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كـلــمـة
رئــيـس مـجــلـس اإلدارة

 يف الطريق لتحقيق طموحاتنا

مرت بورصة الدار البيضاء منذ إنشائها حتى اليوم، 

مبراحل متوالية، شهدت خاللها العديد من التغريات. 

خالل  مطرد  بتقدم  تاريخها  اتسم  فقد  وهكذا 

ما  إىل  أوصلها  الذي  اليشء  املاضية،  سنة  التسعني 

املالية يف  املراكز  أهم  اليوم كواحدة من  عليه  هي 

إفريقيا.

من  التاريخ  هذا  كتابة  نواصل  مازلنا  حاليا،  ونحن 

خالل عملنا عىل تنفيذ خطتها التطويرية الجديدة، 

التي انطلقت سنة 2018. هذه الخطة التي تتامىش 

مع رؤية معلنة بشكل واضح منذ تفكيك سوق الدار 

البيضاء لألوراق املالية سنة 2016.

ولكونها مثرة تفكري مشرتك ومتقاسم بني كافة الفاعلني 

يف املركز املايل، فإن هذه الخطة ترسم مسارا واضحا 

هدفنا  املعنية.  األطراف  مجموع  طاقات  يحشد 

األصول  قيمة  حول  الشفافية  إرساء  هو  املشرتك 

السيولة  وتعزيز  للمعلومات  أفضل  تبادل  وضامن 

لزيادة عمق األسواق وإطالق العنان لالبتكار املايل.

 

إىل  البيضاء  الدار  لبورصة  الصناعي  يهدف املرشوع 

التحتية لألسواق لنجعل منها منصة  البنية  تحديث 

عىل  مفتوحة  واستباقية  وفعالة  ومندمجة  قوية 

إفريقيا. وسيمر ذلك عرب تحويل هيكلها التنظيمي 

وتعزيز مكوناته األساسية وتطوير منتجات وخدمات 

جديدة إىل جانب ضامن اإلشعاع اإلقليمي لها. 

وخالصة القول، فإن طموحنا هو متكني بورصة الدار 

البيضاء، باعتبارها العمود الفقري لسوق الرساميل، 

من لعب دورها الكامل يف متويل االقتصاد. والواقع 

أن التنمية املستدامة لهذه السوق، رضورة ال محيد 

والعمل عىل  الوطني  االقتصاد  لتحسني متويل  عنها 

الدول  مجموعة  ضمن  ليغدو  األخري  هذا  نقل 

الصاعدة عرب العامل.

ونحن فخورون لكون بعض املشاريع املهمة شهدت 

النور فعال. وهو ما يحفزنا عىل االستمرار يف امليض 

قدما واملشاركة يف كتابة تاريخ بورصة الدار البيضاء: 

كبورصة مغربية وإفريقية ودولية. 

لبورصة الدار البيضاء تاريخ ميتد لتسعني سنة 
خلت، متكنت خاللها من بناء أسسها، وتحقيق 

تقدم مكنها من امتالك شهرة وخربة يجعالن منها 
اليوم واحدة من أكرب األسواق املالية يف إفريقيا.

حـمـيـد تـوفـيـقـي
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بورصة الدار البيضاء تنفذ طموحها 2021

يف أبريل من سنة 2020، حظيت برشف تعييني مديرا 
عاما لبورصة الدار البيضاء. هذه املؤسسة العتيدة التي 
متيزت بالجمع ما بني التمكن من الخربة والتنمية بفضل 

الجهود التي يبذلها كافة العاملني فيها. 

جهدي  قصارى  بذل  عن  أتواىن  لن  فإنني  جهتي،  ومن 
بالرغم من  والحفاظ عىل مكتسباتها،  توسعها،  ملواصلة 

 ظرفية اقتصادية تتميز حاليا بانتشار جائحة عاملية.
االنجازات  عن  عامة  ملحة  السنوي  التقرير  هذا  ويقدم 

التي تحققت سنة 2019.

الصنهاجي طارق 

كــلــمــة
الــمــديــر الــعــــام

لقد قمنا خالل سنة 2019، طبقا لخارطة 

واملتضمنة   ،"  2021 طموح   " الطريق 

لرؤيتنا لبورصة ذات بعد إقليمي ودويل، 

حول  تدور  املشاريع  من  عدد  بتطوير 

بالسوق  النهوض  رئيسية:  محاور  ثالثة 

واملركز املايل لدى املصدرين واملستثمرين 

املحليني واألجانب، وتنويع عرض املنتجات 

وتعزيز املرونة، وأخريا ضامن أمن أنظمة 

املعلومات.

بتنظيم  قمنا  فإننا  الخط،  وسريا عىل هذا 

النسخة الرابعة من أيام أسواق رأس املال 

املغربية ) MCMD ( برشاكة مع مجموعة 

بورصة لندن. وقد حققت هذه التظاهرة، 

كبريا  نجاحا  السابقة،  الدورات  غرار  عىل 

 )220 )حوايل  املشاركني  لعدد  بالنظر 

املنظمة بني جهات اإلصدار  واالجتامعات 

ومن   .)244( الدوليني  واملستثمرين  لدينا 

ثم، فإن أيام األسواق هذه حققت أهدافها 

اليشء الذي يعد مصدر فخر لنا جميعا. 

ملصدرينا  بالرتويج  قمنا  ذلك،  ومبوازاة 

لعرش  سيام  وال  الدويل،  الصعيد  عىل 

 " برنامج  من  جزء  مغربية هي  مقاوالت 

إليت املغرب ELITE Maroc " من خالل 

داي  إلليت   " الثانية  الدورة  يف  املشاركة 

التظاهرة  هذه  وتعد   ."  ELITE Day

منصة أساسية للتواصل والرؤية تجمع كل 

 ELITE  سنة كافة أعضاء برنامج " إليت

" من كافة أرجاء العامل. 

دعم  واصلنا  فإننا  ذلك،  عىل  وعالوة 

املقاوالت املغربية يف تطوير ذاتها من خالل 

 ،"  ELITE Maroc برنامج "إليت املغرب

شهر  يف  الثامن  الفوج  تكوين  تم   حيث 

يف  املنخرطة  املقاوالت  عدد  ليصل  دجنرب 

الربنامج إىل 90 مقاولة من بينها 31 قادرة 

عىل متويل نفسها فورا يف السوق. 

كام أن سنة 2019 شهدت أيضا املصادقة 

الجديدة  العامة  التنظيمية  لوائحنا  عىل 

مع  الوثيق  للتعاون  مثرة  تعد  التي 

سيتيح  ما  وهذا  السوق.  يف  املتدخلني 

إىل  الترشيعية  املقتضيات  بعض  نقل  لنا 

اللوائح املذكورة لدعم توقعات املصدرين 

واملستثمرين والفاعلني يف السوق بسهولة 

االنعكاسات  من  واثقون  ونحن  أكرب. 

املركز  تطور  عىل  املرشوع  لهذا  املفيدة 

املايل ككل. 

ومن ناحية أخرى، فقد نجحنا يف تجديد 

شهادة إيزو 22301 املتعلقة بنظام تدبري 

استمرارية أنشطتنا. وتؤكد هذه الشهادة 

الذي  واملرونة  األمن  من  العايل  املستوى 

املغربية  األسهم  عليها سوق  تتوفر  باتت 

ومواءمتها مع املعايري الدولية. 

أن  إال  يسعنا  املحرز، ال  التقدم  ويف ضوء 

الدار  بورصة  حققته  مبا  فخورين  نكون 

البيضاء واملكانة التي أضحت تحتلها اليوم 

عىل املستوى االقليمي والدويل. 

وبهذه املناسبة، أود أن أقدم أحر تشكرايت 

عىل  حجي  كريم  السيد  لسلفي  وتهانئي 

العمل الجبار الذي أنجز يف ظل واليته. 

من  العديد  حجي  كريم  حقق  فقد 

برنامج  إطالق  منها  والسيام  اإلنجازات، 

األوراق  سوق  ارتباط  وفك   Elite إليت 

املالية واللوائح التنظيمية العامة الجديدة. 

الصعب  االقتصادي  الوضع  عن  ورغام 

أداء  عىل  الحفاظ  من  متكن  فقد  أحيانا، 

مقاولتنا باستمرار. 

لجميع  الجزيل  بالشكر  أتقدم  كام 

تفانيهم  عىل  البيضاء  الدار  بورصة  فرق 

هذه  مكن  الذي  اليشء  والتزامهم، 

املؤسسة العتيدة من الوصول إىل ما هي 

عليه اليوم ووضع اللبنات ملا ستكون عليه 

غدا.

وإذا ما كان مرشوع " طموح 2021 " يسري 

طويال  يزال  ما  فالطريق  لتوقعاتنا،  وفقا 

فال  أهدافنا.  تحقيق  من  نتمكن  أن  قبل 

التي  التحديات  من  العديد  هناك  زالت 

يتعني رفعها واملراحل التي يجب تجاوزها. 

يف  لنكون  جهد  أي  ندخر  لن  فإننا  لذا، 

مستوى هذه املسؤولية. 

مع صادق املودة. 



عـودة إىل سنـة 2019
حـقـائـق وأرقــام
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أرقـام سـوق البـورصـة الرئـيسـيـة

رسملة السوق )مباليري الدراهم(

عــدد
الشـركـــات املـدرجــة   75

عــدد
السندات املصدرة املدرجة   39

حجم املعامالت )مباليري الدراهم(

السوق املركزي  سوق الكثل 

املبالغ املحصلة )مباليري الدراهم(

  إصدارات السندات املدرجة   زيادات رأس املال   عمليات إدراج يف البورصة  
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فوتيس CSE املغرب 15 األساس 100 

مازي األساس 100

األرقام الرئيسية لبورصة الدار البيضاء )رشكة مجهولة اإلسم(

رقم املعامالت
)مباليني الدراهم(

الدخل الصايف 
)مباليني الدراهم(

تكاليف االستغالل 
)مباليني الدراهم(

األموال الذاتية 
)مباليني الدراهم(
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فـبـرايــر

مــارس

أبــريـل

يـ  ناي   ــر

زيادة يف رأس املال 
مبلغ العملية: 515,3 مليون درهم.

شهادة إيزو 22301 لنظام تدبري استمرارية 
األنشطة 

أمن  تقوية  من  الشهادة  هذه  ستكمن 
ومرونة سوق البورصة وموامئتها مع املعايري 

الدولية.

دق جرس املساواة بني الجنسني 
من  املنظمة  مثيالتها  غرار  عىل  تنظم  تظاهرة  وهي 
تنظم  محارضة  تتلوها  العامل،  عرب  البورصات  طرف 
وجمعية   IFC الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  برشاكة 
موضوع  حول  باملغرب  املقاوالت  رئيسات  النساء 

"رؤساء املقاوالت بصيغة املؤنث والبورصة ". 

ورشة عمل 
املالية  ملهنيي  املغربية  الجمعية  مع  برشاكة  تنظم 
 Kantar التشاركية – املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية و
حول موضوع " جاذبية التأمني التشاريك املسمى تكافل 

يف عيون املغاربة ". 

ورشة عمل لفائدة إليت املغرب
    ELITE Maroc

لفتح  الجيد  اإلعداد   " موضوع  حول 
رأساملها " برشاكة مع الرشكة العامة.

)MCMD( أيام أسواق رأس املال املغربية
تم تنظيم الدورة الرابعة يف لندن برشاكة مع 

مجموعة بورصة لندن.

لقاء حول املعلومات املالية يف املغرب 
تم تنظيم الدورة 15 لهذا اللقاء برشاكة 
 Financeنيوز فايننس   " جريدة  مع 
News " و Maroclear حول موضوع " 
االبتكار والتكنولوجيا يف خدمة التمويل ".

إطالق تكوينات متوجة بالحصول عىل شهادة 
 ،)CISIِ( يف إطار الرشاكة املربمة مع " املعهد املعتمد لألوراق املالية واالستثامر
يتم تخصيص تكوينات تأهيلية للطلبة يف مرحلة أوىل حيث يتم منحها من 

خالل الولوج ملنصة املعهد عىل الشبكة العنكبوتية. 

الخاص  املالية  أسبوع  من  الثامنة  الدورة 
باألطفال والشباب 

استقبال وتكوين 600 تلميذ )ة(، )من التعليم 
العالية BTS يف  التقني  االبتدايئ وطلبة شهادة 
تخصص االقتصاد(، يف إطار مشاركة بورصة الدار 
املغربية  املؤسسة  يف  عضوا  باعتبارها  البيضاء 

للثقافة املالية. 

زيادة يف رأس املال 
مبلغ العملية 200,3 مليون درهم.

عرض عمومي للرشاء اإللزامي  
مليون   193,6 املعاملة:  مبلغ 

درهم.

خالل سنة 2019، أمكن للعديد من املشاريع املندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة " طموح 2021" من أن ترى النور. ومن جهتها، فإن السوق 
سجلت هي األخرى 7 عمليات لزيادة الرأسامل. 

 األحــداث البــارزة
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يــولـيـوز

 شــتـنـبـر

غـشـت

أكــتـوبـر

نــونـبــر

دجـنـبــر

يــونـيـو

 األحــداث البــارزة

الزيادة يف رأس املال  
مبلغ العمليتني: 2,7 و 2,2 مليار درهم. 

