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اأبدت	بور�صة	الدار	البي�صاء	خالل	ال�صنة	املالية	املن�صرمة	مقاومة	�صر�صة	لتبعات	االأزمة	املالية	الدولية	وتباطىء	منو	االقت�صاد	العاملي،	وهو	ما	

يعك�س	�صيا�صات	مقاومة	االأزمات	الدورية	التي	طبقتها	بالدنا	من	جهة	�صواب	،	وقوة	لبناته	املاكرو	اقت�صادية	و�صالبتها	من	جهة	اأخرى.	

وقد	كانت	مقاومة	بور�صة	الدار	البي�صاء	لهذه	الظرفية	اأف�صل	من	تلك	التي	اأبدتها	معظم	االأ�صواق	النامية	خالل	ال�صنتني	املن�صرمتني،	حيث	مل	

تتجاوز	خ�صائر	موؤ�صر	مادك�س	العائم	خالل	ال�صنتني	املالية	معا	ن�صبة	19	يف	املائة	رغم	غياب	االإدراجات	يف	البور�صة	منذ	�صهر	يوليو/متوز	2008	

ورغم	تخوفات	امل�صتثمرين.

وقد	اأنهى	موؤ�صرا	مازي	العائم	ومادك�س	العائم	�صنة	2009	باأداء	�صلبي	بع�س	ال�صيء،	حيث	بلغ	االأول	ناق�س	4,92	يف	املائة	و�صجل	الثاين	ناق�س	

6,58	يف	املائة	،	مقابل	ناق�س	13,48	يف	املائة	وناق�س	13,41	يف	املائة	تباعا	�صنة	2008.	كما	تراجعت	ر�صملة	البور�صة	بن�صبة	4,30	يف	املائة،	

مقابل	ناق�س	9,31	�صنة	2008،	واأ�صبحت	تناهز	مبلغ	508,9	مليار	درهم	مقابل	531,8	�صنة	2008.

خالل	 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 اأوليات	 اأهم	 موحد	 م�صروع	 حول	 فرقنا	 طاقات	 وح�صد	 وامل�صدرين	 للم�صتثمرين	 الثقة	 اإعادة	 و�صكلت	 هذا	

وتتمحور	 ال�صركة.	 اإداريي	 من	 بعد	جهود	كبرية	 و2015	 	2009 �صنتي	 بني	 املمتدة	 للفرتة	 اإ�صرتاتيجية	طموحة	 ت�صطري	 ال�صنة.	حيث	مت	 هذه	

بور�صة وجعل	 البور�صة،	 يف	 مدرجة	 �صركة	 	150 بلوغ	 م�صتثمر،	 مليون	 ن�صف	 جذب	 كربى:	 تنموية	 اأقطاب	 ثالث	 حول	 االإ�صرتاتيجية	 	هذه	

الدار	البي�صاء	قطب	مايل	اإقليمي	وجهوي	هام.	

وقد	انطلق	التنفيذ	الفعلي	مل�صامني	هذه	االإ�صرتاتيجية	يف	مرحلة	اأوىل	عرب	تعزيز	طاقم	ال�صركة	وموظفيها	املتخ�ص�صني	يف	اأنظمة	املعلومات	

وعمليات	ال�صوق	واملوارد	الب�صرية،	واأ�صبحت	بور�صة	الدار	البي�صاء	تتوفر	للمرة	االأوىل	على	مديرية	لهذه	االأمور.

الف�صل	بني	 واأي�صا	عرب	 واإدارتها،	 ال�صبكات	 ا�صتغالل	 الف�صل	بني	مهام	 املعلومات	عرب	 اأنظمة	 تاأمني	 الثانية	على	 املرحلة	 وان�صبت	جهودنا	يف	

ال�صيانة	واإنتاج	الدرا�صات	وامل�صاريع.

كـريـم حـجـي

املديــر الـعــام



كـريـم	حـجـي

املديــر	الـعــام

كما	اأطلق	اأي�صا	م�صروع	طموح	يهدف	اإىل	�صمان	جاهزية	نظام	التداول،	و�صيتم	االإنتهاء	منه	يف	االأ�صهر	الثالثة	االأخرية	من	

�صنة	2010.

اعتماد	م�صطرة	 وق�صد	 وال�صالمة	 االأمن	 اإ�صكاليات	نظامي	 اليد	على	خمتلف	 و�صع	 اأجل	 افتحا�س	من	 تنفيذ	عمليات	 ومت	

»تدبري	امل�صاريع«	يف	جميع	اأن�صطتنا.	

امللك	 اجلاللة	 ل�صاحب	 ال�صامية	 الرعاية	 حتت	 البي�صاء،	 الدار	 بور�صة	 اأقدمت	 لل�صوق،	 والدينامية	 احليوية	 اإعادة	 وق�صد	

حممد	ال�صاد�س	ن�صره	اهلل،	على	تنظيم	لقاء	دويل	حول	االأ�صواق	املالية	بتعاون	مع	اجلمعية	املهنية	ل�صركات	البور�صة،	وذلك	

املهنيني	 من	 �صخ�س	 	500 من	 اأزيد	 التظاهرة	ح�صور	 �صهدت	هذه	 وقد	 الغد«.	 اقت�صاد	 بناء	 اأجل	 من	 �صعار	»جميعا	 حتت	

اإنعا�س	 وال�صخ�صيات	ال�صيا�صية	والعامة،	و�صكلت	منا�صبة	لتبادل	وجهات	النظر	والتقدم	بتو�صيات	ق�صد	توحيد	جهود	

�صوق	البور�صة.			

كما	حاولت	بور�صة	الدار	البي�صاء	اإر�صاء	طلبات	امل�صتثمرين،	وقامت	باعتماد	مرحلة	خام�صة	للتداول،	تعرف	ب	»	فرتة	

التداول	يف	اللحظة	االأخرية«	بالن�صبة	للقيم	املتداولة	ب�صكل	م�صتمر.	ومتكن	هذه	املرحلة	امل�صتثمرين	من	ا�صتغالل	الفر�س	

املتاحة	خالل	الدقائق	اخلم�س	التي	تلي	االإغالق،	وت�صاعد	اأي�صا	على	حت�صني	ال�صيولة	يف	ال�صوق.	

وين�صجم	التوجه	االإ�صرتاتيجي	اجلديد	لبور�صة	الدار	البي�صاء	مع	مقت�صيات	نظام	احلكامة	اجلديد.	اإذ	قررت	ال�صركة	تعوي�س	

جمل�س	الرقابة	والقيادة	مبجل�س	لالإدارة	منذ	2	اأبريل/ني�صان	2009.	

بداأت	 والتي	 �صيكيوريتيز«،	 ترو�صت	 »كابيتال	 هي	 جديدة	 بور�صة	 �صركة	 دخول	 بعد	 ال�صركة	 يف	 امل�صاهمني	 عدد	 وتعزز	

ن�صاطها	فعليا	منذ	يوليو/متوز	2009.			

كما	�صكل	االنفتاح	على	املحيط	املايل	االإقليمي	والدويل	واحدا	من	ان�صغاالت	بور�صة	الدار	البي�صاء	خالل	هذه	ال�صنة.	وقد	

مت	اإطالق	جمموعة	من	املبادرات	يف	هذا	ال�صدد،	حيث	تعزز	التعاون	مع	البور�صات	العربية	خالل	فرتة	رئا�صتنا	لالجتماع	الثاين	

والثالثني	الحتاد	البور�صات	العربية.	وتقوت	عالقاتنا	مع	بور�صة	لندن،	ومت	تنظيم	لقاءات	مع	ممثلي	بور�صات	دولية	اأخرى.

وابتكارا	يف	 االأكرث	جتديدا	 للبور�صة	 املخ�ص�صة	 الثانية	 اجلائزة	 اجلهود	على	 بف�صل	هذه	 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 وقد	ح�صلت	

	.Africa Invistor	هيئة	طرف	من	نيويورك	يف	اأخريا	املنظمة	الندوة	خالل	وذلك	اأفريقيا،

اأخريا،	وق�صد	�صمان	ولوج	اأ�صهل	ملعلومات	البور�صة،	قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	باإعادة	النظر	يف	موقعها	على	االنرتنيت.	

حيث	مت	اإثراء	م�صامينه	من	املعلومات	املالية	حول	ال�صركات،	واأ�صبح	معرو�صا	بثالث	لغات	منذ	فاحت	يناير/كانون	الثاين	

2010	هي	العربية	والفرن�صية	واالإجنليزية.	

ت�صهد	هذه	امل�صاريع	الطموحة	على	التزامنا	يف	امل�صاهمة	يف	تنمية	اقت�صاد	بالدنا	باالعتماد	على	ن�صاء	ورجال	قادرين	على	

�صمان	�صالمة	�صوقنا	املالية	وم�صداقيتها	واأمنها	واإ�صعاعها	على	ال�صعيد	الدويل.	
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احلكامة  نظام  يف  جذريا  تغريا   2009 �سنة  �سهدت 

مت  حيث  البي�ضاء.  الدار  بور�ضة  طرف  من  املعتمد 

منذ  به  املعمول  والقيادة  املراقبة  جمل�س  تعوي�س 

�سنة 2000 باإدارة عامة وجمل�س للإدارة. 



تركيبة مجل�س الإدارة

وطرق ا�شتغاله

2009،	وقد	عو�س	جمل�س	املراقبة	الذي	كان	 اأبريل/ن�صيان	 	2 الدار	البي�صاء	يوم	 اإدارة	بور�صة	 اإن�صاء	جمل�س	 مت	

معموال	به	منذ	�صنة	2000.	

12	ع�صوا	ومندوب	ممثل	للحكومة،	تقوم	باختياره	الوزارة	املكلفة	بال�صوؤون	املالية	 يت�صكل	جمل�س	االإدارة	من	

ويتم	ا�صتدعاوؤه	حل�صور	جميع	اجتماعات	املجل�س	اأو	اجتماعات	اللجان	التابعة	له.

يقوم	جمل�س	االإدارة	بانتخاب	الرئي�س،	ويحدد	مدة	واليته،	على	اأال	تتجاوز	هذه	املدة	تاريخ	نهاية	الع�صوية	يف	

املجل�س.	هذا	وميار�س	اأع�صاء	املجل�س	�صالحياتهم	ومهامهم	ملدة	3	�صنوات	قابلة	للتجديد.	

هذا	ويتم	تعيني	كاتب	ملجل�س	االإدارة،	باقرتاح	من	الرئي�س،	وذلك	ق�صد	اال�صطالع	مبهام	تنظيم	االجتماعات	

وحترير	املحا�صر	واالحتفاظ	بها	طبقا	لل�صروط	والقواعد	املن�صو�س	عليها	قانونيا.	

قرر	جمل�س	االإدارة	االحتفاظ	بثالث	جلينات	فنية،	ويتعلق	االأمر:

1• جلينة	االفتحا�س

2• جلينة	االإ�صرتاتيجية	والتنمية

3• جلينة	اجلازيات	والتعيينات

كما	قرر	اعتماد	نظام	موؤ�صرات	قابلة	للقيا�س	يف	جمال	احلكامة	الر�صيدة	ق�صد	قيا�س	م�صتوى	التطور	احلا�صل	خالل	فرتة	3	�صنوات.

متكن	هذه	املوؤ�صرات	من	توفري	معلومات	حول	عدد	اجتماعات	املجل�س	واللجان	الفنية،	كما	متكن	اأي�صا	من	قيا�س	معدالت	احل�صور	يف	

اجتماعات	املجل�س	وبقية	االأجهزة	واللجان.	

لوحظ	ارتفاع	يف	اأعداد	اجتماعات	املجل�س	واللجان	الفنية،	مما	يوؤكد	االنخراط	التام	وامل�صتمر	الأع�صائه	يف	م�صل�صالت	احلكامة.	وينطبق	

االأمر	ذاته	على	املعدل	املتو�صط	للم�صاركة،	الذي	�صهد	ارتفاعا	ملحوظا،	با�صتثناء	جلينتي	اجلازيات	والتعيينات	واالإ�صرتاتيجية	والتنمية	

اللتان	�صهدتا	انخفا�صا	طفيفا	باملقارنة	مع	�صنة	2008.

)*(	ي�صتند	هذا	اجلدول	على	االجتماعات	التي	مت	حترير	حم�صر	يف	�صاأنها	ومت	ت�صمينه	يف	�صجل	حما�صر	جمل�س	االإدارة	اأو	يف	�صجل	حما�صر	اللجان	الفنية	خالل	هذه	الفرتة.

*
200720082009موؤ�رشات 

جمل�س الإدارة

7910عدد الجتماعات
%81%76%64املعدل املتو�ضط للم�ضاركة

جلينة الفتحا�س

375عدد الجتماعات
%100%76%78املعدل املتو�ضط للم�ضاركة

جلينة اجلازيات والتعيينات

435عدد الجتماعات
%70%75%69املعدل املتو�ضط للم�ضاركة

جلينة الإ�ضرتاجتية والتنمية

223عدد الجتماعات
%70%75%69املعدل املتوسط للمشاركة

موؤ�رشات احلكامة الر�ضيدة
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يونيو/  30 يوم  البي�ضاء  الدار  بور�ضة  راأ�ضمال  بلغ 

حزيران 2010 مبلغ 19.020.800 درهم، متلكه 17 �رشكة 

للبور�ضة تعمل �ضمن ال�ضوق باأن�ضبة مت�ضاوية.

امل�ضاهمون



يت�سكل	جمل�س	الإدارة	من	12	ع�سوا:

		I.C.F	الو�صيط،	ميثلها
ال�سيد	عمر	اإيدار	)رئي�س(،

		التجاري	للو�صاطة،	ميثله

ال�سيد	جالل	برادي

		البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	للبور�صة،	ميثله

ال�سيد	يو�سف	بنكريان

		CFG	لالأ�صواق،	ميثله
ال�سيد	يون�س	بنجلون

		اأوروبور�س،	ميثله

ال�سيد	عمر	اأمني

		البنك	املغربي	للتجارة	وال�صناعة	للبور�صة،	ميثله

ال�سيد	حممد	العمراين

		م�صرف	املغرب	راأ�صمال،	ميثله

ال�سيد	يا�سني	بكبا�سي

		�صوجي	بور�س،	تمثله

ال�سيدة	وداد	عزام	حللو

		�صندوق	االإيداع	والتدبري	ر�صمال	للبور�صة،	ميثله

ال�سيد	عبد	ال�سمد	ع�سامي

		املغرب	خلدمات	الو�صاطة،	ميثله

ال�سيد	حممد	بن	عبد	الرازق

		اأبالين	�صكوريتيز،	ميثله

ال�سيد	اأمني	اجلراري

		وفابور�س،	ميثله

ال�سيد	عادل	دادي

ال�سيد	�سمري	حللو

مندوب	احلكومة،

جمل�س الإدارة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2010
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الهيكل التنظيمي بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2010

اإدارة ال�ضركة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2010

ال�ضيد عبد الإله حللو 

مدير العمليات يف الأ�سواق

ال�ضيد حممد طه بنزكري

مدير ال�سوؤون الإدارية

واملوارد الب�رشية

ال�ضيد حممد �ضعد

مدير الأنظمة املعلوماتية

ال�ضيد بدر بنيو�ضف

مدير التطوير

ال�ضيد عبد اللطيف ال�ضقلي

مدير التدقيق الداخلي للح�سابات

وتدبري املخاطر

ال�ضيد كرمي حجي

املدير العام
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عزما	منها	على	تعزيز	ثقة	امل�صتثمرين	وت�صجيعهم،	قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	

هذا	 يف	 الدولية	 للمعايري	 اال�صتجابة	 ق�صد	 واالأخالقيات	 للقيم	 مدونة	 بو�صع	

ال�صدد.	

و	قد	اأ�صبحت	هذه	املدونة	�صارية	املفعول	بدءا	من	�صنة	2009،	وتنبني	على	
اللبنات	التالية:

املحمودة	داخل	بور�صة	الدار	البي�صاء، واملمار�صات	 · القيم	
الت�صريعات، و	 القوانني	 · احرتام	
· تعريف	تنازع	امل�صالح	وتدبريه،

ال�صروع، · جنحة	
املعلومات، · حماية	
املوارد، · حماية	

املوظفني.		 �صندات	 على	 · عمليات	

بغية	 وتكوينية	 حت�صي�صية	 دورات	 من	 البور�صة	 موظفي	 جميع	 ا�صتفاد	 وقد	

اال�صتئنا�س	مع	مقت�صيات	املدونة	اجلديدة،	و�صيتم	اإعداد	تقرير	�صنوي	حول	مدى	

تطبيق	واحرتام	م�صامينها.
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�صهدت	بور�صة	الدار	البي�صاء	نهاية	�صنة	2009	تراجعا	يف	حجم	االأن�صطة.

