تنمية ال�ضوق

البيضاء. فاإلجراءات  الدار  2012 استراتيجية بورصة  املنجز سنة  العمل  يعكس مخطط 
املستوى  على  بالفعالية  يتسم  سوقا  البيضاء  الدار  بورصة  جعل  إلى  تهدف  املتخذة 

الوطني وباجلاذبية على املستوى الدولي.

خالل سنة 2012، كانت تنمية السوق مبثابة محرك 
مخطط العمل الذي أعملته بورصة الدار البيضاء. 

لهذا الغرض مت إجناز أعمال مختلفة لكنها تكميلية.   

تطوير وحت�ضني تدبري الت�ضعرية

السيولة  ذات  التسعير/التداول  منصة  وضع  بعد 
موثوقية  من  الرفع  أجل  ومن   2010 سنة  العالية 
قامت  للمقاولة،  املعلومياتي  النظام  وسالمة 
كاملة  حتتية  بنية  بإعمال  البيضاء  الدار  بورصة 
بذلك  بعد، ضامنة  الدعم عن  على مستوى موقع 
استئناف  مساطر  أساس  على  اخلدمة  استمرارية 

واضحة ومحددة. 

املتواصل  التحسني  إطار  وفي  ذلك  مع  باملوازاة 
للخدمات املقدمة لشركات البورصة، قامت بورصة 
عملية  وعصرنة  لتسهيل  بعمل  البيضاء  الدار 
التصريح بالتقدميات وتسجيلها وتنقيل السندات. 
على  تعتمد  وجيهة  وضع  في  العمل  هذا  ويتجلى 
شركات  تصرف  حتت  الشبكة"  "خدمات  تقنية 
هذا  تدبير  من  بالتخفيف  لها  يسمح  مما  البورصة 

النوع من العمليات وبأمثلته.

إلى  تهدف  أخرى  مشاريع  إجناز  مت  ذلك،  عن  فضال 
إستِآلة  مثل  العملياتية،  للمخاطر  األمثل  التدبير 
وحساب  السندات"  على  "العمليات  ُجذاذات  جيل 

وفوترة عموالت اإلقامة. 
إحراز  مت  السنة،  هذه  خالل  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تقدم في مشروع وضع غرفة املقاصة املقابل املركزي 

األطراف  أولت  حيث  املشتقة.  للعائدات  اخملصصة 
وأفضل  باملعايير  االهتمام  املشروع  في  املشاركة 

املمارسات الدولية في هذا اجملال.

 حت�ضني �ضالمة واأداء النظام املعلومياتي

 وهكذا فعمال على استمرارية مشروع تيسر النظام 
وفي  الرئيسي  املوقع  في  كبير  بشكل  املعلومياتي 
االحتياطي،  الدعم  تفعيل  مت  االحتياطي  املوقع 
إلى  البورصة  باعتباره حال جديدا لتنقيل معامالت 
املوقع االحتياطي في وقت حقيقي. وقد عوض هذا 
الذي  البارد"  "على  احملفوظة  املعلومات  تنقيل  احلل 
البورصة. كما مت استعمال  كان يتم في نهاية يوم 
أكثر  املنصات  متعدد  املعلومات  حلفظ  جديد  حل 
محفوظة  ملعطيات  أوسع  دائرة  يغطي  وهو  أداء. 

على القرص أو موثقة على شريط.

على  لإلشراف  منصة  وضع  في  أيضا  ُشرع  كما 
واخلدمات.  واإلجراءات  للمعلوميات  التحتية  البنية 
حيث يسمح احلل "ICINGA" الذي طوره ناشر أملاني 
بواسطة  تنبيهها  يتم  بأن  البيضاء  الدار  لبورصة 
غير  سلوك  بكل  إلكتروني  وبريد  قصيرة  رسالة 
طبيعي جلهاز معلومياتي، وذلك قبل أن يتأثر الزبون 

النهائي.

باملوازاة مع ذلك، متت تسوية املوقع االحتياطي من 
تقنية.  وإنشاءات  التهيئة  إعادة  أشغال  إجناز  خالل 
استمرارية  مخطط  إطار  في  املشروع  هذا  يندرج 

.)PCA( النشاط

م�ساريعنا  
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أصولها  حماية  ضمان  أجل  ومن  ذلك  عن  فضال 
املعلوماتية واستمرارية أنشطتها واحترام التنظيم 
اجلاري به العمل )املنشور رقم 12-04 اخلاص مبجلس 
أطلقت   )...  09-08 رقم  القانون  املنقولة،  القيم 
وضع  إلى  يرمي  مشروعا  البيضاء  الدار  بورصة 
سياسة أمن املعلومات. وقد مت تشكيل وثائق هذه 

السياسة باعتباره املرحلة األولى للمشروع.   

للتسعير  اجلديد  احلل  مثل  ملشاريع  التمهيد  مت 
واملراقبة وحل التداول وموقع األنترنيت خالل السنة. 

وسيتم وضعها فعليا سنة 2013.      
          

 موا�ضلة اإنعا�س بور�ضة الدار البي�ضاء 

تتميز سنة 2012 بتعزيز أعمال إنعاش بورصة الدار 
البيضاء لدى مختلف مستهدفيها.

برنامج  إعمال  مت  السنة  طول  فعلى  احلقيقة،  في 
مت  حيث  للتسعير.  القابلة  الشركات  استجالب 
إطار  في  مانحا  و28  مقاولة   200 نحو  مع  اللقاء 
مثل  مختلفة،  تظاهرات  خالل  أو  ألعمال  أعمال 
واملعرض   )SIAM( باملغرب  للفالحة  الدولي  املعرض 

.)SIFEL( الدولي املهني لقطاع الفواكه واخلضر

تواصلية متعددة  االجتاه مت إطالق حملة  وفي نفس 
القنوات على هامش مخطط إنعاش سوق البورصة 
هذه  تهدف  واملالية.  االقتصاد  وزارة  به  بادرت  الذي 
احلملة إلى التعريف بالبورصة لدى الشركات القابلة 

للتسعير، خاصة الشركات الصغرى واملتوسطة.
مت  املقاوالت  رؤساء  مع  قرب  عالقة  خلق  أجل  ومن 
تصرفهم  حتت  هاتفي  وخط  إلكتروني  موقع  وضع 
لإلجابة على تساؤالتهم وتزوديهم بأقصى ما ميكن 

من املعلومات حول اإلدراج في البورصة. 

من  كذلك  املسعرة  الشركات  استفادت  كما 
العناية اخلاصة لبورصة الدار البيضاء. حيث جتسد 
تأسيس  في  نشيطة  مشاركة  في  االهتمام  هذا 

اجلمعية املغربية لعالقات املستثمرين )AMRI( التي 
وكذا  أعضائها،  لدى  املالي  التواصل  بإنعاش  تُعنى 

لدى مختلف املتدخلني في السوق املالي.

البيضاء  الدار  بورصة  واصلت  السنة،  هذه  خالل 
دورة ورشاتها ومؤمتراتها. حيث مت بذلك تنظيم عدة 
إعالم  ووسائل  وخبراء  مستثمرين  حشدت  أحداث 
وقابلة  مسعرة  مقاوالت  ورؤساء  السوق  ومهنيي 
للتسعير في البورصة وذلك حول مواضيع الساعة 

بهدف تنمية سوق الرساميل املغربي.

مؤمتر  هناك  تنظيمها  مت  التي  األحداث  بني  من 
البورصة  لشركات  املهنية  الشركة  مع  بالشراكة 
"حصيلة  حول  احلدث  هذا  متحور  حيث   .)APSB(
ما  البيضاء:  الدار  بورصة  في  املسعرة  الشركات 
 ."2012 سنة  وآفاق  رهانات   ،2011 سنة  نتائج  وراء 
يهدف هذا احلدث املستجد واخملصص للمستثمرين 
ومهنيي السوق إلى حتليل نتائج الشركات املسعرة 
في البورصة من الزوايا املاكرو اقتصادية والقطاعية، 
يتعني  التي  القطاعية  الرهانات  عرض  إلى  وكذا 

أخذها بعني االعتبار في تقدير توقعات النمو.

كما شاركت بورصة الدار البيضاء في تنظيم مؤمتر 
مع وزارة االقتصاد واملالية واجمللس املالي املغربي، حتت 
الرساميل".  سوق  وازدهار  البورصة  "إحياء  شعار 
حيث مكن هذا املؤمتر من حتديد سبل تنمية وإعادة 

دينمة السوق. 

سيرا على نفس النهج نظمت بورصة الدار البيضاء 
والتنمية  التعاون  منظمة  مع  بالشراكة  لقاء 
أولويات تنمية  األوروبية،  حتت شعار "التعاطي مع 
اللقاء  هذا  من  والغرض  البيضاء".  الدار  بورصة 
البورصة  سوق  لتنمية  األولوية  املسارات  توفير  هو 
بني  البناء  والتبادل  النقاش  خالل  من  املغربي 

املشاركني.
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من جهته متيز نشاط معطيات السوق املرتبط بإنتاج 
وتعميم املعلومات حول بورصة الدار البيضاء بتقدمي 
االحتياطي  الدعم  ربط  بوضع  يسمح  عرض جديد 
"الشبكة اخلاصة االفتراضية )VPN(". تسمح هذه 
األخيرة ملعيدي التوزيع لزبائن بورصة الدار البيضاء 

بتحسني خدماتهم مع تخفيض كلفة االتصال. 

بهدف توسيع رؤية سوق البورصة املغربي، مت إطالق 
برنامج استجالب نشيط موجه إلى معيدي التوزيع 

في أوروبا والواليات املتحدة.   
  

الأ�ضواق  على  البي�ضاء  الدار  بور�ضة  انفتاح   
الدولية

على اتفاقيتي شراكة مع بورصة مسقط وبورصة 
إسطنبول. 

تبادل  إلى  تهمه  ما  بني  االتفاقيتني من  هاتني  تهم 
التجربة في مجال التكوين واإلعالم بني السوقني.

البيضاء  الدار  بورصة  استقبلت  ذلك  عن  فضال 
البورصة  لسوق  الرئيسيني  املُعتملني  ملمثلي  وفدا 
مشروع  إطار  في  الزيارة  هذه  تندرج  حيث  اجلزائري. 
اإلصالح الذي ينتهجه سوق البورصة اجلزائري بدعم 

.)PNUD( من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الإ�ضرتاتيجية  يف  املالية  الرتبية  اإدماج   
الجتماعية للمقاولة

البورصة  مفاهيم  تعميم  أعمال  البيضاء  الدار 
واملفاهيم املالية من خالل عدة أعمال، خاصة منها 
املشاركة الفعالة في "يوم املالية لفائدة الشباب".

مؤسسات  عدة  به  بادرت  الذي  احلدث  هذا  يسعى 
يستأنسون  الشباب  جعل  إلى  ومالية  حكومية 
قدمت  حيث  األساسية.  املالية  املفاهيم  ببعض 
 163 لفائدة  تكوينية  دورات  البيضاء  الدار  بورصة 
زاروا  الذين  واإلعداديات  الثانويات  تلميذا من تالمذة 

مقرها خالل هذه التظاهرة. 

2012، واصلت مدرسة البورصة دوراتها  خالل سنة 
املستثمرين"  "ورشات  برنامجني،  عبر  التكوينية 
والعمومية  اخلصوصية  املقاوالت  بأجراء  اخلاصة 
العامة اخملصصة للطلبة. وقد  التكوينية  والدورات 
عرفت هذه التكوينات هذه السنة حشد عدد كبير 
من املستفيدين وذلك مبشاركة 2154 شخصا و56 
مؤسسة عمومية وخصوصية من عدة مدن داخل 

اململكة.  

مثل  أهمية  تقل  ال  أخرى  مشاريع  إجناز  مت  كما 
الترجمة إلى العربية والفرنسية ومالءمة الِدعامة 
التكوينية "مصرفية مستقبلنا" اخلاصة مبؤسسة 
في  كمرجع  الِدعامة  هذه  ستستغل  حيث  هوب. 

تكوينات التربية املالية املقدمة في املغرب.

 تعزيز الأعمال املواطنة وامل�ضوؤولة اجتماعيا

تهيئة  وإعادة  جتديد  في  العمل  هذا  ترجمة  متت 
بوعزة.  لدار  القروية  املنطقة  في  الواقعة  املدرسة 
وسيتم إجناز أشغال أخرى في نفس املؤسسة خالل 
السنوات الثالث املقبلة، كما تنص على ذلك اتفاقية 
الوطنية  التربية  وزارة  مع  عليها  املوقع  الشراكة 

وجمعية اجلسر.

