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�صتتجهز بور�صة الدار البي�صاء بالأدوات الالزمة

بالن�صبة للتنمية  لكي ت�صبح حمركا حقيقيا 
واملغربية الإفريقية  للمقاولت 
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أعزائي املساهمني،

من  املغرب  أكد   ،2014 سنة  خالل 

عبر  إفريقيا  في  متوقعه  جديد 

السادس  محمد  امللك  جاللة  زيارة 

بلدان  بني  من  بلدان  ألربعة 

مقاوالت  عدة  باشرت  كما  القارة. 

في  توسعها  واصلت  أو  مغربية 

املالي القطب  ويرسي   إفريقيا. 

للدار البيضاء متوقعه كمركز مالي 

جهوي. 

إن بورصة الدار البيضاء تدعم هذا 

إلى  فانضمامها  املغربي.  الطموح 

جمعيات البورصة في القارة، وكذا 

في  املالية  األسواق  مع  شراكاتها 

تنمية  في  انخراطها  تؤكد  اجلهة 

على  تقتصر  لم  لكنها  إفريقيا. 

شراكتها  خالل  فمن  فقط،  ذلك 

املالية  لألوراق  لندن  مجموعة  مع 

البيضاء  الدار  بورصة  ستتجهز 

تصبح  لكي  الالزمة  باألدوات 

بالنسبة  للتنمية  حقيقيا  محركا 

للمقاوالت اإلفريقية واملغربية.

واليوم تُْعِمل بورصة الدار البيضاء 

تَُعلِّم  واسع  نطاق  على  مشاريع 

هذه  تخضع  حيث  مستقبلها. 

طرف  من  دقيق  لتتبع  املشاريع 

التقنية  واللجان  إدارتها  مجلس 

األعمال  التي تسهر على مطابقة 

اإلستراتيجية  األهداف  مع  املنجزة 

املقررة. 

لكن من املهم التأكيد على أن دعم 

أكثر  يبقى  العمومية  السلطات 

املستقبل  هذا  بجعل  جوهري  من 

إحراز  بالتأكيد  مت  لقد  حقيقة. 

إحراز  ينتظر  لكن  تنظيمي،  تقدم 

تقدم آخر مهم كذلك. لذلك فإننا 

سنة   2015 سنة  تكون  أن  نتمنى 

حتقيقها. 



كرمي حجي
مدير عـام  

كما جرت العادة كل �صنة، قمنا باإعمال
خمطط عمل يتمحور حول ثالث حماور رئي�صة:

معلوماتنا، اأنظمة  تاأمني 
اإنعا�صها.  و  ال�صوق  وتطوير  حت�صني 

أعزائي املساهمني، 

االقتصاد  تعافى   2014 سنة  في 
منو  تسجيل  مت  حيث  قليال  العاملي 
سنة   %  3,2 مقابل   %  3,4 بنسبة 
األسيوية  البلدان  وتواصل   .2013
النامية في التميز بنمو قوي بنسبة 
6,4 %. أما املغرب فقد سجل نسبة 
السنة   %  2,7 مقابل   %  4,3 ب  منو 
التعزيز  هذا  ويعكس  املاضية. 
للوضعية تطورا إيجابيا للمقاييس 

الظرفية الرئيسة. 

وفي هذا السياق، سجلت البورصات 
السنة  نهاية  الرئيسة في  الدولية 
ذلك  على  والدليل  متواضعا،  أداء 
املؤشر  من   3% بنسبة  الزيادة 
العاملي MSCI. نفس الشيء ينطبق 
الذي  املغربي  البورصة  سوق  على 
انتعاشة  الرئيسة  عرفت مؤشراته 
أداء مؤشري  استقر  طفيفة. حيث 
15 في  املغرب   CSE مازي وفوتسي 
التوالي،  على   % و0,02-   %  +5,55
 %  -2,62 بنسبة  انخفاض  مقابل 

2013. وسجلت  8,29- % سنة  و
رسملة البورصة تقدما بنسبة 7,4+ 
% وذلك ب 484,4 مليار درهم، مقابل 
نسبة 1,3+ % املسجلة سنة 2013. 
عرفت  املعامالت  أحجام  وحدها 
مقارنة   %  19,8 بنسبة  انخفاضا 
 49,8 2013 حيث حققت  مع سنة 

مليار درهم.
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في سنة 2014، سجل السوق إدراج 
دخلت  التي  السعادة  دار  إقامات 
بورصة الدار البيضاء من خالل زيادة 
متكنت  وقد  رأسمالها.  من   20%
التي  العملية  هذه  بفضل  املقاولة 
 1,1 جمع  من  مكتتبا   6546 عبأت 
عروض  حتقيق  مت  كما  درهم.  مليار 
قامت  حيث  السنة.  خالل  سوق 
ست مقاوالت بالزيادة في رأسمالها 
بإصدار  مقاوالت  أربع  قامت  بينما 
سندات اقتراض. وقد استقر مبلغا 
في  التوالي  على  العمليتني  هاتني 
مليون  و184,1  درهم  مليون   425

درهم.

 ،2014 املالية  السنة  نهاية  في 
رقم  البيضاء  الدار  بورصة  حققت 
معامالت يقدر ب 75,6 مليون درهم 
ونتيجة صافية تقدر ب 10,3 ماليني 
 %  21,5 بنسبة  بتراجع  أي  درهم، 
مع  مقارنة  التوالي  على   % و20,7 

سنة 2013.   

بورصة  عقدت  السنة  هذه  وخالل 
مع  مهمة  شراكة  البيضاء  الدار 
املالية.  لألوراق  لندن  مجموعة 
وتعتبر هذه الشراكة مهمة مبا أنها 
البيضاء  الدار  متوقع  من  ستمكن 
الواقع،  في  فعال.  جهوي  كمركز 
اكتساب نظام تسعير  ففضال عن 
بني  التعاون  فإن  جديد،  إلكتروني 
ومجموعة  البيضاء  الدار  بورصة 
لندن لألوراق املالية يهم ثالث محاور 
أساسية وهي: خلق سوق مخصص 

الصغرى  املغربية  للمقاوالت 
واملتوسطة وتيسير توسعها؛ إطالق 
منتوجات جديدة )خاصة املشتقات( 
مكيفة  للسوق  حتتية  بنية  ووضع 

مع تطور السوق املالي املغربي.

سياستنا  واصلنا  ذلك،  مع  باملوازاة 
مع  ملالءمتنا  التسوية  إلى  الرامية 
حصلنا  وبالتالي  الدولية.  املعايير 
ألمن   001  27 اإليزو   شهادة  على 
مييزنا  مما  املعلوماتية،  نظمنا 
ومن  إفريقيا  في  مالي  سوق  كأول 
العالم  في  املالية  األسواق  أوائل 
أمن  إدارة  نظام  على  تشهد  التي 
جتديد  من  متكنا  كما  معلوماتها. 
شهادتنا اإليزو 9001 جلودة خدماتنا. 

لقد طبقنا برنامجا عريضا إلنعاش 
دجنبر من  نهاية شهر  في  السوق. 
ما  مع  مساعي  بدلنا   ،2014 سنة 
يربو عن مائة مقاولة قابلة للتسعير 
أو  شخصي  تفاعلي  بشكل  وذلك 
وقمنا  مستهدفة.  تظاهرات  خالل 
على  السوق  منظورية  بتوسيع 
الدوليني:  البيانات  مزودي  شاشات 
بلدا   35 في  حاليا  حاضرون  إننا 
مؤسسة   400 من  أكثر  وتتوصل 
ببيانات سوقنا. كما أطلقنا  مالية 
بالولوج  يسمح  متحركا  تطبيقا 
بيانات  إلى  وسهل  سريع  بشكل 
البورصة والبيانات املالية  للشركات 
املسعرة. وعلى مدار السنة نظمنا 
مؤسسات  مع  بالشراكة  أو  وحدنا 
أخرى عدة تظاهرات )أوراش، مؤمترات، 

...( تلبي احتياجات مختلف أهدافنا. 
مخصصة  معارض  في  وساهمنا 

للمقاوالت واملستثمرين.  

انخراطنا  عززنا   ،2014 سنة  خالل 
عدة  عبر  املالية  التربية  مجال  في 
مدرسة  واصلت  حيث  أعمال. 
مستقرة.  بوتيرة  عملها  البورصة 
وشاركنا في أحداث نظمها فاعلون 
على  وذلك  اجملال،  هذا  في  رئيسون 

الصعيد الوطني واجلهوي والدولي.

وكما هو احلال بالنسبة لكل سنة، 
وضعنا رأسمالنا البشري في صلب 
واصلنا  االجتاه  هذا  في  أولوياتنا. 
أجل  من  "املهنية"  التكوينات 
وشجعنا  كفاءتنا.  تطوير  مواكبة 
اإلنعاش الداخلي ونظمنا تظاهرات 

جتمع كل املتعاونني معنا. 

انتهاء   2014 سنة  صادفت  وقد 
استراتيجيتنا اخلماسية. مت خاللها 
االنخراط  بفضل  أشياء  عدة  إجناز 
الكبير للمتدخلني في السوق. وإننا 
نشكرهم على اجلهود التي بدلوها. 

بداية   2014 سنة  صادفت  كما 
مرحلة جديدة في حياة بورصة الدار 
احمللي.  السوق  حياة  وفي  البيضاء 
التي  الرؤيا  إننا منخرطون كليا في 
الوسائل  بلدنا وسنضع كل  تبناها 

املتاحة لنا خلدمة هذه الرؤيا. 



 2014

بالأرقام و احلقائق   

يقدر معامالت  رقم  البيضاء  الدار  بورصة  حققت   ،2014 املالية  السنة  نهاية   في 

ب 75,6 مليون درهم ونتيجة صافية تقدر ب 10,3 ماليني درهم.

مباليني الدرهم

مباليني الدرهم

رقم املعامالت 

ال�صتغالل تكاليف 

ال�صافية النتيجة 
مباليني الدرهم

مباليني الدرهم    

الأموال الذاتية 

الأرقام الرئي�ضية لبور�ضة الدار البي�ضاء �س.م
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البور�صة ر�صملة 
مباليير الدرهم

املعامالت حجم 
مباليير الدرهم

توزيع حجم املعامالت ح�صب نوع العملية

 %1,4 عروض عمومية
      %0,9 الزيادات في رأسمال
      %2,6 اإلدراجات

%0,4 التحويالت تقدمات السندات 5%

سوق الكتل

27,6%
السوق املركزي 

62,1%

توزيع حجم املعامالت ح�صب العائدات
 %11 السندات األسهم 89%

الأرقام الرئي�ضية ل�ضوق البور�ضة 
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والصناعة  للتجارة  املغربي  البنك  برنامج شراء استردادي من طرف  • وضع 
)BCI(. يقدر العدد األقصى لألسهم الواجب شراؤها ب 132.788، أي 1 % من 

رأس املال. املبلغ األقصى املستثمر: 136,7 مليون درهم.
يستهدف لالستثمار،  الوطنية  الشركة  به  بادرت  للبيع  عمومي  عرض   • 

229 291 6 سهما من أسهم لوسيور كريسطال )LES(، بثمن قدره 93 درهما 
للسهم الواحد )85 درهما بالنسبة ألجراء املقاولة(، مما ميثل 22,77 % من رأس 

املال. املبلغ اإلجمالي للعملية: 585 مليون درهم.  
 )AMFP( • تنظيم بشراكة مع اجلمعية املغربية ملهنيي املالية التشاركية 
واملتوسطة/الصناعات  الصغرى  املقاوالت  "متويل  عنوان:  حتت  عمل  لورشة 

الصغرى واملتوسطة بواسطة وسائل مطابقة للشريعة".
امليزات  على  وكذا  املالية،  الوسائل  على خصوصيات  احلدث  هذا  لقد شدد 
التي متيز املنتوجات املالية املسماة الكالسيكية، خاصة بالنسبة للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة/الصناعات الصغرى واملتوسطة. 
• زيادة رأسمال شركة براسري املغرب )SBM( بنسبة 0,16 % عن طريق تقدمة 
عينية، في إطار اندماج-استيعاب شركة برانوما. يصل عدد األسهم الصادرة 
إلى 452 4 بثمن 024 2 درهما للسهم الواحد. مبلغ العملية: 9 ماليني درهم. 
• التوقيع على بروتوكول اتفاق مع بورصة تونس، خالل الزيارة الرسمية جلاللة 
امللك محمد السادس إلى تونس. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز روابط التعاون 
بني البورصتني حول أربعة محاور رئيسة: تبادل املعلومات والتجارب؛ التكوين 

واملساعدة التقنية؛ إنعاش ثقافة البورصة وتنمية التسعيرات املزدوجة. 

انعقد  الذي  املغاربة  املقاولني  الثالثة من منتدى  النسخة  املشاركة في   •
مبراكش يومي 17 و18 فبراير 2014. تهدف هذه املشاركة إلى تقريب بورصة 

الدار البيضاء من مقاوالت املغرب العربي.
• تنظيم تكوين حول مفاهيم البورصة لفائدة مستخدمي املركز اجلهوي 
لالستثمار مبراكش. ويندرج هذا احلدث في إطار شراكة بورصة الدار البيضاء 
مع املراكز اجلهوية لالستثمار باملغرب التي تهدف إلى ربط عالقة قرب مع 

مستثمري ومقاوالت املغرب.   

• تنظيم حفلة لتسليم اجلوائز إلى الفائزين بالدوري بني املدارس واجلامعات 
"أبطال البورصة".

• زيارة وتكوين مجموعة تالميذ املدرسة االبتدائية تورية الشاوي لالستفادة 
من تكوين مدرسة البورصة ومن زيارة للمقاولة في إطار الشراكة بني بورصة 
لفائدة  املنجزة  املواطنة  لألعمال  مواصلة  اجلسر،  وجمعية  البيضاء  الدار 

مدرسة تورية الشاوي.  
• إصدار الشركة العامة العقارية )CGI( القتراض سندي. مبلغ العملية: 1,5 

مليار درهم. 
• زيارة السيدة فيونا وولف، لورد-عمدة مدينة لندن خالل سنة 2013-2014، 
في إطار زيارتها الرسمية إلى املغرب. نظمت بورصة الدار البيضاء املراسيم 

التقليدية "لدق اجلرس" على شرفها. 
• وقعت بورصة الدار البيضاء ومجموعة لندن لألوراق املالية بتاريخ 17 يونيو 
2014، بحضور جاللة امللك محمد السادس، على اتفاق شراكة استراتيجي 
يهم ستة محاور تنموية. تترجم هذه الشراكة االستراتيجية إرادة السوقني 

لتعزيز اجلاذبية الدولية للمغرب الذي يتموقع كمركز مالي جهوي.  
مجلس  رئيسة  نينغ،  زهانغ  السيدة  برئاسة  شانغاي  بورصة  لوفد  زيارة   •

املراقبة. متيزت هذه الزيارة بتنظيم املراسيم الرمزية "لدق اجلرس". 