 منتوجات ال�ستغالل: -%44

�صنة	 نهاية	 البي�صاء	 الدار	 ببور�صة	 اخلا�صة	 اال�صتغالل	 منتوجات	 �صجلت	

117	مليون	درهم	مقابل	 44	باملائة،	حيث	حتددت	يف	 2009	تراجعا	بن�صبة	

اإىل	 اأوىل	 الرتاجع	من	جهة	 2008.	ويرجع	�صبب	هذا	 �صنة	 208	مليون	درهم	

باأحجام	 املرتبطة	 املركزية،	 ال�صوق	 داخل	 املفاو�صات	 عموالت	 انخفا�س	

ال�صفقات،	واإىل	غياب	اإدراج	�صركات	جديدة	من	جهة	ثانية. 
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تطور منتوجات االستغالل*

 حتمالت ال�ستغالل: -%13

�صنة	 نهاية	 البي�صاء	 الدار	 ببور�صة	 اخلا�صة	 اال�صتغالل	 منتوجات	 �صجلت	

117	مليون	درهم	مقابل	 44	باملائة،	حيث	حتددت	يف	 2009	تراجعا	بن�صبة	

اإىل	 اأوىل	 208	مليون	درهم	�صنة	2008.	ويرجع	�صبب	هذا	الرتاجع	من	جهة	

باأحجام	 املرتبطة	 املركزية،	 ال�صوق	 داخل	 املفاو�صات	 عموالت	 انخفا�س	

ال�صفقات،	واإىل	غياب	اإدراج	�صركات	جديدة	من	جهة	ثانية.
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اأهم الأرقام والإح�صاءات
بتاريخ 30/06/2010



نتيجة ال�ستغالل: -%63

	126 مقابل	 درهم،	 مليون	 	46 مبلغ	 	2009 �صنة	 اال�صتغالل	 نتيجة	 بلغت	

هذا		 ويعزى	 املائة.	 يف	 	63 بن�صبة	 بانخفا�س	 اأي	 	،2008 �صنة	 درهم	 مليون	

الطفيف	 الرتاجع	 رغم	 اال�صتغالل	 منتوجات	 تراجع	 اإىل	 اأ�صا�صا	 االنخفا�س	

للتحمالت.	
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النتيجة ال�ضافية: -%53

يف	 	53 بن�صبة	 تراجعا	 البي�صاء	 الدار	 لبور�صة	 ال�صافية	 النتيجة	 �صجلت	

اإىل	42	مليون	 89	مليون	درهم	�صنة 2008	 انتقلت	من	مبلغ	 املائة،	حيث	

درهم	نهاية	�صنة	2009.	
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الأموال الذاتية:+ %8

	2009 املالية	 ال�صنة	 نهاية	 البي�صاء	 الدار	 لبور�صة	 الذاتية	 االأموال	 �صهدت	

مليون	 	538 الذاتية	 االأموال	 جمموع	 بلغ	 حيث	 املائة،	 يف	 	8 بن�صبة	 ارتفاعا	

درهم،	مقابل	498	مليون	درهم	نهاية	�صنة	2008.	ويرجع	�صبب	هذا	االرتفاع	

اأ�صا�صا	اإىل	النتيجة	االإيجابية	امل�صجلة	�صنة	2009.	 

الدراهم مباليني   : )*(
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ي�ضكل اإعداد اإ�ضرتاتيجية 2009 - 2015 حدثا بارزا 

بالن�ضبة لبور�ضة الدار البي�ضاء �ضنة 2009. 

يف  البدء  ومت  امل�ضاريع  من  جمموعة  ت�ضميم  مت  اإذ 

تنفيذها ق�ضد ت�ضجيع وتطوير �ضوق البور�ضة الوطني.



 ت�ضيري نظام ال�ضمانة

انخرطت	بور�صة	الدار	البي�صاء	خالل	�صنة	2009	يف	م�صروع	كبري	من	اأجل	و�صع	نظام	لل�صمانة	على	اأ�صا�س	التدفقات	

اخلوامت	خطا	 تتبع	 ال�صمانة	ق�صد	 لنظام	 العام	 الت�صور	 النظر	يف	 اإعادة	 اإىل	 امل�صروع	 )ال�صفقات(.	ويهدف	هذا	 اخلامة	

بخط	وت�صهيل	حتديد	النقاط	العالقة	وح�صاب	املخاطر	و�صمان	ال�صمانة	على	اأ�صا�س	ال�صفقات	املذكورة	ولي�س	على	

اأ�صا�س	التدفقات	ال�صافية	)التحركات(.	و�صنطلق	االإنتاج	اعتمادا	على	هذا	امل�صروع	خالل	�صنة	2010.

 مراقبة و توجيه ح�ض�ص التداول 

Trading At Last	نظام	اعتماد	›

2008،	قامت	 التداول	اجلديد	)NSC(،	املعتمد	بدءا	من	�صنة	 900	من	نظام	 الن�صخة	 اإىل	 اإطار	عملية	االنتقال	 يف	

بو�صة	الدار	البي�صاء	يوم	2	نوفمرب/ت�صرين	الثاين	2009	باإطالق	وظيفة	»فرتة	التداول	يف	اللحظة	االأخرية«	املعروفة	

		.Trading At Last	با�صم	باالجنليزية

و	قد	متت	برجمة	هذه	املرحلة	بالن�صبة	للقيم	املتداولة	ب�صكل	م�صتمر	خالل	الدقائق	اخلم�س	التي	تلي	االإغالق	)من	ال�صاعة	

15:30	اإىل	ال�صاعة	15:35(.	ومتكن	من	التفاو�س	على	االأوامر	املحررة	واملنفذة	جزئيا	اأو	غري	املنفذة	وحتى	االأوامر	التي	مل	

يت�صن	ت�صجيلها	خالل	جل�س	التداول،	وذلك	بناءا	على	اآخر	�صعر	متداول،	اأو	باعتماد	ال�صعر	املرجعي	يف	غيابه.

ومتنح	هذه	الوظيفة	امل�صتثمرين	حظوظا	اأكرب	من	اأجل	ا�صتغالل	فر�س	اال�صتثمار،	وت�صمن	�صيولة	اأكرب	يف	ال�صوق.

كما	ت�صمح	وظيفة	التداول	يف	اللحظة	االأخرية	بتعديل	اأو	اإلغاء	بع�س	االأوامر،	ح�صب	�صروط	م�صبوطة.	هذا	وت�صبح	

ال�صفقات	الكربى	ممنوعة	يف	هذه	الفرتة.

	Capital Trust ح�صلت	�صركة	»كابتال	ترو�صت	�صيكيوريتيز«	
من	 واملالية	 االقت�صادية	 ال�صوؤون	 وزارة	 ترخي�س	 على	 	Securities
اأجل	ممار�صة	اأن�صطة	الو�صاطة	يف	�صوق	البور�صة	املغربي.	وقد	اأ�صحت	

م�صاركة	هذه	ال�صركة	يف	اأن�صطة	بور�صة	الدار	البي�صاء،	�س	م،	فعلية	

انطالقا	من	تاريخ	09	يوليوز/متوز	2009.	

من	 جمموعة	 االإطار	 هذا	 يف	 العمليات	 مديرية	 نظمت	 قد	 و	

ترو�صت	 »كابتال	 التابعني	 املفاو�صني	 لفائدة	 التكوينية	 احل�ص�س	

اإجراء	 مت	 كما	 	.Capital Trust Securities �صيكيوريتيز«	
املفاو�صات	 قاعدة	 اختبار	 ق�صد	 التمهيدية	 التجارب	 من	 جمموعة	

واملقا�صة	ونظام	االأمر	بختمها.
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قبول �رشكات جديدة يف البور�ضة

تطور

اأن�شطة ال�شوق



‹		م�سروع	الربنامج	اجلديد	للمراقبة

ي�صكل	احرتام	عمليات	التفاو�س	وال�صفقات	املربمة	من	طرف	�صركات	البور�صة	للقوانني	والت�صريعات	ال�صارية	

املفعول	واحدا	من	مهام	بور�صة	الدار	البي�صاء	وغاياتها.

لذلك	تقوم	مديرية	املراقبة،	يف	اإطار	ال�صالحيات	املوكلة	اإليها	بخ�صو�س	توجيه	ح�ص�س	التداول	ومراقبة	م�صروعية	

ال�صفقات،	ب�صمان	التتبع	اليومي	حل�ص�س	البور�صة	عرب	نظام	التداول	االإلكرتوين	)NSC V900(.	كما	ت�صتعني	

اأي�صا	مبجموعة	من	التطبيقات	املعلوماتية	التي	متكن	من	مراقبة	بع�س	االأوامر.

اإذ	�صيمكن	هذا	النظام	 اإمتام	نظام	املراقبة	والتتبع	التلقائي.	 كما	مت	العمل	على	تطوير	م�صروع	طموح	من	اأجل	

الفعالية.	وقد	مت	حت�صري	دفرت	حتمالت	ي�صمل	جمموع	 التتبع	ب�صكل	مبا�صر	وغري	مبا�صر	ومن	حت�صني	 اإجراء	 من	

احلاجيات	امل�صجلة،	ومت	ت�صليمه	لبدء	الدرا�صات	والبحث	عن	احللول	املنا�صبة.	

االأ�صهم	 عدد	 من	 بالزيادة	 املرتبطة	 البي�صاء	 الدار	 لبور�صة	 االإ�صرتاتيجية	 االأهداف	 اإطار	 يف	 امل�صروع	 هذا	 ويندرج	

املتداولة	ومن	حجم	ال�صيولة،	مع	متكني	م�صدري	االأ�صهم	وامل�صتثمرين	من	اأف�صل	ال�صروط	اأثناء	عمليات	التداول.

حتديث	وحت�صني	التطبيقني	املعلوماتيني	»مراقبة«	و	»�صربود«	

اأكرث	حلاجيات	 اال�صتجابة	 وق�صد	 »�صربود«،	 و	 »مراقبة«	 املعلوماتني	 التطبيقني	 لوحدات	 اأف�صل	 ا�صتغالل	 ق�صد	

امل�صتعملني،	قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	مبراجعة	جمموعة	من	الوظائف	املتعلقة	ببنية	الطلبات	والعر�س	على	

ال�صا�صة	وا�صتعمال	النتائج.	



NSC اإعادة النظر يف القاعدة املادية 

	.)NSC(	اجلديد	التداول	لنظام	املادية	القاعدة	يف	النظر	اإعادة	م�صروع	2009	�صنة	خالل	البي�صاء	الدار	بور�صة	بداأت

اأعطاب	على	 التداول	واالجتار	يف	حال	وجود	 ا�صتغال	نظام	 اإىل	توفري	قاعدة	قادرة	على	�صمان	 العملية	 وتهدف	هذه	

م�صتوى	اأحد	العنا�صر.	

و�صيتم	تنفيذ	هذا	امل�صروع	ب�صكل	وا�صع	خالل	�صنة	2010	بتعاون	مع	NYSE	التي	�صتتكلف	مب�صاعدة	بور�صة	الدار	

البي�صاء	ومدها	بامل�صورة	من	اأجل	حتديد	املعايري	والقيام	باالختبارات	ال�صرورية.

 اعتماد مبداأ »املراجع املوحدة«

قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	باعتماد	مراجع	موحدة	بدءا	من	فاتر	يناير/كانون	الثاين	2009	ق�صد	ا�صتغالل	اأف�صل	

للمعلومات	املن�صورة	من	طرف	NSC	و�صمان	�صالمة	معامالت	مكتب	الدعم	وتفادي	ت�صجيل	املعلومات	يف	ثالث	
	.)WEB	و	وبرود	NSC(	اأنظمة

وقد	مت	تكييف	نظام	املعلومات	امل�صاعد	على	اتخاذ	القرارات	وجمموع	املن�صورات	االإح�صائية	ال�صادرة	على	بور�صة	

الدار	البي�صاء	ق�صد	بلوغ	هذا	الهدف.

تطوير

اأنظمة المعلومات

 اعتماد نظام اآيل لعمليات التداول على االلتزامات

اأجل	 ق�صد	تكييف	نظام	االإنتاج	مع	حاجيات	ال�صوق،	قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	بو�صع	قاعدة	فنية	خا�صة	من	

معاجلة	اآلية	تامة	ملجموع	عمليات	التداول	على	االلتزامات،	انطالقا	من	الت�صريح	وحتى	اإمتام	ال�صفقة	وتخ�صي�س	

رقم	ت�صل�صلي	للعقد.

اإدارة	 اإدارة	بقية	العمليات	بالطريقة	ذاتها	)الت�صريح	باالإ�صهامات،	الت�صريح	بالتحويالت،	 كما	ميكن	النظام	من	

العرو�س	العمومية	وتدبري	االإدراجات(.

ومتكن	هذه	العملية	من	تقلي�س	احتماالت	االأخطاء	وت�صاعد	على	بلوغ	اإدارة	اأمثل	لل�صوق.
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من	 على	جمموعة	 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 اأقدمت	 والدويل،	 االإقليمي	 املايل	 املحيط	 على	 االنفتاح	 �صيا�صة	 اإطار	 يف	

املبادرات.

 تعزيز التعاون بني بور�ضة الدار البي�ضاء والبور�ضات العربية

العربية،	وهي	 البور�صات	 ال�صنوي	الحتاد	 32	من	االجتماع	 الدورة	 البي�صاء	يف	هذا	االإطار	 الدار	 احت�صنت	بور�صة	

الهيئة	التي	تراأ�صتها	بور�صة	الدار	البي�صاء	ملدة	�صنة	كاملة.

وقد	كانت	هذه	التظاهرة،	التي	نظمت	يومي	15	و16	اأبريل/ني�صان	2009،	منا�صبة	من	اأجل	تبادل	وجهات	النظر	

والطموحات	والتجارب	بني	اأع�صاء	االحتاد.	كما	امتازت	التظاهرة	بالتوقيع	على	اتفاقية	بني	بور�صة	الدار	البي�صاء	

وبور�صة	م�صر	ق�صد	حتريك	تبادل	املعلومات	والدوريات	التكوينية	بني	ال�صوقني	املاليني.

 تعزيز التعاون بني بور�ضة الدار البي�ضاء وبور�ضة مدينة لندن

اإىل	بور�صة	 اإيان	لودر،	 ال�صيد	 وقد	جتلى	هذا	االأمر	من	خالل	الزيارة	الر�صمية	التي	قام	عمدة	بور�صة	مدينة	لندن،	

الدار	البي�صاء.	

حيث	ج�صدت	هذه	الزيارة	االهتمام	الكبري	الأهم	االأ�صواق

املالية	العاملية	ببور�صة	الدار	البي�صاء.

انفتاح بور�شة الدار البي�شاء

على ال�شوق الدولي
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Africa Invistor م�ضاركة بور�ضة الدار البي�ضاء يف ندوة 

2009	بنيويورك	يف	الندوة	الدولية	املنظمة	من	طرف	هيئة	 21	�صبتمرب/اأيلول	 �صاركت	بور�صة	الدار	البي�صاء	يوم	

Africa Invistor	على	هام�س	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة.

وقد	كان	الهدف	الرئي�صي	من	هذه	التظاهرة	هو	متكني	خمتلف	الفاعلني	يف	االأ�صواق	املالية	االأفريقية	)امل�صوؤولني	عن	

التنظيم	والبور�صات	و�صركات	البور�صة	وال�صركات	املتداولة(	من	تقدمي	اإجنازاتهم	اأمام	امل�صتثمرين	املوؤ�ص�صاتيني	

االأمريكيني	املتخ�ص�صني	يف	الدول	النامية.

كما	�صكلت	منا�صبة	من	اأجل	تبادل	االأفكار	ووجهات	النظر	مع	ممثلي	االأمم	املتحدة	وممثلي	برنامج	ال�صراكة	اجلديدة	

من	اأجل	تنمية	اأفريقيا	)NEPAD(	وممثلي	البنك	االأفريقي	للتنمية	حول	العديد	من	الق�صايا،	من	قبيل	م�صاألة	

اإندماج	االأ�صواق	املالية	االأفريقية.