يوما  كذلك  البيضاء  الدار  بورصة  نظمت  كما 
أطفال  لفائدة  عاشوراء  مبناسبة  احتفاليا 
املستخدمني واأليتام التابعني ملدرسة تورية الشاوي 

واألطفال التابعني لقرية إنقاذ األطفال بدار بوعزة.

 تنمية وتدبري راأ�ضمال املقاولة

اإلدارية واملوارد البشرية. هذه األخيرة التي أصبحت 
أدمجت  والدعم  البشري  املال  رأس  مديرية  تسمى 

مصلحتي احملاسبة واخلزينة ضمن مسؤولياتها.  

خالل سنة 2012، تطلبت تنمية رأس املال البشري 
اهتماما خاصا. في هذا اإلطار مت إجراء تقييم يهم 
ذلك  من  الهدف  املقاولة.  ومسؤولي  أطر  مجموع 

م�ساريعنا  
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هو وضع بيان للكفاءات املتوفرة من أجل استهداف 
وغيرها  والتشغيل  التكوين  حيث  من  احلاجيات 
بشكل أفضل من جهة، وحتديد مسيرين ومدراء جدد 
للتعاقب  تنظيمي  أجل وضع هيكل  محتملني من 

ومنح املوارد بشكل أفضل من جهة أخرى.

طيلة  تكوين  مخطط  تطبيق  مت  ذلك  مع  باملوازاة 
السنة. حيث مت إجناز 339 يوما تكوينيا وهمت املهن 
السالمة  مثل  مستعرضة  مواضيع  وكذا  واللغات 

في الشغل. 

السالمة،  بجانب  أيضا  االهتمام  كان  الواقع،  في 
السالمة  تدبير  نظام  وضع  مت حتقيق مشروع  حيث 
اإلخالء  مخططات  صياغة  إعادة  طريق  عن  وذلك 
دورة  باعتماد  األولى  التدخالت  وحتديد ومواكبة فرق 
وضع  طريق  وعن  واحلريق  السالمة  حول  تكوينية 
كتيب السالمة يتعلق مبختلف التعليمات الواجب 

اعتمادها في حالة اآلفة.

البيضاء  الدار  بورصة  واصلت  السنة  هذه  خالل 
التشغيل. حيث  الفرق من خالل  لتعزيز  سياستها 

تعززت مديرية عمليات السوق بثالث أطر ومبدير.

الشغل،  لقانون  االمتثال  وبغية  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مت تشكيل جلنة مقاولة. تلعب هذه املقاولة املكونة 
ل وممثلني اثنني عن املستخدمني  من ممثل عن املَُشغِّ
ذلك  في  مبا  القضايا،  مختلف  حول  استشاريا  دورا 
املردودية،  زيادة  ووسائل  املقاولة  إنتاج  استراتيجية 
وإعداد مشاريع اجتماعية لفائدة األجراء وتنفيذها  أو 
حتى برامج التدرج والتكوين-اإلدماج ومحاربة األمية.

وإيداعه  للجنة  داخلي  نظام  وضع  مت  الغرض  لهذا 
أدوار  يوضح  وهو  املستخدمني.  مندوبي  طرف  من 
ودورية  تدبير  على  زيادة  واحد  كل  ومسؤوليات 

االجتماعات.       

االجتماعية  خاصة  أخرى  بأعمال  القيام  كذلك  مت 
املقاولة،  مستخدمي  لفائدة   2012 سنة  منها 

وتنظيم  هدايا  شيكات  توزيع  ذلك  على  كمثال 
وتنظيم  رمضان،  شهر  خالل  جماعي  "إفطار" 
السياقة  رخصة  جتديد  أجل  من  اإلدارية  املساعي 

اإللكترونية في مقر بورصة الدار البيضاء ...

 �ضيانة وو�ضع تدابري ال�ضالمة يف مقر بور�ضة 
الدار البي�ضاء

تواصلت أشغال تدبير سالمة مقر املقاولة وصيانتها 
مت  تقنية  2012. حيث مت إصالح عدة جتهيزات  سنة 
 HTA الكشف عن خطورتها، خاصة استبدال خاليا
املركبة في محطة توليد الكهرباء بواسطة معدات 
تتوفر فيها معايير السالمة املتطلبة، وضع قاعات 
اإلطفاء  أنظمة  معايير  مستوى  في  املعلوميات 
بواسطة "GAZ FM 200" وتركيب محوالت جديدة 
للتخفيف من تدفق الكهرباء وجتنب مخاطر ارتفاع 

درجة احلرارة واحلرائق.

 موا�ضلة اأعمال املراقبة الداخلية

القيم  جمللس  اجلديد  املنشور  متطلبات  على  بناء 
املنقولة مت وضع كتيبات مراقبة داخلية توثق لترتيب 

املراقبة الدائم. 

مستخدمي  مجموع  حتسني  مت  السياق  نفس  في 
املتعلق   ،08/09 رقم  القانون  مبقتضيات  املقاولة 
دعم  مت  الشخصية.  واملعلومات  املعطيات  بحماية 
هذا العمل بتصريح وطلب اإلذن لدى الهيأة الوطنية 
املعطيات  ملعاجلة  الشخصية  املعطيات  حلماية 

الشخصية و/أو احلساسة. 

افتحاص  مهمة  معتمد  مكتب  أمت  ذلك  عن  فضال 
 .2012 يونيو  شهر  في  اجلودة  تدبير  لنظام  خارجي 
تدبير  نظام  أن  على  االفتحاص  هذا  نتائج  تؤكد 
 ISO معيار  ملتطلبات  متاما  يستجيب  املؤسسة 
 ISO 9001 شهادة  متديد  مت  وبذلك   .9001 V 2008

حتى االفتحاص املقبل في شهر يونيو 2013.    





حكامتنا
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االجتماعات موضوع محضر مسجل في سجل محاضر  أعاله على  اجلدول  يرتكز   :  )1(

مجلس اإلدارة وسجل محاضر اللجان التقنية احملررة خالل السنوات الثالث األخيرة. 

2009، باعتباره التاريخ الذي تبنت فيه بورصة الدار البيضاء أسلوب حكامة جديد،  منذ سنة 
مت إعمال عدة ورشات في هذا اإلطار. 

سنة  املدير  وميثاق  جديدا  داخليا  نظاما  البيضاء  الدار  بورصة  إدارة  مجلس  تبنى  فقد  وعليه 
 .2012

تُستوحى هذه الوثائق من املعايير الدولية اخلاصة باحلكامة اجليدة ومت إعدادها مبساعدة املكتب 
الشريك في احلكامة.  

حكامتنا

201020112012    املؤشرات )1(

مجلس اإلدارة
768عدد االجتماعات 

%79%73%78متوسط نسبة املشاركة 

جلنة االفتحاص
422عدد االجتماعات 

%88%87%94متوسط نسبة املشاركة 

جلنة التعيينات واألجور 
543عدد االجتماعات 

%67%65%85متوسط نسبة املشاركة 

التكنولوجيا جلنة 
214عدد االجتماعات 

%75%66%100متوسط نسبة املشاركة 

االستراتيجية جلنة 
3-1عدد االجتماعات 

%80-%100متوسط نسبة املشاركة 

 هياأة مجل�س االإدارة 
وطريقة عمله

البيضاء في  الدار  إدارة بورصة  مت تأسيس مجلس 
02 أبريل 2009، ليحل محل مجلس الرقابة القائم 

منذ سنة 2000.

وهو يتكون من 12 عضوا ومندوب احلكومة املعني 
من طرف الوزارة املكلفة باملالية. ويُستدعى لكافة 

اجتماعات اجمللس أو اللجان املنبثقة عنه.  

ينتخب مجلس اإلدارة رئيسا ويحدد مدة عمله على 
أال تتجاوز فترة انتدابه كعضو. من جهتهم ميارس 

أعضاؤه عملهم ملدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

يعني كاتب باقتراح من الرئيس. تقتصر مهمته في 
تنظيم االجتماعات وحترير احملاضر حسب الشروط 

القانونية ويسجلها. 

 هياأة مجل�س االإدارة 
وطريقة عمله

  
خالل سنة 2012، مت عقد 8 اجتماعات جمللس اإلدارة 

وجمعني عامني.

 9 اخلاصة  التقنية  اللجان  ذلك، عقدت  مع  باملوازاة 
اجتماعات.  

باملقارنة مع سنة 2011، مت تسجيل زيادة أكثر أو أقل 
تقيس  التي  اجليدة  احلكامة  مؤشرات  في  وضوحا 
وكذا  األجهزة،  تعقدها هذه  التي  االجتماعات  عدد 

متوسط نسبة مشاركة أعضائها.     
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ال�ضنوي2012  التقرير 

املساهمون

بتاريخ 31 دجنبر 2012، وصل رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 800 020 19 درهم. وهو مملوك 
بالتساوي من قبل 17 شركة بورصة عاملة في سوق البورصة املغربي. 

ال�سيد كرمي حجي ي�سغل من�سب مدير عام بور�سة الدار البي�ساء منذ فاحت اأبريل 2009.

التابعة لوزارة االقت�ساد  اأ�سواق الر�ساميل مبديرية اخلزينة واملالية اخلارجية  ال�سيد �سمري حللو، رئي�س ق�سم  مندوب احلكومة هو 

واملالية. 

)1( مت جتديد انتداب جمموع اأع�ساء جمل�س االإدارة يف 05 يونيو 2012. يحدد حلوله يف اجلمع العام العادي الذي �سينظر يف ح�سابات ال�سنة املالية 2014. 

 جمل�س الإدارة )يف 31 دجنرب 2012(   
املهمة ال�سم العائلي/اال�سم ال�سخ�سي 

احلالية 
شركة  

املمثلة  البورصة 
تاريخ

الشغل أو املنصب الرئيسالتعيني )1(

رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاءفاحت أبريل FCI2009 الوسيط الرئيسالسيد عمار إدار

ص.إ.ت. كابيتال عضوالسيد عبد الصمد عصامي
مدير عام مفوض 31CDG Capital مايو 2010البورصة 

الرئيس املدير العام Attijari Intermédiationفاحت أبريل 2009التجاري للوساطة عضوالسيد جالل برادي

ب.م.ت.خ. كابيتال عضوالسيد يوسف بنكيران
رئيس اجمللس BMCE Capital Bourse  فاحت أبريل 2009البورصة

عضوالسيد محمد عمراني
ب.م.ت.ص
مدير عام  BMCI Gestionفاحت أبريل 2009البورصة 

الرئيس املدير العام  CFG Marchésفاحت أبريل CFG2009 األسواقعضوالسيد يونس بنجلون

مصرف املغرب عضوالسيد ياسني بكباشي
رئيس اجمللس  Crédit du Maroc Capitalفاحت أبريل 2009كابيتال

عضو اجمللس ومدير عام  Eurobourseفاحت أبريل 2009أوروبورس عضوالسيد عمر أمني

املغرب خدمات عضوالسيد محمد بنعبد الرازق
رئيس اجمللس  Maroc Services Intermédiationفاحت أبريل 2009الوساطة

سوجيكابيتال عضوالسيدة وداد عزام حللو
رئيس اجمللس  09Sogecapital Bourse يوليوز 2010البورصة

عضو اجمللي ومدير   23Général d'Upline groupe دجنبر 2010أبالين سيكيوريتيزعضوالسيد رشيد أکومي

رئيس اجمللس  Wafa Bourseفاحت أبريل 2009وافا البورصة عضوالسيد عادل دادي
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محمد طه بنزكري
املدير اإلداري واملوارد البشرية

بدر بنيوسف
مدير التطوير

أحمد أغـربي
مـديـر العمليات

السيد محمد سعد 
مدير األنظمة املعلوماتية

كرمي حجي

املدير العام

  اإدارات المقاولة )في 31 دجنبر 2012(

حكامتنا
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ال�ضنوي2012  التقرير 

  الهيكل التنظيمي )في 31 دجنبر 2012(
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 املحيط القت�سادي
ل�سنة 2012 
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بالرغم من حتسني اإلطار املالي فقد متيز االقتصاد الدولي بتباطؤ جتلى في نسبة منو تقدر 

ب 3,3 % سنة 2012 مقابل 3,8 % مسجلة سنة 2011.

الدويل القت�ساد 

  االقت�ساد الدولي )1(  
نهت االقتصادات املتقدمة )2( سنة 2012 على منو 

اقتصادي بلغ 1,2 % مقابل 1,7 % سنة 2011.

