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 "ربً أوزعنا أن نشكر نعمتك التً أنعمت علٌنا".

ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" التحدث بنعمة هللا شكر، وتركها كفر، ومن ال ٌشكر القلٌل ال ٌشكر الكثٌر، ومن ال ٌشكر الناس ال قا

 ٌشكر هللا".

هذه المذكرة والذي  بقبوله المتابعة واإلشراف علىالذي شرفنً صالح الدٌن  بالشكر إلى األستاذ مندلً وجهتأ

 طلٌة المدة بنصائحه القٌمة وتوجهاته النٌرة. لم ٌبخل علً

 كل األهل و األصدقاء. إلى 

 وفً األخٌر شكرا لكل من ساعدنا من قرٌب أو بعٌد ولو بكلمة إلتمام هذا العمل المتواضع. 
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  مقدمة عامة                                                     

مما ال شك فيو أن ادلال حيدد من االحتياجات األساسية يف احلياة اليومية مثل غريه من االحتياجات اليت تتمثل يف 
اخلدمات, فادلال يعترب احملرك األساسي للوظائف و ادلهام داخل االقتصاد ككل, و من مث البد أن يتوفر السلع و 

يف الوقت ادلناسب و آجال مناسبة, و لتلبية ىذه احلاجة كان البد من تواجد األسواق ادلالية أبشكاذلا و أدواهتا 
 ادلختلفة .

و ادلستوايت خالل العقود األخرية حيث على مجيع األصعدة  لقد شهدت األسواق ادلالية تطورا منقطع التغري -
حظيت ابىتمام العديد من الدول ادلتقدمة و الدول النامية على حد سواء, ذلك دلا تقوم بو ىذه األسواق من دور 

ىام يف جلب الفائض يف رأس ادلال غري ادلوظف و حتولو من مال عاطل إىل رأس مال موظف و فعال يف الدورة 
م و السندات و تصادية, و ذلك من خالل عملية االستثمار اليت تقوم هبا األفراد أو الشركات يف األسهاالق

الصكوك اليت يتم طرحها يف األسواق ادلالية, كما تساىم يف حتقيق كفاءة عالية يف توجيو ادلوارد إىل اجملاالت األكثر 
 رحبية و ىو ما يصاحبو منو و ازدىار اقتصادي.

عترب البورصة أداة فاعلة يف السوق ادلايل و كذا ذات أمهية كربى لالقتصاد الوطين و ادلستثمرين و و من ىنا ت
ابعتبارىا منبع لألموال اليت تتلقاىا الشركات من ادلسامهني و الشركات ادلصدرة لألوراق ادلالية ادلتداولة يف البورصة 

وال و الطلب الفعال عليها و استغالذلا يف ادلشروعات التداول يف البورصة و امتدادات طويلة األجل لرؤوس األم
 االستثمارية.

و لتمويل عمليات النمو االقتصادي, كما أهنا متثل يف الدول ادلتقدمة عموما و الدول العربية خصوصا أداة 
أساسية من أدوات النمو االقتصادي الذي يعترب من القدم ىاجس تسعى مجيع الدول مبختلف ثقافاهتا للعمل 
على حتقيقو و البحث عن الوسائل اليت من شأهنا رفع ادلستوى ادلعيشي للفرد و للمجتمع ككل و عليو نطرح 

 األسئلة التالية:

مغرب؟كيف تساىم بورصة الدار البيضاء للقيم ادلنقولة يف النمو االقتصادي لل  -  

األسئلة الفرعية: -  

 ماذا يقصد بسوق البورصة,و النمو االقتصادي؟



 
 ب

أىم القضااي اإلسرتاتيجية لبورصة دار البيضاء؟ما ىي  -  

ما مدى إسهامات بورصة الدار البيضاء يف النمو االقتصادي ادلغرب؟ -  

الفرضيات : -  

أين يتم الطلب و العرض على رأس ادلال, أما النمو  نسوق البورصة جهاز مايل يربط بني ادلدخرين و ادلستثمري -
دولة ما خالل فرتة زمنية طويلة.و الدخل احلقيقي يف االقتصاد يف معدل زايدة اإلنتاج أ  

تطور األنظمة ادلالية للدول ادلتطورة ساىم يف طفرة نوعية تكنولوجيا مست بورصة الدار البيضاء و اجلانب الفين  -
 لتنظيم التعامالت هبا.