هذا	وا�صتلمت	بور�صة	الدار	البي�صاء	بهذه	املنا�صبة	اجلائزة	الثانية	املخ�ص�صة	للبور�صة	االأكرث	جتديدا	وابتكارا	على	

ال�صعيد	االأفريقي.

 زيارة بور�ضة الدار البي�ضاء للبور�ضة االإ�ضبانية

�صكلت	زيارة	اأهم	الفاعلني	يف	االأ�صواق	املالية	االإ�صبانية	منا�صبة	من	اأجل	اكت�صاف	التجربة	االإ�صبانية	يف	جمال	اإدارة	

تدبري	الديون	العمومية.

التام	 وال�صفافية	واالحرتام	 التنظيم	 والعرب،	وال�صيما	يف	ما	يخ�س	�صرورة	 الدرو�س	 العديد	من	 ا�صتخال�س	 وقد	مت	

خلطط	التمويل	ال�صادر	على	اخلزينة	العامة.

ومت	الرتكيز	على	اأهمية	القاعدة	االإلكرتونية	الكفيلة	ب�صمان	ال�صفافية	وال�صيولة	يف	�صوق	الديون	العمومية.

التي	 	)primary dealers( “املتخ�ص�صني	يف	قيم	اخلزينة”  ب�صكل	خا�س	حول	�صبكة	 املحادثات	 ان�صبت	 كما	
متكن	من	و�صع	الدين	يف	ال�صوق	االأويل	ومتكن	اأي�صا	من	حت�صني	�صيولة	ال�صوق	الثانوية.	

اأجل	التطرق	لق�صايا	متعلقة	باعتماد	املغرب	لل�صوق	االآجل	 كانت	هذه	الزيارة	فر�صة	الأع�صاء	الوفد	املغربي	من	

بالن�صبة	للفوائد،	مما	يقت�صي	الت�صريع	بوثرية	اأورا�س	اإ�صالح	ال�صوق	املالية.

 تبادل اخلربات والتجارب مع ال�ضوق املالية الباك�ضتانية

2009.	وقد	 البي�صاء	زيارة	وفد	باك�صتاين	�صنة	 الدار	 ا�صتقبلت	بور�صة	 البور�صات،	 التعاون	مع	بقية	 ق�صد	تعزيز	

التقنية،	وال�صيما	تلك	 الق�صايا	 العديد	من	 تبادل	اخلربات	والتجارب	حول	 اأجل	 الزيارة	منا�صبة	من	 �صكلت	هذه	

املتعلقة	بال�صوق	ونظام	التداول	واملقا�صة.



قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء،	يف	اإطار	انفتاحها	على	الفاعلني	املاليني	الوطنيني	والدوليني،	باملبادرات	التالية:

 ن�رش القوائم املالية ل�ضنة 2008 وفقا لقواعد املعايري الدولية للتقارير 

IFRS املالية

قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	باعتماد	النظام	املرجعي	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	عند	ن�صر	القوائم	

املالية	لل�صنة	املالية	املنتهية	يوم	31	دي�صمرب/كانون	االأول	2008.	

وت�صكل	بور�صة	الدار	البي�صاء	اأول	مقاولة	مغربية	تعتمد	قواعد	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	بالن�صبة	

للح�صابات	الفردية	رغم	اأن	هذا	االأمر	ال	يعترب	اإجباريا.	حيث	يرتجم	هذا	القرار	رغبة	بور�صة	الدار	البي�صاء	يف	االنفتاح	

على	املجتمع	املايل	الدويل	عرب	اال�صتجابة	ملتطلبات	العوملة	وملقت�صيات	القواعد	الدولية	ال�صارية	املفعول.

 املذكرة رقم 04/09 ال�ضادرة عن جمل�ص اأخالقيات القيم املنقولة

قام	جمل�س	اأخالقيات	القيم	املنقولة	�صهر	فرباير/	�صباط	2009	باإ�صدار	املذكرة	رقم	09/04	املتعلقة	بالوثائق	واملعلومات	

اإيداعها	لدى	املجل�س	ال�صالف	الذكر.	وتهدف	هذه	املذكرة	اإىل	 التي	يتعني	على	ال�صركة	املنتدبة	لت�صيري	بور�صة	القيم	

حتقيق	االأهداف	التالية:	

�صمان	احرتام	ال�صركة	امل�صرية	لقواعد	و	�صوابط	اال�صتغال،	 من	 ال�صوق	 �صلطات	 متكني	  •
املخاطر	التي	تهدد	اال�صتغال	ال�صليم	لل�صوق،	 تتبع	  •

ومقارنتها	مع	معلومات	بقية	الفاعلني	يف	ال�صوق.	 امل�صتلمة	 املعلومات	 اإمتام	  •

 اإجناز عملية افتحا�ص معلوماتي خارجي

مت	اإجراء	ت�صخي�س	�صامل	داخل	مديرية	اأنظمة	املعلومات	من	طرف	مكتب	اأوروغروب	بطلب	من	بور�صة	الدار	البي�صاء.	

وقد	مت	اإعداد	جمموعة	من	التو�صيات	عقب	هذا	الت�صخي�س،	وال�صيما	فيما	يخ�س:

التنظيمية، اجلوانب	  •
الربامج	املعلوماتية	واأدوات	العمل، يخ�س	 فيما	 التحتية	 البنية	  •

واملنطقية، البدنية	 ال�صالمة	  •
ا�صتمرارية	االأن�صطة. خمطط	  •

هذا	واأقرت	بور�صة	الدار	البي�صاء	ا�صتجابة	لهذه	التو�صيات	�صل�صلة	من	االإجراءات	ق�صد	حت�صني	�صالمة	نظام	املعلومات.

التكيف مع المعايير

الوطنية والدولية



20
09

نة 
 �س

يف
زة 

بار
ث ال

حدا
الأ

 • 
23

 • 
ء

ضا
�

بي
ال

ر 
دا

ال
ة 

�ض
ر

و
• ب

 2
00

9 
ي

و
سن

�
ال

ر 
ري

تق
ال

 اآليات الرقابة الداخلية

ق�صد	حت�صني	اآليات	الرقابة	الداخلية،	مت	القيام	بالعمليات	التالية:

‹	تدقيقات	احل�سابات	الداخلية

مت	تنفيذ	برنامج	تدقيقات	احل�صابات	املايل	الداخلي	اخلا�س	ب�صنة	2009.	وقد	كان	الهدف	الرئي�صي	من	هذا	الربنامج	

هو	حتديد	الفوارق	بني	املمار�صات	واملراجع	ال�صارية	املفعول	)الت�صريعات	والن�صو�س	التنظيمية	وامل�صاطر(،	وتقييم	

املخاطر	املحتملة،	وحتديد	جوانب	االإدارة	والت�صيري	املمكن	حت�صينها	عرب	امل�صاطر	والقواعد	والتنظيم.

»Incident«	البيانات	قاعدة	›

يف	اإطار	�صيا�صية	التدبري	الوقائي	للمخاطر،	وق�صد	اال�صتجابة	للمعايري	اجلديدة	ال�صادرة	عن	جمل�س	اأخالقيات	القيم	

املنقولة،	مبوجب	مذكرة	09/04،	مت	و�صع	نظام	الإعداد	تقارير	حول	احلوادث	بدءا	من	�صنة	2009.

‹	نظام	تدبري	املخاطر

كانت	 كيفما	 احلوادث	 ا�صتباق	 على	 قادر	 برنامج	 امتالك	 و	 ال�صالمة	 ثقافة	 ت�صجيع	 اإىل	 املخاطر	 تدبري	 نظام	 يهدف	

طبيعتها.	كما	يتعلق	االأمر	بو�صع	االأ�ص�س	وامل�صاطر	الواجب	اعتمادها	طوال	هذا	امل�صل�صل	)تقييم،	حتديد	اأنواع	

خماطر	جديدة،	اإح�صاء	احلوادث،	العمليات	االإ�صالحية(.	

وقد	مت	اإجراء	عملية	تقييم	هذا	النظام	�صهر	يناير/كانون	الثاين	2009.	

وقد	اعتمد	حتديث	املعلومات	اخلرائطية	باالعتماد	على:

اأن�صطة	ال�صنة	 2007	وعن	خمطط	 املعلومات	اخلرائطية	ل�صنة	 عن	 املنبثقة	 للتو�صيات	 الفعلي	 التطبيق	  •
املالية	2008،	

	،2008 �صنة	 امل�صجلة	 • احلوادث	
يتم	اأخذها	بعني	االعتبار	عند	اإعداد	نظام	املعلومات	اخلرائطية	ال�صابق. مل	 التي	 املخاطر	 • حتديد	

امل�صلحة.	 وم�صوؤويل	 املدراء	 طرف	 من	 املخاطر	 تقييم	 • اإعادة	
	

ومت	اإجراء	عملية	تتبع	ن�صف	�صنوي	لكل	العمليات	الت�صحيحية	املنجزة،	ق�صد	مواكبة	حالة	تقدم	املبادرات	الرامية	

اإىل	حتكم	اأمثل	يف	املخاطر،	وذلك	بالتعاون	مع	الهيئات	املكلفة	بالتنفيذ.	

كما	متت	اال�صتعانة	بتقنية	تبادل	االأفكار	من	اأجل	حتديد	املخاطر	املحتملة	بالن�صبة	الأنظمة	املعلومات.	ومت	حتديد	

)اإ�صرتاتيجية،	متعلقة	 الفئات	 املعلومات،	ومت	جردها	وت�صنيفها	ح�صب	 باأنظمة	 وثيقا	 ارتباطا	 املرتبطة	 املخاطر	

مب�صروع	اأو	ذات	طبيعة	عملية(	وتقييمها	من	حيث	التاأثري	واحتمال	احلدوث.	



اأجنزت	بور�صة	الدار	البي�صاء	خالل	�صنة	2009	العديد	من	حمالت	التوا�صل	ق�صد	التعريف	مبفاهيم	البور�صة	وخباياها،	

وذلك	لفائدة	العديد	من	امل�صتفيدين.	وقد	مت	تنفيذ	هذه	احلمالت	عرب	العديد	االأدوات،	مما	�صاعد	على	اإغناء	من�صورات	

ال�صركة	وتقوية	عالقاتها	العامة.

كما	مت	تنفيذ	م�صاريع	ريادية	يف	هذا	ال�صدد	من	قبيل:	

 و�ضع موقع جديد على االإنرتنيت

اإ�صرتاتيجية	التطوير	والنمو	التي	�صطرتها	بور�صة	الدار	البي�صاء،	عمل	ال�صاهرون	عليها	على	مراجعة	دقيقة	 يف	اإطار	

و�صاملة	مل�صامني	موقع	ال�صركة	على	االأنرتنيت،	وثم	اإطالق	املوقع	اجلديد	يوم	15	يناير/كانون	الثاين	2010	بثالث	لغات:	

العربية	والفرن�صية	واالإجنليزية.

البي�صاء.	 الدار	 بور�صة	 يف	 العاملني	 الفرق	 بذلته	جمموع	 الذي	 الكبري	 والعمل	 اجلبار	 املجهود	 ثمرة	 امل�صروع	 هذا	 ويعد	

ويهدف	من	جهة	اأوىل	اإىل	اال�صتجابة	حلاجيات	م�صتعملي	املوقع	اآخذا	بعني	االعتبار	التنوع	الذي	يطبعهم،	كما	يهدف	من	

جهة	ثانية	اإىل	التكيف	والتالءم	مع	املعايري	والقواعد	الدولية	املعتمدة	يف	هذا	الباب.		

 تنظيم اللقاء االأول لالأ�ضواق املالية حتت الرعاية ال�ضامية ل�ضاحب 

اجلاللة امللك حممد ال�ضاد�ص

قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء	بتنظيم	هذه	التظاهرة	يوم	30	�صبتمرب/	اأيلول	2009	بالتعاون	مع	اجلمعية	املهنية	ل�صركات	

تاريخ	 اأوىل	يف	 �صابقة	 اللقاء	 الغد«.	وقد	�صكل	هذا	 اقت�صاد	 بناء	 اأجل	 �صعار	»جميعا	من	 APSB،	وذلك	حتت	 البور�صة	
بور�صة	الدار	البي�صاء،	حيث	�صهد	ح�صور	اأزيد	من	500	م�صارك	من	املهنيني	والفاعلني	املوؤ�ص�صاتيني.

كما	�صكل	هذا	اللقاء	فر�صة	لتبادل	وجهات	النظر	والتقدم	بتو�صيات	من	اأجل	حت�صني	اأداء	ال�صوق	وامل�صاهمة	ب�صكل	فعال	

يف	الطموحات	االإقت�صادية	للمملكة.

 مدر�ضة البور�ضة

وا�صلت	مدر�صة	البور�صة	�صنة	2009	دوراتها	التكوينية	عرب:
	

االأبناك،	 موظفي	 من	 جمموعة	 لفائدة	 البور�صة«،	 • »اأيام	
وهي	دورات	تكوينية	خم�ص�صة	ملوظفي	املوؤ�ص�صات	اخل�صو�صية	والعمومية،	 امل�صتثمرين«،	 • »ور�صات	

التكوين«،	لفائدة	طلبة	املوؤ�ص�صات	اخل�صو�صية	والعمومية. • »دورات	
هكذا	�صهدت	�صنة	2009	تنظيم	57	دورة	تكوينية	لفائدة	3904	�صخ�س	من	70	موؤ�ص�صة،	مبا	يف	ذلك	املوؤ�ص�صات	العمومية	

واخل�صو�صية،	يف	14	مدينة	من	مدن	املغرب	)مقابل	55	دورة	لفائدة	2222	�صخ�صا	�صنة	2008(.

التعريف ببور�شة

الدار البي�شاء وتنميتها

	وينتمي	امل�صاركون	يف	هذه	الدورات	اإىل	�صرائح	اجتماعية	

موظفي	 ال�صركات،	 ومديرو	 )م�صوؤولو	 متنوعة	 مهنية	

الطلبة،	 اجلامعيني،	 التجار،	 املهند�صني،	 االأبناك،	

املتقاعدين،	تالميذ	الثانويات...(

	،2009 �صنة	 املنظمة	 التكوينية	 الدورات	 متثيل	 وميكن	

ح�صب	�صرائح	امل�صاركني	على	ال�صكل	التايل:

امل�ضاركون يف مدر�ضة البور�ضة

جمموعة	الطلبة

جمموعة	املهنيني

طالب	اإنفرادي

جمهور	اإنفرادي

86%

8%

1%

5%
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معر�س	اأك�سيوناريا	2009	

الزيارة	 هذه	 كانت	 وقد	 بباري�س.	 اأك�صيوناريا	 ملعر�س	 زيارة	 التوايل	 على	 الثالثة	 لل�صنة	 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 نظمت	

	)FFCI(	اال�صتثمار	الأندية	الفرن�صية	الفيدرالية	وباأع�صاء	باري�س	بور�صة	مبدر�صة	باملكلفني	االت�صال	ربط	اأجل	من	منا�صبة

وممثلي	على	املعهد	من	اأجل	الرتبية	املالية	يف	القطاع	العام	وجمموعة	نيزي	اأورونيك�صت...		

 ف�ضاء البور�ضة

من	اأجل	�صمان	قرب	اأكرب	من	جميع	الفئات	امل�صتهدفة،	داأبت	بور�صة	الدار	البي�صاء	منذ	�صنة	2001	على	تنظيم	ف�صاء	

للتوا�صل	واملعلومات	خم�ص�س	جلميع	االأ�صخا�س	الراغبني	يف:	

ا�صتغال	ال�صوق	املايل،	 طرق	 حول	 معلومات	 على	 • احل�صول	
وثائق،	 على	 اأو	 مالية	 معلومات	 على	 • احل�صول	

البور�صة. �صوق	 بـاأجواء	 • اال�صتئنا�س	

وقد	�صهد	ف�صاء	البور�صة	�صنة	2009	ا�صتقبال 473	زائر	مقابل	709	�صنة	2008.	

تعزيز �شيا�شة الموارد الب�شرية

امتازت	�صنة	2009	بتعزيز	وتقوية	�صيا�صة	املوارد	الب�صرية	اخلا�صة	بال�صركة،	حيث	مت	و�صع	هيكل	تنظيمي	جديد	اأكرث	

تنا�صبا	مع	طريقة	احلكامة	اجلديدة،	وذلك	طبقا	لتوجيهات	جمل�س	اإدارة	بور�صة	الدار	البي�صاء.