ملنطقة  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  بلغ  فقد  وعليه 
مع  مقارنة  تراجعا  بذلك  مسجال   ،%  0,6 األورو 
باالنكماش  الوضعية  هذه  وتفسر   .2011 سنة 
الرئيسية  للبلدان  االقتصادي  للنشاط  العام 
مقيد  داخلي  طلب  بسبب  خاصة  املنطقة،  في 
بالتقشف امليزاني، وإزالة استدانة القطاع اخلاص 

واملستوى املرتفع للبطالة. 

كما سجلت البلدان املسماة الناشئة تباطئا في 
منوها االقتصادي سنة 2012.

لبلدان  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من جهته، حقق 
 % املغرب العربي قفزة مهمة حيث انتقل من–1,9 
ويعكس   .2012 سنة   +%15,3 إلى   2011 سنة 
التقوميات  وآثار  االقتصادي  االنتعاش  األداء  هذا 

السياسية واالجتماعية لبلدان اجملموعة.

املالية.  والتوقعات  الدراسات  بإدارة  اخلاصة  الظرفية  مذكرة  املصدر:   )1(

عدد شهر فبراير 2013. األرقام التوقعية.

املتحدة،  الواليات  األورو،  منطقة  هي:  متقدمة  املسماة  االقتصادات   )2(

كونغ،  هونغ  الدمنرك،  قبرص،  أستراليا،  اليابان،  كندا،  املتحدة،  اململكة 

إسلندا، كوريا اجلنوبية، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا 

وتايوان.   

تـطــور
الناجت الداخلي 

اإلجمالي الرسمي  
سنة 2011

الناجت الداخلي 
اإلجمالي التقديري  

سنة 2012

الناجت الداخلي 
اإلجمالي التقديري  

سنة 2013

املتقدمة  %1,2+%1,2+%1,7+االقتصادات 

%1,2+%1,8+%0,8-اليابان 

%1,7+%2,2+%1,8+الواليات املتحدة

%0,6-%0,6-%1,5+منطقة األورو

%0,2-%0,0+%2,0+فرنسا 

%0,3+%0,9+%3,1+أملانيا

%1,6-%1,4-%0,4+إسبانيا 

الناشئة %5,0%4,9%6,2البلدان 

%7,8+%7,8+%9,3+الصني 

%2,5+%0,9+%2,7+البرازيل

%5,6+%3,2+%6,3+الهند 

%6,1+%15,3+%1,9-بلدان املغرب العربي

%3,3+%2,5+%2,4+اجلزائر 

%4,0+%3,6+%1,8-تونس 

%4,5+%3,0+%5+التنقيالت

%20,1+%104,4+%62,0-التنقيالت
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عرف منو االقتصاد املغربي تباطؤا واضحا سنة 2012، حيث يصل إلى %+2,8 مقابل 4,9 % 

سنة قبل ذلك.

يعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة املضافة الفالحية ب 9,2 %. على العكس من ذلك، 

سجلت األنشطة خارج الفالحة منوا بنسبة 4,8 % داعمة بذلك النمو االقتصادي للبلد.  

الوطني    القت�ساد 

  االقت�ساد الوطني )2(
في سنة 2012، أبان االقتصاد املغربي عن نوع من املرونة في مواجهة ظرفية دولية صعبة وتراجع األنشطة 

الفالحية. 

واخلدمات السلع  تغطية  نسبة  في  انخفاضا  العالم  باقي  مع  للمغرب  التجارية  املبادالت  سجلت   وقد 
ب 69,8 % في نهاية سنة 2012، مقابل 71,9 % سنة 2011. وأدى ذلك إلى عجز جتاري قدره 198,4 مليار درهم، 

أي 8,6 +% مقارنة بالسنة املاضية.

متيزت السنة املالية بنسبة تنفيذ للنفقات بلغت 111,1 +%، أي 21,6 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون 
املالية. وتُفسر هذه الوضعية بتجاوز نفقات املقاصة مببلغ 22,3 مليار درهم. 

من جهته تواصل مجهود االستثمار اإلجمالي خالل هذه السنة، ومتيز باستمرار استيرادات السلع اجلاهزة 
%+9,7.وهكذا جتاوزت نفقات االستثمار املدرجة في ميزانية  للتجهيزات الصناعية )خارج الطائرات(، بنسبة 

الدولة توقعات قانون املالية لتستقر في مبلغ 48,5 مليار درهم.  

 %  3,1 بنسبة  ارتفاعا  األجنبية  اخلاصة  والسلفات  االستثمارات  مداخيل  سجلت   ،2011 سنة  مع  مقارنة 
لتستقر في مبلغ 31,4 مليار درهم، منها 29,2 مليار درهم متثل االستثمارات املباشرة األجنبية. وتعكس هذه 

األخيرة التي عرفت تزايدا بنسبة %14 استمرار ثقة املستثمرين األجانب في االقتصاد املغربي. 

أما بالنسبة لتمويل االقتصاد فقد سجلت الكتلة النقدية ارتفاعا بنسبة %4 )في تراجع سنوي(. يُفسر هذا 
االرتفاع خاصة بتزايد احلقوق على االقتصاد وصافي املوجودات اخلارجية. 

)*( املصدر: مذكرة الظرفية اخلاصة بإدارة الدراسات والتوقعات املالية. عدد شهر فبراير 2013. األرقام التوقعية.





البور�سة   �سوق 
خالل �سنة  2012  
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العاملي   MSCI مؤشر  العالم. حيث سجل  في  البورصة  إيجابي ألسواق  بأداء   2012 متيزت سنة 
ارتفاعا بنسبة 13%. 

الرابع  األثلوث  خالل  إفريقيا  وجنوب  والصني  والهند  وروسيا  البرازيل  مؤشرات  حققت  بالفعل 
لسنة 2012 أداء متوسطا بنسبة %21 مقارنة مع السنة السابقة. أما مؤشرات بورصة منطقة 
بنسبة  متوسط  أداء  مقابل   ،9% بنسبة  ارتفاعا  سجلت  فقد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

%18 في إفريقيا )حققت بورصة مصر لوحدها أداء قدره 51%(.
من حيث احلجم عرفت بورصات إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط املنخرطة في الفيدرالية العاملية 

للبورصات تراجعا في أدائها بنسبة 24%. 

الدولية  البور�سة  اأ�سواق 

  اأداء بور�سات منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
�سنة 2012 )*(

بعد تراجع كبير سنة 2011، أكملت بورصة مصر سنة 2012 بأداء ملحوظ بنسبة %51 من حيث املؤشرات 
و%22 من حيث الرسملة و%11 من حيث األحجام. 

أما بورصتي تونس وعمان فقد قلصتا تراجع أدائهما بشكل بارز مقارنة مع سنة 2011. ويعتبر التراجع في 
مؤشراتهما الرئيسية أقل بكثير مما كان عليه العام السابق.

من جهتها سجلت بورصة الدار البيضاء أهم تراجع في األداء في املنطقة. 

)*( املصدر: الفيدرالية الدولية للبورصات / موقع بورصة تونس على اإلنترنيت

يتعني التذكير بأن : 

• املؤشرات احملتفظ بها تطابق املؤشرات العامة لكل بورصة، EGX100 بالنسبة ملصر.

األوامر  للبورصات:كتيب  الدولية  الفيدرالية  معايير  )حسب  لألسهم  املركزي  السوق  في  املعاجلة  املعامالت  املعامالت  حجم  يهم   •

اإللكترونية(. وهو ال يتضمن عمليات اإلدراج والزيادة في رأس املال والعروض العمومية وتنقيل السندات وتقدماتها. 

بالنسبة لبورصة تونس، ال تؤخذ بعني االعتبار الصفقات خارج التسعيرة والتسجيالت والتصريحات. 

املئوية �سوق البور�سة النسبة 
للمؤشرات سنة  

2012 /2011

الرسملة
سنة 2012 

)مباليير الدوالرات األمريكية(

النسبة املئوية للحجم   
سنة 2012/2011 

)مباليير الدوالرات األمريكية(

ألحجام التي حققتها أسواق 
األسهم  سنة 2012 
)مباليير الدوالرات األمريكية(

النسبة املئوية للحجم   
سنة 2012/2011 

)مباليير الدوالرات األمريكية(

%30-2,7%1-27%2-بورصة عمان

%17,911%5922%51بورصة مصر

%1,3212%8-9%3-بورصة تونس

%20-3,5%13-52%15-بورصة الدار البيضاء مازي
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بور�سة الدار البي�ساءبور�سة الدار البي�ساء

 )*(: املصدر: بلومبرغ / xe.com )للتحويل بالدوالر األمريكي(  

 

  تطور بور�سة الدار البي�ساء مقابل البور�سات النا�سئة 
بعد تراجع أكثر أو أقل وضوحا سنة 2011 أنهى مجموع البورصات املكونة لعينة األسواق الناشئة الثانوية 

فوتسي سنة 2012 على وقع إيجابي.

تتميز بورصة إسطنبول بتطور كبير ملؤشرها بنسبة 53+ %. 

تطور موؤ�ضري مازي وفوت�ضي CSE  المغرب 15  وموؤ�ضرات البور�ضات النا�ضئة �ضنة 
2011/2012 )بالعملة المحلية( )*(
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أنهت  التي  البيضاء،  الدار  بورصة  على  سلبا  أثر   2012 سنة  خالل  املغربي  االقتصاد  تباطؤ 

مؤشرات الرئيسة السنة على وقع سلبي.

البور�سة الوطني �سوق 

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

 الموؤ�سرات الرئي�سة لبور�سة الدار البي�ساء      
في نهاية سنة 2012، سجل مؤشرا مازي العائم وفوتسي CSE املغرب 15 انخفاضا بنسبة 15,13 % و12,03 % 

على التوالي، أي  359,19 9 نقطة و9619,81 نقطة على التوالي. 

التطور ال�ضهري لموؤ�ضري مازي العائم وفوت�ضي CSE  المغرب 15 �ضنة  2012
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مازي عائم

فوتسي CSE املغرب 15
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بور�سة الدار البي�ساءبور�سة الدار البي�ساء

1,93%
1,82%

2,86%

4,95%
5,51%

4,63%
2,24%

2,16%

20,93% 33,30%

10,40%

9,27%

األبناك
االتصاالت 

البناء ومواد البناء
العقار
املعادن

التأمينات  
املوزعون

البترول والغاز
املشروبات

شركة التمويل وأنشطة مالية أخرى 
قطاعات أخرى

4,58%

2,81%

2,07%

6,34%

4,74%

4,42%

31,25%

11,20%

9,48%

23,09%

 ر�سملة البور�سة      
بلغت رسملة البورصة 445,2 مليار درهم، مقابل 516,2 مليار درهم سنة 2011، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 

.% 13,75

يستحوذ القطاع البنكي وقطاع االتصاالت والبناء ومواد البناء احلصة األكبر للرسملة بنسبة 3,3 % و20,9 % 
و10,4 % على التوالي. 