• عرض عمومي للشراء اإللزامي يستهدف أسهم كوزومار)CSR(، بادر به 
املغربي  الصندوق  املغرب،  التأمني  أكسا  هولدينغ،  شوكر  ويلمار  من  كل 
للتأمني،  املغربية  الفالحية  التعاضدية  للتأمني،  سعادة  سنيا  للتقاعد، 
أسيت  للتأمني  الوطنية  امللكية  التقاعد،  رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام 
متثل  سهما   1  546  082 العرض  استهدف  لقد  الوفاء.  وتأمني  ماناجمنت 

36,89 % من رأس املال. حدد ثمن السهم الواحد في مبلغ 1900 درهم.   
ملستثمرين  مخصص  تابع  سندي  القتراض   )AXC( كريدي  أكسا  إصدار   •
اثنني مؤهلني، وهما تأمني أكسا املغرب والصندوق املهني املغربي للتقاعد 

اإلدخار. مبلغ العملية : 60 مليون درهم.
• إصدار شركة جيت ألو )JALU( القتراض سندي عادي. مبلغ العملية: 300 

مليون درهم.  
• تنظيم مراسيم "دق اجلرس" التي ترمز الفتتاح واختتام جلسات التداول 
واإلعدادية  االبتدائية  املدارس  تالميذ  من  مجموعة  لفائدة  البورصة،  في 
الذين استفادوا من زيارة ملقر بورصة الدار البيضاء. وقد وقع هذا احلدث على 
لفائدة  املالية  التربية  "أسبوع  في  البيضاء  الدار  بورصة  هامش مشاركة 
.)FMEF( األطفال والشباب"، الذي نظمته املؤسسة املغربية للتربية املالية

• تنظيم ورشة عمل مناقشة حتت عنوان: "سوق العمل املغربي: التموقع 
والتحليل". حيث كان هذا احلدث مناسبة لتقدمي نتائج دراسة أجنزها مكتب 

سيجيفيك لالستشارة برعاية بورصة الدار البيضاء.   
• زيادة رأسمال شركة أليانس للتنمية العقارية )ADI( بنسبة 2,96 %، عن 
طريق االكتتاب نضا دون حق تفضيلي مخصص "للشركة املالية الدولية" 
للسهم  درهما   556 بثمن   373 552 ب  الصادرة  األسهم  يقدر عدد   .)SFI(

الواحد. مبلغ العملية: 207,7 ماليني درهم. 
الضحى  لإلنعاش مجموع  دجى  من طرف  استردادي  برنامج شراء  وضع   •
)ADH(، يهم عددا أقصى من األسهم الواجب شراؤها قدره 571 225 3، أي 

%1 من رأس املال.  املبلغ األقصى املستثمر: 258 مليون درهم.

اتفاقية  للتوقيع على  تبعا  املنقولة  للقيم  اجلهوية  البورصة  لوفد  زيارة   •
شراكة مع بورصة الدار البيضاء، وذلك بهدف تعزيز التعاون بني البورصتني.  
• انطالق الدورة السنوية للورشات بتنظيم ورشة حتت عنوان "املسؤولية 
وذلك  تقدمات؟،  وأية  ترابط  أي  املالي"،  والتواصل  للشركات  االجتماعية 

بالشراكة مع كابيطالكوم وشركائها في احلكامة.
لقد كانت هذه التظاهرة مناسبة لتسليط الضوء على العالقة بني تواصل 

مالي فعال وأسس املسؤولية االجتماعية للمقاولة.  

يناير

مايو

يونيو 

فرباير

مار�س

2014 بالأرقام و احلقائق   

• تنظيم ورشة عمل حتت عنوان: "ممارسات جلنة االفتحاص الداخلي ومهمة 
املغربي  املعهد  مع  بالشراكة  وذلك  النهائي"،  املردود  الداخلي:  االفتحاص 
للمدراء ومكتب إرنست ويونغ. حيث ركز هذا احلدث على دور جلان االفتحاص، 

خاصة داخل املقاوالت املسعرة.
• مشاركة بورصة الدار البيضاء في النسخة التاسعة من املعرض الدولي 
2014 مبكناس.  3 مايو  24 أبريل إلى  )SIAM( الذي مت تنظيمه من  للفالحة 
بها  االتصال  مت  التي  القطاع  مقاوالت  تعريف  من  احلدث  هذا  مكن  وقد 

باحللول التمويلية التي يقدمها لها سوق البورصة.  
• وضع برنامج شراء استردادي من طرف اتصاالت املغرب )IAM(. يقدر العدد 
األقصى لألسهم الواجب شراؤها ب 000 500 1، أي 0,17 % من رأس املال. 

املبلغ األقصى املستثمر: 202,5 مليون درهم.  

خاصة  محاكاة  لعبة  وهو  املدارس،  بني  البورصة"  "بطولة  دوري  انطالق   •
درهم.  مليون  بقيمة  أسهم  محفظة  تدبير  تهم  البيضاء  الدار  ببورصة 
وقد استمرت هذه اللعبة ما بني 15 أبريل و12 مايو 2014 وعرفت املشاركة 

الفعلية ل 712 طالبا و90 مؤسسة مغربية للتعليم العالي. 

 اأبريل
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مبلغ  سندي.  القتراض   )ADH( الضحى  مجموعة  لإلنعاش  دجى  إصدار   •
العملية: مليارا درهم. 

• املشاركة في معرض "ج إكسبو" الذي مت تنظيمه ما بني 05 و10 غشت 
القرب للمقاولة مع مختلف  2014. تندرج هذه املشاركة في إطار أعمال 
املستثمرين احملتملني، خاصة املغاربة املقيمني باخلارج. وقد نظمت بورصة 
سوق  وتنظيم  "بنية  عنوان  حتت  مؤمترا  احلدث  هذا  خالل  البيضاء  الدار 

البورصة املغربي". 
90 طفال ومراهقا  البيضاء قصد اإلخبار جملموعة من  الدار  زيارة لبورصة   •
من بني أطفال املغاربة املقيمني باخلارج. مت تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع 
اخملصصة  والتربوية  الثقافية  األنشطة  إطار  في  الثاني  احلسن  مؤسسة 

ألطفال املغاربة املقيمني باخلارج.   
طريق  عن   ،)BCI( والصناعة  للتجارة  املغربي  البنك  رأسمال  في  الزيادة   •
تقدمة عينية، في إطار اندماج-استيعاب "البنك املغربي للتجارة والصناعة 
قرض االستهالك". يصل عدد األسهم الصادرة إلى 443 بثمن 784 درهما 

للسهم الواحد. مبلغ العملية: 312 347 درهما. 

• الزيادة بنسبة 1,71 % من رأسمال الشركة املنجمية تويسيت )CMT(، عن 
طريق حتويل األسهم إلى سندات. يصل عدد األسهم الصادرة إلى 748 28 
سهما بثمن 250 1 درهما للسهم الواحد. مبلغ العملية: 35,9 مليون درهم. 
الدار  بورصة  خدمات  جلودة   2008 نسخة   -  9001 اإليزو  شهادة  جتديد   •
بورصة  ملهمة  األساسية  الثالثة  املكونات  الشهادة  هذه  تغطي  البيضاء. 

الدار البيضاء: سير سوق البورصة املغربي وتنميته وإنعاشه. 
• إطالق التطبيق املتنقل لبورصة الدار البيضاء، الذي يسمح بولوج معطيات 
البورصة واملعطيات املالية للشركات املسعرة بسرعة وسهولة. إنه مجاني 

وقابل للتحميل على األيباد واآليفون والهواتف الذكية ولوحات أنرويد. 
• وضع برنامج شراء استردادي من طرف شركة اطالنطا )ATL(، يهم عددا 
أقصى من األسهم الواجب شراؤها قدره 521 009 3، أي %5 من رأس املال. 

املبلغ األقصى املستثمر: 270,8 مليون درهم. 
• إصدار ريسما )RIS( القتراض سندي قابل للتسديد في شكل أسهم. مبلغ 

العملية: 636,7 مليون درهم.  

• الزيادة بنسبة 3 % من رأسمال مصرف املغرب )CDM(، عن طريق 
لألسهم  األقصى  العدد  يصل  األسهم.  إلى  الربيحات  حتويل 
الصادرة إلى 814 452 سهما بثمن 525 درهما للسهم الواحد. 

يقدر مبلغ العملية ب 237,7 مليون درهم.
• عرض عمومي للسحب، بادرت به شركة أفريك لوفاج بغرض 
األسهم  عدد  يصل   .)MED( ميدياكو  شركة  على  التشطيب 
التي يستهدفها العرض إلى 188 99 )الذي ميثل نسبة 23,13 % 
من رأس املال( و24 حق تخويل. مت حتديد ثمن السهم وثمن احلق 
ب 32 و24 درهما على التوالي. يصبح التشطيب على القيمة 

ساريا في 06 فبراير 2015.   

 )AMIC( التنظيم، بالشراكة مع اجلمعية املغربية للمستثمرين في رأس املال •
لورشة عمل-مناقشة حتت عنوان "متويل املقاوالت: من رأسمال االستثمار إلى 
البورصة". كانت هذه التظاهرة تهدف إلى خلق نقاش حول متويل املقاوالت 

عبر رأسمال االستثمار والبورصة.
• الزيادة بنسبة 0,73 % من رأسمال شركة كولورادو )COL( عن طريق االكتتاب 
 نضا دون حق األفضلية، مخصصة لألجراء. يصل عدد األسهم الصادرة إلى
156 66 سهما بثمن 58 درهما للسهم الواحد. مبلغ العملية: 3,8 ماليني درهم.

• تنظيم ورش عمل-مناقشة حتت عنوان "سلف سندات: اجلوانب العملياتية" 
طرف  من  الدراسة  هذه  أجنزت  لالستشارة.  سيجيفيك  مع  بالشراكة 

سيجيفيك لالستشارة برعاية بورصة الدار البيضاء. 
• إصدار البيل في )LBV( القتراض سندي عادي. مبلغ العملية: 1,5 مليار درهم.  
• احلصول على شهادة اإليزو 001 27 لتأمني األنظمة املعلوماتية. بورصة الدار 
البيضاء هي أول بورصة في إفريقيا ومن بني األوائل في العالم التي تشهد 

.)SMSI( على نظام إدارة أمن معلوماتها
• احتضان النسخة السابعة لدوري التدبير، الذي نظمه اجمللس اجلهوي لهيأة 
املشاركة  التجارة  مدارس  واجهت  حيث  البيضاء.  بالدار  احملاسبني  اخلبراء 
كفاءاتها في تدبير املقاوالت االفتراضية التي تنشط في محيط تنافسي. 

يندرج هذا العمل في إطار أعمال التربية املالية.

• املشاركة في الوفد املغربي خالل الزيارة الرسمية إلى لندن. كما شاركت 
اململكة  في  املغرب  سفارة  نظمته  الذي  املؤمتر  في  البيضاء  الدار  بورصة 
املتحدة بالشراكة مع اجمللس املغربي البريطاني لألعمال، وذلك حتت عنوان: 
التسعير  افتتاح جلسة  وكذا في حفل  بإفريقيا"،  لألعمال  بوابة  "املغرب 
مع  اتفاق  على  ماروكلير  وقعت  الزيارة،  هذه  هامش  على  لندن.  لبورصة 

مجموعة لندن لألوراق املالية لوضع "تعريف الكيان القانوني" باملغرب. 
التجارة  فيدرالية  التي نظمتها  املدراء" بطنجة،  املشاركة في "مراسي   •
الوكالة  مع  بالشراكة  املغرب،  ملقاوالت  العام  لالحتاد  التابعة  واخلدمات 
املركزي  الضمان  واملتوسطة وصندوق  الصغرى  املقاوالت  الوطنية إلنعاش 
على  برنامج  إطار  في  العمل  هذا  يندرج  للتحسني.  املغربية  واملبادرة 

الشركات القابلة للتسعير.  

• إصدار التجاري وفابنك )ATW( القتراض سندي ثانوي. مبلغ العملية: 1,2 
مليار درهم.

املطابقة  املالية  األسواق  "تسويق  عنوان:  حتت  عمل  ورشة  تنظيم   •
للشريعة" من طرف اجلمعية املغربية ملهنيي املالية التشاركية املطابقة 
املهنية  اجلمعية  البيضاء،  الدار  بورصة  مع  بالشراكة   ،)AMFP( للشريعة 
لشركات البورصة )APSB( وإسفني. حيث وقعت كل من اجلمعية املغربية 
املهنية لشركات  واجلمعية  للشريعة  املطابقة  التشاركية  املالية  ملهنيي 

البورصة على اتفاقية شراكة خالل هذا احلدث. 
أعمال  إطار  في  واملتوسطة"  الصغرى  املقاولة  "منتدى  في  املشاركة   •
على  التنقيب  وبرنامج  املغربية  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  مع  القرب 

املقاوالت القابلة للتسعير. 
وضع  خالل  من  لالستثمار  اجلهوية  املراكز  مع  الشراكة  أعمال  مواصلة   •
حيث  الشرقية.  باجلهة  لالستثمار  اجلهوي  املركز  في  البورصة"  "شاشة 
الشركات  وأخبار  البورصة،  ومعلومات  معطيات  األخيرة  هذه  تعرض 
املسعرة في بورصة الدار البيضاء وشركات اجلهة بفضل حل عرض دينامي. 
من   20% بنسبة  الزيادة  طريق  عن   )RDS( السعادة  دار  إقامات  إدراج   •
رأسمالها، أي بإصدار 770 241 5 سهما جديدا بثمن 215 درهما للسهم 

الواحد. مبلغ العملية: 1,1 مليار درهم. 
مبلغ  ثانوي.  سندي  القتراض   )CIH( والسياحي  العقاري  القرض  إصدار   •

العملية: مليار درهم. 