 ELITE Maroc إطالق الفوج السابع
يضم  الذي  السابع  الفوج  إطالق 
وإصدار  جديدة  مقاوالت  عرشة 
مقاوالت  لخمسة  اعتامد  شهادات 

تنتمي لألفواج السابقة. 

املتحدة  األمم  ملؤمتر  السنوي  التقرير  تقديم 
 ) CNUCED للتجارة والتنمية ) األونكتاد

 نظمت هذه التظاهرة من طرف مركز األمم 
الشاملية  إفريقيا  ومكتب  لإلعالم  املتحدة 
لألمم  التابعة  إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة 
البيضاء حول موضوع  الدار  وبورصة  املتحدة 
" التنمية االقتصادية ألفريقيا سنة 2019: صنع 
يف إفريقيا: قواعد املنشأ، نقطة انطالق للتجارة 

البينية يف إفريقيا ".

مذكرة تفاهم مع صندوق الضامن املركزي 
عرض  تعزيز  إىل  املذكرة  هذه  تهدف 
التمويل الذي يستهدف املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، وبالتايل املساهمة يف تطوير سوق 
تحسني  إىل  أيضا  املذكرة  وترمي  الرساميل. 
 ELITE ولوج املقاوالت الحاصلة عىل شهادة
إليت املغربMaroc ملختلف اآلليات التي 

 يوفرها صندوق الضامن املركزي. 
وقد تم التوقيع عىل هذه املذكرة عىل هامش 
إليت  مقاوالت  لفائدة  املنظمة  الورشة 
املغرب ELITE Maroc حول موضوع : " 
تجويد حكامة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

من أجل ولوج أنجع للتمويل ".

ELITE DAY
املشاركة إىل جانب عرش مقاوالت مغربية 
 ELITE املغرب إليت  برنامج  يف  منخرطة 
نظمتها  التي  الثانية  الدورة  يف   Maroc

مجموعة بورصة لندن يف هذه األخرية. 

نوعه  من  تجمع  أول  الحدث  هذا  ويعد 
عرب   ELITE إليت  برنامج  أعضاء  لجميع 
العامل، إىل جانب كونه شكل فرصة للتواصل 
 ELITE و التعريف مبقاوالت إليت املغرب

. Maroc

 ELITE املغرب  إليت  الثامن  الفوج 
Maroc

 10 من  املكون  الثامن  الفوج  إطالق 
مقاوالت جديدة وإصدار شهادات اعتامد 

ل 6 مقاوالت تنتمي لألفواج السابقة.

Maroc مائدة مستديرة
املغربية  الجمعية  مع  برشاكة  نظمت 
موضوع: حول  املاليني   للموطدين 
آخر  ضوء  يف  املالية  املعلومات   "

املستجدات التنظيمية واملعيارية ". 

النظام العام الجديد 
التي  الجديدة  املقتضيات  تقديم  منهام  الهدف  كان  محارضتني،  تنظيم  تم 

ستسمح بتحديث السوق واالستجابة النتظارات املستثمرين واملصدرين.

اإلعالن عن املكونات الجديدة ملؤرشESG للدار البيضاء 
 ESG vigeo متت هذه املراجعة من لدن الوكالة الدولية املستقلة للبحث والخدمات

Eiris وذلك غداة انعقاد اللجنة العلمية ملؤرشات بورصة الدار البيضاء. 
مذكرة تفاهم مع وزارة الفالحة وتربية املوايش والتغذية والصيد 

البحري يف الغابون
النهوض  بهدف  الطرفني  بني  للتعاون  إطار  تحديد  إىل  املذكرة  هذه  ترمي 

بولوج املقوالت الصغرى واملتوسطة للتمويل عرب سوق الرساميل. 

 زيادة يف رأس املال 
مبلغ العملية: 1,9 مليار درهم. 

 زيادة رأس املال 
 مبلغ العملية: 497,8 مليون درهم. 

عرض عمومي للبيع  
مبلغ العملية: 2,1 مليار درهم.

زيادة يف رأس املال
مبلغ العمليتني: 734,9 و999,07 مليون درهم. 



من الطموح إىل املنجزات
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1 - يف سنة 2019، تم وضع نظام عام 
أىت  التي  املستجدات  فامهي  جديد، 

بها؟ 

قبل الحديث عن هذه املستجدات، من املهم 
النظام  هذا  أن  األوىل،  نقطتني:  عىل  التأكيد 
بني  وثيق  تعاون  كثمرة  جاء  الجديد  العام 
البداية وإىل غاية  جميع األطراف املعنية منذ 
الجريدة  يف  ونرشه  عليه  النهائية  املصادقة 

الرسمية.   

يف  أدخلت  التي  التغيريات  كون  والثانية، 
النظام العام الجديد تستجيب إىل ثالثة دوافع 
تحديث  إىل  الحاجة  يف  األول  يتمثل  رئيسية، 
اإلطار الترشيعي الذي يحكم السوق من خالل 
ويكمن  جديدة.  تنظيمية  تغيريات  إدخال 
يفرضها  التي  املتطلبات  تلبية  الثاين يف  الدافع 
والثالث  السوق.  ومامرسات  تقنيات  تطور 
ومواد  لعناوين  متناغمة  تنظيم  إعادة  اعتامد 
والجدير  محتواه.  لقراءة  تسهيال  العام  النظام 
بالذكر، أن هذا النظام العام الجديد، يتيح نقل 
بعض األحكام الترشيعية لتدرج ضمن القوانني 
التنظيمية. واملبدأ هنا تيسري إجراء التعديالت 
واحتياجات  مامرسات  لتطور  وفقا  املناسبة 
األسواق  تنظيم  أضحى  وهكذا،  السوق. 

بدقة  محددا  فصاعدا،  اآلن  من  واملقصورات، 
يف النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء.

باإلمكان  فإن  باملستجدات،  يتعلق  وفيام 
تلخيصها من خالل التطورات الرئيسية التالية: 

- إدخال مفهوم األسواق، باإلضافة إىل مفهوم 
املقصورات الذي كان موجودا من قبل، مع متييز 
واضح بني السوق الرئييس وما يسمى بالسوق 
واملخصصة  املخففة  الرشوط  ذات  البديلة 

حرصيا للمقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ 

التي  املسجلة  لألدوات  سوق  بني  التمييز   -
نشتغل بها فعال و سوق لألدوات غري املسجلة. 
إرساء  من  ميكن  أن  االنفتاح  هذا  شأن  ومن 

خدمات مفاوضات ذات قيمة مضافة؛

- إعادة تنظيم القواعد املتعلقة باإلدراجات يف 
بورصة الدار البيضاء لألدوات املالية )أسهم رأس 
املال، سندات الدين، سندات هيآت التوظيف 

الجامعي( إىل جانب إقامتها وشطبها.

للمستثمرين  مخصصة  مقصورات  إرساء   -
من  مشاريع  تسهيل متويل  أجل  من  املؤهلني 

نوع البنية التحتية عىل سبيل املثال. 

2 - باإلضافة إىل النظام العام الجديد، ما 
هي املستجدات التنظيمية لسنة 2019؟ 

الهني  باألمر  ليس  الرساميل  سوق  تنظيم  إن 
تؤطره.  التي  والنصوص  املوضوعات  لتنوع 
األطراف  كافة  دخلت  سنوات،  بضع  ومنذ 
احتياجات  لتلبية  إيجابية  دينامية  يف  املعنية 

التطوير واملواكبة واإلشعاع ملركزنا املايل ككل.

من  عدد  تعديل  تم  املنطلق،  هذا  ومن 
اآلخر  البعض  الزال  بينام  القانونية،  النصوص 
العام  النظام  إىل  فباإلضافة  التعديل.  قيد 
 2019 سنة  متيزت  البيضاء،  الدار  لبورصة 
بتخفيف قواعد االستثامر عىل مستوى املنشور 
العام ملكتب الرصف، إىل جانب تحديد ونرش 
تنسيق  هيئة  اشتغال  وحيثيات  تكوين  كيفية 

السوق اآلجلة. 

يضاف إىل ذلك، إصدار املنشور الجديد للهيئة 
بالعمليات  املتعلقة  الرساميل  لسوق  املغربية 
واملعلومات املالية. ويحدد هذا املنشور بشكل 
التقارير  نرش  وحيثيات  محتويات  خاص، 
من  وكذا،  السنوية،  ونصف  السنوية  املالية 
أثلوث  بكل  الخاصة  املؤرشات  فصاعدا،  اآلن 
)ثالثة أشهر(. ويتضمن املنشور أيضا متطلبات 
السوق  يف  اإلصدار  لجهات  املالءمة  االتصال 

البديلة. 

األخرى  املنشورات  من  العديد  نرش  تم  كام 
سمح  مام  الرساميل،  لسوق  املغربية  للهيئة 
بهيآت  الخاصة  التنظيمية  اللوائح  باستكامل 
الضوء  وإعطاء  العقاري  الجامعي  التوظيف 
األخرض لظهور رشكات تدبري الهيآت املذكورة. 
استكامل  أيضا  تم  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 
هيآت  عىل  املطبق  الجبايئ  اإلطار  وتحسني 
قانون  مبوجب  العقاري  الجامعي  التوظيف 

املالية لسنة 2019.

مقاصة  غرفة  إنشاء  يف  البدء   -  3
طموح   " إطار  يف   2018 سنة  جديدة 
2021 " ، فام هي املراحل التي أنجزت 

خالل سنة 2019 ؟ 

باعتبارها بنية تحتية للسوق، فإن غرفة املقاصة 
تلعب دورا حيويا يف تقوية أمن ونجاعة وتدبري 

واستقرار األسواق املالية. 

والواقع أن آليات الرتكيز وتدبري املخاطر التي 
توفرها تقلل إىل حد كبري من مخاطر الطرف 
سوق  يف  املتدخلون  لها  يتعرض  التي  املقابل 
آليات  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الرساميل. 
الوسيلة  بكونها  لها  مشهود  هذه  املقاصة 

األنجع للحد من املخاطر النسقية.  

حدة  من  التخفيف  تدابري  فعالية  وتعد 
املركزي،  املقابل  الطرف  أي  النظري،  مخاطر 
واملوارد املالية الكافية، رضورية لتحقيق هذه 
التحسينات من حيث الحد من املخاطر. ومع 

ذلك، فإن إلنشاء غرفة املقاصة تكلفة، خصوصا 
للمعلومات  وموثوق  قوي  نظام  إرساء  وأن 
ال  جارية  ونفقات  أوليا  استثامرا  يتطلب 
سوق  لكل  مرتوكا  األمر  ويبقى  بها.  يستهان 
لتقييم مزايا وتكاليف هذه البنية التحتية بكل 
عدة  عوامل  عىل  األمر  هذا  وسيعتمد  عناية. 
من بينها حجم املعامالت ومدى مصلحة املركز 
من  مركزي  مقابل  طرف  عىل  التوفر  يف  املايل 

حيث األمان والنجاعة. 

تقييم  تم  فقد  التقنية،  باملنصة  يتعلق  وفيام 
حل  عىل  والحصول  املناولة  مثل  طرق  عدة 
هذا  بتطوير  القيام  أو  دويل  نارش  لدى  تقني 
الحل من طرف فرقة بورصة الدار البيضاء. وقد 
تبني يف النهاية بأن الخيار األخري هو األمثل بعد 
التي ستتطلبها  العمل والتكاليف  تقييم خطة 

مختلف الخيارات املذكورة. 

إثبات   " عملية  يف  انخرطنا  الغاية،  ولهذه 
للمفهوم " بهدف إظهار قدرتنا عىل االستفادة 
الفورية  السوق  الجارية حاليا يف  املقاصة  من 
لنجعل منها غرفة مقاصة للمنتجات املشتقة، 
املعياري  املحفظة  تحليل   " وحدة  جانب  إىل 
املخاطر  بحساب  خاصة   "  SPAN للمخاطر 

اقتنيناها لدى بورصة شيكاغو التجارية. 

بفضل  إليها  توصلنا  التي  النتائج  لكون  ونظرا 
فإننا  ومشجعة،  حاسمة  كانت  املقاربة  هذه 
فضلنا االعتامد عىل التطوير من الداخل ضامنا 
املستقبل.  يف  املقاصة  لغرفة  املايل  للتوازن 

أن  نهج تدريجي من شأنه  اعتامد  تم  وهكذا 
يسمح بتغطية مجموع املنتجات املشتقة التي 
من املحتمل أن تخضع للمقاصة. ومبوازاة ذلك، 
بإنشاء  املتعلق  القانوين  الجانب  مبارشة  متت 
الوصاية  سلطات  مع  الجديدة  املقاصة  غرفة 

والضبط.

4 - أين نحن من رشكة تسيري السوق 
اآلجلة؟ 

مرشوعان  اآلجلة  والسوق  املقاصة  غرفة  إن 
أما  متواز.  بشكل  معا  ويتقدمان  ينفصالن  ال 
الخيار التكنولوجي فهو أكرث بساطة ألنه عبارة 

عن متديد للرخصة الحالية للسوق الفورية.