465,4
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إدراج أفريقيا للصناعة
رسملة السوق مبالير الدرهم
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التطور ال�ضهري لموؤ�ضر مازي العائم ور�ضملة البور�ضة  �ضنة  2012 )بماليين الدراهم( 

توزيع ر�ضملة البور�ضة ح�ضب القطاع

20122011

التغذية الزراعية / اإلنتاج
التأمينات 

األبناك 
البناء ومواد البناء

العقار
االتصاالت 

املعادن 
البترول والغاز

املوزعون
قطاعات أخرى
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الدولية  اأ�سواق 

أداء سنة 2012أداء سنة 2011الموؤ�سر 

%6,6%5,1-شركة التمويل وأنشطة مالية أخرى 

%5,6%16,6-املشروبات

الفالحية/اإلنتاج    %2,8-%8,7-التغذية 

الصيدالنية  %8,4-%9,7الصناعة 

%9,4-%95,5املناجم

%10,1-%14,6التأمينات 

%10,5-%16,3-املوزعون

%11,6-%13,4-األبناك 

%12,7-%32,7-العقار

%15,13-%12,86-مازي

%17,4-%13,2-شركات محفظة – وشركات قابضة  

%17,9-%21,5-البناء ومواد البناء  

%21,8-%9,6-االتصاالت

%24,7-%14,9-خدمات جماعية 

%27,3-%0,3-النقل

والكهربائية اإللكترونية  %31,7-%2,6التجهيزات 

%32,4-%33,3-الهندسات وسلع التجهيز الصناعية

%35,5-%22,4-الكيمياء

%37,2-%39,6-احلراجة والورق 

%37,3-%16,3النفط والغاز 

%39,0-%39,0-األجهــزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

والفنادق %42,1-%24,7-الترفيه 

اأداء الموؤ�ضرات القطاعية �ضنتي   2011 / 2012  
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بور�سة الدار البي�ساءبور�سة الدار البي�ساء

اير
ين

اير
فبر س

مار

بريل
أ

ايو
م

نيو
يو

يوز
يول

شت
غ

نبر
شت

وبر
كت

أ
نبر

نو
نبر

دج

37 870
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2 8243 152
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التغير السنوي20112012 

األسهم

%15,6-729 21129 35السوق املركزي

%22,5-470 08912 16سوق الكتل

%93,5-41627اإلدراجات

%36,9-978617التنقيالت

%93,9-063 7832 33تقدمة السندات

%48,1-906 47644 86مجموع األسهم

االقتراضية    السندات 

%35,0-205 9323 4السوق املركزي

%36819,2 6654 3سوق الكتل

%8899102,3اإلدراجات

 0,000,06التنقيالت

--23تقدمة السندات

%10,8-483 5108 9مجموع السندات االقتراضية

عمليات أخرى

%4691,2 3797 7الزيادة في رأس املال

* 3177N.Sعروض عمومية

%6463,6 3827 7مجموع العمليات األخرى

%41,0-034 36861 103اجملموع

 حجم المعامالت      
في نهاية سنة 2012 سجل احلجم اإلجمالي للمعامالت تراجعا بنسبة %41، أي مبلغ 61 مليار درهم، مقابل 

103,3 مليار درهم سنة 2011. 

حجم المعامالت �ضنة  2012 )بماليين الدراهم( 

التطور ال�ضهري لحجم المعامالت  �ضنة  2012 )بماليين الدراهم( 
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الدولية  اأ�سواق 

54,0%

27,6% 12,2%

1,5%

0,3%
1,0%

3,4%

التغير السنوي20112012 

%28,3- 877 156             811 218السوق املركزي

%28,3- 796 156             703 218األسهم

%25,0- 81                     108السندات االقتراضي

%32,7- 107                   159سوق الكتل

%43,3- 68                     120األسهم

  39                     39السندات االقتراضي

%28,3- 984 156          970 218اجملموع

توزيع حجم المعامالت
في  2012 ح�ضب نوع المعاملة

عدد المعامالت �ضنة  2012

السوق املركزي

سوق الكتل

اإلدراجات

الزيادة في رأس املال

عروض عمومية

التنقيالت

تقدمة السندات
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بور�سة الدار البي�ساءبور�سة الدار البي�ساء

  طلبات ال�سوق والعمليات على ال�سندات   

 �سندات راأ�س المال

 االإدراجات

خالل سنة 2012 سجلت بورصة الدار البيضاء إدراجا واحدا مقابل ثالثة إدراجات سنة 2011.

مت إدراج شركة صناعات أفريك في البورصة في 05 يناير 2012 عن طريق تفويت %38 من رأسمالها. وبالتالي 
فقد مت عرض 770 110 سهما على العموم بثمن 240 درهما للسهم الواحد. ومت اكتتاب العملية 5,72 مرة. 

  العرو�س العمومية
على غرار سنة 2011، عرفت بورصة الدار البيضاء عرضا عموميا واحد للسحب. وصار التشطيب على قيمة 

برانوما  ساري املفعول في 15 فبراير 2013.

فضال عن ذلك مت إجناز ثالثة عروض عمومية خالل هذه السنة، مقابل واحد سنة 2011.

تاريخ المقاولة 
العملية

فئة
العملية

عدد
املكتتبني

عدد األسهم
املقصودة بالعرض

عدد األسهم 
املقدمة

ملغ
العملية 

770 421 19181 0013 3646العر ض العمومي11/12/2012برانوما

تاريخالمقاولة 
العملية

طبيعة
العملية

عدد
املكتتبني

عدد األسهم 
املطلوبة

عدد األسهم 
املمنوحة

نسبة
اإلرضاء

مبلغ االكتتاب 
)مبليون درهم(

العر ض العمومي 19/01/2012شركة بروموفارم ش.م.
811220 32513 972 416   015 155,00361 1للشراء

العر ض العمومي 02/04/2012صوفاك كريدي
160122 250193 888 71     395 350,00205للشراء

العر ض العمومي 13/04/2012لوسيور
451112 316817 731 438   327 062 108,004للشراء

تاريخالمقاولة 
العملية

طبيعة
العملية

عدد
املكتتبني

عدد األسهم 
املطلوبة

عدد األسهم 
املمنوحة

نسبة
اإلرضاء

مبلغ االكتتاب 
)مبليون درهم(

152,25% 77017,46 368110 639634تفويت للسحب05/01/2012شركة صناعات افريك ش.م.
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الزيادات في راأ�س المال   
في سنة 2012 قامت تسع شركات مدرجة في جدول التسعير بالزيادة في رؤوس أموالها. حيث وصل املبلغ 

اإلجمالي جملموع هذه العمليات إلى 7,4 ماليير درهم، مقابل 8 ماليير سنة 2011.

الدولية  اأ�سواق 

تاريخ المقاولة 
العملية

نوع
العملية

ثمن
اإلصدار

عدد 
السندات 

الصادرة

العملية  مبلغ 
بالدرهم

حصة العملية في 
رأس املال اجلديدة %

%8001,02 550 520597 060 2 290االكتتاب نضا دون حق األفضلية25/05/2012التجاري وفابنك

%9202,93 999 399 3331 833 5 240االكتتاب نضا دون حق األفضلية25/05/2012التجاري وفابنك

%4415,00 072 653 2411 224 8 201االكتتاب نضا دون حق األفضلية11/06/2012البنك الشعبي املركزي

%17017,55 449 273102 353 290االكتتاب نضا دون حق األفضلية23/07/2012التجاري وفابنك

تسديد السندات االقتراضية في 02/08/2012ريسما
شكل أسهم

153 59 2509 065 2500,75%

%9873,47 758 113223 320 699حتويل الربيحات إلى أسهم27/08/2012مصرف املغرب

%2965,00 076 740 0961 657 8 201االكتتاب نضا دون حق األفضلية30/10/2012البنك الشعبي املركزي

%00012,27 000 000252 400 1 180تقدمة عينية 07/12/2012أونيمير

إدماج االحتياطيات وتخصيص أسهم 17/12/2012دوالتر لوفيفيي
مجانية 

 - 625 00062 500 00050,00%

البنك املغربي للتجارة 
اخلارجية

 %0004,18 000 500 0001 500 7 200االكتتاب نضا دون حق األفضلية18/12/2012

 864 972 477 7اجملموع
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 �سندات الحقوق

اإ�سدار �سندات اقترا�سية   
خالل سنة 2012 قامت 6 مقاوالت باقتراضات سندية في سوق البورصة. حيث يصل املبلغ اإلجمالي لهذه 

العمليات إلى 6,6 ماليير درهم، مسجال بذلك تراجعا بنسبة 22,3 % مقارنة مع السنة السابقة. 

الزيادات في رأس املال
اإلقتراضات السندية املدرجة

اإلدراجات

توزيع روؤو�س الأموال المجمعة في �ضوق البور�ضة
ح�ضب  نوع المعاملة

88%

11%

2%

2012

86%

10%

4%

2011

تاريخ  
القيمة القيمةاإلصدار

تاريخ االستحقاقاالسمية
االستحقاق

املبلغ الصادر 
)بالدرهم( املسعر 

املبلغ الصادر غير 
)بالدرهم( املسعر 

صندوق التجهيز 
)FEC( 17/01/2012اجلماعي

DU 200112 5.30% 15A 
FEC 100000

100 00015 ans20/01/2027150 000 000850 000 000

18/01/2012إميولوغ
DU 230112 5.38% 5A 

IMLG 100000
100 000523/01/201750 000 000650 000 000

25/06/2012إقامات دار السعادة
DU 280612 5.47% 5A 

RDS 100000
100 000528/06/201775 000 000675 000 000

03/07/2012إسمنت األطلس
DU 060712 5.38% 5A 

CAT 100000
100 000506/07/201756 000 0002 943 600 000

البنك املغربي 
للصناعة والتجارة

19/11/2012
DU 221112 6,04% 10A 

BCI 100000
100 0001022/11/2022255 000 000495 000 000

الشركة العامة 
املغربية لألبناك

17/12/2012
DU 201212 5,98% 10A 

SGMB 100000
100 0001020/12/2022324 200 000175 800 000

000 400 789 0005 200 910اجملموع

000 600 699 6اجملموع العام



42
بور�ضة الدار البي�ضاءبور�ضة الدار البي�ضاء

  برامج ال�سراء اال�ستردادي
 

في سنة 2012 جددت خمس مقاوالت برامج الشراء االستردادي من أجل تسوية أسعارها في السوق. يقدر 
املبلغ األقصى املستخدم ب 1,1 مليار درهم. 

الدولية  اأ�سواق 

بدايةالوسيطالمقاولة 
البرنامج

نهاية
البرنامج

الثمن األدنى 
للشراء

الثمن األقصى 
للبيع

العدد األقصى 
لألسهم الواجب 

شراؤها

BMCI Bourse21/05/201220/05/20131 040690398 365البنك املغربي للتجارة والصناعة

000 500 07/05/201207/11/20131881061مغرب خدمات الوساطةاتصاالت املغرب

BMCE Capital Bourse13/03/201212/09/2013800500119 724سالفني

758 07/02/201207/08/20136540459مغرب خدمات الوساطةستوكفس شمال أفريقيا 

CDG Capital Bourse02/02/201202/08/201395653 009 521أطلنطا
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الفئات
املوجودات الصافية

التغير السنوي
احلصةاملبلغ )بالدرهم(

%6,6-%7298,6 20األسهم

%18,0-%7133,2 7متنوعات 

%18,0%43729,5 71النقدية

%7,7%21910,4 25سندات اقتراض )على املدى القصير(

%2,8%52547,8 115سندات اقتراض )على املدى املتوسط والطويل(

%18,1-%2300,5 1التعاقدية

%5,4%853100 241اجملموع

الفئات
مجموع املوجودات

التغير السنوي
احلصةاملبلغ )بالدرهم(

%16,6-%0668,1 21القيم املسعرة

%14,1-%6637,5 19األسهم

%42,1-%3470,5 1سندات اقتراض خاصة

%23,1%0,02 56سندات اقتراض صادرة أو مضمونة من طرف الدولة

%11,2%06673,3 191القيم غير املسعرة

%38,9-%2250,1األسهم

%12,6%98012,7 32سندات اقتراض خاصة

%14,0%64736,3 94ســندات اقتراض صادرة أو مضمونة من طرف الدولة

%4,9%77821,8 59سندات حق قابلة للتداول

%29,2%4352,5 6ســندات هيآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة

%8,0%57218,6 48عناصر موجودات أخرى

%7,7%704100 260اجملموع

  هياآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ينية الموجودات الصافية لهيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سنة 2012

 
في سنة 2012، وصلت املوجودات الصافية لهيآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة إلى مبلغ 241,8 مليار 

درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 5,39 %.  

ينية مجموع موجودات هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سنة 2012
 

بلغت حصة القيم املسعرة في مجموع موجودات هيآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة في نهاية سنة 
2012 نسبة 8,1 %، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 16,69 % مقارنة مع السنة السابقة.   





املالية احل�سيلة 
 2012 ل�سنة 
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التقرير العام لمندوبي الح�ضابات 
السنة املالية املمتدة ما بني فاحت يناير و 31 دجنبر 2012.

طبقا للمهمة التي أوكلتها إلينا جمعيتكم العامة املنعقدة يوم 20 أبريل 2010، قمنا بفحص البيانات املوجزة رفقته، 
2012 و املشكلة من حساب املنتوجات و  31 دجنبر  املالية املقفلة يوم  الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة  اخلاصة ببورصة 
التحمالت وقائمة أرصدة التدبير و جدول التمويل و قائمة املعلومات التكميلية. و نظهر البيانات املوجزة هانه أن مبلغ 

الرساميل اخلاصة و املشابهة يناهز : 651,976,306.54  درهم، ضمنها ربح صاف مببليغ 9,479,179.63 درهم.