التموقع  األسعار:  "سوق  عنوان:  حتت  عمل-مناقشة  ورش  تنظيم   •
والتحليل". لقد سمح هذا احلدث بعرض نتائج الدراسة التي أجنزها مكتب 

سيجيفيك لالستشارة برعاية بورصة الدار البيضاء.
والتدبير  للتجارة  الوطنية  املدرسة  مع  بالشراكة  سوق،  قاعة  إنشاء   •
بالقنيطرة، لفائدة طلبة املدرسة. يندرج هذا العمل في إطار شراكة بورصة 

الدار البيضاء مع املدارس واجلامعات املغربية للنهوظ بالتربية املالية. 

يوليوز

غ�صت

�صتنرب

اأكتوبر

نونرب 

دجنرب 



اإجنازاتنا  

املعلوماتية  الأنظمة  تاأمني 
مثلتها اأ و

 27  001 اإليزو  شهادة  على  البيضاء  الدار  بورصة  حصلت 
تتويجا  الشهادة  هذه  وتعتبر  املعلوماتي.  نظامها  لتأمني 
 )SMSI( معلوماتها  أمن  إدارة  نظام  حكامة  تعزيز  ملسعى 

وجدواه وأداءاته.

إن املعيار إزو 27001 يحدد املتطلبات الالزمة لوضع نظام إدارة 
أمن املعلومات الذي يسمح بتحديد إجراءات السالمة الواجب 
للمقاولة  احلساسة  املمتلكات  حماية  لضمان  تطبيقها 
في مدار محدد. كما أنه يسمح لبورصة الدار البيضاء بأن 
تساير أفضل املعايير الدولية وأن تتميز على الصعيد الدولي 
واجلهوي كأول بورصة إفريقية وإحدى أول البورصات العاملية 

 .)SMSI( التي تشهد على نظام إدارة أمن معلوماتها

مت  فقد  الواقع  في  أخرى.  إجناز مشاريع  مت  ذلك،  مع  باملوازاة 
يتعلق  األحداث(.  وإدارة  املعلومات  )أمن   SIEM حل  تفعيل 
التحتية  للبنية  أفضل  برؤية  خاصة  يسمح  بحل  األمر 
املرتبطة  األحداث  بني  الفصل  املعلومات،  لتكنولوجيا 
بالنشاط العادي من تلك التي تعتبر غير طبيعية أو خبيثة 
 SIEM احلل  ويعتبر  للحادث.  األمنية  االستجابة  وحتسني 

كذلك متطلبا من متطلبات اإليزو 001 27.    

"اجليل اجلديد" من م�ضاريع اإ�ضالح 
نظام التداول والت�ضعري واملراقبة

   
في إطار الشراكة االستراتيجية والتكنولوجية املبرمة مع 
مجموعة لندن لألوراق املالية في شهر يونيو 2014، قامت 
بورصة الدار البيضاء بشراء حلني جد ناجعني لدى ميلينيوم 
لندن  جملموعة   100% بنسبة  تابعة  شركة  سوفتوير،   IT

لألوراق املالية: 

التبادل: يشتمل على نظام تسعير متعدد  • حل ميلينومي 
األصول وكذا أداة تداول.

بحل  السوق  بتجهيز  تسمح  أداة  املراقبة:  ميلينومي  حل   •
مراقبة في وقت حقيقي خاضع للمعايير الدولية. 

إن تفعيل هذه احللول سيتم خالل مدة 18 شهرا على األقل.    

متيزت سنة 2014 بالتوقيع مع مجموعة لندن لألوراق املالية على شراكة إستراتيجية 
تهدف إلى تعزيز اجلاذبية الدولية للمغرب كمركز مالي جهوي.

بإعمال  البيضاء  الدار  بورصة  قامت  للسوق،  املستقبلية  التغيرات  مع  تتماشى  ولكي 
مخطط أعمال متعددة احملاور. حيث يتمحور هذا األخير حول حتسني تدبير جدول التسعير، 
وتأمني األنظمة املعلوماتية، وإنعاش السوق، وتعزيز التربية املالية وزيادة األعمال املسؤولة 

اجتماعيا. 
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حت�ضني تدبري  ن�ضرة 
الت�ضعري     

 45-12 رقم  اجلديد  القانون  لتبني  تبعا 
املتعلق بسلف السندات، فإن بورصة الدار 
البيضاء طورت نظام معلوماتها للسماح 
عمليات  بتسجيل  البورصة  لشركات 
سلف السندات التي يفسخها الطرفان، 

عبر التطبيق الكائن املغير توطينه.

في نفس هذا اإلطار، قامت بورصة الدار 
البيضاء بتعديل نظامها العام مع إدراج 
مقتضيات تنظم سلف السندات فيه.

اإلطار  إصالح  إطار  وفي  ذلك  عن  فضال 
تخضع  الذي  والتنظيمي  القانوني 
هيكلة  أجل  من  القيم،  بورصة  له 
وإدراج وظائف  أفضل  النصوص بشكل 
بورصة صاغت  اجلديد،  التسعير   نظام 

القانون  تعديل  مقترح  البيضاء  الدار 
املتعلق بالبورصة. 

بورصة منح  إلى  املقترح  هذا   ويهدف 
في  أكثر  وحرية  مرونة  البيضاء  الدار 
وسيشتمل  السوق.  تطور  مواكبة 
ما  بني  من  اجلديد  العام  النظام 

سيشتمل عليه: 

اخملصصة  واملقصورات  األسواق  حتديد   •
إمكانية  مع  املالية  األدوات  في  للتداول 
املقاوالت  مع  مكيف  سوق  حتديد 

الصغرى واملتوسطة؛ 

• شروط وكيفيات القبول لتداول األدوات 
املالية. 

التحسني  إطار  وفي  ذلك،  مع  باملوازاة 
املستمر للخدمات التي تقدمها بورصة 
الدار البيضاء،  مت إجراء تغييرات هيكلية 
للمعلومات  أفضل  توافر  لضمان 
لفائدة املتدخلني في السوق مبا في ذلك 

اإلشعارات واإلعالنات.

تعزيز املراقبة 
الداخلية وتدبري 

املخاطر           
في إطار تعزيز تدبير اخملاطر جلأت بورصة 
الدار البيضاء إلى مشروع سبايدر )بنية 

توجيه اخملاطر(.

يتجلى هذا املشروع في وضع خرائطية 
املهن  سياقات  مع  تتماشى  اخملاطر، 
والدعم، ونظام تدبير إجمالي للمخاطر 
مع مخطط حتسني مستمر ومتواصل. 
ضمان  هو  املشروع  هذا  من  الهدف 

حتقيق األهداف العملياتية للمقاولة. 

حتيني  ورشات  إجناز  مت  أخرى،  جهة  من 
خرائطية اخملاطر. سيسمح ذلك خاصة 
التي  أو  حديثا  الواقعة  اخملاطر  بتحديد 
لم يتم اتخاذها بعني االعتبار عند وضع 
تقييم  وبإعادة  السابقة،  اخلرائطية 
وبوضع  السياق  مسؤولي  مع  اخملاطر 

بالنسبة   2015 سنة  عمل  مخطط 
للمخاطر املهمة.  

اإٍر�ضاء �ضيا�ضة اجلودة       
حصلت بورصة الدار البيضاء على جتديد 
شهادة اإليزو 9001 – نسخة سنة 2008 

بالنسبة جلودة خدماتها.

اجلودة  مسعى  ثمرة  هو  التجديد  وهذا 
 2010 سنة  املقاولة  فيه  شرعت  الذي 
لتقدمي خدمة أفضل لزبائنها وشركائها. 
الثالثة  املكونات  الشهادة  هذه  تغطي 
األساسية ملهمة بورصة الدار البيضاء: 
وتنميته  املغربي  البورصة  سوق  سير 

وإنعاشه.   

بورصة  وقعت   ،2014 يونيو  شهر  في 
الدار البيضاء ومجموعة لندن لألوراق 
املالية، حتت رئاسة جاللة امللك محمد 
السادس، على ثالث اتفاقيات شراكة 
املغرب  إلى متوقع  إستراتيجية تهدف 

كمركز مالي جهوي.

تهم هته االتفاقيات اجلوانب التالية:  

• اجلانب التكنولوجي، من خالل شراء 
مليلينيوم التسعير  نظام   واستعمال 

IT )شركة تابعة بنسبة %100 جملموعة 
لندن لألوراق املالية(،

اجلانب متويلي عن طريق خلق سوق   •
الصغرى  للمقاوالت  مخصص 
لنموذج  طبقا  املغربية  واملتوسطة 
تيسير  مع  االستثمار،  سوق  بديل 

توسعها كذلك،

طريق  عن  واألسواق،  املنتوجات   •
ومنتوجات  مشتقات  سوق  إقامة 
مالية جديدة، مع االستفادة من خبرة 
مجموعة لندن لألوراق املالية في هذا 

اجملال، 

للسوق مكيفة  بنية حتتية  وضع  و   •
مع تطور السوق املالي املغربي.   

ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع جمموعة لندن لالأوراق املالية: 



اإجنازاتنا

م�ضاعفة اأعمال 
اإنعا�س ال�ضوق       

الدار  بورصة  قامت   ،2014 سنة  خالل 
سوق  إلنعاش  أعمال  بعدة  البيضاء 

وثقافة البورصة لدى مختلف أهدافها. 

الدار  بورصة  أجنزت  السياق،  هذا  في 
البيضاء برنامج تنقيب دقيق يهدف إلى 
التعريف مبزايا اإلدراج في البورصة لفائدة 
لتمويل  األموال  عن  الباحثة  املقاوالت 
تنميتها. كما أنه استهدف حتقيق القرب 

مع املقاوالت املغربية القابلة للتسعير. 

لهذه الغاية، تبنت بورصة الدار البيضاء 
وهي:  مستهدفة  مقاربات  خمس 
املقاوالت؛  مبسيري  املباشر  االتصال 
من  للتسعير  القابلة  املقاوالت  مواكبة 
وورشات  تكوينية  دورات  تنظيم  خالل 
املعارض  في  املشاركة  محددة؛  عمل 
 SIAM اخملتلفة )املعرض الدولي للفالحة
واملتوسطة(؛  الصغرى  املقاولة  ومنتدى 
التنظيم املشترك لتظاهرات مع االحتاد 
بورصة  شريك  املغرب،  ملقاوالت  العام 
وجبات  املدراء،  مراسي   ( البيضاء،  الدار 
فطور لفائدة املقاوالت القابلة للتسعير 
واملشاركة  املغرب(  جهات  مختلف  في 
املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد  أحداث  في 
مناقشة  العربي،  املغرب  احتاد  )منتدى 
للتجارة  الفرنسية  الغرفة  نظمتها 

والصناعة باملغرب(. 

أي ما مجموعه مائة مقاولة مت استطالع 
رأيها طيلة السنة.  

فضال عن ذلك، أجنزت بورصة الدار البيضاء 
أعمال تواصل واسعة النطاق مخصصة 

ألهداف مختلفة.  

الدار  بورصة  حققت  اإلطار  هذا  ففي 
البيضاء حضورا إعالميا عبر عدة أحداث 
اإلذاعي  البرنامج  رعاية  جتديد  مثل 
على  يذاع  الذي  البورصة"،  "مواعيد 
موجات راديو أصوات. يتعلق األمر ببرنامج 
تربوي وإخباري يهدف إلى تعميم ثقافة 

البورصة لدى حضور أوسع مستهدف. 

مع  البيضاء  الدار  بورصة  حتالفت  كما 
 500 تصنف  التي   "les 500" مجلة 
مقاولة األكثر أهمية في املغرب. وقد تبلور 
احلصري  الدمج  في  خاصة  العمل  هذا 
البيضاء"في  الدار  "بورصة  لُِلويْحة 
الشواهد املوجهة إلى أفضل إدارات 500 
خالل  منظورية  وكذا  املصنفة،  مقاولة 

حدث إطالق اجمللة. 
 

وإلنعاش سوق البورصة لدى املستثمرين 
بوضع  البيضاء  الدار  بورصة  قامت 
التطبيق املتنقل "بورصة الدار البيضاء"، 
الذي بلغ عدد مستعمليه ما يقارب 7000 

في نهاية سنة 2014. 

موضوع  احملمول  التطبيق  هذا  كان  وقد 
عليها  أطلق  واسعة،  تواصلية  حملة 
وفي كل  "البورصة في كل مكان  اسم 
وقت !". وتتجلى هذه احلملة في مختلف 
قنوات التواصل )البريد اإللكتروني، اإلدارة 
واملكتوبة  الرقمية  الصحافة  اجلماعية، 

.)...

وعلى الصعيد الدولي، عززت بورصة الدار 
البيضاء منظوريتها على شاشات مزودي 
البيانات الدوليني. حيث صارت حاضرة في 
أكثر من 35 بلدا وأكثر من 400 مؤسسة 

مالية تلج بياناتها ومعلوماتها.  

بورصة  الوطني، أصبحت  الصعيد  على 
سنة  نهاية  في  تتوفر  البيضاء  الدار 
40 شاشة لعرض معطيات  2014 على 
السوق داخل محالت عدة شركاء )االحتاد 
اجلهوية  املراكز  املغرب،  ملقاوالت  العام 
فاعلي  اخلاصة،  األبناك  لالستثمار، 

السوق، ...(.   
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البيضاء  الدار  بورصة  أعملت  لقد 
وبذلك  السوق.  إلنعاش  أخرى  وسائل 
مت جتديد دورة ورشات العمل السنوية. 
في نهاية سنة 2014، نظمت بورصة 
بالشراكة  أو  لوحدها  البيضاء  الدار 
عمل  ورشات   8 أخرى  مؤسسات  مع 
)املسؤولية  مختلفة  مواضيع  حول 
والتواصل  للمقاوالت  االجتماعية 
املالية  االستثمار،  رأسمال  املالي، 

التشاركية ...(. 