النارش"  مع  بتعاون  فإننا حصلنا  الغرض،  لهذا 
املالية- لألوراق  لندن  سوق  مجموعة   LSEG
املشتقة  املنتجات  وحدة  عىل   " تكنولوجي 
استعدادا لإلرساء  بنا  الخاصة  االختبار  بيئة  يف 
مكنتنا  ذلك،  ومبوازاة   . للوحدة  الفعيل 
املناقشات املهيكلة التي أجريناها مع الفاعلني 
املحليني من استهداف املنتجات املشتقة ذات 
األولوية التي سيتم إرساؤها يف السوق اآلجلة. 

لتلبية  طموحة  عمل  خطة  وضع  تم  كام 
متطلبات األهلية إلبرام تعاقد مستقبيل حول 
العلمية  اللجنة  أشغال  إطار  يف  وذلك  املؤرش 

للمؤرشات. 

سجلت املؤرشات الرئيسية لبورصة الدار البيضاء خالل سنة 2019 ارتفاعات ملحوظة: + 8% بالنسبة للرسملة مببلغ 
627 مليار درهم و 32.6%+ بالنسبة لحجم املعامالت مببلغ 75.3 مليار درهم. 

ومن حيث اللجوء إىل السوق، فقد شكلت زيادة رأس املال املصادر الرئيسية لجباية رؤوس األموال. فقد متكنت 6 
مقاوالت من جباية 7,6 مليار درهم أي بارتفاع بلغ % 42 بالنظر لسنة 2018.

ماذا عن سوق سنة 2019؟ 

أحـمـد أغــربـي
مديـر عملـيـات األسـواق

 السوق مهمتنا األوىل

شهدت سنة 2019، يف إطار تنفيذ خارطة الطريق، اإلطالق أو اإلنجاز 
يف  اإلدراج  وتدبري  لتطوير  الطموحة  املشاريع  من  ملجموعة  التام 
البورصة. وتتميز هذه املشاريع يف نفس اآلن بطابعها املهيكل والعميل 

والتنظيمي والتقني. خلفية 
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1 - ماهي برأيكم، أهم األحداث التي 
ميزت سنة 2019؟ 

قبل الحديث عن هذه املستجدات، من املهم  
عملها  خطة  البيضاء  الدار  بورصة  واصلت 
بغية  التسيري  عمليات  من  عدد  رقمنة  بشأن 

تحسني األداء واإلنتاجية. 

الطريق  لخارطة  الرئيسية  املشاريع  بني  ومن 
لغرفة  املعلوماتية  للحلول  الداخيل  التطوير 
املقاصة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد مقارنة 
لدن  من  املقرتحة  وتلك  الخارجية  العروض 
فرق املقاولة. وتستند هذه الحلول )الوحدات 
األساسية ملنتج مؤرشات املستقبل( التي نفذت 
 FastClear " يف إطار املرشوع الذي أطلقنا عليه
  SPAN املخاطر  لحساب  محرك  إىل   "
التجارية  شيكاغو  بورصة  به  زودتنا  الذي 
التقنني هيآت  ملتطلبات  االستجابة   بغرض 
)بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل( 
فقد  الدولية. وهكذا،  التسويات  بنك  وملعايري 
األوىل  املجموعة  اختبارات  تطوير  بالفعل  تم 
والثانية كام تم تجريبها سنة 2020. فبالنسبة 

لنا، يشكل هذا املرشوع أكرث الحقائق تأثريا يف 
هذه السنة لكونه يسمح لنا بإحراز تقدم كبري 

يف تطوير عرض منتجات السوق. 

النظام  لدخول  واستعدادا  أخرى،  ناحية  ومن 
حيز  البيضاء  الدار  لبورصة  الجديد  العام 
التنفيذ، فقد قمنا بوضع ومالءمة مجموعة من 
األدوات والوحدات الخاصة بهيكلنا التطبيقي، 
والتي تعد رضورية لصياغة التعليامت واآلراء 
والنقل  للقبول  الجديدة  املساطر  وتحديد 
اإلجرائية  العمليات  وتحيني  والتشطيب 
الجديدة  للمقصورات  وفقا  القيم  وتخصيص 
املقتضيات  عىل  السوق  يف  املتدخلني  وإطالع 
البورصة،  رشكات  اإلصدار،  )جهات  الجديدة 

أبناك األعامل....(

ويف الوقت نفسه، قامت بورصة الدار البيضاء 
املؤسيس املحتوى  إدارة   " وحدة   بإنشاء 
Enterprise Coutent Management " وهي 
عبارة عن وحدة للتسيري و الحكامة واملخاطر 
إلدارة  معلومات  نظام  إىل  باإلضافة  واملطابقة 

املوارد البرشية. 

2 - ماهي املشاريع التي أنجزت سنة 
2019 يف إطار تأمني أنظمة املعلومات؟   

أجل  من  سياستنا   2019 سنة  خالل  واصلنا 
تأمني أنظمة املعلومات. ويف هذا اإلطار، قمنا 
بتنفيذ حلني جديدين لتكنولوجيا املعلومات. 

    Siem opensource Graylog  " هو  األول 
األحداث-  وإدارة  األمنية  املعلومات   -SIEM
البيضاء  الدار  لبورصة  التحتية  بالبنية  ويتعلق 
وجه  عىل  يتيح  وهو  البورصة.  ورشكات 
الخصوص أمتتة ومركزية جمع وتحليل وضغط 
إيزو  لتوجيهات  واالمتثال  السجالت  وتخزين 
أنظمة  لتأمني  الوطني  والتوجيه   27001
األحداث  مراقبة  إىل  باإلضافة  املعلومات، 

األمنية والكشف عن أي تهديد يف حينه. 

أما الحل الثاين فهو حل إدارة جوانب الهشاشة 
حياة  دورة  بتتبع  يسمح  الذي   Open VAS
الكشف  لحظة  من  التقنية  الهشاشة  جوانب 

عنها إىل حني إصالحها. 

مخاطر  ملواجهة  املتخذة  التدابري  عن  ماذا   -  3
الجرائم السيربانية ؟  

تعد مخاطر الجرائم السيربانية مصدر قلق كبري عىل مستوى 
ملعالجة  تدابري  عدة  اتخاذ  تم  وقد  لدينا.  املخاطر  مصفوفة 
هذه التهديدات التي يواجهها العامل أجمع. فقد سبق لبورصة 
الدار البيضاء أن حصلت منذ بضع سنوات عىل شهادة إيزو 
املستوى  لضامن  مرجعيا  إطارا  أيدينا  بني  يضع  مام   ،27001
األول من النضج، ولعب دورنا كهيئة ذات أهمية حيوية تحرتم 
وزارة  عن  الصادر  املعلومات  نظم  لتأمني  الوطني  التوجيه 

الدفاع الوطني.

التي  للهيآت  تنتمي  مازالت  البيضاء  الدار  بورصة  أن  وكام 
بكل   )macert.ma( العمومية  السلطات  وتشعر  تراقب 
املخاطر التي ميكن أن تلحق أي رضر بسوق الرساميل، وكذا 
رفع مستوى الوعي لدى الفاعلني يف السوق من خالل املشاركة 
والشبكات  االقتصادية  والبحوث  البيضاء  الكتب  إعداد  يف 
الوطنية والدولية التي تعالج القضايا املرتبطة بأمن املعلومات 

بشكل عام، ومخاطر الجرائم السيربانية بشكل خاص.

و  املعلومات  تكنولوجيا  ستجلبه  الذي  ما   -  4
الرقمنة يف السنوات املقبلة لبورصة الدار البيضاء؟  

مكاسب  تعزيز  منها  الهدف  طريق  خارطة  وضع  حاليا  يتم 
تكنولوجيا  إدارة  وأدوات  الرقمي  املجال  يف  االستثامرات 
ذكاء  نرش  عىل  تشجع  والتي  إرساؤها  تم  التي  املعلومات 
تعاوين. كام أضيف الذكاء االصطناعي، املستخدم هو أيضا عىل 
السحابة  من  كل  استعامل  إىل  السوق،  مراقبة  أداة  مستوى 
الجديدة  التحديات  وتتمحور  االفرتاضية.  واملحاكاة  والجوال 
حول استخدام البيانات ذات القيمة املضافة العالية )البيانات 
الضخمة، البيانات الذكية، البيانات املفتوحة...( وتجارب برامج 
الرساميل سباقا  الدردشة اآللية األخرى. لطاملا عرفت أسواق 
من أجل التطوير والنمو بفضل اختالل التكنولوجيا، ومن ثم 
الوسائل  استعامل  رائدة يف  دامئا  البيضاء  الدار  بورصة  كانت 
واملراقبة  والتفاوض  التسعري  أدوات  بتطوير  تسمح  التي 
باإلضافة إىل الرفع من أمتتة عمليات التسيري املختلفة. أضف 
عمل  مجموعة  ترتأس  البيضاء  الدار  بورصة  أن  ذلك،  إىل 
اإلحصائيات والتكنولوجيا عىل مستوى جمعية تبادل األوراق 

www.african.exchanges.org . ASEA  املالية

مـحـمـد سـعــد
مديـر قطب املـوارد

 تكنولوجيا املعلومات و الرقمنة
يف صلب طموح 2021

تعد تكنولوجيا املعلومات والرقمنة أحد العوامل الرئيسية لتطوير 
البيضاء ليست استثناء من هذه  الدار  أسواق الرساميل. وبورصة 
بها  القيام  التي حرصنا عىل  التطورات  القاعدة! ومن ثم فإن كل 
يف هذا االتجاه سنة 2019 تدعم خارطة طريقنا" طموح 2021". 

توضيحات

أطلقت بورصة الدار البيضاء باالشرتاك مع ماروكلري Maroclear دراسة لتحديد أوجه التآزر املحتملة 
بني الهيئتني. والهدف من هذه الدراسة هو تزويد املركز املايل بأكمله بخدمة متجانسة وذات جودة 
من شأنها أن تسهم يف إرساء بنية تحتية لسوق مندمجة ومتينة ومستدامة، قمينة مبعالجة مختلف 

األدوات املالية وحل العمليات يف ظل أفضل الظروف من حيث التكلفة واألمن. 

وقد متخضت هذه الدراسة عن تحديد تسعة جوانب للتآزر بني مختلف األنشطة. وهكذا، فإن اليقظة 
التكنولوجية واستكشاف الفرص جراء إنشاء التكنولوجيا اإلخاللية هي عبارة عن عمليات تعد جزء ال 

يتجزأ من خارطة الطريق الثالثية. 

بورصة الدار البيضاء و ماروكلري Maroclear   التآزر املحتمل
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هي  فام  التطوير،  أنشطة  صميم  يف  للسوق  الرتويج   -  1
املشاريع الرئيسية التي تحققت يف هذا االتجاه؟  

خالل هذه السنة، واصلنا أعاملنا الرامية إىل تطوير العرض الورقي. وبهذا 
خالل  من   ELITE Maroc املغرب  إليت  برنامج  بتوسيع  قمنا  الصدد، 
إطالق مجموعتني، وبذلك بلغ عدد الرشكات املنخرطة أزيد من 90 رشكة، 
وتستفيد هذه الرشكات من مواكبة تتيح لها يف نهاية املطاف اللجوء إىل 
السوق املايل. والواقع أن 31 مقاولة أبانت عن قدرتها يف متويل ذاتها من 
السوق عىل التو محصلة بذلك عىل شهادة إليت ELITE. وتجدر اإلشارة 
من  مجموعة  لدن  من  مدعومة   ELITE Maroc املغرب  إليت  أن  إىل 
الخرباء عددهم 26 رشيكا من بينهم مستشارون وموجهون ومستثمرون. 

إىل  البيضاء  الدار  بورصة  بادرت   ،  ELITE إليت  برنامج  لدعم  وسعيا 
املستوى  عىل  االقتصاديني  الفاعلني  لدى  وتوجهات  أعامل  بعدة  القيام 
صندوق  مع  مذكرة  البيضاء  الدار  بورصة  وقعت  فقد  وهكذا  الوطني. 
الضامن املركزي. وترمي هذه املذكرة إىل تعزيز متويل املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة وخاصة مقاوالت إليت املغرب ELITE Maroc التي ترغب 

يف الولوج إىل سوق الرساميل وتحسن حكامتها. 

قصد  االستكشايف  برنامجها  البيضاء  الدار  بورصة  واصلت  ذلك،  ومبوازاة 
 163 تنظيم   2019 سنة  عرفت  حيث  البورصة،  يف  اإلدراجات  تيسري 

اجتامعا فرديا. 

ومن جانب آخر، فإن بورصة الدار البيضاء عززت عالقاتها مع املقاوالت 
تنظيم  بينها،  ومن  التدابري،  من  العديد  اتخاذها  خالل  من  املدرجة 
العام  النظام  اعتامد  إطار  يف  اإلعالمية  االجتامعات  من  وعدد  محارضة 

ومن  املالية.  لالتصاالت  مركزي  زمني  جدول  إرساء  جانب  إىل  الجديد 
الرؤية  وضوح  من  املزيد  املدرجة  للرشكات  مينح  أن  الجدول  هذا  شأن 
لدى املستثمرين وخاصة الدوليني منهم وكذا املحللني املاليني ومجموع 
للرشكات  املالية  النتائج  نرش  وتتبع  توقع  هؤالء  وبإمكان  املساهمني. 
العامة. كام  والجموع  العروض  تقديم  اجتامعات  واملشاركة يف  املدرجة 
أنه يتيح كذلك رؤية بخصوص املخطط الزمني للمصدرين اآلخرين ومن 

ثم القدرة عىل تحسني برمجة املنشورات والتظاهرات. 