 م�ضوؤولية الإدارة

و مبادئ احملاسبة املطبقة  املوجزة الصحيحة، طبقا لقواعد  البيانات  اإلدارة مسؤولية عن املؤسسة وعن تقدمي  تعتبر 
في املغرب. وتشمل هذه املسؤولية إعداد وتنفيد وتشيع نظام الرقابة الداخلية اخلاص بالشركة، وتقدمي قوائم توليفية 

سليمة ودون عيوب جوهرية، وأيضا حتديد توقعات محاسبية معقولة بالنظر إلى  حيشيات الظرفية.

 م�ضوؤولية مراجع احل�ضابات

تكمن مسوؤليتنا في اإلدالء بالرأي في البيانات املوجزة موضوع املراجعة و التدقيق في احلسابات. وقد قمنا بهذا األمر 
وفق أمناط وقواعد املهنية في املغرب. وتستلزم هذه األمناط احترامنا التام للقواعد و األخالقيات اجلاري بها العمل، وقيامنا 

بتخطيط املراجعة و تنفيذها من أجل التأكد من عدم احتواء هذه البيانات املوجزة على عيوب جوهرية وأنها سليمة.
وتقتضي مراجعت احلسابات االعتماد على مساطر من أجل جتميع عناصر اإلثبات املتعلقة باملبالغ و املعلومات املبينة 

في البيانات املوجزة .
ويبقى أمر اختيار املساطر من اختصاص مراجع احلسابات، هو و مسألة تقييم اخملاطر التي تشكلها البيانات املوجزة التي 
تتضمن عيوبا جوهرية، عندالقيام بتقييم اخملاطر، يأخد مراجع احلسابات بعني االعتبار نظام املرقابة الداخلية املساري 
األنسب في هذه  املوجزة من أجل جتديد مساطر مراجعة احلسابات  البيانات  و تقدمي  املؤسسة عند وضع  املفعول في 

الظروف و ليس من أجل اإلداله برأيه بخصوص فعالية النظام.
و تشمل مراجعة احلسابات أيضا تقييم املناهج احملاسبية املعتمدة و تقييم التوقعات احملاسبية املنجزة من طرف اإلدارة، 

وأيضا تقييم طريقة تقدمي مجموع البيانات املوجزة.
و نعتقد ان عناصر اإلثبات املتجمعة لدينا كافية و مناسبة من أجل اإلدالء بالرأي.

 الراأي حول البيانات املوجزة

نشهدان البيانات املوجزة الواردة في الفقرة األولى أعاله سليمة و صادقة، وأنها تعطي في جميع جوانبها صورة وفيه عن 
نتائج عمليات السنة املالية املنصرمة و أيضا عن الوضعية املالية لشركة بورصة الدارالبيضاء إلى غاية 31 دجنبر 2012، 

و ذلك طبقا للمبادئ احملاسبية املطبقة في املغرب.

 املراقبات و املعلومات النوعية

لقد قمنا أيضا باملراقبات النوعية املنصوص عليها قانونيها، وتأكدنا باخلصوص من تطابق املعلومات املذكورة في تقرير 
التدبير جمللس اإلدارة املوجه للمساهمني مع البيانات املوجزة للمشركة.

الدارالبيضاء في 28 مارس 2012

 أ. السعيدي وشركاؤه مندوبا احلسابات

نوفل عمار  فيصل مكوار             
شريك شريك              

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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�ضهادة مندوبي الح�ضابات بخ�ضو�س البيانات التوليفية المنجزة 
 )IFRS( بناء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

السنة املالية املمتدة ما بني فاحت يناير و 31 دجنبر 2012.

الدار  ببورصة  اخلاصة  املرفقة  التوليفية  البيانات  بافتحاص  قمنا  شركتكم  إلينا  أوكلت  التي  للمهمة  تنفيذا 

البيضاء واملنجزة حتت النظام املرجعي IFRS، والتي تضم احلصيلة في 31 دجنبر 2012 وحساب النتائج وبيان تغير 

الرساميل الذاتية وجدول دفقات اخلزينة بالنسبة للسنة املالية املنتهية في هذا التاريخ، وكذا مذكرات حتتوي على 

ملخص للمناهج احملاسبتية الرئيسية ومذكرات تفسيرية أخرى. حيث تبرز هذه البيانات التوليفية مبلغ رساميل 

.KMAD 14,774.0 منها ربح صافي قدره ،KMAD 723,807.2 ذاتية يقدر ب

إن هذه البيانات التوليفية املعاجلة مجددا حسب النظام املرجعي IFRS اعتمادا على احلسابات احملصورة بناء على 

املدونة العامة املغربية للتنميط احملاسبي ال تكتسي طابعا إلزاميا ومت بذلك إعدادها لإلبالغ فلقط بقرار من إدارة 

بورصة الدار البيضاء.

اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض الصريح لهذه البيانات التوليفية، طبقا للمعايير اإلبالغ املالي الدولية.

التوليفية على أساس افتحاصنا. وقد أجنزنا مهمتنا  البيانات  رأينا حول هذه  التعبير عن  وتتجلى مسؤوليتنا في 

بناء على معايير املهنة في املغرب.

للذمة  حقيقة  صورة  املادية  نواحيها  كافة  من  األولى  الفقرة  في  املذكورة  التوليفية  البيانات  تعطي  رأينا  في 

املالي ودفقات اخلزينة بالنسبة للسنة  2012، وكذا األداء  دجنبر   31 البيضاء في  الدار  لبورصة  املالية  وللوضعية 

املالية املنتهية في هذا التاريخ، طبقا للمعايير اإلبالغ املالي الدولية.

الدارالبيضاء في 28 مارس 2012

مندوبا احلسابات

 أ. السعيدي وشركاؤه 

نوفل عمار  فيصل مكوار             
شريك شريك              
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السنة املالية 2012
السنة املالية 2011 

املبلغ الصافي املبلغ اإلجمالي
   االستخمادات 

واملؤونات
املبلغ الصافي

   543,77 930 2  635,95 732  179,72 663 3االستعقارات في قيم معدومة )أ(  

    * مصاريف متهيدية  ا

   543,77 930 2  635,95 732  179,72 663 3* تكاليف يتعني توزيعها على عدة سنوات ماليةل

    * مكافآت تسديد سندات االقتراضم

مة )ب(و   013,59 433 5  395,26 125 4  869,23 115 8  264,49 241 12مستعقرات غير ُمَجسَّ

    * مستعقرات في البحث والتنمية ج

  013,59 265 5  395,26 125 4  869,23 115 8  264,49 241 12* براءات، عالمات، حقوق وقيم مماثلةو

    * أصول جتارية د

  000,00 168   * مستعقرات غير مجسمة أخرىا

  026,22 383 36  666,03 385 34  843,15 239 29  509,18 625 63مستعقرات مجسمة )ج(ت
  000,00 000 10  000,00 000 10   000,00 000 10* أراضي 
  361,23 507 11  089,90 865 10  336,60 980 1  426,50 845 12* بنايات  

  110,05 403  085,35 308  223,93 447 1  309,28 755 1* إنشاءات تقنية، معدات وأدوات  
  529,37 194  335,49 127  792,08 285  127,57 413* عتاد النقل

  102,50 273 14  232,22 080 13  490,54 526 25  722,76 606 38* آثاث املكتب وتهيئات مختلفة
  923,07 4  923,07 4  923,07 4* مستعقرات مجسمة أخرى 
   * مستعقرات مجسمة جارية

  234,41 744 99  691,28 908 98  691,28 908 98مستعقرات مالية )د( 

  802,67 396  664,96 205  664,96 205* سلفات مستعقرة  
  431,74 347 78  026,32 703 77   026,32 703 77* حقوق مالية أخرى  
  000,00 000 20  000,00 000 21   000,00 000 21* سندات مساهمة  
  000,00 000 1   * سندات مستعقرة أخرى  

   فوارق حتويل املوجودات )د( 

   * نقص احلقوق املستعقرة  
   * زيادة الديون املالية   
    274,22 560 141    296,34 350 140    348,33 088 38    644,67 438 178اجملموع I )أ + ب+ ج+د+ه( 

    مخزونات )و(  

    * السلع  ا

    * عتاد ومتوينات قابلة لالستهالك  ل

    * منتجات قيد الصنع  م

    * منتجات وسطية ومنتجات متخلفة ت

    * منتجات تامة د

  738,67 275 22  950,08 830 20   950,08 830 20حقوق املوجودات املتداولة )ز(ا

    * ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات و

  770,12 879 12  797,58 390 9   797,58 390 9* الزبائن واحلسابات املرتبطة ل

    * املستخدمون  ة
  436,54 648 4  527,94 693 6   527,94 693 6* الدولة 

    * حسابات الشركاء  
    * مدينون آخرون 

  532,01 747 4  624,56 746 4   624,56 746 4* حساب تسوية املوجودات  
  383,18 889 515  456,03 567 515   456,03 567 515سندات وقيم التوظيف )ح(
  718,94 5  221,07 7   221,07 7فوارق حتويل املوجودات )ط(

    )العناصر املتداولة(  

ا
ل
خ
ز

ي
ن
ة

    840,79 170 538    627,18 405 536     627,18 405 536اجملموع II )و+ز+ح+ط(

  921,20 664 20  834,85 184 10   834,85 184 10خزينة باملوجودات 
    * شيكات وقيم للتحصيل   

  101,75 663 20  893,70 175 10   893,70 175 10* البنك، اخلزينة العامة والشيكات البريدية
  819,45 1  941,15 8   941,15 8* صندوق، وكاالت تسبيق، اعتماديات 

III 921,20 664 20    834,85 184 10   834,85 184 10اجملموع    

I + II + III 036,21 396 700    758,37 940 686    348,33 088 106,7038 029 725اجملموع العام    

املوجودات

)CGNC(  ح�ضب   القانون   العام  للتنميط   المحا�ضبي  )CGNC(  ح�ضب   القانون   العام  للتنميط   المحا�ضبي  )CGNC(  ح�ضب   القانون   العام  للتنميط   المحا�ضبي  
)بالدرهم(ح�سيلة الموجودات )بالدرهم(ح�سيلة الموجودات )بالدرهم(ح�سيلة الموجودات )بالدرهم(ح�سيلة الموجودات

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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السنة املالية 2011السنة املالية 2012المطلوبات 

ت
م
و
ي
ل

 
د
ا
ئ
م

 

 
ا
ل
م
ط
ل
و
ب
ا
ت

ا
ل
م
ت
د
ا
و
ل
ة

ل
خ
ز
ي
ن
ة

  أموال ذاتية

  800,00 020 19  800,00 020 19* رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي )أ(

  * ناقص: املساهمني، رأسمال مكتتب به غير مطلوب 

  800,00 020 19  800,00 020 19                         رأسمال مطلوب

                           مدفوع منه               . . . 800,00 020 19

  475,00 045 2  475,00 045 2* مكافأة اإلصدار واالندماج والتقدمة 

  * فارق إعادة التقييم 

  080,00 902 1  080,00 902 1* االحتياطي القانوني 

  500,56 183 584  500,56 183 584* احتياطيات أخرى 

   001,06 007 29* ترحيل من جديد )2( 

  * النتيجة الصافية في طور اإلرصاد  )2( 

  121,06 860 31  179,63 479 9* النتيجة الصافية للسنة املالية  )2(

  976,62 011 639  036,25 638 645مجموع األموال الذاتية )أ(

  759,31 820 6  270,29 338 6األموال الذاتية املثيلة )ب(

  * إعانات االستثمار  

    759,31 820 6  270,29 338 6* مؤونات مقننة 

  ديون التمويل )ج(

 * اقتراضات سندية 

 * ديون متويل أخرى 

  854,41 049 2مؤونات دائمة ملواجهة اخملاطر والتكاليف )د(

 * مؤونات ملواجهة اخملاطر 

  854,41 049 2* مؤونات ملواجهة التكاليف 

  فوارق التحويل – املطلوبات )ه(

  * زيادة احلقوق املستعقرة 

  * نقص ديون التمويل 

    590,34 882 647  306,54 976 651اجملموع I )أ + ب + ج + د + ه(

  611,47 862 50  790,21 371 33ديون املطلوبات املتداولة )و(

  998,29 825 14  075,69 005 8* ممونون وحسابات مرتبطة 

  * الزبائن الدائنني تسبيقات ودفعات 

  592,41 569 6  063,92 660 5* املستخدمون 

  154,96 822 3  811,31 639 3* الهيآت االجتماعية 

  439,88 136 6  752,87 013 3* الدولة  

  * حسابات الشركاء 

  425,93 508 19  086,42 053 13* دائنني آخرين 

  حسابات التسوية – املطلوبات

  984,94 606 1  221,07 591 1مؤونات أخرى ملواجهة اخملاطر والتكاليف )ز( 

  849,46 43  440,55 1فوارق التحويل – املطلوبات )العناصر املتداولة( )ح(

  445,87 513 52    451,83 964 34اجملموع II )و + ز + ح (

  خزينة باملطلوبات

  * اعتمادات اخلصم 

  * اعتمادات اخلزينة 

  * أبناك التسوية 

III اجملموع  

I + II + III 036,21 396 700  758,37 940 686اجملموع العام  

)1( رأس املال الشخصي املدين

)2( مستفيد )+(، عجزي )-( 

)بالدرهم(ح�سيلة المطلوبات 
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النوع
مجاميع السنة