تنظيم  مت  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تقدمي  بغرض  عمل  ورشات  ثالث 
مكتب  أجنزها  التي  الدراسات  نتائج 
برعاية  لالستشارة  سجيفيك 
هذه  وتهم  البيضاء.  الدار  بورصة 
التموقع  األسهم:  "سوق  الدراسات: 
التموقع  األسعار:  "سوق  والتحليل"؛ 
والتحليل" و"سلف السندات: اجلوانب 

العملياتية". 

مت تنظيم أعمال ترويجية أخرى سنة 
املدرسة  معرض  رعاية  مثل   ،2014
احملمدية للمهندسني و"مؤمتر األسهم 
الشخصانية" الذي نظمته اجملموعة 

املالية للدار البيضاء.

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

الدولية 
  

خالل  البيضاء  الدار  بورصة  واصلت 
سنة 2014 انفتاحها على اجملتمع املالي 
الدولي من أجل تشجيع تبادل التجارب 

مع أسواق بورصة أخرى.

لألسواق  وفود  عدة  زارت  فقد  وعليه 
الدولية بورصة الدار البيضاء، منها على 
 )SSE( سبيل املثال، وفد بورصة شانغاي
والسيدة فيونا وولف لورد-عمدة مدينة 
مصحوبة  كانت  األخيرة  هذه  لندن. 
جاللة  سفيرة  جمالة،  لال  بالشريفة 
امللك محمد السادس باململكة املتحدة، 
في املتحدة  اململكة  سفير   وسعادة 

املغرب، السيد كاليف ألدرتون وعدة 

السوق  في  املالي  القطاع  في  فاعلني 
املغربي.  

وقد مت تنظيم مراسم "دق اجلرس" التي 
لتمييز  التسعير  جلسة  افتتاح  تعلن 

كل زيارة.

الدار  بورصة  عقدت  ذلك،  مع  باملوازاة 
بورصة  مع  اتفاق  بروتوكول  البيضاء 
تونس العاصمة. يهم هذا االتفاق أربعة 
املعلومات  تبادل  وهي:  رئيسة  محاور 
والتجارب؛ التكوين واملساعدة التقنية؛ 

وتطوير  البورصة  ثقافة  إنعاش 
التسعيرات املزدوجة.  

من جهتها قامت بورصة الدار البيضاء 
مثل  شريكة،  دولية  لبورصات  بزيارات 
بورصة جوهانسبرج وبورصة إسطنبول. 
الزيارات هي  الغاية من هذه  كانت  وقد 

تعزيز تبادل املعلومات والتجارب.  

و�ضائل اأخرى لإنعا�س 
ال�ضوق



موا�ضلة اأعمال 
الرتبية املالية  

 
بورصة  انخرطت  سنوات،  بضعة  منذ 
مسار  في  كبير  بشكل  البيضاء  الدار 
التربية املالية. وفي سنة 2014، حافظت 
املقاولة على انخراطها. وبالتالي كونت 
6 شخصا خالل   730 البورصة  مدرسة 
أي   ،2013 سنة   3150 مقابل  السنة، 
بزيادة قدرها %114. ويفسر هذا التقدم 
اجلامعات  مع  الشراكات  بتعدد  خاصة 

واملدارس العمومية واخلاصة.
وقد همت التكوينات مواضيع مختلفة 
اجملموعات  حاجيات  حسب  مكيفة 
متويل  البورصة،  مبادئ  )تلقني  املكونة 

املقاولة، املالية لفائدة الشباب ...(.     

توفرها  التي  التكوينات  عن  فضال 
الدار  بورصة  فإن  البورصة،  مدرسة 
لها  أحداث  عدة  في  شاركت  البيضاء 
مثل  املغرب،  في  املالية  بالتربية  عالقة 
النسخة الثالثة "ألسبوع املالية لفائدة 
احلدث  هذا  وخالل  والشباب".  األطفال 
املؤسسة  من  مببادرة  تنظيمه  مت  الذي 
 )FMEF( املالية  للتربية  املغربية 
أكثر  البيضاء  الدار  بورصة  استقبلت 
من 400 تلميذ وطالب من 22 مؤسسة 

مدرسية. 

وفي نفس هدف التعميم نظمت بورصة 
للعبة  جديدة  نسخة  البيضاء  الدار 
محاكاة تدبير محفظة أسهم: "أبطال 
واملدارس  اجلامعات  لفائدة  البورصة" 
الكبرى التي عرفت مشاركة 712 طالبا.  

اللعبة،  أثارته  الذي  الشغف  وبعد 
 )BAD( للتنمية  اإلفريقي  البنك  ألح 
املالية  البيضاء  الدار  مدينة  وسلطة 
الدار  بورصة  )CFCA( في طلبهما على 
البيضاء، بالتعاون مع البورصة اجلهوية 
للقيم املنقولة )BRVM(، وذلك لتنظيم 
النسخة اجلهوية للعبة. حيث شاركت 
ومن  املغرب  من  وجامعة  مدرسة   11
االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 
 15 من  نظمت  التي  املنافسة  هذه  في 

أبريل إلى 12 مايو 2014.    

موا�ضلة تنمية راأ�س 
املال الب�ضري للمقاولة   

املال  رأس  البيضاء  الدار  بورصة  تضع 
إستراتيجيتها  صلب  في  البشري 
عدة  إجناز  مت  السياق  هذا  في  التنموية. 
أعمال سنة 2014. حيث مت وضع مخطط 
املستخدمني.  مجموع  لفائدة  تكوين 
الكفاءات  تعزيز  حول  يتمحور  وهو 
في  مت  وقد  اللغوية.  والكفاءات  املهنية 
خالل  تكوينيا  يوما   445 إجناز  اجملموع 
مستخدمي  من   60% لفائدة  السنة 

بورصة الدار البيضاء. 

الدار  بورصة  واصلت   ،2014 سنة  خالل 
من  التشغيلية  سياستها  البيضاء 
التخصصات،  مختلف  تشغيل  خالل 
فعال  بشكل  املساهمة  على  القادرة 
وبالتالي  املقاولة.  مشاريع  تفعيل  في 
في  مستخدمني  خمس  تشغيل  مت 
مختلف املصالح واإلدارات. كما مت تيسير 
الترقية الداخلية وانتقال املستخدمني.   

املقاولة  قامت  ذلك  مع  باملوازاة 
نذكر منها حتسني  اجتماعية،   بأعمال 
أحداث  وتنظيم عدة  الطبية  التغطية 
رمضان،  شهر  خالل  جماعي  )فطور 
اإلعانة  تقدمي  املرأة(،  يوم  عاشوراء، 
بالنسبة  احلج  مناسك  لتأدية  املالية 
ألعاب  تنظيم  املستخدمني،  ألحد 

ومسابقات، ... 

تعزيز اأمن املقر 
وامل�ضتخدمني    

كبير  مجهود  ببذل   2014 سنة  متيزت 
والسالمة. في هذا  األمن  على مستوى 
البيضاء  الدار  بورصة  قامت  السياق 
جملموع  بالنسبة  صحية  وقاية  بأعمال 
اللقاح،  الصحية،  احلصيلة  املتعاونني: 

فحص الصدر باألشعة، ...(

كما عرفت السنة رفع مستوى معايير 
األمن داخل املقاولة. فمن بني اإلجراءات 
التي مت اتخاذها في هذا السياق: إضفاء 
التي  املناطق  وحتديد  الرسمي  الطابع 
للمقاولة،  املادي  األمني  املدار  تشكل 
الصحة  للجنة  داخلي  قانون  ووضع 
اإلجراءات  دليل  وحتضير  والسالمة، 
األمنية املادية، التكوين على اإلسعافات 
األولية واستعمال املواد املتنقلة إلطفاء 

احلريق.

التنظيمي  املستوى  على 
 2014 سنة  عرفت  والتشريعي، 
بسلف  املتعلق  القانون  تبني 
التطبيقية  ومراسيمه  السندات، 
جهتها  من  اإلطار.  واالتفاقية 
"ملنشور  اجلديدة  النسخة  فإن 
الذي  املنقولة"  القيم  مجلس 
سارية  أصبحت  املقتضيات  يحدد 

املفعول كذلك. 

املتعلق  القانون  تبني  مت  كما 
بصفقات األدوات املالية ألجل. 

عدة مشاريع  فإن  أخرى،  من جهة 
التحضير،  طور  في  هي  قانون 
املتعلق  القانون  منها  وخاصة 
املتعلق  والقانون  القيم،  ببورصة 
بهيآت التوظيف اجلماعي العقاري 

 .)OPCI(

التطورات التنظيمية 
والت�ضريعية خالل 

ال�ضنة

اإجنازاتنا
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)*(: في سنة 2014، اندمجت جلنتا التكنولوجيا واإلستراتيجية.  

(1) : يرتكز هذا اجلدول على اإلجتماعات موضوع محضر مدون في سجل محاضر 

مجلس اإلدارة وسجل محاضر اللجن التقنية خالل هذه السنة.

201220132014    املؤشرات )1(

مجلس اإلدارة
876عدد االجتماعات 

%82%76%79متوسط نسبة املشاركة 

جلنة االفتحاص
243عدد االجتماعات 

%92%94%88متوسط نسبة املشاركة 

جلنة التعيينات واملكافآت
322عدد االجتماعات 

%75%100%67متوسط نسبة املشاركة 

التكنولوجيا جلنة 
-44عدد االجتماعات 

-%78%75متوسط نسبة املشاركة 

االستراتيجية جلنة 
201عدد االجتماعات 

%60-%80متوسط نسبة املشاركة 

ت�ضكيلة جمل�س الإدارة
وكيفية عمله    

مديرا   12 من  البيضاء  الدار  بورصة  إدارة  مجلس  يتكون 
ومن مندوب احلكومة يعينه الوزير املكلف باملالية. ويتم 
املنبثقة  اللجان  أو  اجمللس  اجتماعات  لكافة  استدعاؤه 

عنه. 

ال  التي  عمله  مدة  ويحدد  رئيسا  اإلدارة  مجلس  ينتخب 
انتدابه كعضو. من جهتهم ميارس  تتجاوز مدة  أن  ميكن 
أعضاؤه مهامهم خالل مدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد.

مهمته  تشتمل  الرئيس.  من  باقتراح  كاتب  تعيني  يتم 
على تنظيم االجتماعات وحترير احملاضر وتسجيلها حسب 

الشروط التي ينص عليها القانون.   

 

 موؤ�ضرات
احلكامة اجليدة

حكامتنا 

للتماشي مع املعايير الدولية، تبنى مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء سنة 2013 قانونا 

داخليا وميثاق املدير.
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يشغل السيد كرمي حجي منصب املدير العام لبورصة الدار البيضاء منذ فاحت أبريل  2009.
السيد سمير حللو هو مندوب احلكومة ، رئيس قسم صفقات رؤوس األموال مبديرية اخلزينة واملالية اخلارجية التابعة لوزارة 

االقتصاد واملالية.   

)1( مت جتديد انتداب مجموع أعضاء مجلس اإلدارة في 05 يونيو 2012.. وحدد أجله في اجلمع العام العادي الذي سيبت في حسابات السنة املالية  2014. 

جمل�س الإدارة )في 31 دجنبر 2014(   
ال�ضغل اأو املن�ضب الرئي�ضيتاريخ التعيني )1(املهمة احلالية ل�ضم العائلي/ال�ضم ال�ضخ�ضي 

الرئيسالسيد عمار إدار

05 يونيو  2012

رئيس مجلس إدارة
بورصة الدار البيضاء

عضوالسيد عبد الصمد عصامي
مدير عام مفوض ص.إ.ت. كابيتال  

)CDG Capital(

عضوالسيد جالل برادي
الرئيس املدير العام

)Attijari Intermédiation( التجاري للوساطة

عضوالسيد انس ميكو
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

  )BMCE Capital Bourse( ب.م.ت.خ. كابيتال البورصة

عضوالسيد محمد عمراني
مدير عام

)BMCI Gestion( ب.م.ت.ص البورصة

عضوالسيد يونس بنجلون
الرئيس املدير العام

)CFG Marchés( األسواق CFG

عضوالسيد ياسني بكباشي
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

)Crédit du Maroc Capital( مصرف املغرب كابيتال

عضوالسيد عمر أمني
مسير ومدير عام

)Valoris Securities( فالوريس سكيورتيز

عضوالسيد محمد بنعبد الرازق
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية املغرب خدمات الوساطة 

)Maroc Services Intermédiation(

عضوالسيد يونس السقاط
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

)Sogecapital Bourse( سوجيكابيتال البورصة

عضوالسيد رشيد أکومي
مسير ومدير عام

)Upline groupe( مجموعة أبالين

عضوالسيد عادل دادي
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

)Wafa Bourse( وفابورس

في 31 دجنبر 2014 بلغ رأسمال شركة بورصة الدار البيضاء ش.م. 800 020 19 درهم. 

ومتتلكه بحصص متساوية 17 شركة بورصة متارس نشاطها في سوق البورصة املغربي.  

مجموع املساهمني



سناء فهمي اجلمعي
مديرة املوارد البشرية والدعم

بدر بنيوسف
مدير تطوير األعمال

أحمد أغـربي
مدير العمليات ڧي األسواق

محمد سعد 
مدير األنظمة املعلوماتية

كرمي حجي
مدير عام

  مديريات املقاولة
)في 30 يونيو 2015(

حكامتنا  
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  الهيكل التنظيمي
)في 30 يونيو 2015(
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ال�ضياق القت�ضادي الدويل )1( 

)1( املصدر: مذكرة الظرفية االقتصادية التي تنشرها مديرية الدراسات والتوقعات املالية – وزارة االقتصاد واملالية / www.finances.gov.ma . فبراير 2014. 

)2( تعتبر البلدان التالية اقتصادات متقدمة: منطقة اليورو، الواليات املتحدة، اململكة املتحدة ، كندا، اليابان، أستراليا، قبرص، الدامنرك، هونغ كونغ، أيسلندا،كوريا اجلنوبية، النرويج، سنغافورة، 

السويد، سويسرا، تايوان، ونيوزيلندا. 

)3( املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.