وقد	تعزز	طاقم	بور�صة	الدار	البي�صاء	بعد	التعاقد	مع	جمموعة	من	الكفاءات	التي	ت�صتجيب	للحاجيات	االإ�صرتاتيجية	

لل�صركة.	وقد	هم	التوظيف	املنا�صب	التالية:

العام،	 • املدير	
املعلومات،	 اأنظمة	 • مدير	

الب�صرية، املوارد	 ومدير	 االإداري	 • املدير	
البور�صة، و�صركات	 ال�صوق	 بيانات	 ق�صم	 عن	 • امل�صوؤول	

عن	ق�صم	اال�صتغالل،	 • امل�صوؤول	
بالتوا�صل. • املكلف	

كما	قامت	بور�صة	الدار	البي�صاء،	يف	اإطار	�صيا�صة	تنمية	الكفاءات،	بو�صع	اأدوات	لت�صيري	املوارد	الب�صرية	ق�صد	اكت�صاف	

الكفاءات	وتعزيزها	و�صمان	ا�صتمرارها.	

وقد	مكنت	مهمة	التنظيم	التي	مت	اإطالقها	�صهر	دي�صمرب/كانون	االأول	2009	من	حتديد	مهام	و�صالحيات	كل	واحد	من	

املتعاونني،	والكفاءات	ال�صرورية	ملمار�صتها	وحاجيات	التوظيف	بالن�صبة	ل�صنة	2010.	

باملوازاة	مع	هذه	املبادرة،	مت	اإطالق	نظام	جديد	للتقييم	ق�صد	حتديد	االأهداف	الفردية	وقيا�س	درجة	التحكم	يف	املنا�صب	

واإعداد	خمطط	للتنمية	الفردية.	حيث	مت	اإقرار	م�صروع	طموح	للتكوين	خالل	ال�صنة	املالية	2010،	وذلك	باالعتماد	على	

ثالثة	حماور	رئي�صية:	

والفنية،	 التقنية	 الكفاءات	 • تنمية	
الكفاءات	التدبريية،	 • تنمية	
اللغوية.	 الكفاءات	 • تنمية	





القت�شاد الدولي

طبع اللون الأحمر الأ�ضواق املالية العاملية �ضنة 2009، حيث جاءت فرتة 

النمو املنقطع النظري من ال�ضني احلمراء، كما �ضهد الن�ضاط على ال�ضعيد 

العاملي اأ�ضواأ ركود منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، و�ضجلت امليزانيا عجزا 

مهول. هذا وا�ضتمر م�ضل�ضل التطور يف الدول النامية بف�ضل ال�ضني والهند، 

بينما �ضهدت الدور املتقدمة اأكرب النك�ضات القت�ضادية يف تاريخها.
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 الدول املتقدمة

ميكن	اإطالق	تعبري	�صنة	املتناق�صات	احلادة	على	�صنة	2009	�صواء	يف	االأ�صواق	املالية	اأو	بالن�صبة	لالقت�صاد	

احلقيقي.

حيث	�صهدت	االأ�صهر	الثالثة	االأوىل	من	هذه	ال�صنة	تراجعا	يف	الناجت	الداخلي	االإجمايل	للدول	الثمانية	

الكبار	ب�صبب	اآثار	ال�صلل	الذي	اأ�صاب	ال�صوق	البني	م�صرفية	واالأزمة	التي	حلت	بالبور�صات	العاملية.	

هذا	ومكنت	االإجراءات	الرامية	اإىل	خلق	التوازن	واال�صتقرار	يف	القطاع	امل�صريف،	وال�صيا�صات	النقدية	

املتحدة	 الواليات	 يف	 دوالر	 مليار	 	787( ال�صخمة	 احلكومية	 التحفيزات	 واأي�صا	 املركزية،	 للم�صارف	

5.5	من	الناجت	الداخلي	االإجمايل(،	من	ا�صتعادة	زمام	االأمور	بدءا	من	االأ�صهر	 االأمريكية،	اأي	ما	يعادل	

الثالثة	ال�صالفة،	و�صجل	الناجت	الداخلي	االإجمايل	يف	االأخري	تراجعا	�صنويا	بن�صبة	3.2	يف	املائة	)*(.	

كما	�صهدت	اأ�صعار	البرتول	حت�صنا	واأ�صبح	الت�صخم	اإيجابيا	بعد	التح�صن	الذي	عرفه	االقت�صاد	العاملي	

وبعد	تراجع	ح�ص�س	اأع�صاء	منظمة	الدول	امل�صدرة	للبرتول.

 الدول االآخذة يف الربوز والنماء

اأجرب	تراجع	االقت�صاد	العاملي	الدول	النامية	على	ت�صريع	وترية	انتقال	مناذجها	االقت�صادية	اإىل	اال�صتهالك	

املحلي.	

وقد	اأكدت	الدول	النامية	الكربى	مقاومتها	لالأزمة	وتبعاتها،	وبلغ	معدل	النمو	2.4	يف	املائة	)*(	بف�صل	

االإ�صهام	االإيجابي	لدول	اآ�صيا	و	اإفريقيا.		

)*(	امل�صدر:	تقرير	بنك	املغرب	ل�صنة	2009.



القت�شاد الوطني )*(

انكما�س  ب�ضبب  �ضعبة  اأجواء   2009 �ضنة  الوطني  القت�ضاد  عا�س 

الن�ضاط القت�ضادي على امل�ضتوى العاملي جراء اندلع الأزمة املالية 

والقت�ضادية العاملية.

لكنه جنح يف موا�ضلة معدلت النمو �ضنة 2009 رغم انخفا�س الطلب 

اخلارجي بف�ضل الطلب النهائي الداخلي بعد املو�ضم الفلحي اجليد 

وا�ضتمرار ال�ضتثمار العمومي واحلفاظ على معدل البطالة حتت عتبة 

10 يف املائة والرتفاع اخلفيف للأثمان والزيادة امل�ضتمرة للقرو�س 

املمنوحة للقت�ضاد، ودون ن�ضيان جمهود ال�ضلطات العمومية من اأجل 

على  ال�رشيبة  تقلي�س  عرب  ول�ضيما  ال�رشائية،  القدرة  على  احلفاظ 

الدخل ومراجعة الأجور.

 الناجت الداخلي االإجمايل

	،2008 �صنة	 من	 االأخرية	 الثالثة	 االأ�صهر	 من	 انطالقا	 العاملية	 االأزمة	 بتبعات	 الوطني	 االقت�صاد	 تاأثر	

واأ�صبح	التاأثري	اأكرث	حدة	خالل	االأ�صهر	الثالثة	االأوىل	من	�صنة	2009،	حيث	بلغ	معدل	منو	الناجت	الداخلي	

االإجمايل	اخلا�س	باالأن�صطة	غري	الفالحية	0.6	يف	املائة	فقط.

وقد	جتلت	اآثار	التحكم	يف	تبعات	االأزمة	االقت�صادية	العاملية،	بعالقة	مع	النتائج	االإيجابية	ملخططات	

االإنعا�س	االقت�صادي	على	امل�صتوى	الدويل	والإجراءات	مكافحة	االأزمة	املعتمدة	من	طرف	جلنة	الوطنية	

بلغ	معدل	 الفالحية،	حيث	 االقت�صادية	غري	 لالأن�صطة	 التدريجي	 التح�صن	 يف	 اال�صرتاتيجي،	 للتتبع	

منوها	يف	ختام	�صنة	2009	ن�صبة	4.9	يف	املائة،	مقابل	5.6	يف	املائة	�صنة	2008.			

واالقت�صادية	 املالية	 االأزمة	 اأجواء	 رغم	 الوطني،	 لالقت�صاد	 االإيجابي	 الفعل	 رد	 يف	 الف�صل	 ويعود	 هذا	

العاملية،	الرتفاع	القيمة	امل�صافة	الأن�صطة	القطاع	االأول	مبا	يقارب	29	يف	املائة،	والأن�صطة	القطاع	الثالث	

بحوايل	3.9	يف	املائة،	مما	غطى	على	تراجع	القيمة	امل�صافة	للقطاع	الثاين	بن�صبة	4.7	يف	املائة.

 ميزانية الدولة

�صجلت	ميزانية	الدولة	�صنة	2009	عجزا	مببلغ	15.9	مليار	درهم،	اأي	ما	يعادل	2.2	يف	املائة	من	الناجت	

الداخلي	االإجمايل،	بعدما	�صهدت	�صنة	2009	فائ�صا	بن�صبة	0.4	يف	املائة.	

ويعزى	هذا	العجز	اأ�صا�صا	اإىل	انخفا�س	املوارد	ال�صريبية،	املرتبطة	بانخفا�س	ال�صغط	ال�صريبي،	بعد	

املبا�صرة	 غري	 ال�صرائب	 وتقل�س	 ال�صركات	 على	 وال�صريبة	 الدخل	 على	 ال�صريبة	 معدالت	 تخفي�س	

ب�صبب	الظرفية	االقت�صادية.	

امل�صتخدمني	 م�صاريف	 و�صهدت	 ارتفاعا،	 وامل�صرتيات	 اخلدمات	 م�صاريف	 �صهدت	 ذلك،	 مع	 باملوازاة	

ارتفاعا،	كما	جتاوز	نفقات	اال�صتثمار	يف	ميزانية	الدولة	التوقعات	االأولية.	

من	جهة	اأخرى	بلغ	معدل	اال�صتدانة	ن�صبة	46.9	يف	املائة	من	الناجت	الداخلي	االإجمايل	�صنة	2009،	مقابل 

47.2	�صنة	2008.	



20
09

نة 
 �س

دي
�صا

قت
 ال

ط
حي

امل

 • 
29

 • 
ء

ضا
�

بي
ال

ر 
دا

ال
ة 

�ض
ر

و
• ب

 2
00

9 
ي

و
سن

�
ال

ر 
ري

تق
ال

 املبادالت اخلارجية

ال�صلع	 من	 والواردات	 ال�صادرات	 يف	 انخفا�صا	 	2009 �صنة	 املغرب	 اأجراها	 التي	 اخلارجية	 املبادالت	 �صهدت	

)ناق�س	28.1	يف	املائة	وناق�س	18.7	يف	املائة	تباعا(،	مما	اأدى	اإىل	عجز	جتاري	بقيمة	153.2	مليون	درهم،	مقابل	

170.3	�صنة	2008،	اأي	برتاجع	بن�صبة	10.4	يف	املائة	بعد	ارتفاع	25.4	يف	املائة	امل�صجل	ال�صنة	املا�صية.	

الطاقية	وانخفا�س	 املواد	 املائة	ب�صبب	مبادالت	 25.1	يف	 التي	بلغت	 العجز	 االأمر	لرتاجع	ن�صبة	 ويعزى	هذا	

بن�صبة	85.6	يف	املائة	من	العجز	امل�صجل	على	م�صتوى	مبادالت	مواد	التغذية.	

 اال�ضتثمارات

نظرا	ملقاومة	االقت�صاد	املغربي	لتبعات	االأزمة	االقت�صادية	العاملية،	توا�صلت	جمهودات	اال�صتثمار	كما	تدل	

على	ذلك	املوؤ�صرات	التالية:	

املخ�ص�صة	لال�صتثمار	زيادة	بن�صبة	29.1	يف	املائة	باملقارنة	مع	�صنة	2008.	 القرو�س	 • �صجلت	
مبعاجلة	56	م�صروع	�صنة	 اال�صتثمارات	 لتنمية	 املغربية	 للوكالة	 التابعة	 اال�صتثمارات	 جلينة	 • قامت	
2009،	وذلك	مببلغ	اإجمايل	توقعي	يفوق	45	مليار	درهم،	اأي	بزيادة	20	يف	املائة	مقارنة	مع	�صنة	2008.

	،2008 �صنة	 مع	 مقارنة	 املائة	 يف	 	22.8 بحوايل	 الدولة	 ميزانية	 يف	 اال�صتثمار	 نفقات	 ارتفعت	  •
واأ�صبحت	تناهز	46.4	مليار	درهم.

 الت�ضخم

على	 الت�صخم	 �صغط	 فرتات	 رغم	 	،2009 �صنة	 املائة	 يف	 	1 بن�صبة	 منوا	 اال�صتهالك	 عند	 االأثمان	 موؤ�صر	 �صجل	

منتجات	التغذية	التي	اأثرت	على	ا�صتهالك	االأ�صر.	

 البطالة

�صجل	معدل	البطالة	تراجعا	بن�صبة	0.5	يف	املائة،	وبلغ	بهذه	املنا�صبة	م�صتوى	غري	م�صبوق، 9.1	يف	املائة.	وقد	

ا�صتفاد	الو�صط	احل�صاري	من	هذا	االنخفا�س	ب�صكل	اأكرب	)حيث	انتقل	املعدل	من	14.7	يف	املائة	اإىل	13.8	يف	

املائة(،	بينما	ا�صتقر	معدل	البطالة	يف	الو�صط	القروي	يف	ن�صبة	4	يف	املائة.

)*(	امل�صدر:	تقرير	بنك	املغرب	ل�صنة	2009.



�سوق البور�ضة 2009

�ضنة  العاملية  البور�ضات  �ضجلتها معظم  التي  الرتاجع  بعد موجات 

2008، وبعد البداية ال�ضعبة لل�ضنة املالية، ب�ضبب خوف امل�ضتثمرين 

من مرور الإقت�ضادات العاملية بحالة انكما�س حادة، انتهت �ضنة 2009 

الإقت�ضادي  النعا�س  خمططات  اآثار  بف�ضل  ل�ضيما  اإيجابية،  بنتائج 

املعتمدة من طرف بع�س الدول واأي�ضا بف�ضل تطبيق اإجراءات حماية 

القطاع امل�رشيف.

 2009 �سنة   MSCI Word العاملية البور�ضات  اأداء  موؤ�رش  �ضجل  وقد 

ارتفاعا بن�ضبة 31.5 يف املائة، بينما �ضجل موؤ�رش البور�ضات اخلا�س 

بالدول النامية MSCI Emerging Markets منوا بن�ضبة 74.5 يف املائة.



اأ�شواق البور�شة الدولية

	MSCI	ملوؤ�سر	العائمة	ال�سنوية	احل�سيلة
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 MSCI AC Word اأداء اإيجابي للغاية بالن�ضبة ملوؤ�رشي 

و MSCI Emerging Markets مع متم نهاية 2009

موؤ�صر	 �صجل	 الدولية،	حيث	 البور�صة	 اأ�صواق	 يف	 قوي	 انكما�س	 اإيقاع	 على	 	2008 �صنة	 انتهت	 بينما	

	MSCI Emerging Markets 43.5	يف	املائة	وانخف�س	موؤ�صر	 MSCI AC Word	تراجعا	بن�صبة	
2009،	بف�صل	االآثار	االإيجابية	ملختلف	اإجراءات	احلماية،	ح�صيلة	 بنحو 57.5	يف	املائة،	�صجلت	�صنة	

اإيجابية	ملجموع	االأ�صواق	)31.5	يف	املائة	بالن�صبة	ملر�صر	MSCI AC Word(،	وح�صيلة	جيدة	للغاية	

	،)MSCI Emerging Markets ملوؤ�صر	 بالن�صبة	 املائة	 يف	 	74.5 )زائد	 النامية	 لالأ�صواق	 بالن�صبة	

وال�صيما	اأ�صواق	اآ�صيا	واأمريكا	اجلنوبية.

�ضنة  معامالت  االأربعة  الكربى  الدولية  البور�ضات  اأنهت   

2009 بارتفاع تراوح بني 18 و22 يف املائة، لكنه معدل اأقل 
من املتو�ضط العاملي



الأمريكية   الدولرات	 مبليارات	  - املالية  األسواق  مؤشرات 

الحصيلة بتاريخ 31/12/2009الحصيلة بتاريخ 31/12/2008البورصة
%47,4%52,6تونس ستوك إيكستشانج

%40%40,2-مصر ستوك إيكستشانج
%27,3%45,1-سعودي ستوك إيكستشانج

%10%70-دبي ستوك إيكستشانج

% 2 -  %19,3-الدار البيضاء ستوك إيكستشانج

% 8 -%31,1-عمان ستوك إيكستشانج

400

300

200

100

0
9.2

31.9
58.1 64.7

91.1

318.8

 امتازت ح�ضيلة بور�ضات منطقة �ضمال اإفريقيا وال�رشق االأو�ضط 

�ضنة 2009 بالتباين )*(

يف	متم	�صنة	2009،	�صجل	موؤ�صر	مازي	العائم	انخفا�صا	بن�صبة	2	يف	املائة	مقارنة	مع	�صنة	2008.	رغم	ذلك	ميكن	

اأفريقيا	وال�صرق	االأو�صط	 اأهم	بور�صات	منطقة	�صمال	 مقارنة	تطور	املوؤ�صر	خالل	هاتني	ال�صنتني	مع	موؤ�صرات	

التي	�صجلت	انخفا�صا	حاداً	�صنة	2008	باملقارنة	مع	موؤ�صر	مازي	العائم.