املالية 2012
3 = 1 + 2

مجاميع
السنة املالية

2011 
اخلاصة  بالسنة 

املالية 1
املتعلقة بالسنوات 

املالية السابقة 2 

 Iعائدات االستغالل    

    * مبيعات السلع )على حالتها(   

  022,63 652 109  300,18 067 94   300,18 067 94* مبيعات السلع )على حالتها(   

  022,63 652 109  300,18 067 94   300,18 067 94رقم املعامالت  

ا

ل

ا

س

ت

غ

ل

ا

ل

    * تغير مخزونات املنتوجات )+ أو -( )1( 

    * مستعقرات من طرف املقاولة لنفسها  

 * إعانات االستغالل  
 
 

 
 
  

  000,00 40   000,00 40* عائدات استغالل أخرى  

  266,00 17   266,00 17* ارجتاعات استغالل: تنقيالت التكاليف  

 I 022,63 652 109  566,18 124 94   566,18 124 94اجملموع  

IIتكاليف االستغالل    

    * مشتريات السلع التي يعاد بيعها )2(   

  537,23 012 2  444,69 976 1   444,69 976 1* مشتريات املواد والتموينات املستهلكة )2(   

  184,37 026 25  251,60 636 39  850,00 1  401,60 634 39* تكاليف أخرى خارجية  

  940,30 002 10  433,49 356 8   433,49 356 8* الضرائب واملكوس  

  230,44 266 31  808,82 214 34   808,82 214 34* تكاليف املستخدمني   

  000,00 600 2  715,00 685 2   715,00 685 2* تكاليف استغالل أخرى   

  855,42 593 5  164,36 469 6   164,36 469 6* مخصصات االستغالل  

 II 747,76 501 76  817,96 338 93    850,00 1  967,96 336 93اجملموع  

 ا

ل

م

ا

ل

ي

III)I – II( 274,87 150 33  748,22 785  نتيجة االستغالل  

IVلعائدات املالية    

* عائدات سندات املساهمة  
وسندات مستعقرة أخرى

    

  655,83 57  905,87 52   905,87 52* مكاسب الصرف  

  997,32 778 10  986,48 754 7   986,48 754 7* الفوائد وعائدات مالية أخرى  

  855,96 21  718,94 5   718,94 5* االرجتاعات املالية: تنقيالت التكاليف  

 IV 509,11 858 10  611,29 813 7   611,29 813 7اجملموع    

ح�سابات العائدات والتكاليف )بالدرهم( خارج المك�س
       العمليات

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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بور�سة الدار البي�ساءبور�سة الدار البي�ساء

)1( تغيــر اخملزونات: اخملــزون النهائي – اخملزون البدئي الزيادة )+(؛ النقص )-( 

)2( مشــتريات السلع التي يعاد بيعها أو املســتهلكة: مشتريات – تغير اخملزونات.

النوع
مجاميع السنة

املالية 2012
3 = 1 + 2

مجاميع
السنة املالية

2011 
اخلاصة  بالسنة 

املالية 1
املتعلقة بالسنوات 
املالية السابقة 2 

    التكاليف املاليةV غ

    * تكايف الفوائد  ي

  280,82 64  499,89 23   499,89 23* خسائر الصرف  ر

  644,75 642  405,42 644   405,42 644* تكاليف مالية أخرى  

  718,94 5  221,07 7   221,07 7* اخملصصات املالية  ا

  644,51 712    126,38 675     126,38 675اجملموع V ل

  864,60 145 10    484,91 138 7  النتيجة املالية )VI)IV – Vج

  139,47 296 43    233,13 924 7  النتيجة اجلارية )VII)III + IVا

    النتائج غير اجلاريةVIIIر

  620,00 294    850,00 21     850,00 21* عائدات تفويت املستعقرات  ي

    * إعانات التوازن  

    * ارجتاعات على إعانات االستثمار 

  000,66 853 2    601,11 084 3     601,11 084 3* عائدات غير جارية أخرى  

  272,18 329 1  488,09 635 3   488,09 635 3* ارجتاعات غير جارية: تنقيل التكاليف 

 VIII 892,84 476 4  939,20 741 6   939,20 741 6اجملموع  

IXالتكاليف غير اجلارية    

  105,92 286  876,84 42   876,84 42* القيم الصافية الستخماد املستعقرات املفوتة 

    * اإلعانات املمنوحة

  725,58 79  325,20 627   325,20 627* تكاليف غير جارية أخرى

  001,75 591 1    144,66 103 1     144,66 103 1* مخصصات غير جارية لالستخمادات واملؤونات 

  IX 833,25 956 1    346,70 773 1     346,70 773 1اجملموع  

 X)VIII – IX( 059,59 520 2    592,50 968 4  النتيجة غير اجلارية  

 XI)X – أو + VII( 199,06 816 45  825,63 892 12  النتيجة قبل الضريبة  

 XII078,00 956 13  646,00 413 3   646,00 413 3الضرائب على النتائج  

 XIII )XI – XII( 121,06 860 31  179,63 479 9  النتيجة الصافية  

 XIV)I + IV + VIII( 424,58 987 124  116,67 680 108  مجموع العائدات

 XV)II + V + IX + XII( 303,52 127 93  937,04 200 99  مجموع التكاليف  

 XVI)121,06 860 31  179,63 479 9  النتيجة الصافية )مجموع العائدات – مجموع التكاليف  

       العمليات
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السنة املالية 2011السنة املالية 2012النوع

* مبيعات السلع )على حالتها( 1

* مشتريات السلع -2

I=الهامــش اإلجمالي على املبيعات على حالتها

II+)5 + 4 + 3( :022,63 652 109  300,18 067 94عائد الســنة املالية  

  022,63 652 109  300,18 067 94* مبيعات السلع واخلدمات املنتجة 3

* تغير مخزونات املنتوجات   4

* مســتعقرات أنتجتها املقاولة لنفسها5

III-)7 + 6( :721,60 038 27  696,29 612 41اســتهالك السنة املالية  

  537,23 012 2  444,69 976 1* املشــتريات املستهلكة من املواد واملؤونات6

  184,37 026 25  251,60 636 39* تكاليف خارجية أخرى7

IV=)I + II – III( : 301,03 613 82  603,89 454 52القيمــة املضاقة  

* إعانات االستغالل +8

V9- 940,30 002 10  433,49 356 8* الضرائب واملكوس  

  230,44 266 31  808,82 214 34* تكاليف املستخدمني-10

  130,29 344 41  361,58 883 9الفائض اإلجمالي لالستغالل=

أو نقص إجمالي لالستغالل=

000,00 40* عائدات استغالل أخرى +11

  000,00 600 2    715,00 685 2*  تكاليف استغالل أخرى-12

   266,00 17* ارجتاعات االســتغالل: تنقيل التكاليف+13

  855,42 593 5      164,36 469 6* مخصصات االستغالل-14

VI=)- 274,87 150 33  748,22 785نتيجة االستغالل )+ أو  

VIIاملالية+ أو   864,60 145 10  484,91 138 7النتيجة 

VIII=)- 139,47 296 43  233,13 924 7النتيجة اجلارية )+ أو  

IX059,59 520 2  592,50 968 4النتيجة غير اجلارية+ أو  

  078,00 956 13  646,00 413 3ضرائب على النتائج -15

X=)- 121,06 860 31    179,63 479 9النتيجة الصافية للســنة املالية )+ أو  

بيان اأر�ضدة التدبير
I. جدول ت�سكيل النتائج

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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السنة املالية 2011السنة املالية 2012النوع

121,06 860 179,6331 479 9* نتيجة السنة املالية1

121,06 860 179,6331 479 9 * الربح

* اخلسارة

855,42 593 164,365 469 6* مخصصات االستغالل )1( +2

*  اخملصصات املالية )1( +3

001,75 591 144,661 103 1* اخملصصات غير اجلارية )1(+4

* حتويل من حســاب حلســاب )من املطلوبات اجلارية إلى التمويل الدائم(+5

* ارجتاعات االستغالل )2(-6

* االرجتاعات املالية )2(  -7

272,18 329 488,091 635 3* االرجتاعات غير اجلارية )2( )3( -8

620,00 850,00294 21* عائدات تفويت املستعقرات-9

105,92 876,84286 42* القيم الصافية الســتخماد املستعقرات املفوتة +10

191,97 707 027,4037 437 13قدرة التمويل الذاتي

120,00 853 120,002 853 2* توزيع األرباح-11

071,97 854 907,4034 583 10التمويل الذاتي

الكتل
السنة املالية 2012

)أ(
السنة املالية 2011

)ب(

التغير )أ – ب(

املوارد )د(االستعماالت )ج(

الدائم 1 216,20 656 590,343 882 806,54647 538 651التمويل 

977,88 209 274,221 560 296,34141 350 140ناقص املوجودات املستعقرة2

194,08 866 316,124 322 510,20506 188 511= أمــوال الدوران )أ( الوظيفي )2-1(3

العائمة4 713,61 577 840,791 170 127,18538 593 536املوجودات 

 994,04 923 445,8716 513 451,8352 589 35ناقص املطلوبات العائمة5

 280,43 346 394,9215 657 675,35485 003 501= حاجــات التمويل )ب( اجململة )5-4(6

086,35 480 921,2010 664 834,8520 184 10= اخلزينــة الصافية )املوجودات – املطلوبات( أ - ب7

)1( باســتثناء اخملصصات املتعلقــة باملوجودات واملطلوبات اجلارية وباخلزينة

)2( باســتثناء االرجتاعات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات اجلارية وباخلزينة

)3( مبا في ذلك االرجتاعات على إعانات االســتثمار

جدول تمويل ال�ضنة المالية
I. توليف كتل الح�سيلة

II.  قدرة التمويل الذاتي  التمويل الذاتي 
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املوارد القارة للسنة املالية )الدفقات(
السنة املالية 2012السنة املالية 2012

املوارداالستعماالتاملوارداالستعماالت

071,97 854 907,4034 583 10التمويــل الذاتــي                                                 )أ(

191,97 707 027,4037 437 13* قدرة التمويل الذاتي

120,00 853 120,002 853 2-توزيع األرباح

958,57 629 393,131 857تفويت وتخفيض املســتعقرات                          )ب(

 * تفويت املستعقرات غير اجملسمة

620,00 850,00294 21* تفويت املستعقرات اجملسمة

 * تفويت املستعقرات املالية

338,57 335 543,131 835* استردادات على احلقوق املستعقرة

الزيــادات فــي رؤوس األموال الذاتية واملثيلة          )ج(

* الزيادات في رأس املال، التقدمات
* إعانات االســتثمار  

الزيــادات فــي ديــون التمويــل                                 )د( 
)صافي من مكافآت التسديد(

I11 441 300,5336 484 030,54. مجمــوع املــوارد القــارة                    )أ+ب+ج+د(

 االســتعماالت القارة للسنة املالية )الدفقات(

604,52 438 4 606,45 137 6اقتناءات وزيادات املســتعقرات                           )ه(

126,00 72 049,17 080 4* تفويت املستعقرات غير اجملسمة

478,52 366 4 557,28 057 2 * تفويت املستعقرات اجملسمة

  * تفويت املستعقرات املالية

  * استردادات على احلقوق 

  تســديد رؤوس األموال الذاتية                               )و(

  تســديد ديون التمويل                                          )ز(

  اســتعماالت معدومة القيمة                              )ح(  

II6 137 606,45 4 438 604,52. مجموع االســتعماالت القارة               )ه+و+ز+ح(

III15 783 780,43 22 462 789,29. تغير حاجة التمويل اإلجمالي 

IV 10 480 086,359 582 636,73. تغير اخلزينة  
030,54 484 030,5436 484 386,8836 921 386,8821 921 21اجملموع العام