تطور
الناجت الداخلي اإلجمالي الرسمي

 سنة 2013
الناجت الداخلي اإلجمالي  التقديري

 سنة 2014
الناجت الداخلي اإلجمالي التقديري

سنة 2015

% 2,4+% 1,8+%1.3+االقتصادات املتقدمة )2(

% 1,1+% 1,6+%1.5+اليابان 

% 3,0+% 1,7+%1.9+الواليات املتحدة

اليورو % 1,5+% 1,1+%0.4-منطقة 

% 1,4+% 0,7+%0.3+فرنسا 

% 1,7+% 1,9+%0.5+أملانيا

% 1,6+% 1,2+%1.2-إسبانيا 

% 6,7+% 6,4+%6.6+بلدان آسيا النامية

% 6,4+% 5,4+%5.0+الهند

% 6,5+% 6,5+%7.2+الفيليبني

% 3,8+% 3,7+%2.8+كوريا اجلنوبية

% 7,1+% 7,4+%7.7+الصني

% 4,0+% 3,5+%3.3+االردن

 % 7,5+% 2,9+%2.0+الدول املغاربية

غري متوفر% 3,5+%4.4+اجلزائر 

% 4,5+% 3,0+%2.7+تونس 

% 4,1+% 4,3+%2.7+املغرب )3(

املحيط

القت�صادي �سنة 2014

لقد سجل االقتصاد العاملي خالل سنة 2014 منوا بنسبة 3,4 %. بالنسبة لسنة 2015، 

يتوقع صندوق النقد الدولي منوا عامليا بنسبة %4 وقد تسجل جهة املغرب العربي ارتفاعا 

بنسبة 7,5 %. 
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ال�ضياق القت�ضادي الوطني )1(

االقتصادي  النشاط  املغرب حتسن  عرف   ،2014 خالل سنة 
خارج الفالحة، حيث متيز بتطور إيجابي للمقاييس الظرفية 
الرئيسة. كما أن مكونات القطاع الثانوي، خاصة قطاعات 
اخملطط االستعجالي، أثرت إيجابيا في الصادرات، باستثناء 
أما األنشطة اخلدماتية  العمومية.  البناء واألشغال  قطاع 
فقد حافظت على الدينامية اإليجابية التي سجلتها خالل 

هذه السنوات األخيرة. 

 2014 لسنة  املالية  قانون  تنفيذ  متيز  السياق  هذا  في 
بتخفيف عجز امليزانية بنسبة 6,3 %، أي 2,9 ماليير درهم 
تطور  بتحسني  األداء  هذا  ويُفسر   .2013 سنة  مع  مقارنة 
العادية،  للمداخيل  بالنسبة   %  +4,6( والنفقات  املداخيل 
بالنسبة   % و21,7+  اجلبائية  للمداخيل  بالنسبة   %  +1,9

للمداخيل غير اجلبائية(.

تخفيف  مبواصلة   2014 املالية  السنة  متيزت  جهتها  من 
عجز امليزانية بفضل التراجع البارز لتحمالت املقاصة.

 2014 سنة  االستثمار  مجهود  مواصلة  متت  جهته  ومن 
بفضل توالي استثمار ميزانية الدولة بنسبة %9 )أي 52,5 
التدفقات الصافية لالستثمارات  والزيادة في  مليار درهم(، 
املباشرة األجنبية بنسبة 7,8 % )29,9 مليار درهم( وتوطيد 
جاري قروض التجهيز بنسبة 2,9 % )أكثر من 144,5 مليار 

درهم(. 

وقد متيز متويل االقتصاد بزيادة بنسبة 6,6 % في نهاية شهر 
دجنبر 2014 )في انزالق سنوي( للكتلة النقدية لتستقر في   
091 1 مليار درهم. وينتج ذلك عن تسريع وثيرة تقدم الديون 
896,1 مليار  )أي   % 4,3 تزايدت بنسبة  التي  على االقتصاد 

درهم(. 

)1( املصدر: مذكرة الظرفية االقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات املالية – وزارة االقتصاد واملالية
www.finances.gov.ma / فبراير 2014.  

لقد سجل االقتصاد املغربي نسبة منو قدرها 4,3 % سنة 2014، مقابل 2,7 % سنة 2013



)1( هام: املؤشرات احملتفظ بها تطابق املؤشرات العامة لكل بورصة.

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

�صوق البور�صة 

�سنة 2014

MSCI ارتفاعا بنسبة %3، مما يشهد على  2014، سجل املؤشر العاملي  في نهاية سنة 

أداءات إيجابية، وإن كانت متوسطة، ألسواق البورصة الدولية.

هذا  ويُفسر   .1% بنسبة  ارتفاعا سنويا   MSCI Frontier 100 مؤشر  من جهته، سجل 

الرقم بالتراجع بنسبة %12 الذي سجله املؤشر خالل الفصل الرابع من السنة. 

تطور موؤ�صرات مازي، فوت�صي CSE المغرب   15 وموؤ�صرات البور�صات النا�صئة )1(
  اإلى نهاية �صهر دجنبر 2014 خالل �صنة متحركة )بالعملة المحلية( )2(
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-2% 
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15 شبه مستقر  CSE املغرب  5,55 %، بينما ظل مؤشر فوتسي  2014 بارتفاع بنسبة  لقد أغلق مؤشر مازي العائم سنة 

.)% -0,02(

املوؤ�ضرات الرئي�ضة لبور�ضة الدار البي�ضاء

أداء سنة 2013أداء سنة 2014الموؤ�ضر 
%7.7%48.3النقل

%9.9-%43.6هندسات وسلع التجهيز الصناعية
%34.8-%42.8احلراجة والورق

والفنادق %69.6%42.4الترفيه 
%9.0%30.5الكيمياء

%4.6-%20.6البناء ومواد البناء
والكهربائية اإللكترونية  %27.1-%19.8التجهيزات 

%9.4-%18.5االتصاالت
%28.9%13.9خدمات اجلماعات

%7.6%13.6املعدات والبرمجيات واخلدمات املعلوماتية
%6.8-%11.3التأمينات

%3.4%9.5األبناك
%2.6-%5.5مازي

%7.6-%3.6البترول والغاز
%3.0%3.5املشروبات

الصيدلية %0.9-%3.2الصناعة 
%12.4%1,0-املوزعون
%1.3%6.3-كهرباء

%11.9%7.5-املواد الغذائية / اإلنتاج
%5.3-%8.3-شركات محفظة – شركات قابضة

%3.1-%10.2-شركات التمويل وأنشطة مالية أخرى
%13.1-%15.9-املناجم
%9.2-%28.5-العقار

اأداء الموؤ�ضرات القطاعية �ضنتي  2013 / 2014   

التطور ال�صهري لموؤ�صر مازي العائم

�صنة  2014

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر ينايردجنبر فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر

التطور ال�صهري لموؤ�صر

فوت�صي CSE المغرب 15 �صنة  2014



إدراج إقامات دار السعادة 
)RDS(

ر�ضملة البور�ضة

 التطور ال�صهري لموؤ�صر مازي العائم ور�صملة البور�صة
�صنة  2014 )بمليار درهم(

رسملة السوق مبالير الدرهم

توزيع ر�ضملة البور�ضة ح�ضب القطاعات

على غرار السنة السابقة، استأثرت قطاعات األبناك واالتصاالت والبناء ومواد البناء بأكبر حصة من الرسملة ب 35,19 %، 

و20,65 % و11,62 %.

في نهاية سنة 2014، سجلت رسملة البورصة ارتفاعا بنسبة 7,38 % ب 484,4 مليار درهم، مقابل 451,1 مليار درهم سنة 

.2013

  شركات التمويل و غيرها
من األنشطة املالية
1,4%

%20,7 االتصاالت 

 %2,1 الكهرباء

      %2,2 املوزعون

      %1,6 املشروبات

      %7,1 العقار

      %3,3 املناجم

 %1,9 البترول والغاز  

 %3,1 أنشطة أخرى

%5,3 املواد الغذائية / اإلنتاج 
%4,4 التأمينات 

%11,6 البناء ومواد البناء 

%35,2 األبناك 

�صوق البور�صة �سنة 2014    

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر
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حجم املعامالت

حجم المعامالت �صنة 2014 )بماليين الدرهم( 

توزيع الحجم �صنة 2014 ح�صب عدد المعامالت

يقدر احلجم اإلجمالي في نهاية سنة 2014 مببلغ 49,8 مليار درهم، مقابل  

62,1 مليار درهم سنة 2013، مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 19,8 %. 

مليار   27,5 مجموعه  ما  لألسهم  املركزي  السوق  معامالت  حجم  وبلغ 

درهم، مقابل 26,4 مليار درهم سنة 2013. 
توزيع حجم املعامالت �صنة 2014 

ح�صب نوع املعاملة 

الأبناك

35.2%

الت�صالت

20.7%

التغير السنوي20132014الفئة/السوق

%18.7-54,557.8844,336.43األسهم

%26,449.5427,594.584.3السوق املركزي

%46.5-22,100.5811,816.10سوق الكتل

%1,000.001,126.9812.7اإلدراجات 

%86.7-3,202.06425.09الزيادة في رأس املال

العمومية %45.13674.561394.8العروض 

%81.5-1,116.44206.05التنقيالت

%644.132,493.06287.0تقدمات السندات

%27.8-7,584.165,475.04سندات االقتراض

%2,170.753,355.3854.6السوق املركزي 

%58.9-4,713.411,936.06سوق الكتل 

%73.8-700.00183.59اإلدراجات

%19.8-62,142.0449,811.47اجملموع العام

التغير السنوي20132014الفئة/السوق

%125,132154,79323.7السوق املركزي

%125,060154,72523.7األسهم

%5.5-7268سندات االقتراض

%15.3-11194سوق الكتل 

%5.1-7773األسهم

%38.2-3421سندات االقتراض

%125,243154,88723.6اجملموع

بور�ضة الدار البي�ضاء

احلجم الإجمايل 

49.8
مليار درهم

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

السوق املركزي

السوق املركزي

ال�صوق  ر�صملة 
484.4

مليار درهم

   السوق املركزي     

                 سوق الكتل

اإلدراجات

التنقيالت
تقدمات السندات

الزيادة في رأس املال

العمومية العروض 

2014

2013



طلبات على ال�ضوق و العمليات على الأوراق املالية
 

  الإدراجات يف البور�صة

في سنة 2014، سجلت بورصة الدار البيضاء إدراجا في البورصة، على غرار سنة 2013.

الغرض، أصدرت  رأسمالها. لهذا  بنسبة %20 من  الزيادة  18 دجنبر، من خالل  )RDS(، في  السعادة  دار  إقامات  إدراج  مت  لقد 
املقاولة 770 241 5 سهما جديدا بثمن 215 درهما للسهم الواحد مببلغ إجمالي قدره 1,1 مليار درهم. وقد مت اكتتاب العمليات 

3,4 مرات.  

  العرو�س العمومية

 )OPA( )OPR(، وعرض واحد للشراء  2014، سجل السوق خمسة عروض عمومية، منها ثالثة عروض للسحب  خالل سنة 
 .)OPV( وعرض للبيع واحد

وجتدر اإلشارة إلى أن التشطيب الفعلي على ميدياكو ُحّدد بتاريخ 06 فبراير 2015.

تاريخ المقاولة
العملية

فئة
العملية

ثمن
 السهم )بالدرهم(

عدد األسهم التي 
العرض يستهدفها 

عدد األسهم 
املطلوبة

عدد
املكتتبني

العملية  مبلغ 
)بالدرهم( 

12/02/2014فرتيما
عرض عمومي 

214.00130,202116,90818725,018,312للسحب

07/04/2014كوزومار
عرض عمومي 

1,900.001,546,08234,7866866,093,400للشراء

09/06/2014لوسيور كريسطال
عرض عمومي 

93.006,291,2296,291,22910,870585,084,297للبيع

02/12/2014ميدياكو املغرب
عرض عمومي 

24.0024155360للسحب

02/12/2014ميدياكو املغرب 
عرض عمومي 

32.0099,18882,4811732,639,392للسحب

تاريخالمقاولة
العملية

طبيعة
العملية

عدد
املكتتبني

عدد األسهم 
املطلوبة

عدد األسهم 
املمنوحة

نسبة
اإلرضاء

املكتتب  املبلغ 
مباليني الدراهم

18/12/2014إدراج إقامات دار السعادة 
الزيادة في رأس 

 3,793%6,54617,645,2825,241,77029.71املال

�صوق البور�صة �سنة 2014    
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  الزيادات يف راأ�س املال

خالل سنة 2014، قامت ستة مقاوالت مسعرة بزيادات في رأسمالها. ويقدر املبلغ اإلجمالي لهذه العمليات ب 424,8 مليون 
درهم.  

تاريخ المقاولة
العملية

نوع
العملية

ثمن
اإلصدار

عدد 
األسهم 
املصدرة

العملية  مبلغ 
مباليني الدراهم

حصة العملية في 
الرأس املال اجلديد

%556373.552207.72.96اإلكتتاب نضا دون حق تفضيلي16/04/2014أليانس

%2.0244.4529.00.16تقدمة عينية02/07/2014براسري املغرب  

البنك املغربي للتجارة 
والصناعة 

%7844430.30تقدمة عينية15/08/2014

الشركة املنجمية 
لتويسيت

%1.25028.74835.91.71حتويل سندات اإلقتراض إلى أسهم17/09/2014

%525320.512168.33حتويل الربيحات إلى أسهم03/10/2014مصرف املغرب 

%5866.1563.80.73اإل كتتاب نضا دون حق تفضيلي17/12/2014كولورادو  

424.8اجملموع



  اإ�ضدار �ضندات اقرتا�ضية

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

تاريخالمقاولة  
القيمة القيمةاإلصدار

تاريخ االستحقاقاالسمية
االستحقاق

املبلغ املصدر املسعر 
)مباليني الدراهم(

املبلغ  املصدر غير 
املسعر )مباليني الدراهم(

15 531/03/201945 �سنو ات 26/03/2014100,000 أكسا كريدي  

الشركة العامة 
1,450 509/07/201950 �سنو ات 100,000 04/07/2014العقارية 

593 130/03/201644 �سنة  6 اأ�سهر 30/09/2014100ريسما

1,156 1022/12/202446 �سنو ات 100,000 17/12/2014التجاري وفابنك

2014 2013

%24 الزيادات في رأس املال إصدار اقتراضات سندية مسعرة %11%14 إصدار اقتراضات سندية مسعرة اإلدراجات في البروصة 20%

اإلدراجات في 

البروصة 65%  الزيادات في

رأس املال 65%

من 310314 %5.95 

5A AXC 100000

من 090714 %5.22 

5A CGI 100000

من 300914 %5.87 

1A06M RIS 100

من 221214 %4.75 

10A ATW 100000

�صوق البور�صة �سنة 2014    
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الفئات
املوجودات الصافية

التغير السنوي
احلصةاملبلغ ))مباليني الدراهم(

%5,5%21.17األسهم

%25,5%11.33,8متنوعة

%8,2%73.724,5نقدية

%67,3%43.614,5سندية )على املدى القصير(

%23,8%149.849,9سندية )على املدى املتوسط والطويل(

%11,1%10,3تعاقدية

%22,4%300.5100اجملموع

  برامج ال�ضراء ال�ضرتدادي
 

اإلجمالي  املبلغ  يقدر  سعرها.  ضبط  أجل  من  ألسهمها  استردادي  شراء  برامج  مقاوالت  أربعة  وضعت   ،2014 سنة  خالل 
األقصى املستثمر في هذه العملية ب 868,1 مليون درهم، مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 66,6 % مقارنة مع سنة 2013. 

  هياآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة

بنية املوجودات الصافية لهيآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة سنة 2014
 

بلغت املوجودات الصافية لهيآت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة 300,5 مليار درهم مقابل 245,5 مليار درهم سنة 2013، 
أي بزيادة بنسبة 22,4 %.

 

بدايةالمقاولة 
البرنامج

مدة البرنامج 
)باألشهر(

الثمن األقصى 
للشراء

 الثمن
 األدنى للبيع

العدد األقصى لألسهم 
الواجب شراؤها

25/09/20141890.0060.003,009,521اطالنطا 

19/05/2014121,030.00680.00132,788البنك املغربي للتجارة والصناعة 

05/05/201418135.0070.001,500,000اتصاالت املغرب 

28/03/20141880.0045.003,225,571الدجى لالنعاش  مجموعة الضحى



التقرير العام لمندوبي الح�ضابات السنة املالية من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014.

رفقته،  املوجزة  البيانات  بفحص  قمنا   ،2013 أبريل   17 يوم  املنعقدة  العامة  إلينا جمعيتكم  أوكلتها  التي  للمهمة  طبقا 
اخلاصة ببورصة الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة املالية املقفلة يوم 31 دجنبر 2014 و املشكلة من حساب املنتوجات و التحمالت 
وقائمة أرصدة التدبير و جدول التمويل و قائمة املعلومات التكميلية. و تظهر البيانات املوجزة هاته أن مبلغ الرساميل اخلاصة 

و املشابهة يناهز : 668.100.355,02 درهم، ضمنها ربح صاف مببليغ 10.317.482,16 درهم.

❚◗ م�ضوؤولية الإدارة

املطبقة في  احملاسبة  و مبادئ  الصحيحة، طبقا لقواعد  املوجزة  البيانات  املؤسسة وعن تقدمي  اإلدارة مسؤولية عن  تعتبر 
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  حيثيات 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 املفعول 
في املؤسسة عند وضع و تقدمي البيانات املوجزة من أجل جتديد مساطر مراجعة احلسابات األنسب في هذه الظروف و ليس 

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

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
نشهد أن 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 2014،

و ذلك طبقا للمبادئ احملاسبية املطبقة في املغرب.

❚◗ املراقبات و املعلومات النوعية

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

الدارالبيضاء في 30 مارس 2015

 أ. السعيدي وشركاؤه مندوبا احلسابات

نوفل عمار  فيصل مكوار             
شريك شريك              

النتائج املالية

�سنة 2014
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�ضهادة مندوبي الح�ضابات حول القوائم التركيبية 
المو�ضوعة طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير 

 )IFRS( المالية

السنة املالية من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014.

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

الرساميل  تغير  وبيان  النتائج  وحساب   2014 دجنبر   31 في  احلصيلة  تضم  والتي   ،IFRS املرجعي  النظام  حتت  واملنجزة 

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

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

.KMAD 37 408 منها ربح صافي قدره ،KMAD 772 581 ب

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

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

البيضاء. الدار 

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

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

املغرب. املهنة في  على معايير 

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

2014، وكذا األداء املالي ودفقات اخلزينة بالنسبة للسنة املالية املنتهية في  31 دجنبر  املالية لبورصة الدار البيضاء في 

الدولية. املالي  اإلبالغ  للمعايير  التاريخ، طبقا  هذا 

الدارالبيضاء في 30 مارس 2015

مندوبا احلسابات

 أ. السعيدي وشركاؤه 

نوفل عمار  فيصل مكوار             
شريك شريك              



)CGNC(  ح�ضب المدونة العامة للتنميط المحا�ضباتي

السنة املالية 2014
السنة املالية 2013 

املبلغ الصافي املبلغ اإلجمالي
   االستخمادات 

واملؤونات
املبلغ الصافي

 ا
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ت
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9,585,300.163,902,891.815,682,408.354,280,147.30االستعقارات في قيم معدومة )أ( 
* مصاريف متهيدية 

9,585,300.163,902,891.815,682,408.354,280,147.30* تكاليف يتعني توزيعها على عدة سنوات مالية
* مكافآت تسديد سندات االقتراض

مة )ب( 18,850,196.0510,972,909.647,877,286.412,858,178.21مستعقرات غير ُمَجسَّ
* مستعقرات في البحث والتنمية 
13,348,173.4010,972,909.642,375,263.762,858,178.21* براءات، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

* أصول جتارية 
5,502,022.655,502,022.65* مستعقرات غير مجسمة أخرى

76,833,592.7736,415,287.9340,418,304.8431,592,565.00مستعقرات مجسمة )ج(
10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00* أراضي 
12,845,426.503,264,879.269,580,547.2410,222,818.57* بنايات  

1,819,427.681,524,699.03294,728.65282,487.81* إنشاءات تقنية، معدات وأدوات  
56,639.0339,088.0917,550.9459,390.42* عتاد النقل

45,207,176.4931,586,621.5513,620,554.9411,022,945.13* آثاث املكتب وتهيئات مختلفة
4,923.074,923.074,923.07* مستعقرات مجسمة أخرى 
6,900,000.006,900,000.00* مستعقرات مجسمة جارية

21,118,089.645,044,063.7816,074,025.8647,253,576.74مستعقرات مالية )د(
85,491.6485,491.64150,441.43* سلفات مستعقرة 
32,598.0032,598.0031,147,199.09* حقوق مالية أخرى 
21,000,000.005,044,063.7815,955,936.2215,955,936.22* سندات مساهمة 

* سندات مستعقرة أخرى 
فوارق حتويل املوجودات )د(
* نقص احلقوق املستعقرة 

* زيادة الديون املالية  
126,387,178.6256,335,153.1670,052,025.4685,984,467.25اجملموع I )أ + ب+ ج+د+ه(

مخزونات )و( 
* السلع 

* عتاد ومتوينات قابلة لالستهالك  
* منتجات قيد الصنع  

* منتجات وسطية ومنتجات متخلفة 
* منتجات تامة 

11,400,966.1711,400,966.1732,131,202.95حقوق املوجودات املتداولة )ز(
* ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات 

5,219,402.685,219,402.6822,717,138.67* الزبائن واحلسابات املرتبطة 
* املستخدمون  

2,628,200.002,628,200.003,331,124.97* الدولة 
* حسابات الشركاء  

* مدينون آخرون 
3,553,363.493,553,363.496,082,939.31* حساب تسوية املوجودات  
608,300,000.17608,300,000.17566,233,139.06سندات وقيم التوظيف )ح(

فوارق حتويل املوجودات )ط(
 )العناصر املتداولة(

34,390.1634,390.168,278.84

619,735,356.50619,735,356.50598,372,620.85اجملموع II )و+ز+ح+ط(
3,340,118.283,340,118.287,374,088.29خزينة باملوجودات 

* شيكات وقيم للتحصيل   
3,333,390.593,333,390.597,368,383.57* البنك، اخلزينة العامة والشيكات البريدية

6,727.696,727.695,704.72* صندوق، وكاالت تسبيق، اعتماديات 
III 3,340,118.283,340,118.287,374,088.29اجملموع

I + II + III 749,462,653.4056,335,153.16693,127,500.24691,731,176.39اجملموع العام

املوجودات

ح�ضيلة الموجودات
)بالدرهم(

النتائج املالية �سنة 2014    
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)1( رأس املال الشخصي املدين

)2( مستفيد )+(، عجزي )-( 

السنة املالية 2013السنة املالية 2014المطلوبات 

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

ا
ل
خ
ز
ي
ن
ة

663,583,483.30656,119,121.14أموال ذاتية

19,020,800.0019,020,800.00* رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي  )1(

* ناقص: املساهمني، رأسمال مكتتب به غير مطلوب 

19,020,800.0019,020,800.00                         رأسمال مطلوب

19,020,800.0019,020,800.00                         مدفوع منه           

2,045,475.002,045,475.00* مكافأة اإلصدار واالندماج والتقدمة 

* فارق إعادة التقييم 
1,902,080.001,902,080.00* االحتياطي القانوني 

584,183,500.56584,183,500.56* احتياطيات أخرى 

46,114,145.5835,633,060.69* ترحيل من جديد )2(

* النتيجة الصافية في طور اإلرصاد )2( 
10,317,482.1613,334,204.89* النتيجة الصافية للسنة املالية )2(

663,583,483.30656,119,121.14مجموع األموال الذاتية )أ(

4,516,871.725,200,177.08األموال الذاتية املثيلة )ب(

* إعانات االستثمار  

4,516,871.725,200,177.08* مؤونات مقننة 

ديون التمويل )ج(

* اقتراضات سندية 

* ديون متويل أخرى 

مؤونات دائمة ملواجهة اخملاطر والتكاليف )د(

* مؤونات ملواجهة اخملاطر 

* مؤونات ملواجهة التكاليف 

فوارق التحويل – املطلوبات )ه(

* زيادة احلقوق املستعقرة 

* نقص ديون التمويل 

668,100,355.02661,319,298.22اجملموع I )أ + ب + ج + د + ه(

24,988,417.6928,818,215.89ديون املطلوبات املتداولة )و(

6,421,312.725,471,444.64* ممونون وحسابات مرتبطة 

* الزبائن الدائنني تسبيقات ودفعات 

5,940,725.235,452,508.34* املستخدمون 

2,708,655.353,708,648.35* الهيآت االجتماعية 

2,410,794.014,769,443.86* الدولة  

* حسابات الشركاء 

7,506,930.389,416,170.70* دائنني آخرين 

حسابات التسوية – املطلوبات

34,390.161,592,278.84مؤونات أخرى ملواجهة اخملاطر والتكاليف )ز( 

4,337.371,383.44فوارق التحويل – املطلوبات )العناصر املتداولة( )ح(

25,027,145.2230,411,878.17اجملموع II )و + ز + ح (

خزينة باملطلوبات

* اعتمادات اخلصم 

* اعتمادات اخلزينة 

* أبناك التسوية 

III اجملموع

I + II + III 693,127,500.24691,731,176.39اجملموع العام

)بالدرهم(ح�ضيلة المطلوبات 



النوع
مجاميع السنة

املالية 2014
3 = 1 + 2

مجاميع
السنة املالية 2013

4 
اخلاصة  بالسنة املالية 

1
املتعلقة بالسنوات 

املالية السابقة 2 

 I77,216,974.8777,216,974.8796,415,384.99عائدات االستغالل

* مبيعات السلع )على حالتها(   

75,632,974.8775,632,974.8796,375,384.99* مبيعات السلع )على حالتها(   

75,632,974.8775,632,974.8796,375,384.99رقم املعامالت  

ا

ل

ا

س

ت

غ

ل

ا

ل

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

* مستعقرات من طرف املقاولة لنفسها  

* إعانات االستغالل  
 

40,000.00* عائدات استغالل أخرى  

1,584,000.001,584,000.00* ارجتاعات استغالل: تنقيالت التكاليف  

 I 77,216,974.8777,216,974.8796,415,384.99اجملموع

II73,000,587.3218,165.4273,018,752.7493,408,315.31تكاليف االستغالل

* مشتريات السلع التي يعاد بيعها )2(   

1,778,622.511,778,622.511,888,223.98* مشتريات املواد والتموينات املستهلكة )2(   

19,088,070.2818,165.4219,106,235.7040,626,841.63* تكاليف أخرى خارجية  

7,742,417.827,742,417.829,777,070.86* الضرائب واملكوس  

34,448,349.5234,448,349.5231,516,499.94* تكاليف املستخدمني   

2,685,715.002,685,715.002,685,715.00* تكاليف استغالل أخرى   

7,257,412.197,257,412.196,913,963.90* مخصصات االستغالل  

 II 73,000,587.3218,165.4273,018,752.7493,408,315.31اجملموع

 ا

ل

م

ا

ل

ي

III)I – II( 18,165.424,198,222.133,007,069.68-4,216,387.55نتيجة االستغالل

IV7,967,957.677,967,957.6718,882,734.26لعائدات املالية

* عائدات سندات املساهمة  
وسندات مستعقرة أخرى

121,382.51121,382.5118,300.69* مكاسب الصرف  

7,838,296.327,838,296.3218,857,212.50* الفوائد وعائدات مالية أخرى  

8,278.848,278.847,221.07* االرجتاعات املالية: تنقيالت التكاليف  

 IV 7,967,957.677,967,957.6718,882,734.26اجملموع

ح�ضابات العائدات والتكاليف
       العمليات

)بالدرهم( )خارج المك�س(

النتائج املالية �سنة 2014    
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)1( تغيــر اخملزونات: اخملــزون النهائي – اخملزون البدئي الزيادة )+(؛ النقص )-( 