توزيع	راأ�سمالية	ال�سوق		2009/12/31 - مبليارات	الدولرات	الأمريكية 

بور�سة

ال�سعودية

بور�سة

م�سر

بور�سة

الدار	البي�ساء

بور�سة

دبي

بور�سة

عمان

بور�سة

تون�س



-58,4

-43,6
-40,2

38,0 -36,9 -36,4
-33,4 -31,4

-28,5
-25,1 -23,9

-16,2 -16,1
-13,1

-9,1 -7,3
-2,5 -2,3

7,1
9,5

15,9

-20,6
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B
resil

C
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bia

Taiw
an

Telaviv

Indonesia

B
uenos A

ires

Lim
a

Johannesburg

C
asablanca

Thailande

Philippine

K
orea

India

Shangai

Istanbul

R
ussia

W
arsaw

Egypt

B
udapest

A
then

M
exican

Exchange

en %

�صهدت	معظم	اأ�صواق	منطقة	�صمال	اأفريقيا	وال�صرق	االأو�صط	انخفا�صا	يف	حجم	ال�صفقات	منذ	�صنة 2007.

	xe.com	:الدوالر	اإىل	العمالت	�صرف	موقع	/WFE	:امل�صدر	)*(

اإىل	االنخفا�س	احلاد	الذي	�صهدته	منذ	 اإيجابية	بالنظر	 	WFE تبقى	املقارنة	بني	مادك�س	واأهم	موؤ�صرات	
�صنة 2007.

22008/2009	WFE	ل	ال�صنوية	التقارير	امل�صدر:	)*(
AMF-WFE-Bloomberg

تطور	الإدراجات	/	الت�سطيبات	�سنة	2009 *

مجموع الشركات المتداولةالتشطيبات سنة 2009اإلدراجات سنة 2009
2052تونس

111272عمان

67--دبي

0176الدار البيضاء

665306مصر

91135السعودية

تطور	حجم	التعامالت	مبليارات	الدولرات	الأمريكية	-2007	-	2008-2009

بور�سة

تون�س

بور�سة

عمان

بور�سة

الدار	البي�ساء

بور�سة

م�سر

بور�سة

دبي

بور�سة

ال�سعودية

2007 0,717,422,764,8103,3682,3

2008 1,728,713,78883,1523,1

2009 1,413,6881,247,2337

 مقارنة بني بور�ضة الدار البي�ضاء والبور�ضات النامية )*(

تطور	موؤ�سر	ماديك�س	العائم	و	موؤ�سر	البور�سات	النامية	2007	/2009
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8,000

8,500

9,000

9,500

10,500

11,000

11,500

12,000

10,000

560

500

540

530

520

510

500

490

480

470

460

496.9

544.6

508.5

530.5
526.4

553.9

528.9
532.4

521.7 524.9

498.9

508.9

التطور	ال�سهري	ملازي	وماديك�س	خالل	2009

تطور	ر�سملة	البور�سة	�سنة	2009	)مباليري	الدراهم(

�شوق البور�شة الوطنية

بعد النخفا�س الذي �ضجلته بور�ضة الدار البي�ضاء �ضنة 2008، والذي 

ناهز 13.4 يف املائة، �ضهدت نهاية �ضنة 2009 انخفا�ضا طفيفا يف 

اأهم املوؤ�رشات.

وجتتاز بور�ضة الدار البي�ضاء اليوم مرحلة ا�ضتعادة احليوية والدينامية 

على غرار بقية الأ�ضواق املالية الدولية.

اأهم موؤ�رشات بور�ضة الدار البي�ضاء 

يف	متم	�صنة	2009،	�صجل	موؤ�صرا	مازي	العائم	وماديك�س	العائم	ح�صيلة	�صنوية	�صلبية،	مبعدل	4.92	يف	

املائة	و6.58 يف	املائة	تباعا،	مقارنة	مع	معديل	�صنة	2008	اللذين	ناهزا	ناق�س	13.48	وناق�س	13.41	يف	

املائة،	اأي	ما	يعادل	10443,81	نقطة	و8464,47 نقطة.	

ر�ضملة البور�ضة 

حتددت	ر�صملة	ال�صوق	طيلة	�صنة	2009	يف	مبلغ	508,9	مليار	درهم،	مقابل	531,8	مليار	درهم	�صنة	

2008،	اأي	بانخفا�س	بن�صبة	4,30	يف	املائة	مقابل	الرتاجع	الذي	ناهز	9,31	يف	املائة	�صنة	2008.

يف	 الزيادة	 عمليات	 عرب	 الطفيف	 التعوي�س	 رغم	 االأ�صعار	 انخفا�س	 ال�صلبية	 احل�صيلة	 هذه	 وتعك�س	

راأ�صمال	ال�صركات.	



تطور	ر�سملة	ال�سوق	ح�سب	القطاع	بتاريخ	 31/12/2009

�صهدت	موؤ�صرات	قطاع	»امل�صروبات«	و»اخلدمات	املخ�ص�صة	للجماعات«	و»املناجم«	اأكرب	االرتفاعات	ال�صنوية	

نهاية	�صهر	دي�صمرب/كانون	االأول	2009،	بن�صبة	بلغت	تباعا	95.70 يف	املائة	و53.33 يف	املائة	و52.28 يف	املائة.

بينما	�صجلت	موؤ�صرات	قطاعات	»الغابات	والورق«	و»املوزعني«	و»املوا�صالت«	اأكرب	االنخفا�صات	يف	الفرتة	ذاتها،	

وذلك	بن�صب	راوحت	تباعا	16.90	يف	املائة	و12.70	يف	املائة	و12.51	يف	املائة.

منجزات سنة 2009منجزات سنة 2008مؤشر قطاعي
15,58%24,63%

4,62%-0,29%

-10,54%-5,04%

-11,46%-2,65%

5,73%-12,51%

-13,51%-5,57%

-16,02%-6,96%

-9,48%-16,90%

-17,03%-12,70%

-17,20%95,70%

-19,20%8,15%

-19,68%-7,90%

-25,77%-10,33%

-28,40%-11,05%

-32,26%53,33%

-33,15%-10,63%

-37,88%18,59%

-44,73%52,28%

-51,00%26,63%

-55,72%4,19%

-58,52%31,73%

فيما	يخ�س	ر�صملة	ال�صوق	ح�صب	متثيلية	القطاعات،	يعتلي	قطاع	»االأبناك«	املركز	االأول	بن�صبة	26.5	يف	

املائة،	ويليه	قطاع	»االت�صاالت«	بن�صبة	23.4	يف	املائة.

 

 

 

 

 

 

26,5%

3,8%

8,6%

10,7%

13,3%

23,4%

13,5%

ر�سملة	ال�سوق	ح�سب	القطاع	بتاريخ	31/12/2009
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�صناعة	االأغدية	الفالحية/االإنتاج

ال�صركات	امل�صاهمة/	ال�صركات	القاب�صة

البناء	و	مواد	البناء

العقار

اأخرى

االإت�صاالت

االأبناك

صناعة األغذية / اإلنتاج
الصناعات الصيدلية

شركات المحافظ - هولدينج
األبناك

االتصاالت
البترول والغاز

شركات التمويل واألنشطة المالية األخرى
الغابات والورق

الموزعون
المشروبات

الهندسة والتجهيزات الصناعية
البناء ومواد البناء

العقار
التأمين

الخدمات المخصصة للجماعات
الترفيه والفنادق

النقل
المناجم

المواد والبرامج والخدمات المعلوماتية
الكيمياء

التجهيزات اإللكترونية والكهربائية

جمموعة	الطلبة



التطور	ال�سهري	حلجم	التعامالت	2009	)مباليني	الدراهم(

* 	:	مل	تتم	م�صاعفة	مبلغ	التحويالت

حجم	التعامالت	يف	�سنة	2009	)مباليني	الدراهم(

التغير الحصةالحجم السنوي 2009الحجم السنوي 2009 الدرجة
السنوي

%50,55-%159.07578.66854,47 السوق المركزي

%54,12-%156.67171.88791,38األسهم

%182,03%2.4046.7818,62 سندات االقتراض

%15,99-%58.66049.27934,12سوق الكثل

%14,44-%45.43738.87778,89 األسهم 

%21,34-%13.22310.40221,11سندات االقتراض

%79,11-%14.1852.9632,05اإلدراجات

%100,00-%0,00-7.702األسهم

%54,30-%6.4832.963100,00سندات االقتراض

%10,31%5.7656.3604,40الزيادات في الرسمال

%13,01-%5.7655.01578,86 أسهم عددية

-%1.34521,14تحويل ربائح األسهم

NS%2250,16 0,26العروض العمومية

-%5926,45-الشراء

NS%0,2616673,55السحب

%102,94%3126330,44التحويالت *

%102,94%312633100,00األسهم

%2,04%6.1666.2914,36التقدمات بالسندات

%2,04%6.1666.291100,00األسهم

%40,85- 244.164144.420المجموع العام

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

16,798 16,827

12,508

8,594
6,242

10,833 10,470

4,984
6,613 6,013

7,748

36,791

حجم التعامالت 

144.42	مليار	 41	يف	املائة،	حيث	بلغ	 2009	انخفا�صا	بن�صبة	 �صجل	احلجم	االإجمايل	للتعامالت	يف	متم	�صنة	

درهم	مقابل	244.164	مليار	درهم	نهاية	�صنة	2008.

املركزي	 ال�صوق	 يف	 امل�صجلة	 ال�صفقات	 حجم	 �صهده	 الذي	 الكبري	 االنخفا�س	 اإىل	 الكبري	 الرتاجع	 هذا	 ويعزى	

)ناق�س	51	يف	املائة(.



التغير السنوي20082009اسم الصفقات
%39,29-469,869285,276السوق المركزي

%39,31-469,765285,117األسهم

%10415952,88سندات االقتراض

%40,02-1,9181,150المعدل اليومي

%39,87-306184سوق الكثل

%38,91-221135األسهم

%42,35-8549سندات االقتراض

%1140,60المعدل اليومي

%39,29-470,175285,460المجموع العام

%40,02-1,9191,151المعدل اليومي

طبيعة العرض التاريخالشركة
عدد األسهم عدد الطلباتعدد المكتتبينالعمومي 

موضوع العرض
8523.830154.032عرض عمومي للشراء05/06/2009فيرتيما

27/02/2009الماروكين في
عرض عمومي للسحب 

237.555 504236.744اإلجباري

25336447.016عرض عمومي للشراء23/12/2009ماروك ليزينج

136137.478296.199عرض عمومي للشراء29/10/2009بابيليتيرا دي تطوان

20
09

نة 
 �س

�سة
بور

ق ال
�صو

 • 
37

 • 
ء

ضا
�

بي
ال

ر 
دا

ال
ة 

�ض
ر

و
• ب

 2
00

9 
ي

و
سن

�
ال

ر 
ري

تق
ال

املتو�ضط اليومي للتعامالت 

بلغ	املتو�صط	اليومي	للتعامالت	يف	ال�صوق	املركزي	ويف	�صوق	الكتل	يف	متم	�صنة	2009	مبلغ	1151،	اأي	بانخفا�س	

�صنوي	بن�صبة	40,02	يف	املائة.

االإلتجاءات اإىل ال�ضوق والعمليات على ال�ضندات 

 �ضندات الراأ�ضمال

‹	الإدراجات

مل	ت�صهد	العرو�س	العمومية	لالإذخار	عرب	�صوق	البور�صة	اأي	اإدراج	جديد	�صنة	2009،	مقابل	5	اإدراجات	�صنة	2008.

رغم	ذلك	فقد	متكنت	بع�س	ال�صركات	املتداولة	من	اال�صتعانة	بال�صوق	عرب	العديد	من	العمليات.	

‹	العرو�س	العمومية

�صهدت	�صنة	2009	ثالثة	عرو�س	عمومية	لل�صراء	وعر�س	عمومي	واحد	لل�صحب،	مقابل	عر�س	عمومي	واحد	

لل�صحب	االإجرباين	�صنة	2008،	اأي:	



األسهم ثمن اإلصدار بالدرهمنوع الزيادة في الرأسمالالتاريخالشركة
المصدرة

100,00525.516تحويل ربائح األسهم17/07/2009أطالنطا

228,504.376,368اكتتاب24/02/2009البنك الشعبي

701,152.139,319اكتتاب06/01/2009البنك المغربي للتجارة والصناعة

720,00442.925تحويل ربائح األسهم24/07/2009البنك المغربي للتجارة والصناعة

306,00983.567تحويل ربائح األسهم28/09/2009القرض العقاري والسياحي

1.181, 282,14818تقديمات عينية06/10/2009ماروك ليزينج

356,7621.960اكتتاب17/07/2009ساالفين

تاريخ المصدر
مبلغ اإلصدار النظجاإلصدار

بماليين الدراهم
معدل 

االستهدالك
نوع 

االستهالك
القيمة اإلسمية 

بالدرهم
100.000   نهاية%23/03/200910377.3005,60الشركة العامة المغربية لألبناك

100.000   نهاية%09/04/20097294.2005البنك الشعبي

100.000   نهاية%29/06/200910205.0005التجاري وفا بنك

100.000   نهاية%10/08/200910355.0005,10الشركة الوطنية لالستثمار

1.000نهاية%10/09/20095250.0004,40مينيير تويسيت

‹ برامج	اإعادة	ال�سراء

خالل	�صنة	2009،	مت	اإطالق	8	برامج	الإعادة	ال�صراء	من	طرف	ال�صركات	املتداولة	ق�صد	ت�صوية	اأ�صعارها	يف	ال�صوق،	مقابل	

13	برنامج	الإعادة	ال�صراء	�صنة	2008. 

 �ضندات االقرتا�ص

‹اإ�سدار	القرو�س	الإجبارية

مت	اإجراء	5	عمليات	قرو�س	اإجبارية	يف	�صوق	البور�صة	�صنة	2009،	مقابل	9	عمليات	2008.