النوع
مبلغ
بداية

السنة املالية

مبلغاالرجتاعاتاخملصصات
نهاية

السنة املالية
غير اجلاريةاملا ليةاالستغاللغير اجلاريةاملاليةاالستغالل

1. مؤونات لنقصان 
قيمة املوجودات املستعقرة

    270,29 338 6    633,68 585 1    144,66 103 1   759,31 820 26. مؤونات مقننة 

 854,41 049 2  854,41 049 32. مؤونات مستدمية ملواجهة اخملاطر و التكاليف

  270,29 338 6    488,09 635 3    144,66 103 1    613,72 870 8اجملموع الفرعي )أ(

4. مؤونــات لنقصان قيمة املوجودات اجلارية
)خارج امليزانية(

  221,07 591 1      718,94 5    266,00 17        221,07 7    984,94 606 51. مؤونــات أخرى ملواجهة اخملاطر والتكاليف

6. مؤونات لنقصان
قيمة حسابات 

اخلزينة

    221,07 591 1      718,94 5    266,00 17        221,07 7  984,94 606 1اجملموع الفرعي )ب(

  491,36 929 7  488,09 635 3      718,94 5    266,00 17    144,66 103 1        221,07 7  598,66 477 10اجملموع )أ + ب(

II.االستعماالت واملوارد 

جدول التموينات

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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اجملموعاحلقوق

حتاليل أخرىالتحليل حسب االستحقاق

أكثر من
 سنة

أقل
 من سنة

املستحقة
 وغير  

املستوفاة

املبالغ
 بالعمالت

مبالغ مستحقة 
على الدولة

و الهيآت العمومية 

املستحقة املبالغ 
 على املقاوالت

 املرتبطة

املمثلة املبالغ 
 في أوراق 

جتارية

        000,00 000 77    334,72 559 46    356,56 349 31  691,28 908 77املوجودات املستعقرة

  750,00 3    914,96 201    664,96 205* السلفات املستعقرة

  000,00 000 77    584,72 555 46    441,60 147 31    026,32 703 77* حقوق مالية أخرى املستعقرة

    706,20 731 8    968,35 167 11  319,31 212  950,08 830 20  950,08 830 20املطلوبات اجلارية

* املمونون املدينون

      706,20 731 8    319,31 212    797,58 390 9    797,58 390 9* الزبائن واحلسابات امللحقة

* املستخدمون
527,94 693 6    527,94 693 6    527,94 693 6* الدولة  

 * حسابات الشركاء 

* مدينون آخرون 

    440,41 474 4    624,56 746 4    624,56 746 4* حسابات تسوية املوجودات 

اجملموعالديون

حتاليل أخرىالتحليل حسب االستحقاق

أكثر من
 سنة

أقل
 من سنة

املستحقة
 وغير  املستوفاة

املبالغ
 بالعمالت

مبالغ مستحقة 
على الدولة

و الهيآت العمومية 

املستحقة املبالغ 
 على املقاوالت

 املرتبطة

املمثلة املبالغ 
 في أوراق 

جتارية

التمويل

* إقتراضات سندية 
* ودائع وكفاالت مقبوضة

  025,89 483 10    981,62 588 5    834,80 032 2    790,21 371 33    790,21 371 33املطلوبات اجلارية

  834,80 032 075,692 005 075,698 005 8املمونون

063,92 660 063,925 660 5* املستخدمون

168,22 811,31180 639 811,313 639 3* الهيآت االجتماعية

752,87 013 752,873 013 752,873 013 3* الدولة

 * حسابات الشركاء

    025,89 483 060,5310 395 086,422 053 086,4213 053 13* دائنون آخرون

* حسابات تسوية

مبالغ السنة املالية 2011 مبالغ السنة املالية 2012التعهدات احملصل عليها
  410,56 336 13  310,89 797 7ضمانات احتياطية وكفاالت

تعهدات أخرى محصل عليها
  410,56 336 13   310,89 797 7اجملموع 

مبالغ السنة املالية 2011 مبالغ السنة املالية 2012التعهدات املقدمة

  598,00 32  598,00 32ضمانات احتياطية وكفاالت

التعهدات اخلاصة مبعاشات التقاعد والتزامات مثيلة

تعهدات مقدمة أخرى

  598,00 32  598,00 32اجملموع )1(

    0,00    0,00)1( مبا في ذلك التعهدات اجتاه املقاوالت املرتبطة

)1( الرهن: -1 الرهن الرسمي: -2 الرهن احليازي : -3 سند خزن : -4 آخر : -5 )يتعني التوضيح(
)2( يتعني التوضيح إذا قدمت الضمانة لفائدة املقاوالت أو لفائدة األغيار )الضمانات املقدمة( )مقاوالت مرتبطة، شركاء، مستخدمون(

)3( يتعني التوضيح إذا كانت الضمانة التي حصلت عليها املقاولة مصدرها أغيار غير املدين 

التعهدات املالية احملصل عليها أو املقدمة خارج عمليات القرض اإليجاري

جدول الديون   

جدول احلقوق 
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 31 دجنبر 312011 دجنبر 2012   

446,8 466,2100 86رقم املعامالت

446,8 466,2100 86عائدات األنشطة العادية

012,5 2-976,4 1-املشتريات

689,1 24-148,3 43-تكاليف خارجية أخرى

266,2 31-214,8 34-مصاريف املستخدمني

797,7-755,3-الضرائب واملكوس

727,7 6-558,8 4-استخمادات ومؤونات االستغالل

600,0 2-645,7 2-عائدات وتكاليف استغالل أخرى

093,3 68-299,5 87-تكاليف استغالل جارية

353,5 833,332-نتيجة االستغالل اجلارية

21,08,5-تفويت الموجودات

29,353,4نتيجة الصرف

773,3 457,32 2عائدات وتكاليف استغالل غير جارية أخرى 

188,6 632,335 1نتيجة األنشطة العملياتية

30,5-13,1-تكاليف الفوائد

892,9 481,520 19النتائج على األدوات املالية

642,6-644,4-عائدات وتكاليف مالية أخرى

219,8 824,020 18النتيجة املالية 

 408,4 456,355 20النتيجة قبل الضريبة

956,1 13-413,6 3-الضرائب املستوجبة 

864,5 2-268,6 2-الضرائب املؤجلة

587,8 774,038 14النتيجة الصافية لألنشطة املتابعة

  نتيجة األنشطة املتخلى عنها

587,8 774,038 14نتيجة اجملموع املوطد

587,8 774,038 14مبا فيها الفوائد األقلية 

  النتيجة الصافية – حصة اجملموعة 

النتيجة الصافية حصة اجملموعة حسب السهم بالدراهم

78203- األساسية 

78203- اخملففة

)IFRS( نتائجنا المالية �ضنة 2012 ح�ضب معايير
 )باآالف الدراهم(ح�ساب النتائج

 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 
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 31 دجنبر 312011 دجنبر 2012   

587,8 774,038 14النتيجة الصافية للمجموع املوطد

727,7 558,86 4استعداالت خملصصات االستخمادات واملؤونات، خسائر القيمة

.B.T 644,4642,4+ استخماد عالوة القسط

8,5-21,0+/- فائض القيمة/نقص القيمة على تفويت املستعقرات

949,4 998,345 19قدرة التمويل الذاتي بعد كلفة االستدانة املالية الصافية والضريبة

820,6 682,316 5حذف تكلفة )عائد( الضريبة

13,130,5حذف كلفة االستدانة املالية الصافية

800,5 693,662 25قدرة التمويل الذاتي قبل كلفة االستدانة املالية الصافية والضريبة

137,2 32-463,8 27-انعكاس تغير احلاجة ألموال الدوران العملياتية

956,1 13-413,6 3-الضرائب املؤداة

707,2 183,816 5-الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة باألنشطة العملياتية

635,3 4-457,3 2-اقتناء مستعقرات مجسمة وغير مجسمة

21,08,5-تفويت مستعقرات مجسمة وغير مجسمة

191,1692,5دفقات أخرى

934,4 3-287,2 2-الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بأنشطة االستثمار

  االقتراضات

306,6-142,8-تسديد االقتراضات

853,1 2-853,1 2-الربيحات املؤداة للمساهمني

30,5-13,1-حذف كلفة االستدانة املالية الصافية

  الزيادة في رأس املال

190,2 3-009,0 3-الدفقات الصافية للخزينة الناجتة عن أنشطة التمويل

582,6 480,19 10-تغير اخلزينة ومقابل اخلزينة

082,3 664,911 20اخلزينة ومقابالت اخلزينة الصافية عند االفتتاح

664,9 184,820 10اخلزينة ومقابالت اخلزينة الصافية عند اإلغالق

582,6 480,19 10-غير اخلزينة ومقابالت اخلزينة

 )باآالف الدراهم(بيان دفقات الخزينة  
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 2012 احل�سيلة املالية ل�سنة 

 31 دجنبر 312011 دجنبر 2012   املوجودات 

433,0 125,45 4املستعقرات غير اجملسمة

416,4 524,854 51املستعقرات اجملسمة

305,3 704,1108 108موجودات مالية أخرى

154,7 354,3168 164املوجودات غير اجلارية

590,5 995,0585 596موجودات مالية أخرى

885,5 398,012 9حقوق الزبائن

396,0 440,29 11مدينون جارون آخرون

664,9 184,820 10اخلزينة ومقابل اخلزينة

536,8 018,0628 628املوجودات اجلارية

691,6 372,3796 792مجموع املوجودات

 31 دجنبر 312011 دجنبر 2012   املطلوبات 

020,8 020,819 19 رأس املال

045,5 045,52 2مكافأة اإلصدار واالندماج

412,1 966,9651 687االحتياطيات

587,8 774,038 14النتيجة الصافية حصة اجملموعة

066,2 807,2711 723رأس املال الذاتي حصة اجملموعة

  الفوائد األقلية

066,2 807,2711 723رؤوس األموال الذاتية

049,9 2 مؤونات غير جارية

11,1100,8الديون املالية غير اجلارية

861,5 500,430 33الضرائب املؤجلة املطلوبة

  دائنون آخرون غير جارون

012,2 511,633 33املطلوبات غير اجلارية

583,4 632,92 2مؤونات جارية

90,5143,6ديون مالية جارية

826,0 005,114 8ديون جارية للممونني 

060,2 325,135 24مطلوبات جارية أخرى

613,2 053,552 35املطلوبات اجلارية

625,4 565,085 68مجموع املطلوبات

691,6 372,3796 792مجموع رؤوس األموال الذاتية واملطلوبات

    )باآالف الدراهم(

 )باآالف الدراهم(بيان الو�سعية المالية
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رأس املال
مكافآت اإلصدار 

واالندماج
احتياطيات 

موطدة أخرى

النتيجة 
الصافية حصة 

اجملموعة

رؤوس األموال 
الذاتية حصة 

اجملموعة
الفوائد األقلية

رؤوس األموال 
املوطدة

275,5 674 275,5 694,5674 514,783 045,5569 020,82 19في فاحت يناير 2011

مفعول تغيير املنهج احملاسبي/
تصحيح اخلطأ

       

التغير الصافي للقيمة املضبوطة 
لألدوات املالية

  1 055,9 1 055,9 1 055,9

853,1 2- 853,1 2- 853,1 2-  الربيحات املوزعة

587,8 38 587,8 587,838 38   نتيجة السنة املالية 

   694,5 83-694,5 83  تغيرات أخرى

066,2 711 066,2 587,8711 412,138 045,5651 020,82 19في 31 دجنبر 2011

066,2 711 066,2 587,8711 412,138 045,5651 020,82 19في فاحت يناير 2012

       مفعول تغيير املنهج احملاسبي/تصحيح اخلطأ

التغير الصافي للقيمة املضبوطة لألدوات 
املالية

  820,2 820,2 820,2

853,1 2- 853,1 2- 853,1 2-  الربيحات املوزعة

774,0 14 774,0 774,014 14   نتيجة السنة املالية 

   587,8 38-587,8 38  تغيرات أخرى

807,2 723 807,2 774,0723 966,914 045,5687 020,82 19في 31 دجنبر 2012

 )باآالف الدراهم(تغير روؤو�س االأموال الذاتية
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املرجعية املحا�ضبية
طبقا   2012 دجنبر   31 في  املنتهية  املالية  بالسنة  املتعلقة  البيضاء  الدار  لبورصة  املالية  البيانات  حتضير  مت  لقد 
"للمعايير الدولية للتقرير املالي" )IFRS( كما تبناها االحتاد األوروبي. وهي تتضمن معلومات مقارنة بالنسبة للسنة 

املالية 2011 التي متت إعادة معاجلتها طبقا لنفس املعايير. 