وعىل الصعيد الدويل، ومن أجل إعطاء رؤية أكرث لسوق األسهم املغريب، 
 Market Data قامت بورصة الدار البيضاء بتقوية نشاط بيانات السوق
بيانات ومعلومات السوق لدى 9 موزعني  وذلك من خالل توسيع نرش 
لدى 400 مؤسسة  الفعيل  الوقت  مرئيني يف  مازلنا  فإننا  وبالتايل،  جدد. 
مالية تنتمي إىل 30 دولة. وقد الحظنا يف الواقع، اهتامما كبريا من جانب 
واإلمارات  واملغرب  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  يف  املستثمرين 

العربية املتحدة وهونغ كونغ. 

للسوق  الرتويجية  بالتظاهرات  يتعلق  وفيام 
تلك  تنظيم  إعادة  إىل  لجأنا  فقد  املايل،  واملركز 
مختلف  لدى  قبل  من  نجاحا  عرفت  التي 
املستهدفة. وهكذا، نظمنا برشاكة مع  الجهات 
مجموعة بورصة لندن للسنة الرابعة عىل التوايل 
 .)MCMD( املغربية   املال  رأس  أسواق  أيام 
وقد عرفت هذه الدورة الرابعة النجاح املنتظر 
 50 من  وأزيد  مشاركا   220 حوايل  بحضور 
غرار  لألصول. وعىل  مديرا  و30  دوليا  مستثمرا 
السنة املاضية 13 رشكة مدرجة يف بورصة الدار 
البيضاء، حيث عقدت هذه األخرية 240 اجتامعا 

فرديا مع املستثمرين. 

 ،ELITE كام أننا جددنا مشاركتنا يف يوم إليت
وهو التجمع السنوي لكافة املقاوالت املنخرطة 
يف برنامج إليت ELITE عرب العامل. وقد عرفت 
لندن،  يف  نظمت  التي  الثانية  الدورة  هذه 
إليت  من  ورشيكني  مقاوالت   10 مشاركة 
من  االستفادة  بهدف   ELITE Maroc املغرب 
فرص األعامل والرؤية والتفاعل مع املستثمرين 

الدوليني. 

البيضاء  الدار  بورصة  تشارك   -  2
بشكل قوي يف التعليم املايل.  فام هي 
سنة  أنجزت  التي  الجديدة  املشاريع 

2019 يف هذا اإلطار؟   

فعال، فقد بدأ ذلك بإنشاء مدرسة البورصة سنة 
األخرية  هذه  قامت  الحني،  ذلك  ومنذ   .2000
بتكوين أزيد من 000 68 شخص، ومن ضمنهم 
5200 سنة 2019. و يشري هذا الرقم إىل مجموع 
املتعلمني املشاركني حضوريا وعرب منصة التعليم 
اإللكرتوين والتكوينات املتوجة بشهادات والتي 
تم تنفيذها برشاكة مع معهد تشارترد لألوراق 

.)CISI( املالية واالستثامر

مع  رشاكات  بتطوير  قمنا  نفسه،  الوقت  ويف 
بعض الفاعلني يف مجال التعليم. ومن بني هذه 
الرشاكات إبرام مذكرة تفاهم مع معهد شارترد  
لألوراق املالية واالستثامر )CISI( و6 مؤسسات 

للتعليم العايل.

غرف  إنشاء  عىل  عملنا   ،2019 سنة  بحر  ويف 
لالمتحانات املعتمدة يف مباين مؤسسات التعليم 
التي  الغرف،  هذه  وتحتوي  الرشيكة.  العايل 
لألوراق  تشارترد  معهد  ملتطلبات  تستجيب 
اللوجستية  املعدات  عىل  واالستثامر،  املالية 
من  للمستفيدين  التقييامت  إلجراء  الالزمة 
املعهد  لدن  من  بشهادات  املتوجة  التكوينات 

املشار إليه.

يف  شاركنا  فإننا  سنة،  كل  العادة  جرت  وكام 
من  املنظم  والشباب  لألطفال  املايل  األسبوع 
املالية. وخالل  للثقافة  املغربية  املؤسسة  طرف 
هذه الدورة الثامنة، استقبلنا أزيد من 600 ما 
بني تالميذ وطالب من التعليمني الثانوي والعايل 
حول  للتكوين  حصص  من  استفادوا  الذين 
السوق املايل والبورصة إىل جانب الحفل الرمزي 

املنظم تحت شعار " دق الجرس ".

محاور  أحد  إفريقيا،  يف  اإلشعاع   -  3
يف  يتجسد  كيف   ،"2021 "طموح 

مشاريع ملموسة؟    

منذ عدة سنوات، قمنا بربط عالقات تعاون مع 
العديد من البورصات اإلفريقية، حيث تستقبل 
مواضيع  حول  للتحاور  عنهم  وفودا  بانتظام 
تخص النظر يف الوسائل وسبل التطوير املشرتكة. 

ويف نفس االتجاه، قمنا خالل سنة 2018 بتنفيذ 
 ELITE BRVM تحت إسم Elite برنامج إيت

LOUNGE لفائدة املقاوالت يف منطقة االتحاد 
 UEMOA إفريقيا  لغرب  والنقدي  االقتصادي 
بتعاون مع البورصة اإلقليمية للقيم العقارية . 
 ELITE BRVM ومبجرد تنفيذه، عرف برنامج
LOUNGE نجاحا منقطع النظري: إذ بلغ عدد 
مجموعاته خالل سنة 2019 ثالثة و30 مقاولة 

منخرطة يف ظرف عامني فقط من وجودها.

وعالوة عىل ذلك، ومن منطلق ترأسها جمعية 
البورصات اإلفريقية، فإن اإلدارة العامة لبورصة 
البورصات  ربط  مرشوع  تقود  البيضاء  الدار 
البنك  مع  وثيق  بتعاون   AELP(( اإلفريقية 
بإنشاء  للتنمية. ويقيض هذا املرشوع  اإلفريقي 
اإلفريقية  الرساميل  أسواق  بني  ما  روابط 
)عددهم حاليا 7( ميثلون % 85 من قيمة رسملة 
هذا  إنجاح  أجل  ومن  إفريقيا.  يف  البورصات 
املرشوع، فإن بورصة الدار البيضاء توفر الخربة 
واملتعدد  الضخم  املرشوع  هذا  إدارة  أجل  من 
املالية  األسواق  بخصوصيات  وملعرفتها  الروابط 

اإلفريقية. 

بـدر بـنـيـوسـف 
مدير التـطــويــر

الرتويج للسوق
خدمة لالقتصاد املغريب

ينطوي تطوير السوق بالرضورة عىل عمليات االستكشاف والرتويج 
والرتبية سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل. فام هي اإلنجازات 

األساسية التي تحققت خالل السنة؟ 

445 411

272

81 81
29 28 17 14 13

توزيع مستخدمي بيانات السوق حسب الدول
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1 - اما هو املرشوع الرئييس الذي عرفته سنة 2019؟  

إدارة  املشاريع والعمليات داخل  العديد من  متيزت سنة 2019 بإطالق 
اسرتاتيجية  مواكبة  إىل  املشاريع  هذه  وتهدف  والدعم.  البرشية  املوارد 
تنمية بورصة الدار البيضاء، وذلك من خالل رقمنة وظيفة املوارد البرشية 

وتقوية أمن املناخ داخل الرشكة. 

خدمة  وتنمية  البرشية  املوارد  مهارات  تحسني  من  كال  فإن  وهكذا، 
املتعاونني ميثالن رهانا كبريا بالنسبة إلدارة الرأسامل البرشي والدعم. ويف 
خاص  للمعلومات  نظاما  أنشأت  البيضاء  الدار  بورصة  فإن  اإلطار،  هذا 
باملوارد البرشية )SIRH(. وسيعمل هذا املرشوع و ال شك عىل اإلسهام يف 
تقوية مرونة ورسعة أداء مهام املوارد البرشية عرب ترسيخ ثقافة التقاسم 
مع املتعاونني وتحسني فعالية كافة العمليات الخاصة بهذه املوارد. وفعال، 
تشمل  مندمجة  أداة  عن  عبارة  البرشية  للموارد  املعلومات  نظام  فإن 
مجموع الوحدات املكونة لهذه املوارد: التكوين، إدارة شؤون املوظفني، 

املكافآت... 

االجتامعية  باملسؤولية  الخاصة  سياستنا  إطار  ففي  ذلك،  عن  وفضال 
للمقاولة، تم وضع السالمة وتحسني مناخ العمل بدورهام ضمن أولوياتنا 
من خالل تحديث تجهيزاتها الكهربائية. ويستهدف هذا املرشوع ضامن 
الكهربائية  اللوحات  املقاولة عرب تحديث  األشخاص واملمتلكات يف  أمن 
العامة والجزئية، إىل جانب ضامن استمرار الخدمة يف حالة حدوث عطل 

مكننا  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة  الكهربائية.  للشبكة  الهامة  املعدات  يف 
رقمية  أداة  وهو  الطاقة،  لتدبري  نظام  عىل  التوفر  من  املذكور  املرشوع 

فعالة للغاية تعمل عىل تحسني مراقبة الرتكيب وتوفري الطاقة.
 

للمقاولة،  البرشية  املوارد  2 - فيام يتعلق بدعم ومواكبة 
ما هي اإلنجازات الرئيسية التي حققتم خالل سنة 2019؟  

متيزت سنة 2019 بتجسيد مجموعة من املشاريع والعمليات الرامية إىل 
مواكبة اسرتاتيجيتنا التنموية "طموح 2021".

سعيا لتزيل اسرتاتيجية املوارد البرشية القامئة عىل عالقة القرب وتحديد 
انتظارات وطموحات املتعاونني، قمنا بإرساء مقياس اجتامعي تولد عنه 
منظمة  أنشأنا  كام   .2020  -  2019 أفق  يف  تنفيذها  ينبغي  عمل  خطة 
تعزيز  أجل  ومن  ذلك،  ومبوازاة  االسرتاتيجية.  توجهاتنا  لنرش  تروج 
رأساملنا البرشي ، عملنا عىل مواصلة سياسة التوظيف من خالل تشغيل 
التي  واملديريات  املصالح  مختلف  تناسب  مؤهالت  ذوي  شخصا   12
احتضنتهم. وعززنا ذلك بتيسري الرتقيات والحركية عىل املستوى الداخيل 

بهدف النهوض باملسارات املهنية لكافة موظفينا.

للتكوين  خطة  بتنزيل  قمنا  اإلطار،  نفس  ويف 
خرباتهم  من  للرفع  املوظفني  جميع  لصالح 
التدريب هذه  السوق. وقد ركزت خطة  لفائدة 
املشاريع  ضمن  املهنية  املهارات  تقوية  عىل 
االسرتاتيجية ومهارات التدبري واالتصال إىل جانب 
الكفايات اللغوية. وهكذا فقد تم إنجاز 347,25 
يوم خالل العام لفائدة 59 موظفا وهو ما يعادل 

84% من القوى العاملة . 

ومن جانب آخر، فإننا حرصنا عىل احرتام املساواة 
التزامنا  مع  متشيا  املقاولة،  داخل  الجنسني  بني 
بعدم التمييز والنهوض بالتنوع. وهكذا إىل نهاية 
البيضاء  الدار  بورصة  حققت   ،2019 دجنرب   31
املناصفة التامة حيث بات رأساملنا البرشي موزعا 
النساء  ومتثل  والرجال.  النساء  بني  ما  بالتساوي 

بخصوص التأطري % 38.

اهتامما خاصا  أولينا  السنة 2019،  نفس  وخالل 
املهارات  قاموس  بتحيني  فقمنا  العمل،  لتنظيم 
عىل  أيضا  وعملنا  الوظائف.  ووصف  وجذاذات 
التمكن  بهدف  للتقييم  السنوي  نظامنا  مراجعة 

من تدبري أمثل ألداء فرق املقاولة. 

إنجاز  السنة  هذه  خالل  واصلنا  فقد  وبالطبع، 
تقوية  بغية  االجتامعي  الطابع  ذات  عملياتنا 
جانب  إىل  الفرق  ورفاه  االجتامعي  التامسك 

الحوار االجتامعي.

للمقاولة،  االجتامعية  املسؤولية   -  3
االسرتاتيجية  يف  الهامة  املحاور  أحد 
الشاملة لبورصة الدار البيضاء، فام هي 
العمليات التي بارشتم يف هذا اإلطار ؟    

وعيا منا بأن التنمية االجتامعية للمغرب ال ميكن 
فإن  الجميع،  مشاركة  خالل  من  إال  تتحقق  أن 
بورصة الدار البيضاء وضعت اسرتاتيجية تنموية 
الناحية  من  ومسؤولة  مواطنة  مقاولة  باعتبارها 
االجتامعية. وتسهر عىل تنفيذ مقاربة املسؤولية 
االجتامعية ملقاولة إدارة املوارد البرشية والدعم 
التي تحمل مرشوع عالمة " املسؤولية االجتامعية 
املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  لدى   " للمقاولة 
وتراقب بذلك حضور األبعاد االجتامعية والبيئية 

واألخالقية يف مهن البورصة. 