وقد	بلغ	املجموع	االإجمايل	للعمليات	1,5	مليار	درهم،	مق�صمة	على	ال�صكل	التايل:

‹	الزيادات	يف	الراأ�سمال

�صجلت	�صفقات	الزيادات	يف	الراأ�صمال	ارتفاعا	بن�صبة	10	يف	املائة	مقارنة	مع	�صنة	2008.	حيث	مت	اإجناز	�صبع	�صفقات،	

مقابل	12	�صفقة	يف	ال�صنة	ال�صابقة،	وهو	ما	يو�صحه	اجلدول	التايل:



الوزن بالنسبة القيم
المائوية

18,91 %اتصاالت المغرب

10,34 %التجاري وفا بنك

10,02 %البنك المغربي للتجارة الخارجية

9,31 %دوجا بروم الضحى

7,12 %أونا

4,77 %الشركة العامة للعقار

3,93 %الفارج لالسمنت

3,58 %الشركة الوطنية لالستثمار

3,19 %البنك الشعبي

2,20 %هولسيم )المغرب(

2,15 %إسمنت المغرب

1,91 %براسري المغرب

1,88 %البنك المغربي للتجارة والصناعة

1,81 %سوناسيد

1,71 %القرض العقاري والسياحي

1,63 %أليانس

1,55 %سامير

1,32 %وافا للتأمين

0,93 %أفريقيا غاز

0,89 %كوسومار

0,83 %أوتو هال

0,82 %أطالنطا

0,78 %المركزية للحليب

0,66 %إيكدوم

0,65 %مصرف المغرب

0,57 %ديلتا هولدينج ش م

0,46 %ليسيور كريستال

0,43 %البيل في

0,41 %مناجم

0,38 %مينيير تويسيت

0,33 %سنيب

SMI% 0,33

0,32 %ريسما

0,31 %ليديك

0,28 %ساالفين

0,22 %سوتيما

0,21 %كولورادو

0,17 %بروموفارم ش م

0,16 %فيني بروسيت

الوزن بالنسبة القيم
المائوية

0,15 %ميتل بيسي ماركت

0,14 %كتوكفيس شمال أفريقيا

0,14 %برانوما

0,14 %أغما - لحلو - التازي

0,13 %أولماء

HPS% 0,13

0,13 %أوتو نجمة

0,12 %ماروك ليزينج

0,10 %أونيمير

0,10 %ألومينيوم المغرب

0,10 %سوفاك

0,08 %مغربأيل

0,08 %نيكسانس المغرب

0,06 %بيرلييت المغرب

0,06 %تسليف

0,06 %أكريد

0,06 %ديالتر ليفيي ماروك

0,06 %الستيام

0,06 %ديستريسوفت المغرب

0,05 %باليما

IB MAROC.COM% 0,05

0,05 %داري كوستاب

M2M Group% 0,05
البنك المغربي للتجارة والصناعة

J01/07/2009% 0,05

0,05 %دياك ساالف

0,05 %زليجة ش م

0,04 %مغرب أوكسيجين

0,04 %ميكروداتا

SCE% 0,03

0,03 %بابيليرا تطوان

0,03 %إنفوليس

LGMC% 0,02

0,02 %كارتيي السعادة

0,02 %رياليس ميكانيك

0,01 %ميدياكو المغرب

0,01 %فيرتيما

0,01 %رباب كومبني

0,01 %تيمار
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 تركيبة مازي بتاريخ 31/12/2009
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ح�صيلة	االأ�صول	اإىل	غاية                                     )مباليني	الدراهم(	2009/12/31

ال�صنة	املالية2008    ال�صنة	املالية 2009
الصافي الصافي االستخمادات و املؤمن اإلجمالي

    ( م�صتعقرات	بغري	القيمة	)اأ

*	م�صاريف	اأولية    

		*	حتمالت	للتوزيع	على	عدة	�صنوات	مالية    

*	اأق�صاط	ت�صديد	�صندات	االقرتا�س    

   7.189    6.454   3.297    9.751 م�صتعقرات	غري	جم�صدة		)ب)

*م�صتعقرات	يف	البحث	والتنمية    

   6.543   6.069    3.297   9.366 *براءات	االخرتاع	وعالمات،	وحقوق	وقيم	مماثلة

*االأ�صل	التجاري    

  646    386     386 	*م�صتعقرات	اأخرى	غري	جم�صدة

   12.505    35.045    24.591 59.636 م�صتعقرات	جم�صدة	)ج)

    10.000  10.000 *	اأرا�صي

    12.792    54 12.845 *	بنايات

  353    274    2.093 2.368 *	من�صاآت	تقنية	جتهيزات	ومعدات

   9    828    101 929 *	جتهيزات	النقل

  12.138   11.146    22.342 33.488 *	اأثاث	املكتب،	وجتهيزات	خمتلفة

   5    5  5 	*	م�صتعقرات	اأخرى	جم�صدة

	*	م�صتعقرات	جم�صدة	اأخرى	جارية    

   82.212   81.206  81.206 م�صتعقرات	مالية	)د)

   573    210  210 *	قرو�س	م�صتعقرة

   80.639   79.996  79.996 *	م�صتحقات	اأخرى	مالية

*	�صندات	امل�صاركة   

   1.000   1.000  1.000 	*	�صندات	اأخرى	م�صتعقرة

فوارق	حتويل	االأ�صول)هـ)    

*	تنقي�س	امل�صتحقات	امل�صتعقرة    

	*	زيادة	ديون	التمويل    

  101.907    122.705   27.888   150.593 املجموع	I )اأ+ب+ج+د+هـ)

املخزونات	)و)   

*	ال�صلع   

*	اأدوات	ومعدات	قابلة	لال�صتهالك   

*	منتجات	على	منت	الطريق   

*	منتجات	و�صيطة	ومنتجات	تر�صبية   

*منتجات	م�صنعة   

  53.853    38.805    38.805 م�صتحدات	اأ�صوملتداولة	)ز)

*	ممونون	مدينون،	ت�صبيقات	ودفعات   

  32.576   19.699    19.699 *	زبائن	وح�صابات	مرتبطة

1 *	امل�صتخدمون  

   16.670   14.400    14.400 *	الدولة
ح�صابات	ال�صركاء   

مدينون	اآخرون   

   4.607   4.706    4.706 ح�صابات	ت�صوية	املوجودات

   391.207   436.872     436.872 �صندات	وقيم	التوظيف	)ح)

   13   4    4 فوارق	حتويل	االأ�صول	)ط)

(عنا�صر	متداولة) 

  445.074   475.681   475.681 املجموع	II	)و+ز+ح+ط)			

  50.176    10.104    10.104 اخلزينة	ـ	املوجودات

�صيكات	وقيم	التح�صيل   

   50.163   10.094    10.094 بنوك،	خزينة	عامة	،	�صيكات	بريدية

   14    10    10 �صندوق،	اإدارات	الت�صبيقات	واالعتمادات

  50.176    10.104    10.104 	III	املجموع	

   597.157    608.490    27.888    636.378 	III+II+I	العام	املجموع
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ال�صنة	املالية2008 ال�صنة	املالية 2009 اخل�صوم

الأموال	الذاتية  

   17.902    19.021 *	راأ�صمال	ال�صركة	اأو	ر�صمال	�صخ�صي	(1)

*	لالإ�صقاط	:	م�صاهمون،	ر�صمال	مكتتب	غري	مطالب	به  

  17.902    19.021 ر�صمال	مطالب	به

املدفوع	منه		.	.	.  

  2.045    2.045 *	مكافاآت	االإ�صدار	واالن�صهار	والتقدمة

*	فوارق	اإعادة	التقييم  

   1.678    1.790 *	احتياطي	قانوين

   387.198    387.198 *	احتياطات	اأخرى

   86.421 * مرحل	من	جديد			(2)

* نتيجة	�صافية	يف	انتظار	التخ�صي�س	(2)  

   89.218    41.692 *	النتيجة	ال�صافية	لل�صنة	املالية (2)	

   498.042   538.168 جمموع	الر�صاميل	الذاتية	(اأ)

  12.321   8.026 ر�صاميل	ذاتية	مماثلة	)ب)

*	اإعانات	اال�صتثمار  

  12.321   8.026 *	موؤن	منظمة

*	ديون	التمويل	(ج)  

*	اقرتا�صات	�صندية  

*	ديون	متويل	اأخرى  

  2.050   2.050 موؤن	للمخاطر	والتحمالت	)د)

*	موؤن	االأخطار  

  2.050   2.050 *	موؤن	التحمالت

فوراق	التحويل	ـ	خ�صوم	(هـ)  

*	زيادة	امل�صتحقات	امل�صتعقرة  

*	انخفا�س	ديون	التمويل  

   512.414    548.244 املجموع	I )اأ+ب+ج+د+هـ)
   84.716    59.949 ديون	اخل�صوم	املتداولة	)و)

  7.343    31.702 *=مدونون	وح�صابات	مرتبطة

*	زبناء	دائنون،	ت�صبيقات	ودفعات  

  6.986   6.153 *	امل�صتخدمون

  3.585    3.439 *	هيئات	اجتماعية

  8.863   6.913 *	الدولة

*	ح�صابات	ال�صركاء  

  57.938   11.741 *	دائنون	اآخرون

*	ح�صابات	ت�صوية	اخل�صوم  

   13    294 		موؤن	اأخرى	للمخاطر	والتحمالت	)ز)

   14    2 فوارق	حتويل	اخل�صوم	)عنا�صر	متداولة)	)ح)

  84.744    60.246 املجموع	II )و+ز+ح)
خزينة	اخل�صوم

*	اعتمادات	اخل�صم

*	اعتمادات	اخلزينة

*	بنوك	الت�صوية

III	املجموع

  597.157   608.490 	(I+II+III( العام	املجموع

(1)	ر�صمال	�صخ�صي	مدين

(2)	ربحي	(+)،	خا�صر	(ـ)

ح�صيلة	اخل�صوم	اإىل	غاية                                )مباليني	الدراهم(	2009/12/31
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قوائم	التحمالت	واملنتوجات	اإىل	غاية	)مباليني	الدراهم(	2009/12/31	)دون	اإحت�صاب	الر�صوم(

خا�س	بال�صنوات	

املالية	ال�صابقة	2
خا�س	بال�صنة	

املالية	1

منتوجات	اال�صتغالل I

 

	مبيعات	الب�صائع	)على	احلالة(

   207.153    114.566   114.566 	مبيعات	الب�صائع	واخلدمات	املنتجة

  207.153    114.566    114.566 اأرقام	املعامالت

تغري	خمزونات	املنتجات	(+	اأو	ـ	)	(1)
م�صتعقرات	منتجة	لل�صركة	نف�صها

اإعانات	اال�صتغالل

   17 منتوجات	ا�صتغالل	اأخرى

  992    2.416    2.416 ا�صتعادات	اال�صتغالل	:	حتويالت	التحمالت

  208.161   116.982   116.982 								I	املجموع

حتمالت	اال�صتغالل II

م�صرتيات	معادة	البيع	(2)	للب�صائع
  2.362    1.794    1.794 م�صرتيات	م�صتهلكة	(2)	من	املواد	والتموينات

   19.794   23.233    66   23.166 حتمالت	اأخرى	خارجية

  21.214   12.945   12.945 �صرائب	ومكو�س

   32.307    26.220    26.220 حتمالت	امل�صتخدمني

   2.600    2.600    2.600 حتمالت	اإ�صتغالل	اأخرى

   3.478   4.086    4.086 خم�ص�صات	االإ�صتغالل

  81.755    70.878    66    70.811 II	املجموع

   126.406    46.104 (II-I(	اال�صتغالل	نتيجة III

منتوجات	مالية IV

منتوجات	�صندات	امل�صاهمة	و�صندات	اأخرى	م�صتعقرة

   3    20    20 اأرباح	ال�صرف

   6.243    6.888    6.888 فوائد	ومنتجات	مالية	اأخرى

   4    60   60 ا�صتعادات	مالية	:	تنقيل	التحمالت

   6.250    6.968    6.968 IV	املجموع

حتمالت	مالية  V

حتمالت	الفوائد 

   104    37    37 خ�صائر	ال�صرف

  643    643    643 حتمالت	مالية	اأخرى

   60    4    4 خم�ص�صات	مالية

   807    683    683 V	املجموع

  5.443    6.285 (IV-V(	املالية	النتيجة VI

  131.849   52.389 (III-VI(	اجلارية	النتيجة VII

الل
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عمليات
جماميع	ال�صنة	املالية

2009
2 + 1 = 3

جماميع	ال�صنة	املالية

2008
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تغري	املخزونات	:	خمزون	نهائي	-	خمزون	اأ�صلي	؛	زيادة	(+)؛	نق�صان(-) 

م�صرتيات	معادة	البيع	اأو	م�صتهلكة	:	م�صرتيات	ـ	تغري	املخزونات

(1)
(2)

خا�س	بال�صنوات	

املالية	ال�صابقة	2
خا�س	بال�صنة	

املالية	1

   131.849    52.389 النتيجة	اجلارية	)مرحالت( VII

منتوجات	غري	جارية   VIII

   11    174   174 	منتوجات	تفويت	العقارات

اإعانات	التوازن   

ا�صتعادات	على	اإعانات	اال�صتثمار   

   1.305   1.057   1.057 منتوجات	اأخرى	غري	جارية

   185   5.415    5.415 ا�صتعادات	غري	جارية	:	تنقيل	التحمالت

   1.501    6.645    6.646 VIII املجموع

حتمالت	غري	جارية IX

9 	القيم	ال�صافية	ال�صتخمادات	امل�صتعقرات	املفوتة

اإعانات	ممنوحة

  71   114   114 	حتمالت	اأخرى	غري	جارية

4.583      1.120      1.120 خم�ص�صات	غري	جارية	لال�صتخمادات	واملوؤن

   4.663    1.234   1.234 IX املجموع

  -3.162    5.412 	(VIII	-	IX( جارية	غري	نتيجة X

   128.687   57.800 (VII+	ou	-	X( ال�صرائب	احت�صاب	قبل	النتيجة XI

   39.469    16.108    16.108 ال�صرائب	على	النتائج XII

   89.218    41.692 (XI	-	XII( ال�صافية	النتيجة XIII

   215.912    130.595 (I + IV + VIII( املنتوجات	جمموع		 XIV

   126.694    88.903 (II	+	V +	IX	+	XII( التحمالت	جمموع		 XV

   89.218    41.692 النتيجة	ال�صافية

	)جمموع	املنتوجات	ـ	جمموع	التحمالت(	

XVI

ري
جا

ير 
غ

جماميع	ال�صنة	املاليةعمليات

2009

2 + 1 = 3

جماميع	ال�صنة	املالية

2008
طبيعة
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قائمة	النتيجة	)مباليني	الدراهم(

ية 
دول

ري ال
عاي

لم
قا ل

طب
ية 

ملال
م ا
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الق
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قار
 الت
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لإع

31 دجنرب 2008 31 دجنرب 2009
187.289 103.940 اأرقام	املعامالت

187.289 103.940 منتوجات	االأن�صطة	العادية

-2.362 -1.794 م�صرتيات

-15.858 -19.108 حتمالت	خارجية	اأخرى

-32.307 -24.780 تكاليف	امل�صتخدمني

-396 -1.365 �صرائب	ومكو�س

-7.304 -6.134 ا�صتخمادات	وموؤن	اال�صتغالل

-2.583 -2.600 	منتوجات	وحتمالت	ا�صتغالل	اأخرى

-60.811 -55.781 حتمالت	اال�صتغالل	اجلارية

126.478 48.159 نتيجة	اال�صتغالل	اجلارية

3 173 تفويت	اأ�صول

-101 -8 نتيجة	ال�صرف

1.234 943 منتوجات	وحتمالت	ا�صتغالل	اأخرى	غري	جارية

127.614 49.268 ا�صتغالل	االأن�صطة	العملياتية

-1.920 -1.959 حتمالت	الفوائد

10.484 27.432 نتائج	االأدوات	املالية

-684 -643 حتمالت	ومنتوجات	مالية	اأخرى

7.880 24.831 النتيجة	املالية

135.493 74.099 النتيجة	قبل	خ�صم	ال�صرائب

-39.469 -16.108 ال�صرائب	واجبة	االأداء

-2.037 -6.389 ال�صرائب	املوؤجلة

93.987 51.602 النتيجة	ال�صافية	لالأن�صطة	املنفذة

نتيجة	االأن�صطة	املتخلى	عنها

93.987 51.602 نتيجة	املجموع	املرتا�س

مبا	يف	ذلك	الفوائد	ال�صئيلة

93.987 51.602 النتيجة	ال�صافية-ح�صة	املجموعة		

النتيجة	ال�صافية	لكل	�صهم	بالدرهم

525 271 	-االأ�صا�صي

525 271 	-املخفف	



قائمة	احلالة	املالية	)مباليني	الدراهم(

31 دجنرب 2008 31 دجنرب 2009
7.189 6.454 امل�صتعقرات	غري	املج�صدة

57.989 55.415 امل�صتعقرات	املج�صدة

86.420 87.080 	اأ�صول	اأخرى	مالية

151.598 148.949 اأ�صول	غري	جارية

414.281 480.440 اأ�صول	اأخرى	مالية

32.576 19.703 ديون	الزبائن

21.278 19.106 دائنون	اآخرون	جارون

50.176 10.104 خزينة	ومقبل	اخلزينة

518.311 529.353 اأ�صول	جارية

669.909 678.303 جمموع	املوجودات

31 دجنرب 2008 31 دجنرب 2009
17.902 19.021 راأ�س	املال

2.045 2.045 اأق�صاط	االإ�صدار	واالإدماج

427.499 519.967 احتياطات

93.987 51.602 	النتيجة	ال�صافية

541.433 592.635 روؤو�س	االأموال	الذاتية

2.050 2.050 موؤن	غري	جارية

23.810 549 ديون	مالية	غري	جارية

15.590 22.478 �صرائب	موؤجلة	على	اخل�صوم

دائنون	اآخرون	غري	جارين

41.450 25.077 	خ�صوم	غري	جارية

1.246 1.605 موؤن	جارية

2.309 362 ديون	مالية	جارية

6.878 31.223 ديون	ممونني	جارية

76.592 27.401 خ�صوم	اأخرى	جارية

87.026 60.590 	خ�صوم	جارية

128.475 85.667 جمموع	اخل�صوم

669.909 678.303 جمموع	روؤو�س	االأموال	الذاتية	واخل�صوم

املوجود

اخل�صوم		
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تغيري	الأموال	الذاتية	)مباليني	الدراهم(						