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

النوع
مجاميع السنة

املالية 2014
3 = 1 + 2

مجاميع
السنة املالية 2013

4 
اخلاصة  بالسنة 

املالية 1
املتعلقة بالسنوات 
املالية السابقة 2 

 غ

V175,646.63175,646.635,644,202.62التكاليف املالية

ي

* تكايف الفوائد  

ر

26,655.3826,655.3836,032.77* خسائر الصرف  

114,601.09114,601.09555,827.23* تكاليف مالية أخرى  

ا

34,390.1634,390.165,052,342.62* اخملصصات املالية  

ل

 V 175,646.63175,646.635,644,202.62اجملموع

ج

VI)IV – V( 7,792,311.047,792,311.0413,238,531.64النتيجة املالية

ا

VII)III + IV( 18,165.4211,990,533.1716,245,601.32-12,008,698.59النتيجة اجلارية

ر

VIII3,975,522.653,975,522.654,093,425.68النتائج غير اجلارية

ي

100,000.00100,000.0011,100.00* عائدات تفويت املستعقرات  

* إعانات التوازن  

* ارجتاعات على إعانات االستثمار 

ة

2,369,795.622,369,795.622,307,822.16* عائدات غير جارية أخرى  

1,505,727.031,505,727.031,774,503.52* ارجتاعات غير جارية: تنقيل التكاليف 

 VIII 3,975,522.653,975,522.654,093,425.68اجملموع

IX1,105,901.661,105,901.661,129,928.11التكاليف غير اجلارية

65,291.40* القيم الصافية الستخماد املستعقرات املفوتة 

* اإلعانات املمنوحة

283,479.99283,479.99428,226.40* تكاليف غير جارية أخرى

822,421.67822,421.67636,410.31* مخصصات غير جارية لالستخمادات واملؤونات 

 IX 1,105,901.661,105,901.661,129,928.11اجملموع

 

X)VIII - IX( 2,869,620.992,869,620.992,963,497.57النتيجة غير اجلارية

 

XI)VII + X( 18,165.4214,860,154.1619,209,098.89-14,878,319.58النتيجة قبل الضريبة

 

XII4,542,672.004,542,672.005,874,894.00الضرائب على النتائج

 

XIII )XI - XII( 18,165.4210,317,482.1613,334,204.89-10,335,647.58النتيجة الصافية

 

XIV)I + IV + VIII( 89,160,455.1989,160,455.19119,391,544.93مجموع العائدات

 

XV)II + V + IX + XII( 78,824,807.6118,165.4278,842,973.03106,057,340.04مجموع التكاليف

 

XVI)18,165.4210,317,482.1613,334,204.89-10,335,647.58النتيجة الصافية )مجموع العائدات – مجموع التكاليف

       العمليات

)بالدرهم( )خارج المك�س(



السنة املالية 2013السنة املالية 2014النوع

* مبيعات السلع )على حالتها( 1

* مشتريات السلع -2

I=الهامــش اإلجمالي على املبيعات على حالتها

II+ )5 + 4 + 3( :75,632,974.8796,375,384.99عائد الســنة املالية

75,632,974.8796,375,384.99* مبيعات السلع واخلدمات املنتجة 3

* تغير مخزونات املنتوجات   4

* مســتعقرات أنتجتها املقاولة لنفسها5

III-)7 + 6( :20,884,858.2142,515,065.61اســتهالك السنة املالية

1,778,622.511,888,223.98* املشــتريات املستهلكة من املواد واملؤونات6

19,106,235.7040,626,841.63* تكاليف خارجية أخرى7

IV=)I + II – III( : 54,748,116.6653,860,319.38القيمــة املضاقة

* إعانات االستغالل +8

V9- 7,742,417.829,777,070.86* الضرائب واملكوس

34,448,349.5231,516,499.94* تكاليف املستخدمني-10

الفائض اإلجمالي لالستغالل=
أو نقص إجمالي لالستغالل

12,557,349.3212,566,748.58

40,000.00* عائدات استغالل أخرى +11

2,685,715.002,685,715.00*  تكاليف استغالل أخرى-12

1,584,000.00* ارجتاعات االســتغالل: تنقيل التكاليف+13

7,257,412.196,913,963.90* مخصصات االستغالل-14

VI=)- 4,198,222.133,007,069.68نتيجة االستغالل )+ أو

VII+املالية 7,792,311.0413,238,531.64النتيجة 

VIII=)- 11,990,533.1716,245,601.32النتيجة اجلارية )+ أو

IX+2,869,620.992,963,497.57النتيجة غير اجلارية

4,542,672.005,874,894.00ضرائب على النتائج -15

X=)- 10,317,482.1613,334,204.89النتيجة الصافية للســنة املالية )+ أو

بيان اأر�ضدة التدبير 

I. جدول ت�ضكيل النتائج  

النتائج املالية �سنة 2014    



3بور�ضة الدار البي�ضاء 9

السنة املالية 2013السنة املالية 2014النوع

10,317,482.1613,334,204.89 * الربح1

* اخلسارة

7,257,412.196,913,963.90* مخصصات االستغالل )1(

5,044,063.78*  اخملصصات املالية )1( +2

822,421.67636,410.31* اخملصصات غير اجلارية )1(+3

* ارجتاعات االستغالل )2(+4

* االرجتاعات املالية )2(  -5

1,505,727.031,774,503.52* االرجتاعات غير اجلارية )2( )3( -6

100,000.0011,100.00* عائدات تفويت املستعقرات-7

65,291.40* القيم الصافية الســتخماد املستعقرات املفوتة -8

IX 9+16,791,588.9924,208,330.76قدرة التمويل الذاتي

IX10-2,853,120.002,853,120.00* توزيع األرباح

13,938,468.9921,355,210.76التمويل الذاتي

السنة املالية 2014الكتل
)أ(

السنة املالية 2013
)ب(

التغير )أ – ب(

املوارد )د(االستعماالت )ج(

الدائم 1 668,100,355.02661,319,298.226,781,056.80التمويل 

70,052,025.4685,984,467.2515,932,441.79ناقص املوجودات املستعقرة2

598,048,329.56575,334,830.9722,713,498.59= أمــوال الدوران )أ( الوظيفي )2-1(3

العائمة4 619,735,356.50598,372,620.8521,362,735.65املوجودات 

25,027,145.2230,411,878.175,384,732.95ناقص املطلوبات العائمة5

594,708,211.28567,960,742.6826,747,468.60= حاجــات التمويل )ب( اجململة )5-4(6

3,340,118.287,374,088.294,033,970.01= 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

II. قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

I. تركيب كتل الح�ضيلة



النوع
مبلغ
بداية

السنة املالية

مبلغاالرجتاعاتاخملصصات
نهاية

السنة املالية
غير اجلاريةاملا ليةاالستغاللغير اجلاريةاملاليةاالستغالل

1. مؤونات لنقصان 
قيمة املوجودات املستعقرة

5,044,063.785,044,063.78

25,200,177.08822,421.671,505,727.034,516,871.72. مؤونات مقننة 

3. مؤونات مستدمية ملواجهة اخملاطر و التكاليف

10,244,240.86822,421.671,505,727.039,560,935.50اجملموع الفرعي )أ(

4. مؤونات لنقصان قيمة املوجودات 
اجلارية

)خارج امليزانية(
51,592,278.8434,390.161,584,000.008,278.8434,390.16. مؤونات أخرى ملواجهة اخملاطر والتكاليف

6. مؤونات لنقصان
قيمة حسابات 

اخلزينة

1,592,278.8434,390.161,584,000.008,278.8434,390.16اجملموع الفرعي )ب(

11,836,519.7034,390.16822,421.671,584,000.008,278.841,505,727.039,595,325.66اجملموع )أ + ب(

املوارد القارة للسنة املالية )الدفقات(
السنة املالية 2013  السنة املالية 2014

املوارداالستعماالتاملوارداالستعماالت

13,938,468.9921,355,210.76التمويــل الذاتــي                                                 )أ(

16,791,588.9924,208,330.76* قدرة التمويل الذاتي

2,853,120.002,853,120.00-توزيع األرباح

31,279,550.8846,622,150.76تفويت وتخفيض املســتعقرات                          )ب(

* تفويت املستعقرات غير اجملسمة

100,000.0011,100.00* تفويت املستعقرات اجملسمة

* تفويت املستعقرات املالية

31,179,550.8846,611,050.76* 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(

I45,218,019.8767,977,361.52. مجمــوع املــوارد القــارة                          )أ+ب+ج+د(

االســتعماالت القارة للسنة املالية )الدفقات(

19,185,200.191,665,741.40اقتناءات وزيادات املســتعقرات                           )ه(

6,251,531.56357,400.00* تفويت املستعقرات غير اجملسمة

12,933,668.631,308,341.40 * تفويت املستعقرات اجملسمة

* تفويت املستعقرات املالية

* استردادات على احلقوق 

تســديد رؤوس األموال الذاتية                               )و(

تســديد ديون التمويل                                          )ز(

3,319,321.092,602,799.35اســتعماالت معدومة القيمة                              )ح(  

II22,504,521.284,268,540.75. مجموع االســتعماالت القارة                     )ه+و+ز+ح(

III26,747,468.6066,519,567.33. تغير حاجة التمويل اإلجمالي 

IV4,033,970.012,810,746.56. تغير اخلزينة  
49,251,989.8849,251,989.8870,788,108.0870,788,108.08اجملموع العام

II. ال�ضتعمالت والموارد    

جدول الموؤونات    

النتائج املالية �سنة 2014    
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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

24,988,417.6924,988,417.691,654,404.135,640,246.994,334,169.80املطلوبات اجلارية
6,421,312.726,421,312.721,654,404.13املمونون

5,940,725.235,940,725.23* املستخدمون
2,708,655.352,708,655.35196,692.40* الهيآت االجتماعية

2,410,794.012,410,794.012,410,794.01* الدولة

* حسابات الشركاء

7,506,930.387,506,930.383,032,760.584,334,169.80* دائنون آخرون
* حسابات تسوية

مبالغ السنة املالية 2013 مبالغ السنة املالية 2014التعهدات احملصل عليها
1,648,454.802,388,768.97ضمانات احتياطية وكفاالت

تعهدات أخرى محصل عليها
1,648,454.802,388,768.97اجملموع 

مبالغ السنة املالية 2013 مبالغ السنة املالية 2014التعهدات املقدمة

32,598.0032,598.00ضمانات احتياطية وكفاالت

التعهدات اخلاصة مبعاشات التقاعد والتزامات مثيلة

تعهدات مقدمة أخرى

32,598.0032,598.00اجملموع )1(

)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 

)1( مبا في ذلك االلتزامات التعهدات املنتسبة

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

118,089.6432,598.0085,491.64املوجودات املستعقرة

85,491.6485,491.64* السلفات املستعقرة

32,598.0032,598.00* حقوق مالية أخرى املستعقرة

11,400,966.1711,400,966.172,628,200.004,763,186.47املطلوبات اجلارية

* املمونون املدينون

5,219,402.685,219,402.684,763,186.47* الزبائن واحلسابات امللحقة

* املستخدمون

2,628,200.002,628,200.002,628,200.00* الدولة  

* حسابات الشركاء 

* مدينون آخرون 

3,553,363.493,553,363.49* حسابات تسوية املوجودات 

جدول العتمادات   

جدول الديون  

التعهدات المالية المتو�ضل بها اأو المقدمة خارج عمليات القر�س الإيجاري  



 31 دجنبر 312013 دجنبر 2014   

68,564.987,273.3رقم املعامالت

68,564.987,273.3عائدات األنشطة العادية

1,888.2-1,778.6-املشتريات

43,134.1-22,401.7-تكاليف خارجية أخرى

31,516.5-32,864.3-مصاريف املستخدمني

675.0-674.3-الضرائب واملكوس

6,404.8-6,324.1-استخمادات ومؤونات االستغالل

2,645.7-2,685.7-عائدات وتكاليف استغالل أخرى

86,264.4-66,728.8-تكاليف استغالل جارية

1,836.11,008.9نتيجة االستغالل اجلارية

54.2-100.0تفويت الموجودات

17.4-17.4-نتيجة الصرف

2,086.31,879.6عائدات وتكاليف استغالل غير جارية أخرى 

4,005.02,816.9نتيجة األنشطة العملياتية

5.2-2.-تكاليف الفوائد

49,577.725,249.9النتائج على األدوات املالية

5,599.9-24.2-عائدات وتكاليف مالية أخرى

49,553.319,644.8النتيجة املالية 

53,558.322,461.7النتيجة قبل الضريبة

5,874.9-4,542.7-الضرائب املستوجبة 

975.4-11,608.2-الضرائب املؤجلة

37,407.515,611.4النتيجة الصافية لألنشطة املتابعة

نتيجة األنشطة املتخلى عنها

37,407.515,611.4نتيجة اجملموع املوطد مبا فيها الفوائد األقلية

37,407.515,611.4النتيجة الصافية – حصة اجملموعة

النتيجة الصافية حصة اجملموعة حسب السهم بالدراهم

19782- األساسية 

19782- اخملففة

 )باآلف الدراهم(

النتائج املالية �سنة 2014    

طبقا للمعايير الدولية 

ح�ضاب النتائج  
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 31 دجنبر 312013 دجنبر 2014   

37,407.515,611.4النتيجة الصافية للمجموع املوطد

6,324.16,404.8استعداالت خملصصات االستخمادات واملؤونات، خسائر القيمة

.B.T 114.6555.8+ استخماد عالوة القسط

100.054.2-+/- فائض القيمة/نقص القيمة على تفويت املستعقرات

43,746.222,626.3قدرة التمويل الذاتي بعد كلفة االستدانة املالية الصافية والضريبة

16,150.86,850.3حذف تكلفة )عائد( الضريبة

25.2.حذف كلفة االستدانة املالية الصافية

59,897.229,481.7قدرة التمويل الذاتي قبل كلفة االستدانة املالية الصافية والضريبة

72,913.6-68,503.7-انعكاس تغير احلاجة ألموال الدوران العملياتية

5,874.9-4,542.7-الضرائب املؤداة

49,306.8-13,149.2-الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة باألنشطة العملياتية

1,665.7-19,185.2-اقتناء مستعقرات مجسمة وغير مجسمة

100.011.1تفويت مستعقرات مجسمة وغير مجسمة

31,064.951,099.3دفقات أخرى

11,979.749,444.6الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بأنشطة االستثمار