االجتامعي خالل سنة 2019،  التزامنا  تعزز  وقد 
رعايتها  البيضاء  الدار  بورصة  واصلت  حيث 
االتفاقية  خالل  من  النوارص  يف  الزاوية  ملدرسة 
متتد  والتي  الجرس  جمعية  مع  املربمة  الثالثية 
إىل  االتفاقية  هذه  وترمي   .2016-2019 للفرتة 
تحسني التعلامت األساسية ألزيد من 1200 تلميذ 
)ة( ومواكبة املؤسسة يف إعداد وتطوير مرشوع 
بيئي. كام ستهدف هذه االتفاقية أيضا إىل دعم 
خالل  من  القروي  الوسط  يف  املغربية  املدرسة 
كانت  عملية  وهي  األويل،  للتعليم  فصل  إنشاء 
االيجابية. فقد زادت فعال  اآلثار  العديد من  لها 

عدد  ارتفاع  خالل  من  برسعة  املدرسة  جاذبية 
املسجلني الجدد وانخفاض معدل الترسب والهدر 
املدرسية  الدينامية  تحسنت  وباملثل،  املدريس 
أضحت  مثلام  التالميذ  ونتائج  التعلم  وظروف 

الحياة املدرسية أكرث نشاطا.

ومبوازاة ذلك، أبان كافة املوظفني يف بورصة الدار 
املشاركة من  التضامن وحسن  روح  البيضاء عن 
خالل دعمهم لجمعية شباب عابر سبيل للتنمية 
البرشية ملدينة أسفي. ويف هذا اإلطار تقدم عدد 
كبري من املوظفني بتربعات عديدة عينية ونقدية، 
اليشء الذي سمح باقتناء منتجات غذائية وأغطية 

ومساعدة الجمعية عىل تلبية احتياجاتها. 

وتحقيقا لهذه الغاية، انتقلت مجموعة " هارت 
تيم HEART Team " لبورصة الدار البيضاء إىل 
أسفي يومي 21 و22 دجنرب للمشاركة مع أعضاء 
عملية  ويف  الوجبات  علب  إعداد  يف  الجمعية 
دون  من  املترشدين  عىل  للمواد  اللييل  التوزيع 
وجبة   100 من  أزيد  توزيع  تم  وهكذا  مأوى. 
وحوايل 40 من األغطية ومثلها من حزم املالبس.

سـنـاء الجمـعـي 
مديـرة املـوارد البشـرية والدعـم 

 الرأسامل البرشي، ركيزة
للتنمية لدينا

تضع بورصة الدار البيضاء الرأسامل البرشي يف صميم اسرتاتيجيتها 
للتنمية. لذا فإنها ما فتأت تعمل جاهدة كل سنة مع كافة املتعاونني 

عىل بناء بورصة 2.0.
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تطور رأس املال البرشي يف بورصة الدار البيضاء

املديروناملسؤولون عن املصالحاألطراألعوان



التـنـظـيـم



تكوين مجلس االدارة

أعضاء مجلس اإلدارة إىل غاية 30 يونيو 2020

الحـكـــامـة

مـلـكـيـة التـنـظـيـم األسـهـم
بلغ رأسامل الرشكة بتاريخ 31 دجنرب 2019: 900 517 387 درهم. 

الهيئة املمثلة للمساهم  الصفة املهمة اإلسم الكامل للممثل

صندوق اإليداع والتدبري CDG Capital – املسري واملدير العام رئيس السيد حميد توفيقي

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

البنك املغريب للتجارة الخارجية 
إفريقيا

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

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

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

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

البنك املغريب للتجارة والصناعة، 
القرض الفالحي، القرض العقاري 

والسياحي، الرشكة العامة
رئيس مجلس الرقابة لـ"البنك املغريب للتجارة والصناعة" عضو السيد جواد حمري

صندوق اإليداع والتدبري  مدير القطب االسرتاتيجي والتطوير ب"صندوق اإليداع والتدبري" عضو السيد مصطفى لهبويب

البنك الشعبي املركزي املدير العام لـ"البنك الشعبي املركزي" عضو السيد كامل مقداد

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

مسري مستقل عضو السيد بيري فلوريو

مسرية مستقلة عضوه السيدة نادية الفايس الفهري

توزيع الرأسامل )يف 31 دجنرب 2019(

يتكون مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء حاليا من 12 مديرا من بينهم عضوان مستقالن.

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

الدعوة إليه للمصادقة عىل حسابات السنة املالية التي تنتهي يف 31 دجنرب 2021.

تم تعيني السيد حميد توفيقي يف منصب رئيس مجلس االدارة يف 17 يونيو 2016 ملدة سنتني. 

وتم تجديد تعيينه كرئيس ملجيل اإلدارة ملدة ينتني من قبل مجلس اإلدارة يف 25 يونيو 2018.

تنظيم  يف  مهمته  وتتمثل  الرئيس.  من  إقرتاح  عىل  بناء  اإلدارة  ملجلس  أمني  تعيني  ويتم 

االجتامعات وصياغة املحارض وتسجيلها وفقا للرشوط التي يحددها القانون. 

األبناك

رشكات البورصة املستقلة

رشكات التأمني

صندوق اإليداع والتدبري

%11هيئة القطب املايل للدار البيضاء

25%

39%

20%

5%
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العـامـة اإلدارة 

املـوارد قـطـب 

مراقبة التسي�

مصلحــة مالية

مصلحة املطابقة
و الرقابة الداخلية

 أمن نظم املعلومات 

تـحـول

مكتب إدارة املشاريع 

إدارة
األنظمـة املعلومـاتية

إدارة املـوارد
البرشيـــة و الدعـم

إدارة
تطـوير األعمـال

إدارة
العمليـات يف األسـواق

التسويق

مصلحة الدراسات
و املشاريع 

مصلحة االستغالل

مصلحة الشبكات
و االتصاالت

مصلحة تطوير املوارد
البرشية 

مصلحة الشؤون اإلدارية

مصلحة املقدم�

مصلحة مدرسة البورصة

مصلحة  تطوير
بيانات السوق و الخدمات

مصلحة التواصل 
و العالقات العامة 

مصلحة التداول

مصلحة املوازنة

يف 2 أبريل 2020

يف 31 دجنرب 2019

إدارة الـمـقــاولـة 

لجـنـة
اإلدارة

السـيـد مـحـمـد سـعــد  
مدير

قطب املوارد

السـيـد أحـمـد أغــربـي 
مدير

عمليات األسواق

 السيدة سناء الجمعي 
مديرة

املوارد البرشية والدعم 

السـيـد بـدر بـنـيـوسـف 
مدير

 التـطــويــر

السيد طارق الصنهاجي

املدير العام

 الهـيكـل التنظـيـمـي

لبورصة العام  املدير  منصب  الصنهاجي  طارق  السيد  يشغل   ،2009 أبريل  فاتح   منذ 

الدار البيضاء .

تتألف لجنة اإلدارة من مديري املقاولة. وتتمثل مهمتها يف إدارة املشاريع اإلسرتاتيجية 

وتحديد األهداف والبت يف األولويات وضامن حسن سري املقاولة.



السـوق سـنـة 2019
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املؤرشات الرئيسية لبورصة الدار البيضاء

التطــور الشــهري ملؤرش FTSE CSE املغرب 15

التطور الشــهري ملازيعائم

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

أداء البورصات عىل املستوى الدويل )1(

سوق البورصة يف 2019

)1( تتوافق املؤرشات املستخدمة مع املؤرشات العامة لكل بورصة.

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

)بالعملة املحلية( )2(

MSCI World

بورصة سنغافورة

البورصة السعودية-تداول

MSCI EM

MSCI Frontier 100

البورصة املرصية

سوق ديب املايل

بورصة إسطنبول

B3 -بورصة الربازيل بلكاو

بورصة الدار البيضاء

بورصة ماليزيا

بورصة عامن

بورصة نيجرييا

بورصة تونس

بورصة جوهانسبورغ

بورصة شانغاي

يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب
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+ 5,52%

-11,54%

+8,34%

+7,11%
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يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

53,3% 13,4% 35,1% األجهزة والربمجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

25,9% -23,2% 26,8% النفط والغاز 

36,8% 2,5% 26,2% خدمات النقل 

7,7% -0,2% 24,0% املوزعون 

26,8% -10,1% 20,6% الصناعات الغذائية / اإلنتاج

216,7% -23,2% 12,6% الكيمياء

-5,6% 5,6% 8,1% االتصاالت 

15,6% -5,9% 8,0% رشكات الحوافظ املالية – رشكات الهولندينغ 

39,1% -38,3% 8,0% املعادن 

6,39% -8,27% 7,11% مــازي

19,0% -6,1% 6,8% املرشوبات 

9,9% -7,5% 5,6% األبناك 

18,0% -3,3% 4,4% الكهرباء

-7,5% -8,5% 1,6% البناء ومواد البناء

 (*) -0,5% 1,4% رشكات االستثامر العقاري )1(

-9,5% -0,8% 1,2% التجهيزات االلكرتونية والكهربائية 

6,3% -2,6% 0,9% رشكات التمويل وأنشطة مالية أخرى

14,3% -14,5% 0,3% التأمني 

22,2% 20,1% -1,7% الرتفيه والفنادق

23,9% 0,3% -3,0% الصناعة الصيدلية 

27,4% 5,5% -3,6% النقل 

30,1% -36,4% -4,3% الحرابة والورق 

14,8% -20,2% -9,9% الخدمات الجامعية 

-14,3% -47,8% -36,2% املشاركة واالنعاش العقاري 

-1,8% -39,1% -57,8% الهندسة وسلع التجهيز الصناعي

أداء املـؤشـرات القطـاعـيـة

2018 2019 2017 املـؤشـر

رسملـة البـورصـة

التطور الشهري لـمؤرش مازيعائم ورسملة السوق

)مبليار درهم(

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

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

توزيع رسملة البورصة حسب القطاعات

 

 

 

األبناك

االتصاالت

البناء ومواد البناء

 

 

 

 

خدمات النقل

املوزعون

املعادن

املرشوبات

 

 

 

رشكات التمويل واألنشطة املالية األخرى

 قطاعات أخرى

 

 

الصناعات الغذائية واإلنتاج

التأمني

النفط والغاز

الكهرباء

47,0% 74 864 50 915 66 878 األسهم

-16,0% 31 200 37 122 39 489 السوق املركزي

203,4% 26 676 8 791 24 051 سوق الكتل

غري ذا معنى 0 799 - عمليات إدراج 

181,6% 9 848 3 497 1 435 زيادات يف رأس املال

غري ذا معنى 2 383 25 67 العروض العامة

44,8% 622 430 623 التحويالت 

غري ذا معنى 4 135 251 1 213 مساهامت السندات

-70,1% 531 1 773 2 860 القروض السندية

-94,0% 3 55 308 السوق املركزي

-44,5% 527 950 1 684 سوق الكتل

غري ذا معنى 0 767 658 عمليات اإلدراج 

غري ذا معنى 0 - - التحويالت

غري ذا معنى 0 - 210 مساهامت السندات

32,6% 75 395  52 688 69 738 املجموع العام

الحجم اإلجاميل سنة 2017/2018/2019  )مباليني الدراهم(

2017 التغري السنوي 201820192019/2018الفئة/السوق

حـجـم املعـامـالت

35,6%

21,5%

11,3%

4,1%

3,5%

2,4%
2,2%

1,8%

1,1% 4,3%

5,8%

4,0%

2,4%

663,1

582,1

626,9

616,4

585,6

626,6

700

650

600
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 2019
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2018 التغري السنوي 20192019/2018 2017

توزيع حجم املعامالت حسب نوع املعاملة

-21,1% السوق املركزي 231 289            472 185            264 146 

-21,1% األسهم 224 289            469 185            262 146 

-33,3% القروض السندية 7                       3                       2 

42,5% سوق الكتل 150                   113                   161 

63,7% األسهم 128                   91                     149 

-45,5% القروض السندية  22                     22                     12 

-21,1%  146 425 185 585 289 381 املجموع العام

توزيع حجم املعامالت حسب عددها

مبلغ العمليةتوزيع حجم املعامالت حسب نوع العملية
)مباليني الدراهم(

حصة العملية يف رأس 
املال الجديد

عدد األوراق
املالية املعروضة

سعر اإلصدار 
)بالدرهم(

نوع العملية تاريخ العملية املقاولة

1 930,24 5,37% 10 723 555 180,00  زيادة رأس املال نقدا مخصص ل
CDG Group PLC

05/11/2019
البنك املغريب للتجارة 

الخارجية

497,83 6,06% 1 716 650 290,00 26/09/2019 زيادة رأسامل نقدا القرض العقاري والسياحي