لم تقم بورصة الدار البيضاء بأي تطبيق مسبق للمعايير التي تبيحها املرجعية احملاسبية الدولية.

بورصة الدار البيضاء غير ملزمة بتقدمي حساباتها طبقا للمعايير الدولية للتقرير املالي، غير أن ذلك كان برغبة من 
اإلدارة العليا للشركة ردا على مستلزمات العوملة وللرقي مبستواها ارتباطا بالسياق الدولي والوطني. 

تشتمل معايير احملاسبة الدولية املعايير الدولية للتقرير املالي  )IFRS( ومعايير احملاسبة الدولية )IAS( وتفسيراتها 
)SIC( و )IFRIC( )جلنة تفسيرات املعايير وجلنة التفسيرات الدولية للتقرير املالي(.

امل�ضتعقرات غري املج�ضمة
تضم حصريا البرمجيات املقتناة )غير منتجة داخليا(. تتم محسبة هذه البرمجيات بالكلفة التاريخية ناقص جمع 

االستخمادات.
تقدر مدة منفعة البرمجيات ب 60 شهرا.

طريقة االستخماد التي تعتمدها بورصة الدار البيضاء هي الطريقة اخلطية. 

املُ�ْضتعقرات املج�ضمة
الكلفة  وتضم  القيمة.  وخسائر  االستخمادات  جمع  ناقص  التاريخية،  بالكلفة  اجملسمة  املستعقرات  حتتسب 
التاريخية الكلفات املمكن إسنادها مباشرة لالكتساب. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الصافية احملاسبية 
للموجودات أو التي متت معاينتها كموجودات منفصلة، حسب احلالة، فقط عندما يكون من احملتمل أن االمتيازات 
االقتصادية املستقبلية املرتبطة بهذا العنصر ستؤول إلى الشركة وأن كلفة العنصر ميكن تقييمها بشكل موثوق. 
التي يتم حتملها  املالية  النتيجة خالل السنة  تتم محسبة كل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى في حساب 

فيها. وتعتبر القيم املتبقية ضئيلة.

طريقة االستخماد التي تعتمدها بورصة الدار البيضاء هي الطريقة اخلطية. 

يتم استخماد املستعقرات اجملسمة املكتسبة بواسطة عقود قرض إيجاري خالل مدة منفعة املتاع. 

التوظيفات
تصنف التوظيفات التي حتوزها بورصة الدار البيضاء في الفئات التالية: املوجودات املالية بالقيمة املضبوطة املعاينة 
في النتيجة، السلفات واحلقوق، واملوجودات املالية املتيسرة للبيع. التصنيف رهني بنية التدبير. ويتم حتديده في تاريخ 

احملسبة األصلية ويراجع عند كل إغالق. 

 املوجودات املالية بالقيمة امل�ضبوطة املعاينة يف النتيجة
  تنقسم هذه الفئة إلى فئتني فرعيتني اثنتني: املوجودات املالية احملوزة لغايات املعاملة واملوجودات املالية املعينة كذلك 
بالقيمة املضبوطة املعاينة في النتيجة حسب اخليار األصلي. تصنف التوظيفات في هذه الفئة عندما يتم اكتسابها 

أساسا لكي يتم بيعها على املدى القصير أو عندما يتم تعيينها كذلك من طرف اإلدارة. 
في إطار تقييم هذه املوجودات اعتمدت بورصة الدار البيضاء على قيمها املتعلقة بالتصفية املنشورة في تاريخ اإلغالق.  

املوجودات املالية املتي�ضرة للبيع
تعني املوجودات املالية املتيسرة للبيع كذلك أو ال تصنف في إحدى الفئات األخرى. وتدرج في احلصيلة على شكل 
موجودات غير جارية ألن الشركة ال نية لها في تفويتها خالل االثني عشر شهرا املوالية لتاريخ اإلغالق. يتم تقييم 
عن  الناجتة  الكامنة  القيم  ونقص  القيمة  فائضات  وتعاين  املضبوطة.  بقيمتها  للبيع  املتيسرة  املالية  املوجودات 

تغيرات القيمة املضبوطة في رؤوس أموال ذاتية. 

قواعد ومناهج حما�سبية 
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القرار الأول
بعد االستماع لتالوة تقريري مجلس اإلدارة ومندوبي احلسابات يصادق اجلمع العام على حصيلة وحسابات السنة 

املالية 2012، كما مت عرضها، والتي أسفرت عن ربح صافي قدره 9,479,179.63 درهما.
عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

القرار الثاين
نتيجة لتبني القرار أعاله، يبرئ اجلمع العام املتصرفني ومندوبي احلسابات من تنفيذ تفويضاتهم بالنسبة للسنة 

املالية 2012.
عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

القرار الثالث
يقرر اجلمع العام باقتراح من مجلس اإلدارة رصد الربح بالطريقة التالية: 

الربح الصافي للسنة املالية 2012 ................................................................................................................. 9,479,179.63

ترحيل من جديد من السنة املالية السابقة  .............................................................................................. 29,007,001.06

املجموع القابل للتوزيع   38,486,180.69      
يقتطع اجلمع العام منه:

على سبيل الربيحات ......................................................................................................................................... 2,853,120.00
  

الر�سيد   35,633,060.69 
يتم ترحيله من جديد.

يحدد تاريخ أداء الربيحات في 18 أبريل 2013.  
عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

القرار الرابع
يصادق اجلمع العام على قرار منح أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا إجماليا قدره 2,685,715 درهما في شكل بدل حضور 

بالنسبة لسنة 2012، على أن يقوم بتوزيعها بني أعضائه. 
عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

القرار اخلام�س
بعد االستماع للتقرير اخلاص ملندوبي احلسابات حول االتفاقيات اخلاضعة للمادة 56 وما يليها من القانون رقم 95-17 

املتعلق بالشركات اجملهولة، يصادق اجلمع العام على مستنتجات التقرير املذكور. 
عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

القرار ال�ضاد�س
يجدد اجلمع العام انتداب مكتب فيداروك غرانت تورنتون، في شخص السيد فيصل مكوار ومكتب أ. سعيدي 
وشركاؤه، في شخص السيد نوفل عمار، بصفتهما مندوبي حسابات بالنسبة للسنوات املالية 2013 و2014 

و2015، مع تكليفهما مبهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وIFRS وتقدمي تقريرهما إلى أقرب جمع عام سنوي 
يعرضان فيه تقريرا عن أدائهما ملهمتهما.  

عرض هذا القرار على التصويت ومت تبنيه بااإلجماع.

قرارات اجلمع العام العادي  





روابط مفيدة
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�سركات البور�سة 
ALMA FINANCE GROUP

4، جتزئة ال كولني، 20 190 – الدار البيضاء – املغرب
      www.almafinance.com • )212( 522 58 11 74 :الفاكس•)الهاتف: 02 12 58 522 )212 

ARTBOURSE
7، شارع عبد الكرمي اخلطابي – الدار البيضاء – املغرب

www.artbourse.ma • )212( 529 00 12 03 :الفاكس •)الهاتف: 12 12 00 529 )212

ATLAS CAPITAL BOURSE
88، زنقة املراكشي – حي ليبودروم – الدار البيضاء – املغرب

www.atlascapital.ma • )212( 522 36 87 84 :الفاكس • )الهاتف: 76 87 36 522 )212

ATTIJARI INTERMEDIATION
163، شارع احلسن الثاني– الدار البيضاء – املغرب

www.attijariwafabank.com • )212( 522 20 25 15 :الفاكس • )الهاتف: 82 14 49 522 )212

BMCE CAPITAL BOURSE
مقر البنك املغربي للتجارة اخلارجية، 140 شارع احلسن الثاني– الدار البيضاء – املغرب

www.bmcecapitalbourse.com • )212( 522 48 09 52 :الفاكس • )الهاتف: 01 10 48 522 )212

BMCI BOURSE
شارع بئر أنزران، شارع روماندي– الدار البيضاء – املغرب

www.bmcinet.com • )212( 522 39 32 09 :الفاكس • )الهاتف: 00 38 95 522 )212

CAPITAL TRUST SECURITIES
50 شارع الراشدي، حي غوتيي– الدار البيضاء – املغرب

www.capitaltrust.ma • )212( 522 49 13 07 :الفاكس • )الهاتف: 50 63 46 522 )212

CDG CAPITAL BOURSE
9 شارع كينيدي– الدار البيضاء – املغرب

www.cdgcapitalbourse.ma • )212( 522 36 78 78 :الفاكس • )الهاتف: 20 20 36 522 )212

CFG MARCHES
5-7 .زنقة ابن طفيل حي النخيل– الدار البيضاء – املغرب

www.cfgmorocco.com • )212( 522 98 11 12 :الفاكس • )الهاتف: 01 01 25 522 )212

CREDIT DU MAROC CAPITAL
8 زنقة ابن هالل، حي ر اسني– الدار البيضاء – املغرب

www.cdm.co.ma • )212( 522 94 07 66 :الفاكس • )الهاتف: 44 07 94 522 )212

EUROBOURSE
شارع اجليش امللكي، برج احلبوس، الطابق اخلامس – الدار البيضاء – املغرب

www.eurobourse.ma • )212( 522 54 14 46 :الفاكس • )الهاتف:    54 15 54 522 )212

ICF AL WASSIT
29 شارع باب املنصور، فضاء باب أنفا - الدار البيضاء – املغرب

www.bpbourse.com • )212( 522 39 10 90 :الفاكس • )الهاتف: 89 /84 93 36 522 )212

روابط مفيدة
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INTEGRA BOURSE
23 زنقة ابن هالل، حي رسني - الدار البيضاء 

www.integrabourse.com • )212( 522 36 86 00 :الفاكس • )الهاتف: 00 50 39 522 )212

MAROC SERVICES INTERMEDIATION
شارع زينيت، إقامة توفيق، سيدي معروف - الدار البيضاء - املغرب

www.msin.ma • )212( 522 97 49 73/ 74 :الفاكس • )الهاتف: 65 إلى61 49 97 522 )212

SOGECAPITAL BOURSE
55 شارع عبد املومن - الدار البيضاء - املغرب

www.sgmaroc.com • )212( 522 26 80 18 :الفاكس • )الهاتف: 40 98 43 522 )212

UPLINE SECURITIES
37، زاوية شارع عبد اللطيف بن قدور وزنقة علي بن عبد الرزاق - الدار البيضاء - املغرب

www.uplinegroup.ma • )212( 522 95 49 62 :الفاكس • )الهاتف: 71 71 99 522 )212

WAFA BOURSE
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

www.wafabourse.com • )212( 522 47 46 91 :الفاكس • )الهاتف: 50 50 54 522 )212

اجلمعيات املهنية 
)APSB( اجلمعية املهنية لشركات البورصة

زاوية شارع القوات املسلحة امللكية وزنقة الرشيد محمد - الدار البيضاء
www.apsb.org.ma • )212( 522 54 23 36 :الفاكس • )الهاتف: 33 23 54 522 )212

 
)ASFIM( جمعية شركات التدبير وصناديق االستثمار املغربية

199، شارع الزرقطوني إقامة منى II الطابق السادس رقم 11 - الدار البيضاء

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

موؤ�س�سات ال�سوق 
وزارة االقتصاد واملالية 

مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
شارع محمد اخلامس – احلي اإلداري – شالة – الرباط – املغرب

 www.finances.gov.ma •   )212( 537 67 75 32 :الفاكس • )الهاتف: 54 73 67 537 )212

 )CDVM( مجلس القيم املنقولة
6، زنقة جبل موسى – أكدال – الرباط - املغرب

شارع محمد اخلامس – احلي اإلداري – شالة – الرباط – املغرب
 www.cdvm.gov.ma • )212( 537 68 89 46 :الفاكس • )الهاتف: 00 89 68 537 )212

ماروكلير
طريق اجلديدة، 18 حي لية – الدار البيضاء

 www.maroclear.com • )212( 522 99 44 64 :الفاكس • )الهاتف: 31 31 98 522 )212



بور�ضة الدار البي�ضاء
شركة مجهولة اإلسم

سجل جتاري : البيضاء 79057
العنوان : زاوية شارع اجليش امللكي و زنقة الرشيد محمد - الدار البيضاء

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

www.casablanca-bourse.com : املوقع اإللكتروني
contact@casablanca-bourse.com : البريد اإللكتروني
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