قائمة	تدفقات	اخلزينة	)مباليني	الدراهم(	

روؤو�س	الأموال	

الذاتية	

فوائد 
ضئيلة	

الرساميل 
اخلاصة	

النتيجة	

ال�سافية	
الحتياطات	

اأق�ساط	الإ�سدار	

والإدماج
راأ�س	املال املوجود

448.845 448.845 136.160 293.857 2.045 16.783 اإىل	غاية	1	يناير	2008

تاأثري	تغيري	طريقة	املحا�صبة/ت�صحيح	اخلطاأ 

التغري	ال�صايف	للقيمة	ال�صحيحة	لالأدوات	املالية 

-2.517 -2.517 -2.517 الربيحات	املوزعة 

93.987 93.987 93.987 نتيجة	ال�صنة	املالية 

1.119 1.119 -136.160 136.160 1.119 تغريات	اأخرى

541.433 541.433 93.987 427.499 2.045 17.902 اإىل	غاية	31	دجنرب	2008

541.433 541.433 93.987 427.499 2.045 17.902 اإىل	غاية	1	يناير	2009

تاأثري	تغيري	طريقة	املحا�صبة/ت�صحيح	اخلطاأ

1.166 1.166 1.166 التغري	ال�صايف	للقيمة	ال�صحيحة	لالأدوات	املالية

-2.685 -2.685 -2.685 الربيحات	املوزعة

51.602 51.602 51.602 نتيجة	ال�صنة	املالية 

1.119 1.119 -93.987 93.987 1.119 تغريات	اأخرى

592.635 592.635 51.602 519.967 2.045 19.020 اإىل	غاية	31	دجنرب	2009

31/12/2008 31/12/2009

93.987 51.602 	النتيجة	ال�سافية

7.305 5.844 تعديالت	من	اأجل	التخ�صي�س	لال�صتخمادات	واملوؤن،	وخ�صائر	القيم

642 642 +ا�صتخمادات	عالوة	ق�صك	�صندات	اخلزينة	

-3 -173 +/-القيمة	على	تفويت	امل�صتعقرات

931 101 57.915 القدرة	على	التمويل	الذاتي	بعد	تكلفة	املديونية	املالية	ال�صافية	وال�صرائب

507 41 22.497 اإق�صاء	حتمل	)املنتوج(	ال�صرائب

920 1 1.959 اإق�صاء	تكلفة	املديونية	املالية	ال�صافية

358 145 82.371 القدرة	على	التمويل	الذاتي	قبل	تكلفة	املديونية	املالية	ال�صافية	وال�صرائب

590 -66 -75.650 العملياتي	(BFR)	تاأثري	تغري	االحتياج	يف	راأ�س	املال	العامل

469 -39 -16.108 ال�صرائب	املوؤداة

298 39 -9.387 التدفقات	اخلزينة	ال�صافية	املرتبطة	باالأن�صطة	العملياتية

3,386.0- -2.535 اقتناء	م�صتعقرات	جم�صدة	وغري	جم�صدة

11 173 تفويت	عقارات	جم�صدة	وغريجم�صدة

138 363 تدفقات	اأخرى

-1.863 -1.998 تدفقات	اخلزينة	ال�صافية	املرتبطة	باأن�صطة	اال�صتثمار

685 االقرتا�س

1.978 -25.846 ت�صديد	االقرتا�س

2.517 -2.685 الربيحات	املوؤداة	للم�صاهمني

1.920 -1.959 اإق�صاء	تكلفة	املديونية	املالية	ال�صافية

1.119 1.119 الزيادة	يف	راأ�س	املال

5.296 -28.686 تدفقات	اخلزينة	ال�صافية	املنبثقة	عن	اأن�صطة	التمويل

32.139 -40.072 تغري	اخلزينة	ومقابل	اخلزينة

18.037 50.176 اخلزينة	ومقابل	اخلزينة	ال�صافية	عند	االفتتاح

50.176 10.104 اخلزينة	ومقابل	اخلزينة	ال�صافية	عند	االإغالق

32.139 -40.072 تغري	اخلزينة	ومقابل	اخلزينة



 نظام ومنهجية املحا�ضبة 

حجم التعامالت

مت	اإعداد	القوائم	املالية	لبور�صة	الدار	البي�صاء	اخلا�صة	بال�صنة	املالية	املنتهية	يوم	31	دي�صمرب/كانون	االأول	2009	

تت�صمن	 االأوروبي.	كما	 االإحتاد	 املعتمد	من	طرف	 	 املالية	 التقارير	 الإعداد	 الدولية	 املعايري	 نظام	 ملبادئ	 طبقا	

القوائم	معلومات	من	اأجل	املقارنة	مع	معطيات	ال�صنة	املالية	2008	طبقا	لنف�س	القواعد	واملعايري.

هذا	ومل	تقم	بور�صة	الدار	البي�صاء	باأي	اإجراء	ا�صتباقي	للقواعد	ال�صارية	املفعول	مبوجب	هذه	املرجعية	الدولية	

للمحا�صبة.	

	،IFRS	ملعايري	طبقا	ح�صاباتها	تقدمي	على	قانونيا	جمربة	غري	البي�صاء	الدار	بور�صة	اأن	ال�صدد	هذا	يف	االإ�صارة	جتدر
لكنها	اأقدمت	على	هذه	املبادرة	رغبة	من	اإدارة	ال�صركة	يف	اال�صتجابة	ملقت�صيات	العوملة	والتكيف	مع	ال�صياق	

الدويل	والوطني.

	IAS ومبادئ	 املالية(،	 التقارير	 الإعداد	 الدولية	 )املعايري	 	IFRS مبادئ	 للمحا�صبة	 الدولية	 القواعد	 وت�صمل	

SIC	)جلنة	تاأويل	املعايري(	وIFRIC	)جلنة	تاأويل	معايري	 )املعايري	الدولية	للمحا�صبة(	وتاأويالتها	ال�صادرة	عن	
اإعداد	التقارير	املالية	الدولية(

العقارات غري املج�ضدة

ت�صمل	ح�صريا	الربجميات	املعلوماتية	امل�صرتاة	)ال	تلك	املعدة	داخليا(.	وقد	مت	ح�صاب	هذه	الربجميات	ح�صب	

الكلفة	التاريخية	ناق�س	جمموع	اال�صتهالك.	

وقد	مت	حتديد	مدة	ا�صتعمال	هذه	الربجميات	يف	60	�صهرا.

وقد	اعتمدت	بور�صة	الدار	البي�صاء	ق�صد	ح�صاب	طريقة	اال�صتخاذ	على	املنهج	اخلطي.

العقارات املج�ضدة

وت�صمل	 القيمة.	 وفقدان	 اال�صتهالك	 خ�صم	 مع	 التاريخية،	 الكلفة	 على	 بناء	 املج�صدة	 العقارات	 ح�صاب	 مت	

الكلفة	التاريخية	االأ�صعار	املخ�ص�صة	مبا�صرة	عند	ال�صراء.	وتتم	اإ�صافة	التكلفة	الالحقة	يف	القيمة	ال�صافية	

اأن	تعود	 اأنه	من	املحتمل	 اإذا	تبني	 اأو	يتم	اعتبارها	موجودات	م�صتقلة،	ح�صب	احلاالت،	 املحا�صبة	للموجودات	

الفوائد	االقت�صادية	ل�صاحب	العقار	بالنفع	على	ال�صركة	يف	امل�صتقبل	واأن	ميكن	تقييمه	بطريقة	موثوقة.	هذا	

ويتم	احت�صاب	كلفة	االإ�صالح	وال�صيانة	يف	ح�صاب	النتيجة	خالل	ال�صنة	املالية	التي	جرت	فيها	العمليات.		

وقد	اعتمدت	بور�صة	الدار	البي�صاء	ق�صد	ح�صاب	طريقة	اال�صتهالك	على	املنهج	اخلطي.

يتم	ح�صاب	ا�صتهالك	العقارات	املج�صدة	امل�صرتاة	عرب	عقود	قرو�س-الكراء	على	مدة	ا�صتعمال	العقار.
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التوظيفات 

املالية	 املوجودات	 التالية:	 الفئات	 يف	 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 بها	 احتفظت	 التي	 التوظيفات	 ت�صنيف	 ميكن	

هذا	 ي�صتجيب	 البيع.	 عند	 املوجودة	 املالية	 املوجودات	 والديون،	 القرو�س	 النتيجة،	 يف	 امل�صجلة	 بالقيمة	

الت�صنيف	حلاجيات	االإدارة	و	التدبري،	وقد	مت	حتديده	بتاريخ	املحا�صبة	االأوىل	وتتم	مراجعته	عند	كل	اإغالق.

املوجودات املالية بالقيمة امل�ضجلة يف النتيجة 

ت�صمل	هذه	الفئة	�صريحتني	اثنتني:	املوجودات	املالية	املحتفظ	بها	الأجل	ال�صفقات	وتلك	املخ�ص�صة	للقيمة	

امل�صجلة	يف	النتيجة	وفق	اخليار	االأويل.	وتدخل	التوظيفات	يف	هذه	اخلانة	عندما	يتم	�صراوؤها	بنية	البيع	على	

املدى	القريب	اأو	عندما	تعتمدها	االإدارة.	

من	اأجل	تقييم	املوجودات،	اعتمدت	بور�صة	الدار	البي�صاء	على	قيم	الت�صفية	ال�صادرة	عند	االإغالق.

املوجودات املالية املوجودة عند البيع

مت	 وقد	 االأخرى.	 الفئات	 من	 اأي	 يف	 املدرجة	 املوجودات	غري	 البيع	هي	جمموع	 املوجودة	عند	 املالية	 املوجودات	

احت�صابها	يف	احل�صيلة	�صمن	املوجودات	غري	املتداولة	الأن	ال�صركة	ال	تعتزم	تفويتها	خالل	االثني	ع�صر	�صهرا	

التي	تلي	تاريخ	االإغالق.	

ويتم	تقييم	املوجودات	املالية	املوجودة	عند	البيع	ح�صب	قيمتها	احلقيقية،	بينما	تتم	االإ�صارة	اإىل	الزيادات	اأو	

االنخفا�صات	الناجمة	عن	تغريات	القيمة	مع	الر�صاميل	الذاتية.

لتاريخ	 ال�صافية	 احلالة	 يف	 تقييها	 مت	 ماروكلري	 �صركة	 راأ�صمال	 من	 املائة	 يف	 	5 البي�صاء	 الدار	 بور�صة	 ومتتلك	

االإغالق.



 تاأثري مرجعية املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية على 

املرجعية املغربية 

ملخ�ص الر�ضاميل الذاتية

يناهز	 واأ�صبح	جمموعها	 	،2009 االأول	 دي�صمرب/كانون	 �صهر	 متم	 يف	 درهم	 مليون	 	54,5 مببلغ	 الذاتية	 الر�صاميل	 ازدادت	

592,5	مليون	درهم	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	مقابل	538,2	مليون	درهم	ح�صب	املرجعية	املغربية.

ويعزى	هذا	االرتفاع	عند	ا�صتعمال	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	ل:	

املوجودات	املالية	يف	مبلغ	34,6	مليون	درهم،	 • تقييم	

واملباين	مببلغ	12,6	مليون	درهم،	 االأرا�صي	 تقييم	 • اإعادة	

بها	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	بقيمة	6,2	مليون	درهم، املرخ�س	 غري	 االإحتياطات	 • اإلغاء	

2,8	مليون	درهم. بقيمة	 الكراء	 بقرو�س	 اخلا�صة	 العقارات	 يف	 النظر	 • اإعادة	

1,8	مليون	درهم.	 بقيمة	 العقارات	 ا�صتهالك	 مدة	 • تغيري	

ملخ�ص النتيجة ال�ضافية 

ناهز	مبلغ	النتيجة	ال�صافية	ح�صب	قواعد	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	51,6	مليون	درهم،	مقابل	41,7	مليون	

درهم	ح�صب	املرجعية	املحا�صبية	املغربية.

ويعزى	هذا	التطور	اأ�صا�صا	اإىل:

14,3	مليون	درهم، بقيمة	 املالية	 املوجودات	 تقييم	 • تاأثري	
بقيمة	0,5	مليون	درهم، الكراء	 قرو�س	 عقارات	 يف	 النظر	 اإعادة	 • تاأثري	
بقيمة	0,5	مليون	درهم،	 العقارات	 ا�صتهالك	 مدة	 تغيري	 • تاأثري	

اإلغاء	املوؤن	غري	املرخ�س	بها	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية	بقيمة	4,5	مليون	درهم. • تاأثري	
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التقرير العام ملراجعي احل�سابات

ال�سنة املالية من فاحت يناير اىل	31	دجنرب	2009

2007،	قمنا	بفح�س	البيانات	املوجزة	رفقته،	اخلا�صة	ببور�صة	 8	يونيو	 اإلينا	جمعيتكم	العامة	املنعقدة	يوم	 اأوكلتها	 طبقا	للمهمة	التي	

الدار	البي�صاء	املتعلقة	بال�صنة	املالية	املقفلة	يوم	31	دجنرب	2009	وامل�صكلة	من	ح�صاب	املنتوجات	والتحمالت	وقائمة	اأر�صدة	التدبري	وجدول	

التمويل	وقائمة	املعلومات	التكميلية.	وتظهر	البيانات	املوجزة	هاته	اأن	مبلغ	الر�صاميل	اخلا�صة	وامل�صابهة	يناهزه	546.194.474,96	درهم،	

�صمنها	ربح	�صاف	مببلغ	41.692.352,74	درهم.		

م�ضوؤولية االإدارة

تعترب	االإدارة	م�صوؤولة	عن	املوؤ�ص�صة	وعن	تقدمي	البيانات	املوجزة	ال�صحيحة،	طبقا	لقواعد	ومبادئ	املحا�صبة	املطبقة	يف	املغرب.	وت�صمل	هذه	

امل�صوؤولية	اإعداد	وتنفيذ	وتتبع	نظام	الرقابة	الداخلية	اخلا�س	بال�صركة،	وتقدمي	قوائم	توليفية	�صليمة	ودون	عيوب	جوهرية،	واأي�صا	حتديد	

توقعات	حما�صبية	معقولة	بالنظر	اإىل	حيثيات	الظرفية.

م�ضوؤولية مراجع احل�ضابات

اأمناط	وقواعد	 االأمر	وفق	 التدقيق	يف	احل�صابات.	وقد	قمنا	بهذا	 املراجعة	و	 البيانات	املوجزة	مو�صوع	 بالراأي	يف	 االإدالء	 تكمن	م�صووؤليتنا	يف	

املهنة	يف	املغرب.	وت�صتلزم	هذه	االأمناط	احرتامنا	التام	للقواعد	واالأخالقيات	اجلاري	بها	العمل،	وقيامنا	بتخطيط	املراجعة	وتنفيذها	من	اأجل	

التاأكد	من	عدم	احتواء	هذه	البيانات	املوجزة	على	عيوب	جوهرية	واأنها	�صليمة.

وتقت�صي	مراجعة	احل�صابات	االعتماد	على	م�صاطر	من	اأجل	جتميع	عنا�صر	االإثبات	املتعلقة	باملبالغ	واملعلومات	املبينة	يف	البيانات	املوجزة.	

ويبقى	اأمر	اختيار	امل�صاطر	من	اخت�صا�س	مراجع	احل�صابات،	هو	وم�صاألة	تقييم	املخاطر	التي	ت�صكلها	البيانات	املوجزة	التي	تت�صمن	عيوبا	

جوهرية.	عند	القيام	بتقييم	املخاطر،	ياأخذ	مراجع	احل�صابات	بعني	االعتبار	نظام	الرقابة	الداخلية	ال�صاري	املفعول	يف	املوؤ�ص�صة	عند	و�صع	وتقدمي	

البيانات	املوجزة	من	اأجل	حتديد	م�صاطر	مراجعة	احل�صابات	االأن�صب	يف	هذه	الظروف	ولي�س	من	اأجل	االإدالء	براأيه	بخ�صو�س	فعالية	النظام.		