999,07 2,9% 5 550 414 180,00 زيادة رأي املال نقدا

19/08/2019
البنك املغريب للتجارة 

الخارجية
734,96 2,2% 4 083 101 180,00  زيادة رأس املال عن طريق

تحويل اختياري لألرباح

2 210,00 4,94% 10 000 000 221,00   زيادة رأس املال نقدا مخصص
CPM ملوظفي

25/06/2019 البنك الشعبي املركزي

2 760,00 5,2% 10 000 000 276,00  زيادة رأس املال نقدا مخصصة
 للبنوك الشعبية الجهوية

12/06/2019 البنك الشعبي املركزي

200,33 19,26% 572 380 350,00  زيادة رأس املال نقدا ومن خالل
تعويض الديون

29/01/2019 JET Contractors

515,34 18,7% 550 577 936,00 زيادة يف رأس املال
عن طريق مساهمة عينية

08/01/2019 Salafin  سالفني

مبلغ العملية 
)مباليني الدراهم(

عدد املكتتبني
عدد السندات

املطلوبة
 عدد السندات

املعروضة
سعر السهم
)بالدرهم(

نوع العملية تاريخ العملية املقاولة

2 189,32 25 861 270 046 263 17 581 900
117,70
125,30 عرض بيع للعموم 11/07/2019 اتصاالت املغرب

193,61 231 133 527 823 844 1 450
عرض عمومي للرشاء

عىل األسهم
28/01/2019 سهام للتأمني

زيادة رأس املال

العروض العمومية

السوق املركزي

سوق الكتل

عمليات اإلدراج

زيادات يف رأس املال

العروض العامة

تحويالت

االقرتاضات السندية

السوق املركزي

سوق الكتل

عمليات إدراج 

زيادات يف رأس املال

العروض العامة

تحويالت

االقرتاضات السندية
2017

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

2018

2019

3,2%

5,5%0,8%

36,1%

41,4%

13,1%

0,0%

الطلبات عىل السوق و العمليات عىل السندات
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اإلدراجات يف البورصة الزيادة يف رأس املال   اقرتاضات سندية مدرجة

توزيع رؤوس األموال املجباة يف سوق البورصة حسب نوع املعاملة

التغري السنوي
البنيــة الصافيــة

لفئة ا
الحصة املبلغ )مباليري الدراهم(

18,1% 7,9% 37,4 األسهم

4,1% 6,1% 28,9 متنوعة

-2,3% 12,6% 59,4 نقدية

-4,2% 13,7% 64,6 سندية عىل املدى القصري

13,8% 59% 277,8 سندية عىل املدى املتوسط و الطويل

-19,3% 0,4% 2,2 تعاقدية

8,23% 100% 470,5 املجموع 

هيآت التوظيف الجامعي للقيم املنقولة

توزيع حجم املعامالت حسب هوية املستثمرين

بنية األصول الصافية لهيآت التوظيف الجامعي للقيم املنقولة يف 2019

 األشخاص الذاتيون األجانب

 شبكة األبناك

 األشخاص الذاتيون املغاربة

 األشخاص املعنويون األجانب

 هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة

 األشخاص املعنويون املغاربة

2019

2,7%

7,5%

0,5%

8,5%

27,2%

53,5%

2018

2%

9%

0,4%

8%

54%

27%

2018

71%

15% 14%
100%

2019

هـويـة املستثمـريـن



النتـائـج املـالـيـة
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النتـائـج املـالـيـة سنة 2019

السنة املالية من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2019.

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

و تظهر البيانات املوجزة هاته أن مبلغ الرساميل الخاصة ببورصة الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة املالية املقفلة يوم 31 دجنرب 2019 و املشكلة من حساب املنتوجات و 

التحمالت و املشابهة يناهز 711,334,918.38 درهم، ضمنها ربح صاف مببلغ 36,107,445.77 درهم. اعتمد مجلس اإلدارة هذه التقارير يف 20 فرباير 2020 يف سياق 

متطور لألزمة الصحية لوباء كوفيد 19 عىل أساس املعلومات املتاحة يف ذلك التاريخ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

البيانات املوجزة.

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

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

الوضعية املالية لرشكة بورصة الدارالبيضاء إىل غاية 31 دجنرب2019، وذلك طبقا للمبادئ الحامسبية املطبقة يف املغرب.

املراقبات و املعلومات النوعية
لقد قمنا أيضا باملراقبات النوعية طبقا للقانون، وتأكدنا بشكل خاص من مطابقة املعلومات املتضمنة يف تقرير التدبري للمجلس اإلداري بتاريخ 20 فرباير 2020 

املوجه للمساهمني مع البيانات املوجزة للرشكة. 

وفيام يتعلق باألحداث التي وقعت والعنارص املعروفة بعد تاريخ إغالق الحسابات الناجم عن آثار األزمة املرتبطة ب COVID -19 ، فإن اإلدارة أبلغتنا بأنها ستكون 

موضوع رسالة يتم توجيهها للجمع العام العادي الذي ستتم دعوته للموافقة عىل الحسابات. 

التقريرالعام ملندويب الحسابات

الدارالبيضاء يف 19 مارس 2020
مندوبا الحسابات

أ. السعيدي ورشكاؤه

بهاء السعيدي

رشيكة

فيصل مكوار

رشيك

فيداروك كرانت تورنوتون

السنة املالية من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2019.

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

والتي تضم الحصيلة يف 31 دجنرب2019 وحساب النتائج وبيان تغري الرساميل الذاتية وجدول دفقات اخلزينة بالنسبة للسنة املالية املنتهية يف هذا التاريخ، 

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

.KMAD 42,538 منها ربح صايف قدره ، KMAD 769,725

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

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

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

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

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

الدولية. املايل  للمعايرياإلبالغ  التاريخ، طبقا  املنتهية يف هذا  املالية  للسنة  بالنسبة  الخزينة  املايل ودفقات  األداء  31 دجنرب2019 وكذا 

شهادة مندويب الحسابات حول القوائم الرتكيبية

)IFRS( املوضوعة طبقا للمعايري الدولية إلعداد التقاريراملالية

الدارالبيضاء يف 19 مارس 2020

مندوبا الحسابات

أ. السعيدي ورشكاؤه

بهاء السعيدي

رشيكة

فيصل مكوار

رشيك

فيداروك كرانت تورنوتون
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السنة املالية 2018

املبلغ الصايف

السنة املالية 2019
املوجودات

املبلغ الصايف االستخامدات و املؤونات املبلغ اإلجاميل

5.791.179,46 3.824.151,46 10.732.309,69 14.556.461,15 ستعقارات يف قيم معدومة )أ(  اال

مصاريف متهيدية

5.791.179,46 3.824.151,46 10.732.309,69 14.556.461,15 تكاليف يتعني توزيعها عىل عدة سنوات مالية

مكافآت تسديد سندات االقرتاض

198.242.289,92 185.484.970,87 50.834.081,08 236.319.051,95 مستعقرات غري مجسمة )ب(

مستعقرات يف البحث والتنمية

198.242.289,92 185.484.970,87 50.834.081,08 236.319.051,95 براءات، عالمات، حقوق وقيم مامثلة

أصول تجارية

مستعقرات غري مجسمة أخرى

24.669.752,28 22.235.052,66 52.416.432,43 74.651.485,09 مستعقرات مجسمة )ج(

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 أرايض

7.011.461,92 6.369.190,59 6.476.235,91 12.845.426,50 بنايات

1.290.650,71 1.107.012,79 2.203.214,99 3.310.227,78 إنشاءات تقنية، معدات وأدوات

9.214,50 7.166,83 30.465,37 37.632,20 عتاد النقل

5.052.471,56 3.445.728,86 43.706.516,16 47.152.245,02 آثاث املكتب وتهيئات مختلفة

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

1.301.030,52 1.301.030,52 1.301.030,52 مستعقرات مجسمة جارية

52.366.917,41 53.066.473,00 53.066.473,00 مستعقرة مالية )د(

75.060,78 33.875,00 33.875,00 سلفات مستعقرة

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

52.259.258,63 53.000.000,00 53.000.000,00 سندات مساهمة

سندات مستعقرة أخرى

فوارق تحويل املوجودات )ه(

نقص الحقوق املستعقرة

زيادة الديون املالية

281.070.139,07 264.610.647,99 113.982.823,20 378.593.471,19 املجموع I  )أ + ب + ج + د+ ه(

مخزونات )و(

السلع

عتاد ومتوينات قابلة لالستهالك

منتجات قيد الصنع

منتجات وسطية ومنتجات متخلفة

منتجات تامة

25.790.257,71 19.853.667,31 2.917.458,47 22.771.125,78 حقوق املوجودات املتداولة )ز(

13.183,33 13.183,33 ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات

15.604.156,86 14.700.393,32 2.917.458,47 17.617.851,79 الزبائن والحسابات املرتبطة

املستخدمون

6.411.082,06 1.618.551,25 1.618.551,25 الدولة

حسابات الرشكاء

مدينون آخرون

3.775.018,79 3.521.539,41 3.521.539,41 حساب تسوية املوجودات

397.131.076,03 477.207.960,55 477.207.960,55 سندات وقيم التوظيف )ح(

4.705,03 171.270,18 171.270,18  فوارق تحويل املوجودات )ط(

)العنارص املتداولة(
422.926.038,77 497.232.898,04 2.917.458,47 500.150.356,51  املجموع II )و+ ز+ ح + ط(

18.145.292,61 7.994.105,49 7.994.105,49 خزينة باملوجودات

40.000,00 40.000,00 شيكات وقيم للتحصيل

18.144.295,51 7.948.454,89 7.948.454,89 البنك، الخزينة العامة والشيكات الربيدية

997,10 5.650,60 5.650,60 صندوق، وكاالت تسبيق، اعتامديات

18.145.292,61 7.994.105,49 7.994.105,49 III املجموع 

722.141.470,45 769.837.651,52 116.900.281,67 886.737.933,19 III + II + I املجموع العام

حصيلة املوجودات

رة
عق

ست
امل

ت 
دا

جو
ملو

ا
لة 

او
تد

امل
ت 

دا
جو

ملو
ا

نة 
زي

لخ
ا

)بالدرهم(

)CGNC( حسب املدونة العامة للتنميط املحاسبايت

السنة املالية 2018 السنة املالية 2019         املطلوبات

674.312.293,90 710.419.739,67 أموال ذاتية

 