االقتراضات

90.3-11.3-تسديد االقتراضات

2,853.1-2,853.1-الربيحات املؤداة للمساهمني

5.2-2.-حذف كلفة االستدانة املالية الصافية

الزيادة في رأس املال

2,948.6-2,864.6-الدفقات الصافية للخزينة الناجتة عن أنشطة التمويل

2,810.7-4,034.0-تغير اخلزينة ومقابل اخلزينة

7,374.110,184.8اخلزينة ومقابالت اخلزينة الصافية عند االفتتاح

3,340.17,374.1اخلزينة ومقابالت اخلزينة الصافية عند اإلغالق

2,810.7-4,034.0-غير اخلزينة ومقابالت اخلزينة

بيان دفقات الخزينة  )باآلف الدراهم(



 31 دجنبر 312013 دجنبر 2014   املوجودات 

7,877.32,858.2املستعقرات غير اجملسمة

55,829.647,987.7املستعقرات اجملسمة

27,960.958,252.0موجودات مالية أخرى

91,667.9109,097.9املوجودات غير اجلارية

737,859.7654,053.4موجودات مالية أخرى

5,253.822,725.4حقوق الزبائن

6,181.69,414.1مدينون جارون آخرون

3,340.17,374.1اخلزينة ومقابل اخلزينة

752,635.1693,566.9املوجودات اجلارية

844,303.0802,664.8مجموع املوجودات

 31 دجنبر 312013 دجنبر 2014   املوجودات 

19,020.819,020.8 رأس املال

2,045.52,045.5مكافأة اإلصدار واالندماج

714,107.4700,728.6االحتياطيات

37,407.515,611.4النتيجة الصافية حصة اجملموعة

772,581.2737,406.3رأس املال الذاتي حصة اجملموعة

الفوائد األقلية

772,581.2737,406.3رؤوس األموال الذاتية

مؤونات غير جارية

الديون املالية غير اجلارية

46,699.034,836.7الضرائب املؤجلة املطلوبة

دائنون آخرون غير جارون

46,699.034,836.72املطلوبات غير اجلارية

34.42,699.2مؤونات جارية

11.3ديون مالية جارية

6,421.35,471.4ديون جارية للممونني 

18,567.122,239.9مطلوبات جارية أخرى

25,022.830,421.8املطلوبات اجلارية

71,721.865,258.5مجموع املطلوبات

844,303.0802,664.8مجموع رؤوس األموال الذاتية واملطلوبات

    )باآلف الدراهم(

 )باآلف الدراهم(
بيان الو�ضعية المالية     

النتائج املالية �سنة 2014    
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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

723,807.2 19,020.82,045.5687,966.914,774.0723,807.2في فاحت يناير 2013

مفعول تغيير املنهج احملاسبي/تصحيح اخلطأ

التغير الصافي للقيمة املضبوطة لألدوات 
840.7 840.7840.7املالية

2,853.1- 2,853.1-2,853.1-الربيحات املوزعة

15,611.4 15,611.415,611.4نتيجة السنة املالية 

14,774.0-14,774.0تغيرات أخرى

737,406.3 19,020.82,045.5700,728.615,611.4737,406.3في 31 دجنبر 2013

737,406.3 19,020.82,045.5700,728.615,611.4737,406.3في فاحت يناير 2014

مفعول تغيير املنهج احملاسبي/تصحيح اخلطأ

التغير الصافي للقيمة املضبوطة لألدوات 
620.5 620.5620.5املالية

2,853.1- 2,853.1-2,853.1-الربيحات املوزعة

37,407.5 37,407.537,407.5نتيجة السنة املالية 

15,611.4-15,611.4تغيرات أخرى

772,581.2 19,020.82,045.5714,107.437,407.5772,581.2في 31 دجنبر 2014

 )باآلف الدراهم(
تغير الر�ضاميل الذاتية    



❚◗ م�ضوؤولية الإدارة
مت حتضير القوائم املالية لبورصة الدار البيضاء املتعلقة بالسنة املالية املنتهية في 31 دجنبر 2014 طبقا "للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية" كما تبناها االحتاد األوروبي. وهي تتضمن معلومات مقارنة بالنسبة لسنة 2013 متت إعادة معاجلتها 

طبقا لنفس املعايير. 

لم جتر بورصة الدار البيضاء أي تطبيق مسبق للمعايير التي تسمح بها املرجعية احملاسباتية الدولية.  

إن بورصة الدار البيضاء غير ملزمة بتقدمي حساباتها حسب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. غير أن ذلك ينتج عن إرادة 
اإلدارة العليا للشركة لالستجابة حلتميات العوملة ولالرتقاء إلى مستوى السياق الدولي والوطني.

تشتمل املعايير احملاسباتية الدولية املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS(، واملعايير احملاسباتية الدولية )IAS( وتفسيراتها 
SIC )جلنة تفسيرات املعايير( و IFRIC )جلنة تفسيرات إعداد التقارير املالية الدولية(.    

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

االستخمادات.
تقدر مدة منفعة البرمجيات ب 60 شهرا.

طريقة االستخماد التي تعتمدها بورصة الدار البيضاء هي الطريقة اخلطية. 

❚◗ امل�ضتعقرات املج�ضمة
حتتسب املستعقرات اجملسمة حسب الكلفة التاريخية، منقوصة من تراكم االستخمادات وخسائر القيمة. تتضمن الكلفة 
التاريخية الكلفات التي تنسب مباشرة لالقتناء. تُضمن الكلفات الالحقة في القيمة الصافية احملاسباتية للموجودات أو 
تُعاين كموجودات منفصلة، حسب احلالة، فقط عندما يكون من احملتمل أن تعود االمتيازات االقتصادية املرتبطة بالعنصر 
مستقبال على الشركة وأن يكون من املمكن تقييم كلفة العنصر بطريقة موثوق بها. حتتسب كل كلفات اإلصالح والصيانة 

األخرى في حساب النتائج خالل السنة املالية التي تُستوجب فيها. تعتبر القيم املتبقية غير ذات أهمية. 

طريق االستخماد التي حتتفظ بها بورصة الدار البيضاء هي الطريقة اخلطية.  

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

❚◗ التوظيفات
تصنف التوظيفات التي حتتفظ بها بورصة الدار البيضاء في الفئات التالية: املوجودات املالية بالقيمة العادلة املعاينة في 
النتائج، السلفات واملستحقات واملوجودات املالية املتوفرة للبيع. يتوقف التصنيف على نية التسيير. وهو يحدد في تاريخ 

احملسبة األصلية ويراجع عند كل إقفال. 

❚◗ املوجودات املالية بالقيمة العادلة املعاينة يف النتائج
أنها  على  احملددة  املالية  واملوجودات  املعاملة  لغايات  احملوزة  املالية  املوجودات  اثنتني:  فرعيتني  فئتني  إلى  الفئة  هذه  تقسم 
بالقيمة العادلة املعاينة في النتائج حسب اخليار األصلي. تصنف التوظيفات في هذه الفئة عندما يتم اقتناؤها أساسا لكي 

يتم بيعها على املدى القصير أو عندما حتددها اإلدارة على هذا النحو.

في إطار تقييم موجوداتها اعتمدت بورصة الدار البيضاء على قيم تصفيتها املعلن عنها في تاريخ اإلقفال.

❚◗ املوجودات املالية املتوفرة للبيع
حتدد املوجودات املالية املتوفرة للبيع على هذا النحو أو ال تصنف في أية فئة أخرى. وترد في احلصيلة في خانة املوجودات غير 

اجلارية ألنه ليس في نية الشركة تفويتها خالل االثنى عشر شهرا املوالية لتاريخ اإلقفال.

يتم تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع في قيمتها العادلة. يعاين فائض أو نقص القيمة الكامن الناجت عن تغيرات القيمة 
العادلة في رساميل ذاتية. 

القواعد والمناهج المحا�ضباتية  
النتائج املالية �سنة 2014    
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❚◗ التو�ضية الأولى 
إن اجلمع العام بعد االستماع إلى تالوة تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مندوبي احلسابات حول السنة املالية املنتهية في 31/12/2014 
يصادق على تقرير تدبير اجمللس وتقرير مندوبي احلسابات وكذا احلسابات السنوية احملصورة في 31 دجنبر 2014 التي ينتج عنها 

كما أنه يصادق على العمليات املبينة في هذه احلسابات أو امللخصة في هذه التقارير.
املالية  السنة  النتدابهم خالل  إمتامهم  من  دون حتفظ  التام  باإلبراء  احلسابات  ومندوبي  اجمللس  أعضاء  يبرئ  اجلمع  فإن  وعليه، 

املنتهية في 31/12/2014. 

❚◗ التو�ضية الثانية
يقرر اجلمع العام، باقتراح من مجلس اإلدارة، إرصاد نتيجة السنة املالية املنتهية في 31/12/2014 التي ينتج عنها صافي الربح 

احملاسبي قدره 10 317 482,16 درهما، وذلك على الشكل التالي:  

الربح الصافي
الترحيل من جديد السابق  

اجملموع القابل للتوزيع           

على سبيل الربيحات        
الرصيد             

15 درهما  ربيحة لكل سهم قدرها  أي  2 853 120,00 درهما،  ربيحة إجمالية قدرها  توزيع  العادي  العام  الجمع  يقرر  وبالتالي 
وتخصيص الرصيد غير الموزع، أي 53 578 507,74 درهما لحساب الترحيل من جديد. 

وسيتم أداء الربيحات في نهاية الجمع العام العادي. 

❚◗ التو�ضية الثالثة
صادق اجلمع العام على قرار منح أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا إجماليا قدره 2.685.715 درهما على سبيل مكافآت حضور في 

سنة 2014، على أن يتكلف مجلس اإلدارة بتوزيعه على أعضائه.  

❚◗ التو�ضية الرابعة 
يسجل اجلمع العام، بعد االطالع على التقرير اخلاص ملندوبي احلسابات حول االتفاقيات التي تنص عليها املادة 56 من القانون رقم 
95-17 كما مت تغييره وتتميمه مبقتضى القانون رقم 05-20 املتعلق بالشركات املساهمة، مستنتجات هذا التقرير ويوافق على 

كل واحدة من االتفاقيات الواردة فيه.  

❚◗ التو�ضية اخلام�ضة 
يعاين اجلمع العام بأن انتداب أعضاء مجلس اإلدارة ينتهي بنهاية هذا اجلمع العام.

وبالتالي فهو يقرر طبقا ملقتضيات النظام األساسي جتديد انتداب أعضاء مجلس اإلدارة التالني:

• السيد عمر إيدار
• ص إ ت كابتال بورس، ممثلها الدائم هو السيد عبد الصمد عصامي

• التجاري وساطة، ممثلها الدائم هو السيد جالل برادي
• ب.م.ت.خ كابتال بورس، ممثلها الدائم هو السيد أناس ميكو
• ب.م.ت.ص بورس، ممثلها الدائم هو السيد محمد العمراني 

• س.ف.ج أسواق، ممثلها الدائم هو السيد يونس بنجلون
• مصرف املغرب كابتال، ممثلها الدائم هو السيد ياسني بكباشي

• فالوريس سيكيوريتيز، ممثلها الدائم هو السيد عمر أمني
• املغرب خدمات الوساطة، ممثلها الدائم هو السيد محمد بنعبد الرازق

• صوجيكابتال بورس، ممثلها الدائم هو السيد يونس سقاط
• أبالين سكيوريتيز، ممثلها الدائم هو السيد رشيد أكومي

• وفابورس، ممثلها الدائم هو السيد عادل دادي

وذلك ملدة )3( ثالث سنوات تنتهي بنهاية اجلمع العام العادي املدعو للبت في حسابات السنة املالية التي ستنتهي في 31 دجنبر2017

❚◗ التو�ضية ال�ضاد�ضة 
وذلك  العام  اجلمع  هذا  محضر  من  موجزة  نسخة  أو  عادية  نسخة  أو  أصلية  نسخة  حلامل  السلط  كل  العام  اجلمع  ييمنح 

الستكمال كل اإلجراءات الضرورية.  

قرارات الجمع العام العادي 

 10,317,482.16
46,114,145.58 

 56,431,627.74

     2,853,120.00
 53,578,507.74



�ضركات البور�ضة 
ALMA FINANCE GROUP

92، شارع أنفا 20040, الطابق الثامن,  الدار البيضاء     

      www.almafinance.com • )212( 522 58 11 74 :الفاكس•)الهاتف: 02 12 58 522 )212 

ARTBOURSE
7، شارع عبد الكرمي اخلطابي – الدار البيضاء

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

www.atlascapital.ma • )212( 522 36 87 84 :الفاكس • )الهاتف: 02 76 23 522 )212

ATTIJARI INTERMEDIATION
163، شارع احلسن الثاني– الدار البيضاء

www.ati.ma • )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

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

BMCI BOURSE
شارع بئر أنزران، شارع روماندي– الدار البيضاء

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

CAPITAL TRUST SECURITIES
50 شارع الراشدي، حي غوتيي 000 20 – الدار البيضاء

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

CDG CAPITAL BOURSE
9 شارع كينيدي– الدار البيضاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPLINE SECURITIES
37، شارع عبد اللطيف بن قدور - الدار البيضاء

www.uplinegroup.ma • )212( 522 95 49 63/65 :الفاكس • )الهاتف: 60/61 49 95 522 )212

VALORIS SECURITIES
شارع اجليش امللكي، برج احلبوس، الطابق اخلامس – الدار البيضاء

www.valoris-securities.ma • )212( 522 54 14 46 :الفاكس • )الهاتف: 54 15 54 522 )212

WAFA BOURSE
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء

www.wafabourse.com • )212( 522 47 46 91 :الفاكس • )الهاتف: 69 59 49 522 )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: 33/34 23 54 522 )212

 
)ASFIM( جمعية شركات التدبير وصناديق االستثمار املغربية

199، شارع الزرقطوني وزنقة اڨنيو, الطابق السادس رقم 12 - الدار البيضاء

www.asfim.ma •)212( 522 95 12 10 :الفاكس • )الهاتف: 11/29 12 95 522 )212

موؤ�ض�ضات ال�ضوق 
 )CDVM( مجلس القيم املنقولة

6، زنقة جبل موسى – أكدال – الرباط
 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: 00 90 23 522 )212

وزارة االقتصاد واملالية 
مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

شارع محمد اخلامس – احلي اإلداري – شالة – الرباط
 www.finances.gov.ma •   )212( 537 67 75 32 :الفاكس • )الهاتف: 54/55 73 67 537 )212
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بور�ضة الدار البي�ضاء ش.م
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( 

contact@casablanca-bourse.com : البريد اإللكتروني





Application mobile "bourse de casa"

Iphone, Ipad, android phones & tab.

www.casablanca-bourse.com

/BourseDeCasablanca /BoursedeCasa /LaBoursedeCasablanca