واأي�صا	تقييم	 االإدارة،	 املنجزة	من	طرف	 املحا�صبية	 التوقعات	 املعتمدة	وتقييم	 املحا�صبية	 املناهج	 اأي�صا	تقييم	 احل�صابات	 وت�صمل	مراجعة	

طريقة	تقدمي	جمموع	البيانات	املوجزة.	

ونعتقد	اأن	عنا�صر	االإثبات	املتجمعة	لدينا	كافية	ومنا�صبة	من	اأجل	االإدالء	بالراأي.	

الراأي حول البيانات املوجزة

ن�صهد	اأن	البيانات	املوجزة	الواردة	يف	الفقرة	االأوىل	اأعاله	�صليمة	و�صادقة،	واأنها	تعطي	يف	جميع	جوانبها	�صورة	وفية	عن	نتائج	عمليات	ال�صنة	املالية	

املن�صرمة	واأي�صا	عن	الو�صعية	املالية	ل�صركة	بور�صة	الدار	البي�صاء	اإىل	غاية	31	دجنرب	2009،	وذلك	طبقا	للمبادئ	املحا�صبية	املطبقة	يف	املغرب.

املراقبات واملعلومات النوعية

التدبري	ملجل�س	 املعلومات	املذكورة	يف	تقرير	 املن�صو�س	عليها	قانونيا،	وتاأكدنا	باخل�صو�س	من	تطابق	 النوعية	 باملراقبات	 اأي�صا	 لقد	قمنا	

االإدارة	املوجه	للم�صاهمني	مع	البيانات	املوجزة	لل�صركة.

الدار	البي�صاء،	26	مار�س	2010

مراجعا	احل�سابات

فيداورك	كرانت	تورنتون 	 	 	 	 	 	 	 	 	 براي�س	واترهاو�س	

ف.	مكوار 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ع.	بيداح	
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تقرير مراجعي احل�سابات ح�سب
 املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

ال�سنة املالية من فاحت يناير اىل	31	دجنرب	2009
قمنا	بفح�س	البيانات	املوجزة	رفقته،	اخلا�صة	ببور�صة	الدار	البي�صاء	واملعدة	باالعتماد	على	مبادئ	واملعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية،	

املتعلقة	بال�صنة	املالية	املقفلة	يوم	31	دجنرب	2009	وامل�صكلة	قائمة	احلالة	املالية	وح�صاب	النتيجة	وحالة	تغريات	الر�صاميل	الذاتية	وجدول	

تدفقات	اخلزينة	اخلا�س	بال�صنة	املالية	املنتهية،	واأي�صا	بع�س	املذكرات	التي	حتتوي	على	ملخ�صات	ملبادئ	ومناهج	النظام	املحا�صبي	وبع�س	

الوثائق	االأخرى.	

م�ضوؤولية االإدارة

ال	متتلك	القوائم	املالية	املعاجلة	ح�صب	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية،	انطالقا	من	البيانات	املوجزة	ال�صارية	املفعول	ح�صب	املدونة	

العامة	للتنميط	املحا�صبي	يف	املغرب،	اأي	طابع	اإجباري.	اإذ	مت	اإعدادها	بقرار	من	جمل�س	اإدارة	بور�صة	الدار	البي�صاء	فقط.	

وتعترب	االإدارة	م�صوؤولة	عن	اإعداد	وتقدمي	البيانات	املوجزة	ح�صب	معايري	املعايري	الدولية	الإعداد	التقارير	املالية.	وت�صمل	هذه	امل�صوؤولية	اإعداد	

وتنفيذ	وتتبع	نظام	الرقابة	الداخلية	اخلا�س	بال�صركة،	وتقدمي	قوائم	توليفية	�صليمة	ودون	عيوب	جوهرية،	واأي�صا	حتديد	توقعات	حما�صبية	

معقولة	بالنظر	اإىل	حيثيات	الظرفية.

م�ضوؤولية مراجع احل�ضابات

تكمن	م�صوؤوليتنا	يف	االإدالء	بالراأي	يف	البيانات	املوجزة	مو�صوع	املراجعة	و	الفح�س.	وقد	قمنا	بهذا	االأمر	وفق	اأمناط	وقواعد	املهنة	يف	املغرب.	

وت�صتلزم	هذه	االأمناط	احرتامنا	التام	للقواعد	واالأخالقيات	اجلاري	بها	العمل،	وقيامنا	بتخطيط	املراجعة	وتنفيذها	من	اأجل	التاأكد	من	عدم	

احتواء	هذه	البيانات	املوجزة	على	عيوب	جوهرية	واأنها	�صليمة.

وتقت�صي	مراجعة	احل�صابات	االعتماد	على	م�صاطر	من	اأجل	جتميع	عنا�صر	االإثبات	املتعلقة	باملبالغ	واملعلومات	املبينة	يف	البيانات	املوجزة.	

و	يبقى	اأمر	اختيار	امل�صاطر	من	اخت�صا�س	مراجع	احل�صابات،	هو	وم�صاألة	تقييم	املخاطر	التي	ت�صكلها	البيانات	املوجزة	التي	تت�صمن	عيوبا	

جوهرية.	عند	القيام	بتقييم	املخاطر،	ياأخذ	مراجع	احل�صابات	بعني	االعتبار	نظام	الرقابة	الداخلية	ال�صاري	املفعول	يف	املوؤ�ص�صة	عند	و�صع	وتقدمي	

البيانات	املوجزة	من	اأجل	حتديد	م�صاطر	مراجعة	احل�صابات	االأن�صب	يف	هذه	الظروف	ولي�س	من	اأجل	االإدالء	براأيه	بخ�صو�س	فعالية	النظام.		

واأي�صا	تقييم	 االإدارة،	 املنجزة	من	طرف	 املحا�صبية	 التوقعات	 املعتمدة	وتقييم	 املحا�صبية	 املناهج	 اأي�صا	تقييم	 احل�صابات	 وت�صمل	مراجعة	

اأي�صا	تقييم	املناهج	املحا�صبية	املعتمدة	وتقييم	التوقعات	املحا�صبية	 طريقة	تقدمي	جمموع	البيانات	املوجزة.	وت�صمل	مراجعة	احل�صابات	

املنجزة	من	طرف	االإدارة،	واأي�صا	تقييم	طريقة	تقدمي	جمموع	البيانات	املوجزة.	

و	نعتقد	اأن	عنا�صر	االإثبات	املتجمعة	لدينا	كافية	ومنا�صبة	من	اأجل	االإدالء	بالراأي.	

الراأي حول البيانات املوجزة

ن�صهد	اأن	البيانات	املوجزة	الواردة	يف	الفقرة	االأوىل	اأعاله	�صليمة	و�صادقة،	واأنها	تعطي	يف	جميع	جوانبها	�صورة	وفية	عن	نتائج	عمليات	ال�صنة	

املالية	املن�صرمة	واأي�صا	عن	الو�صعية	املالية	ل�صركة	بور�صة	الدار	البي�صاء	اإىل	غاية	31	دجنرب	2009	واملردود	املايل	وتدفقات	اخلزينة	اخلا�صة	

	.)IFRS(	املالية	التقارير	الإعداد	الدولية	املعايري	وقواعد	مبادئ	طبقا	وذلك	املقفلة،	املالية	بال�صنة
الدار	البي�صاء،	26	مار�س	2010

مراجعا	احل�سابات

فيداورك	كرانت	تورنتون 	 	 	 	 	 	 	 	 	 براي�س	واترهاو�س	

ف.	مكوار 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ع.	بيداح	
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القرار األول
إن الجمعية العامة، بعد سماع تقرير التدبير الصادر عن مجلس اإلدارة، وبعد اإلطالع تقرير 
المنتوجات  وحسابات  الحصيلة  وكذا  جوانبها  جميع  في  عليها  تصادق  الحسابات،  مراجعي 
والتحمالت للسنة المالية  للشركة المقفلة يوم 31 دجنبر 2007، والتي ترتصد بربح صاف مبلغه 

41.692.352,74 درهم.

القرار الثاني
للمهام  تنفيذهم  الحسابات عن  اإلدارة ومراجعي  لمجلس  تماما   إبراءا  العامة  الجمعية  تعطي 

الملقاة على عاتقهم برسم السنة المالية المنتهية يوم 31 دجنبر 2009. 

القرار الثالث
تقرر الجمعية العامة، باقتراح من مجلس اإلدارة، تخصيص الربح بالكيفية التالية: 

41.692.352,74 درهم الربح الصافي للسنة المالية 2009    
86.421.025,53 درهم المرحل من جديد للسنة المالية السابقة   

 
128.113.378,27 درهم المجموع القابل للتوزيع      

الذي تقتطع منه الجمعية العامة:

111.880,00 درهم على سبيل االحتياطي القانوني    
5.000,000,00 درهم على سبيل احتياطي االستثمار    

2.853.12,00 درهم على سبيل الربيحات     

120.148.378,27 درهم الرصيد        
المخصص لالحتياطيات األخرى.

تم تحديد تاريخ وضع الربيحات رهن األداء يوم 14 مايو 2010.

القرار الرابع
تصادق الجمعية العامة على قرار منح أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا إجماليا قدره 2.600.000 

درهم برسم مكافآت الحضور لسنة 2009، وكلفته بتوزيعها بين أعضائه.

القرار الخامس
لها  اتفاقية جديدة مرخص  الحسابات ال يشير إال أي  العامة أن تقرير مراجعي  الجمعية  تقر 
من طرف مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية يوم 31 دجنبر 2009، في إطار تطبيق 

مقتضيات الفصل 56 من القانون 17-95 الصادر يوم 30 غشت 1996.
كما تقر أن تشهد عليها.

القرار السادس
من طرف  الممثل  تورنتون،  جرانت  فيرادوك  مكتب  من  كل  اختيار  العامة  الجمعية  قررت 
السيد فيصل مكوار، ومكتب السعيدي وشركائه، الممثل من طرف السيد نوفل عمار، للقيام 
بمهام مراجعي الحسابات خالل السنوات المالية 2010 و2011 و2012. وسيتعين على مراجعي 
الحسابات القيام بمراقبة وتتبع حسابات الشركة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حسب 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وإعداد تقرير في هذا الصدد وتقديمه خالل الجمعية 

العامة السنوية المقبلة.

القرار السابع
تعطي الجمعية العامة جميع السلطات لحامل نسخة من هذا المحضر أو مستخلص منه قصد 

القيام باإلجراءات المنصوص عليها قانونا. 



 CREDIT DU MAROC CAPITAL
8،	زنقة	ابن	هالل،	حي	را�صني	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	44 07 94 22 5 )212(  •  فاك�س:	66 07 94 22 5 )212(
www.cdm.co.ma

 EUROBOURSE
�صارع	اجلي�س	امللكي،	برج	احلبو�س،	الطابق	اخلام�س	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	54 15 54 22 5 )212(  •  فاك�س:	46 14 54 22 5 )212(
 www.eurobourse.ma

FINERGY BOURSE
88،	زنقة	املراك�صي	-	حي	اإيبودروم	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	76 87 36 22 5 )212(  •  فاك�س:	84 87 36 22 5 )212(
 www.finergy.ma

 ICF AL WASSIT
29،	زنقة	باب	املن�صور،	ف�صاء	باب	اأنفا	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	84/89 93 36 22 5 )212(  •  فاك�س:	90 10 39 22 5 )212(
www.cpm.co.ma

INTEGRA BOURSE
23،	زنقة	ابن	هالل،	حي	را�صني	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	00 50 39 22 5 )212(  •  فاك�س:	00 86 36 22 5 )212(
www.intergrabourse.com

 MAROC SERVICES INTERMEDIATION
عمارة	»زينيث،«	اإقامة	التوفيق،	�صيدي	معروف	-	ا	لدار	البي�صاء

الهاتف	:	61 49 97 22 5 )212(  •  فاك�س:	73 49 97 22 5 )212(
www.msin.ma

 SOGEBOURSE
55،	�صارع	عبد	املومن	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	40 98 43 22 5 )212(  •  فاك�س:	18 80 26 22 5 )212(
www.sgmaroc.com

 UPLINE SECURITIES
37،	زاوية	�صارع	عبد	اللطيف	بن	قدور	وزنقة	علي	بن	عبد	الرزاق	

	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	60/61 49 95 22 5 )212(  •  فاك�س:	62 49 95 22 5 )212(	
www.upline.co.ma

 WAFA BOURSE
416،	زنقة	م�صطفى	املعاين	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	50 50 54 22 5 )212(  •  فاك�س:	91 46 47 22 5 )212(
www.wafabourse.com

�رشكات البور�ضة

 ALMA FINANCE GROUP
4،	جتزئة	الكولني	-	190 20	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	02 12 58 22 5 )212(  •  فاك�س:	74 11 58 22 5 )212(
www.almafinance.com

 ARTBOURSE
7،	�صارع	عبد	الكرمي	اخلطابي	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	12 12 00 29 5 )212(  •  فاك�س: 03 12 00 29 5 )212( 

 ATTIJARI INTERMEDIATION
163،	�صارع	احل�صن	الثاين	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	82 14 49 22 5 )212(  •  فاك�س:	15 25 20 22 5 )212(
www.attijariwafabank.com

 BMCE CAPITAL BOURSE
140،	�صارع	احل�صن	الثاين	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	01 10 48 22 5 )212(  •  فاك�س:	52 09 48 22 5 )212(
www.bmcecapitalbourse.com

 BMCI BOURSE
�صارع	بئر	اأنزران،	عمارة	روماندي	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	00 38 95 22 5 )212(  •  فاك�س:	09 32 39 22 5 )212(
www.bmcinet.com

 CAPITAL TRUST SECURITIES
50،	�صارع	الرا�صدي،	حي	غوتييه	- الدار	البي�صاء	20,000

هاتف	:	50 63 46 22 5 )212(  •  فاك�س	:	07 13 49 22 5 )212(
www.capitaltrust.ma

 CDG CAPITAL BOURSE
9،	�صارع	كنيدي	-	الدار	البي�صاء	

هاتف	:	20 20 36 22 5	)212(  •  فاك�س	:	78 78 36 22 5 )212(
www.cdgcapital.ma

 CFG MARCHES
7-5،	زنقة	ابن	طفيل،	حي	النخيل	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	01 01 25 22 5 )212(  •  فاك�س:	12 11 98 22 5 )212(
 www.cfgmorocco.comwww.cfgmorocco.com
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اجلمعيات املهنية

(APSD(	�صة	البور	ل�صركات	املهنية	اجلمعية
زاوية	�صارع	القوات	امل�صلحة	امللكية	وزنقة	الر�صيد	حممد	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	34	/	33	23	54	22 5 (212) • فاك�س:	36 23 54 22 5 (212)
www.apsb.org.ma

(ASFIM(	املغربية	اال�صتثمار	�صناديق	و	التدبري	�صركات	جمعية
199،	�صارع	الزرقطوين	اإقامة	مونى	II،	الطابق	ال�صاد�س،	رقم	11	–	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	11 12 95 22 5 (212) • فاك�س:	10 12	95 22 5 (212)

موؤ�ض�ضات ال�ضوق

وزارة	االقت�صاد	و	املالية

احلي	االإداري	�صالة	-	الرباط

الهاتف	:	01/08 75 67 37 5 (212) • فاك�س: 27/28 75 67 37 5 (212)
www.finance.gov.ma

 (CDVM(	املنقولة	القيم	جمل�س
6،	زنقة	جبل	مو�صى،	اأكدال	-	الرباط

الهاتف	:	00	89 68	37 5 (212) • فاك�س:	46	89	68	37 5 (212)
www.cdvm.ma

(MAROCLEAR(	املركزي	الوديع
18،	طريق	اجلديدة	حي	اليا	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:	31	31 98 22 5 (212) • فاك�س:	64 44 99 22 5 (212)
www.maroclear.com







بور�سة الدار البي�ساء
�صركة	جمهولة	االإ�صم

�صجل	جتاري	:	البي�صاء	79057

العنوان	:	زاوية	�صارع	اجلي�س	امللكي	و	زنقة	الر�صيد	حممد	-	الدار	البي�صاء

الهاتف	:		26/27 26 45 22 5 (212)	•	الفاك�س	:	25 26 45 22 5 (212)

www.casablanca-bourse.com	:	االإلكرتوين	املوقع

contact@casablanca-bourse.com	:	االإلكرتوين	الربيد