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

ناقص : املساهمني، رأسامل مكتتب به غري مطلوب

387.517.900,00 387.517.900,00 رأسامل مطلوب

387.517.900,00 387.517.900,00 مدفوع منه

3.206.518,20 3.206.518,20 مكافأة اإلصدار واالندماج والتقدمة

فارق إعادة التقييم

5.251.730,00 6.088.653,02 االحتياطي القانوين

197.954.512,05 197.954.512,05 احتياطيات أخرى

63.643.173,21 79.544.710,63 ترحيل من جديد )2(

النتيجة الصافية يف طور اإلرصاد )2( 

16.738.460,44 36.107.445,77 النتيجة الصافية للسنة املالية )2(

674.312.293,90 710.419.739,67 مجموع أموال ذاتية )أ(

1.719.080,18 915.178,71 األموال الذاتية املثيلة )ب(

إعانات االستثامر

1.719.080,18 915.178,71 مؤونات مقننة

ديون التمويل )ج(

اقرتاضات سندية

ديون متويل أخرى

مؤونات دامئة ملواجهة املخاطر و التكاليف )د(

مؤونات ملواجهة املخاطر

مؤونات ملواجهة التكاليف

فوارق التحويل - املطلوبات )ه(

زيادة الحقوق املستعقرة

نقص ديون التمويل

676.031.374,08 711.334.918,38 املجموع I )أ + ب + ج + د + ه(

36.101.432,43 48.331.462,96 ديون املطلوبات املتداولة )و(

6.550.074,73 4.826.740,51 ممونون وحسابات مرتبطة

الزبائن الدائنني تسبيقات ودفعات

7.310.279,67 9.847.497,64 املستخدمون

2.954.828,97 3.724.605,09 الهيآت االجتامعية

3.639.499,09 12.132.268,12 الدولة

حسابات الرشكاء

14.268.829,97 13.970.362,43 دائنني آخرين

1.377.920,00 3.829.989,17 حسابات التسوية – املطلوبات

10.004.705,03 10.171.270,18 مؤونات أخرى ملواجهة املخاطر و التكاليف )ز(

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

46.110.096,37 58.502.733,14 املجموع II )و + ز + ح(

خزينة املطلوبات

اعتامدات الخصم

اعتامدات الخزينة

أبناك التسوية

III املجموع

722.141.470,45 769.837.651,52 I + II + III املجموع

حصيلة املطلوبات

)1( رأس املال الشخيص املدين

)2( مستفيد )+(، عجزي )-(

)بالدرهم(

ئم 
دا

ل 
وي

مت
لة 

او
تد

امل
ت 

وبا
طل

امل
نة  

زي
لخ

ا
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مجاميع

السنة املالية 2018

مجاميع السنة املالية 2019

3 = 2 + 1

العمليات
      النوع

املتعلقة بالسنوات
املالية السابقة 2

الخاصة بالسنة
املالية 1

103.066.999,78 148.010.900,68 148.010.900,68 I - عائدات االستغالل

مبيعات السلع )عىل حالتها(

103.066.999,78 146.858.400,68 146.858.400,68 مبيعات املمتلكات و خدمات املنتوجات

103.066.999,78 146.858.400,68 146.858.400,68 رقم املعامالت

تغري مخزونات املنتوجات )+ أو -( )1(

مستعقرات من طرف املقاولة لنفسها

إعانات االستغالل

20.000,00 20.000,00 عائدات استغالل أخرى

1.132.500,00 1.132.500,00 ارتجاعات استغالل : تنقيالت التكاليف

103.066.999,78 148.010.900,68 148.010.900,68 I املجموع

97.075.055,56 102.874.751,41 182,30 102.874.569,11 II - تكاليف االستغالل

مشرتيات السلع التي يعاد بيعها )2(

1.951.495,74 1.840.061,06 1.840.061,06 مشرتيات املواد والتموينات املستهلكة )2(

24.571.335,04 20.926.307,82 182,30 20.926.125,52 تكاليف أخرى خارجية

8.629.947,64 11.315.071,02 11.315.071,02 الرضائب واملكوس

39.751.211,04 45.801.432,74 45.801.432,74 تكاليف املستخدمني

825.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 تكاليف استغالل أخرى

21.346.066,10 21.671.878,77 21.671.878,77 مخصصات االستغالل

97.075.055,56 102.874.751,41 182,30 102.874.569,11 II املجموع

5.991.944,22 45.136.149,27 -182,30 45.136.331,57 )I - II( نتيجة االستغالل - III

17.511.485,49 5.684.526,58 5.684.526,58 IV - العائدات املالية

عائدات سندات املساهمة و سندات مستعقرة أخرى

215.197,29 47.591,68 47.591,68 مكاسب الرصف

15.136.331,36 4.891.488,50 4.891.488,50 الفوائد وعائدات مالية أخرى

2.159.956,84 745.446,40 745.446,40 االرتجاعات املالية : تنقيالت التكاليف

17.511.485,49 5.684.526,58 5.684.526,58 IV املجموع

204.950,86 346.629,60 346.629,60 V - التكاليف املالية

تكايف الفوائد

200.245,83 175.359,42 175.359,42 خسائر الرصف

تكاليف مالية أخرى

4.705,03 171.270,18 171.270,18 املخصصات املالية

204.950,86 346.629,60 346.629,60 V املجموع

17.306.534,63 5.337.896,98 5.337.896,98 )IV - V( النتيجة املالية - VI

23.298.478,85 50.474.046,25 -182,30 50.474.228,55 )III + VI( النتيجة الجارية - VII

)بالدرهم( )خارج املكس(حسابات العائدات والتكاليف

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

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

الل 
تغ

الس
ا

يل
مو

الت

)بالدرهم( )خارج املكس(

مجاميع)بالدرهم( )خارج املكس(

السنة املالية 2018

مجاميع السنة املالية 2019

3 = 2 + 1

العمليات
      النوع

املتعلقة بالسنوات
املالية السابقة 2

الخاصة بالسنة
املالية 1

1.960.339,421.960.339,42 1.584.015,921.584.015,92 1.584.015,921.584.015,92   VIII - النتائج غري الجارية

20.833,33 20.833,33   عائدات تفويت املستعقرات

  إعانات التوازن

  ارتجاعات عىل إعانات االستثامر

897.706,40 757.880,00 757.880,00   عائدات غري جارية أخرى

1.062.633,02 805.302,59 805.302,59   ارتجاعات غري جارية : تنقيل التكاليف

1.960.339,421.960.339,42 1.584.015,921.584.015,92 1.584.015,921.584.015,92 VIII املجموع  

350.829,83 30.784,40 30.784,40   IX - التكاليف غري الجارية

29.047,92 29.047,92   القيم الصافية الستخامد املستعقرات املفوتة

  اإلعانات املمنوحة

338.932,20 335,36 335,36   تكاليف غري جارية أخرى

11.897,63 1.401,12 1.401,12   مخصصات غري جارية لالستخامدات واملؤونات

350.829,83350.829,83 30.784,4030.784,40 30.784,4030.784,40 IX املجموع  

1.609.509,59 1.553.231,52 1.553.231,52 )VIII - IX( النتيجة غيل الجارية - X  

24.907.988,44 52.027.277,77 -182,30 52.027.460,07 )VII + X( النتيجة قبل الرضيبة - XI  

8.169.528,00 15.919.832,00 15.919.832,00   XII - الرضائب عىل النتائج

16.738.460,44 36.107.445,77 -182,30 36.107.628,07 )XI - XII( النتيجة الصافية - XIII  

122.538.824,69 155.279.443,18 155.279.443,18 )I + IV + VII( مجموع العائدات - XIV  

105.800.364,25 119.171.997,41 182,30 119.171.815,11 )II + V + IX + XIII( مجموع التكاليف - XV  

16.738.460,44 36.107.445,77 -182,30 36.107.628,07
  XVI - النتيجة الصافية

  )مجموع العائدات مجموع التكاليف(

+

حسابات العائدات والتكاليف )تتمة(

ية 
ار

لج
ري ا

غ



 50 51التقريرالسنوي 2019

السنة املالية 2018 السنة املالية 2019 النوع

 1   مبيعات السلع )عىل حالتها(

(-)   مشرتيات السلع   2 

I (=)   الهامش اإلجاميل عىل املبيعات عىل حالتها

103.066.999,78 146.858.400,68 (+)   عائدة السنة املالية: )3 + 4 + 5( II

103.066.999,78 146.858.400,68  3   مبيعات السلع والخدمات املنتجة

 4   تغري مخزونات املنتوجات

 5   مستعقرات أنتجتها املقاولة لنفسها

26.522.830,78 22.766.368,88 (-)   استهالك السنة املالية:)6 + 7( III

1.951.495,74 1.840.061,06  6   املشرتيات املستهلكة من املواد واملؤونات

24.571.335,04 20.926.307,82  7   تكاليف خارجية أخرى+

76.544.169,00 124.092.031,80 )I + II + III( القيمة املضاقة   (=) IV

(+)   إعانات االستغالل 8 

8.629.947,64 11.315.071,02 (-)   الرضائب واملكوس 9 

39.751.211,04 45.801.432,74 (-)   تكاليف املستخدمني 10 V

28.163.010,32 66.975.528,04 (=)   الفائض اإلجاميل لالستغالل أو نقص إجاميل لالستغالل

20.000,00 (+)   عائدات استغالل أخرى 11 

825.000,00 1.320.000,00 (-)   تكاليف استغالل أخرى 12 

1.132.500,00 (+)   ارتجاعات االستغالل : تنقيل التكاليف 13 

21.346.066,10 21.671.878,77 (-)   مخصصات االستغالل 14 

5.991.944,22 45.136.149,27 (=)   نتيجة االستغالل )+ أو-( VI

17.306.534,63 5.337.896,98 (+ أو-)   النتيجة املالية VII

23.298.478,85 50.474.046,25 (=)   النتيجة الجارية )+أو-( VIII

1.609.509,59 1.553.231,52 (+ أو-)   النتيجة غري الجارية 15 IX

8.169.528,00 15.919.832,00 (-)   رضائب عىل النتائج

16.738.460,44 36.107.445,77 (=)   النتيجة الصافية للسنة  X

السنة املالية 2018 السنة املالية 2019 النوع

16.738.460,44 36.107.445,77 1   النتيجة الصافية للسنة 

16.738.460,44 36.107.445,77    الربح +
الخسارة -

20.033.566,10 19.099.420,30
مخصصات االستغالل )1( (+) 2

املخصصات املالية )1( (+) 3

11.897,63 1.401,11
املخصصات غري الجارية )1( (+) 4

ارتجاعات االستغالل )2( (-) 5

2.150.878,24 740.741,39
االرتجاعات املالية )2( (-) 6

1.062.633,02 805.302,59
االرتجاعات غري الجارية )1( )2( (-) 7

عائدات تفويت املستعقرات (-) 8

29.047,92 القيم الصافية الستخامد املستعقرات املفوتة (+) 9

33.570.412,91 53.691.271,12 قدرة التمويل الذايت XI

توزيع األرباح (-) 10

33.570.412,91 53.691.271,12 التمويل الذايت XII

I - جدول تشكيل النتائج

II - قدرة التمويل الذايت - التمويل الذايت

بيان أرصدة التدبري

)1( باسـتثناء املخصصات املتعلقـة باملوجودات واملطلوبات الجارية وبالخزينة

)2( باسـتثناء االرتجاعات املتعلقـة باملوجودات واملطلوبات الجارية وبالخزينة

I - تركيب كتل الحصيلة

II - االستعامالت و املوارد

جدول متويل السنة املالية

التغري )أ - ب( السنة املالية 2018

)ب(

السنة املالية 2019

)أ(
الكتل

املوارد )د( االستعامالت )ج(

35.303.544,30 676.031.374,08 711.334.918,38 1 التمويل الدائم

16.459.491,08 281.070.139,07 264.610.647,99 2 ناقص املوجودات املستعقرة

51.763.035,38 394.961.235,01 446.724.270,39 3 = أموال الدوران )أ( الوظيفي )1-2(

74.306.859,27 422.926.038,77 497.232.898,04 4 املوجودات العامئة

12.392.636,77 46.110.096,37 58.502.733,14 5 ناقص املطلوبات العامئة

61.914.222,50 376.815.942,40 438.730.164,90 6 = حاجات التمويل )ب( املجملة )5-4(

10.151.187,12 18.145.292,61 7.994.105,49 ب( )أ- 7 الخزينة الصافية )املوجودات املطلوبات(

السنة املالية 2018 السنة املالية 2019

املوارد االستعامالت املوارد االستعامالت

I. املوارد القارة للسنة املالية )الدفقات(

33.570.412,91 53.691.271,15 التمويل الذايت )أ(

33.570.412,91 53.691.271,15 + قدرة التمويل الذايت

- توزيع األرباح

6.900.130,28 41.185,78 تفويت و تخفيض املستعقرات )ب(

+ تفويت املستعقرات غري املجسمة

+ تفويت املستعقرات املجسمة

+ تفويت املستعقرات املالية

6.900.130,28 41.185,78 + اسرتدادات عىل الحقوق املستعقرة

الزيادة يف رؤوس األموال الذاتية و املثيلة )ج(

+ الزيادات يف رأس املال، التقدمات

+ إعانات االستثامر

الزيادة يف ديون التمويل )د( 

)صايف من مكافآت التسديد(

مجموع املوارد القارة )أ + ب + ج + د(

II. االستعامالت القارة للسنة املالية )الدفقات(

6.014.258,44 1.689.021,55 اقتناءات و زيادات املستعقرات )ه(

2.339.415,89 998.253,07 + اقتناءات املستعقرات غري املجسمة

1.674.842,55 690.768,48 + اقتناءات املستعقرات املجسمة

2.000.000,00 + اقتناءات املستعقرات املالية

+ زيادات عىل الحقوق املستعقرة

تسديد رؤوس األموال الذاتية )و(

تسديد ديون التمويل )ز(

2.882.458,53 280.400,00 استعامالت معدومة القيمة )ح(

8.896.716,97 1.969.421,55 II - مجموع االستعامالت القارة )ه + و +  ز + ح(

19.283.577,98 61.914.222,50 III - تغيري حاجة التمويل اإلجاميل

12.290.248,24 10.151.187,12 IV - تغري الخزينة

40.470.543,19 40.470.543,19 63.883.644,05 63.883.644,05 املجموع العام
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III- جدول املؤونات

IV- جدول االعتامدات

مبلغ نهاية

السنة املالية

االرتجاعات املخصصات مبلغ بداية

السنة املالية
النوع

غري الجارية املالية االستغالل غري الجارية املالية االستغالل

740.741,37 740.741,37
 1- مؤونات لنقصان قيمة

      املوجودات املستعقرة

915.178,71 805.302,59 1.401,12 1.719.080,18 2- مؤونات مقننة

3- مؤونات مستدمية ملواجهة 

التكاليف     املخاطر و

915.178,71 805.302,59 740.741,37 1.401,12 2.459.821,55 املجموع الفرعي )أ(

2.917.458,47 967.500,00 2.572.458,47 1.312.500,00

4- مؤونات لنقصان قيمة

    املوجودات الجارية 

    )خارج امليزانية(

10.171.270,18 4.705,03 171.270,18 10.004.705,03
5- مؤونات أخرى ملواجهة

    املخاطر والتكاليف

6- مؤونات لنقصان قيمة

      حسابات الخزينة

13.088.728,65 4.705,03 967.500,00 171.270,18 2.572.458,47 11.317.205,03 املجموع الفرعي )ب(

14.003.907,36 805.302,59 745.446,40 967.500,00 1.401,12 171.270,18 2.572.458,47 13.777.026,58 املجموع ) أ + ب(

تحاليل أخرى التحليل حسب االستحقاق

املجموع املبالغ املمثلةالحقوق

يف أوراق

تجارية

املبالغ املستحقة

عىل املقاوالت

املرتبطة

مبالغ مستحقة

عىل الدولة

و الهيآت العمومية

املبالغ

بالعمالت

املستحقة

و غري

املستوفاة

أقل

من سنة

أكرث من

سنة

66.473,00 66.473,00 املوجودات املستعقرة

33.875,00 33.875,00 السلفات املستعقرة

32.598,00 32.598,00 حقوق مالية أخرى املستعقرة

5.040.784,85 1.618.551,25 4.512.104,47 22.771.125,78 22.771.125,78 املطلوبات الجارية

13.183,33 13.183,33 املمونون املدينون

5.040.784,85 4.512.104,47 17.617.851,79 17.617.851,79 الزبائن والحسابات امللحقة

املستخدمون

1.618.551,25 1.618.551,25 1.618.551,25 الدولة

حسابات الرشكاء

مدينون آخرون

3.521.539,41 3.521.539,41 حسابات تسوية املوجودات

5.040.784,85 1.618.551,25 4.512.104,47 22.837.598,78 22.837.598,78 املجموع

V- جدول الديون

التعهدات املالية املتوصل بها أو املقدمة خارج عمليات القرض اإليجاري

تحاليل أخرى التحليل حسب االستحقاق

املجموع املبالغالديون

املمثلة يف

أوراق تجارية

املبالغ املستحقة

عىل املقاوالت

املرتبطة

مبالغ مستحقة

عىل الدولة

و الهيآت العمومية

املبالغ

بالعمالت

املستحقة

و غري

املستوفاة

أقل

من سنة

أكرث

من سنة

التمويل    

إقرتاضات سندية    

ديون أخرى للتمويل    

7.251.364,12 8.401.153,78 270.541,13 48.331.462,96 48.331.462,96 املطلوبات الجارية

270.541,13 4.826.740,51 4.826.740,51
املمونون و حسابات 

مرتبطة

زبناء ومدفوعات

275.042,94 9.847.497,64 9.847.497,64 املستخدمون

3.724.605,09 3.724.605,09 3.724.605,09 الهيآت االجتامعية

12.132.268,12 12.132.268,12 الدولة

حسابات الرشكاء

7.251.364,12 4.401.505,75 13.970.362,43 13.970.362,43 دائنون آخرون

3.829.989,17 3.829.989,17 حسابات تسوية

7.251.364,12 8.401.153,78 270.541,13 48.331.462,96 48.331.462,96 املجموع

مبالغ السنة املالية مبالغ السنة املالية التعهدات املقدمة

32.598,00 32.598,00 ضامنات احتياطية و كفاالت

مبالغ السنة املالية مبالغ السنة املالية التعهدات املحصل عليها

10.046.186,42 8.208.958,65 ضامنات احتياطية و كفاالت
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31 دجنرب 2018 31 دجنرب 2019

95.109,7 136.212,9    رقم املعامالت

95.109,7 136.212,9 عائدات األنشطة العادية

-1.951,5 -1.840,1 املشرتيات

-28.278,8 -22.256,8 تكاليف خارجية أخرى

-39.751,2 -44.668,9 مصاريف املستخدمني

-672,7 -669,5 الرضائب واملكوس

-18.942,2 -20.425,0 استخامدات ومؤونات االستغالل

0 20,0 عائدات وتكاليف استغالل أخرى

-89.596,4 -89.840,3 تكاليف استغالل جارية

5.513,4 46.372,5 نتيجة استغالل جارية

0 -8,2 تفويت املوجودات

-64,1 -64,1 نتيجة الرصف

558,8 757,5 عائدات وتكاليف استغالل غري جارية أخرى

6.008,1 47.057,8 نتيجة األنشطة العملياتية

0 ,0 تكاليف الفوائد

11.410,6 14.697,8 النتائج عىل األدوات املالية

73,7 -297,7 عائدات وتكاليف مالية أخرى

11.484,3 14.400,0 النتيجة املالية

17.492,4 61.457,8 النتيجة قبل الرضيبة

-8.169,5 -15.919,8 الرضائب املستوجبة

2.298,6 -2.999,9 الرضائب املؤجلة

11.621,5 42.538,1 النتيجة الصافية لألنشطة املتابعة

نتيجة األنشطة املتخىل عنها

11.621,5 42.538,1 نتيجة املجموع املوطد مبا فيها الفوائد األقلية

النتيجة الصافية حصة املجموعة حسب السهم بالدرهم

11.621,5 42.538,1 نتيجة املجموع - حصة املجموعة

النتيجة الصافية ملجموعة حصة السهم بالدرهم

3 11 األساسية

3 11 املخففة

حساب النتائج

طبقا للمعايري الدولية

)بآالف الدراهم()بآالف الدراهم(

31 دجنرب 2018)بآالف الدراهم( 31 دجنرب 2019

11.621,5 42.538,1 النتيجة الصفية للمجموع املوطد

17.629,7 16.844,2 استعداالت ملخصصات االستخامدات واملؤونات، خسائر القيمة

0 8,2 +/- فائض القيمة/نقص القيمة عىل تفويت املستعقرات 

29.251,2 59.390,5 قدرة التمويل الذايت بعد كلفة االستدانة املالية الصافية والرضيبة

5.870,9 18.919,8 حذف تكلفة )عائد( الرضيبة

35.122,1 78.310,2 قدرة التمويل الذايت قبل كلفة االستدانة املالية الصافية و الرضيبة

-15.548,2 -71.459,3 انعكاس تغري الحاجة ألموال الدوران العملياتية

-8.169,5 -15.919,8 الرضائب املؤداة

11.404,4 -9.068,9 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة باألنشطة العملياتية

-4.014,3 -1.727,0 اقتناء مستعقرات مجسمة وغري مجسمة

0 603,6 تفويت مستعقرات مجسمة وغري مجسمة

4.900,1 41,2 دفقات أخرى

885,9 -1.082,3 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بأنشطة االستثامر

االقرتاضات

0 0 الربيحات املؤداة للمساهمني

0 0 الزيادة يف رأس املال

0 0 الدفقات الصافية للخزينة املرتبطة عن أنشطة التمويل

12.290,2 -10.151,2 تغري الخزينة و مقابل الخزينة 

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

18.145,3 7.994,1 الخزينة ومقابالت الخزينة الصافية عند اإلغالق

12.290,2 -10.151,2 غري الخزينة و مقابالت الخزينة

بيان دفقات الخزينة
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تغريالرساميل الذاتية

رؤوس األموال

املوطدة

الفوائد

األقلية

رؤوس األموال

الذاتية حصة

املجموعة

النتيجة

الصافية حصة

املجموعة

احتياطيات

موطدة  أخرى

مكافآت اإلصدار

واالندماج
رأس املال

728.027,0 728.027,0 11.621,5 325.681,1 3.206,5 387.517,9 يف فاتح يناير2019

مفعول تغيري املنهج 

املحاسبي/تصحيح الخطأ

التغري الصايف للقيمة املضبوطة لألدوات املالية

الربيحات املوزعة

42.538,1 42.538,1 42.538,1 نتيجة السنة املالية

-840,5 -840,5 -11.621,5 10.781,0 تغريات أخرى

769.724,6 769.724,6 42.538,1 336.462,1 3.206,5 387.517,9 يف 31 دجنرب2019

رؤوس األموال

املوطدة

الفوائد

األقلية

رؤوس األموال

الذاتية حصة

املجموعة

النتيجة

الصافية حصة

املجموعة

احتياطيات

موطدة  أخرى

مكافآت اإلصدار

واالندماج
رأس املال

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

مفعول تغيري املنهج 

املحاسبي/تصحيح الخطأ

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

الربيحات املوزعة

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

-22.353,7 22.353,7 تغريات أخرى

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

)بآالف الدراهم(

)بآالف الدراهم(

31 دجنرب 2018 31 دجنرب 2019 املوجودات

198.242,3 185.485,0 املستعقرات غري املجسمة

37.493,0 35.098,7 املستعقرات املجسمة

66.971,2 66.930,0 موجودات مالية أخرى

302.706,5 287.513,6 املوجودات غري الجارية

437.111,5 526.989,9 موجودات مالية أخرى

15.608,9 14.871,7 حقوق الزبائن

10.186,1 5.153,3 مدينون جارون آخرون

18.145,3 7.994,1 الخزينة ومقابل الخزينة

481.051,7 555.009,0 املوجودات الجارية

783.758,2 842.522,6 مجموع املوجودات

31 دجنرب 2018 31 دجنرب 2019 املطلوبات

387.517,9 387.517,9   رأس املال

3.206,5 3.206,5 مكافأة اإلصدار واالندماج

325.681,1 336.462,1 االحتياطيات

11.621,5 42.538,1 النتيجة الصافية حصة املجموعة

728.027,0 769.724,6 رأس مال الذايت حصة املجموعة

الفوائد األقلية

728.027,0 769.724,6 رؤوس األموال الذاتية

0 مؤونات غري جارية

577,3 الديون املالية غري الجارية

19.625,1 22.625,0 الرضائب املؤجلة املطلوبة

دائنون آخرون غري جارون

19.625,1 23.202,3 املطلوبات الغري الجارية

4,7 1.011,8 مؤونات جارية

ديون مالية جارية

6.550,1 4.836,6 ديون جارية للممونني

29.551,4 43.747,4 مطلوبات جارية أخرى

36.106,1 49.595,7 املطلوبات الجارية

55.731,2 72.798,0 مجموع املطلوبات

783.758,2 842.522,6 مجموع رؤوس األموال الذاتية و املطلوبات

)بآالف الدراهم(بيان الوضعية املالية



مسؤولية اإلدارة
تم تحضري القوائم املالية لبورصة الدارالبيضاء املتعلقة بالسنة املالية املنتهية يف 31 دجنرب 2019 طبقا "للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية" كام تبناها 

االتحاد األورويب. وهي تتضمن معلومات مقارنة بالنسبة لسنة 2018 متت إعادة معالجتها طبقا لنفس املعايري.

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

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

لالستجابة لحتميات العوملة ولالرتقاء إىل مستوى السياق الدويل والوطني.

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

املعايريو)IFRIC( لجنة تفسريات إعداد التقارير املالية الدولية.

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

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

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

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

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

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

طريق االستخامد التي تحتفظ بها بورصة الدارالبيضاء هي الطريقة الخطية.

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

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

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

قواعد وطرق املحاسبة

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

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

هذا النحو.

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

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

الرشكة تفويتها خالل االثنى عرش شهرا املوالية لتاريخ اإلقفال.

يتم تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قيمتها العادلة.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

SOGECAPITAL BOURSE
55 شارع عبد املومن - الدارالبيضاء

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

UPLINE SECURITIES
37 ، شارع عبد اللطيف بن قدور - الدارالبيضاء

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

VALORIS SECURITIES
شارع الجيش املليك، برج الحبوس، الطابق الخامس – الدارالبيضاء
الهاتف: 90 97 99 522 )212( • الفاكس: 20 22 99 522 )212( 

 www.capitalgestiongroup.com

WAFA BOURSE
416 ، زنقة مصطفى املعاين - الدارالبيضاء

الهاتف: 69 59 49 522 )212( • الفاكس: 91 46 47 522 )212(
www.wafabourse.com

روابـط مـفـيـدة

شـركـات البـورصـة
ALMA FINANCE GROUP

92، شارع أنفا 20040 , الطابق الثامن - الدارالبيضاء
الهاتف: 02 12 58 522 )212( • الفاكس: 74 11 58 522 )212(

www.almafinance.com

ARTBOURSE
7، شارع عبد الكريم الخطايب - الدارالبيضاء

الهاتف: 83 08 95 522 )212( • الفاكس: 88 14 39 522 )212( 
www.artbourse.ma

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

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

ATTIJARI INTERMEDIATION
163 ، شارع الحسن الثاين– الدارالبيضاء

الهاتف: 21 68 43 522 )212( • الفاكس: 15 25 20 522 )212(
 www.ati.ma

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

الهاتف: 39 29 49 522 )212( • الفاكس: 52 09 48 522 )212(
 www.bmcecapitalbourse.com

BMCI BOURSE
شارع برئ أنزران، شارع روماندي– الدارالبيضاء

الهاتف: 11 38 95 522 )212( • الفاكس: 09 32 39 522 )212(
 www.bmci.ma

CAPITAL TRUST SECURITIES
50 شارع الراشدي، 000 20 – الدارالبيضاء

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

CDG CAPITAL BOURSE
9 شارع كينيدي– الدارالبيضاء

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

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

الهاتف: 50 50 25 522 )212( • الفاكس: 12 11 98 522 )212( 
 www.cfgmorocco.com

الجـمـعـيـات املـهنـيـة

)APSB( الجمعية املهنية لرشكات البورصة
زاوية شارع القوات املسلحة امللكية وزنقة الرشيد محمد - الدارالبيضاء
ا لهاتف: 33/34 23 54 522 )212( • الفاكس: 36 23 54 522 )212(

 www.apsb.org.ma

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

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

مـؤسـسـات الـسـوق

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

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

www.cdvm.gov.ma

ماروكلري
طريق الجديدة، 18 حي لية – الدارالبيضاء

الهاتف: 00 90 23 522 )212( • الفاكس: 64 44 99 522 )212(
 www.maroclear.com

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

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

www.finances.gov.ma 



بورصة الدارالبيضاء ش.م

سجل تجاري : البيضاء 79057

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

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

contact@casablanca-bourse.com



Application mobile "bourse de casa"

Iphone, Ipad, android phones & tab.

/BourseDeCasablanca /BoursedeCasa /LaBoursedeCasablanca

www.casablanca-bourse.com