تعترب البورصة احملرك الرئيسي و األساسي للنمو االقتصادي -  

أىداف الدراسة: -  

ليط الضوء على اجلوانب للنظرية لسوق البورصة ادلغربية و النمو االقتصادي. تس -  

دراسة الواقع االسرتاتيجي للتداول داخل بورصة الدار البيضاء. -  

إبراز دور و أمهية البورصة ادلغربية يف النمو االقتصادي للمغرب. -  

حدود الدراسة : -  

فرتة للمنقولة على النمو االقتصادي ادلغرب خالل دراسة إسهامات بورصة الدار البيضاء للقيم  -  

2008-0215  

ادلنهج ادلستخدم: -  

إن  اإلحاطة  مبختلف جوانب ادلوضوع انطالقا من التعرف عليو و وصوال إىل اإلجابة عن التساؤل ادلطروح يف  -
ادلفاىيم و األسس النظرية التحليلي من خالل التعرض إىل خمتلف اإلشكالية تطلب منا استعمال ادلنهج الوصفي 

 و مجع اإلحصاءات و تبويب البياانت عن طريق أشكال و جداول و حتليلها.

 



 
 ج

 

 تقسيم الدراسة:

اافصل االول ادلفاىيم و القضااي االسرتاتيجية بتقسيم حبثنا إىل فصلني يتناول  للتفصيل أكثر يف ادلوضوع قمنا
قنا فيو اىل الظرف االقتصادي و دور بورصة الدار البيضاء يف دعم لبورصة الدار البيضاء اما يف الفصل الثاين فتطر 

 النمو االقتصادي للمغرب
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 متهيد:

النامية كوهنا ضرلرية جلاع األموال ل  ربى  هاىماام الدلل ادلمددمة ل تعد البورصة من ادلؤسسات ادلالية اليت -
رؤلس األموال يف األنشطة حشد ادلسمثارين ل سبويل ادلشاريع ذات اجلدلى االقمصادية ادلرتفعة،أي اسمخدام 

 الراحبة اليت ربدق أعل  عائد لقياة مضافة عل  أنو تساىم يف زايدة حجم ادلال الثابت عل  ادلسموى االقمصاد
 الدومي.

ل إلعطاء نىرة ألسع ل أمشل عن بورصة الدار البيضاء للديم ادلندولة مت تدسيم ىذا الفصل إىل مبحثُت:*  

لدار البيضاء للديم ادلندولة.ادلبحث األلل: عرض بورصة ا -  

إدراج يف البورصة.ادلبحث الثاين: االكمماب يف عالية  -  
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 ادلبحث األول:عرض بورصة الدار البيضاء للقيم ادلنقولة

الدلر ادلمنامي لسوق ادلال ادلغريب ل الطفرة النوعية اليت خلدمها البورصة ادلغربية دلا ذلا من احًتافية عالية سامهت  -
يف رفع موقعها بُت أىم أسواق ادلال يف العامل فهي مركز مايل مهم يمم تدالل فيو أىم الديم ادلندولة لىذا من أىم  

 عوامل ادلساعدة عل  تراكم رأس ادلال.

ادلطلب األول:سو ق رأس ادلال و مفهوم البورصة  -  

 أوال:سوق رأس ادلال

سلملف األدلية ادلالية طويلة األجل ل اليت عارىا يزيد عن سنة لتعد من ىو السوق الذي يمم تدالل فيو  -
ل السوق طول فًتة االسمثاار ليمكون من السوق احلاضرة األدلات ادلالية مرتفعة ادلخاطر لمن صفاهتا األخرى 

 1.اآلجلة

عبارة عن أسواق تمعامل هاأللراق ادلالية طويلة األجل كالسهم ل السوق احلاضرة أو السوق الفورية: -1
السندات للظيفمها األساسية تماثل يف ذبايع ادلدخرات لتوجيهها هاذباه اسمثاارات طويلة األجل لتمضان 

 األسواق المالية:

ىي سوق اإلصدارات اجلديدة اليت يمم فيها عرض األلراق ادلالية السوق األولية )سوق اإلصدارات(: -1-1
يلع  الية لادلكمم  فيها،ل عالقة مباشرة بُت مصدر الورقة ادلعنها  للجاهور إبصدارىا أللل مرة حيث تنشأ

ا تموىل مهاة تسويق اإلصدارات أل ة بنوك المجارية إذالوسطاء دبخملف أنواعهم دلرا أساسيا يف ىذا السوق خاص
   .المعهد بمسويدها إما لصاحبها أل لصاحل اجلهة ادلصدرة لداء عالة طبدا لالتفاقية ادلعدودة لإلصدار

لىو السوق الذي يمم فيو تدالل األلراق ادلالية اليت سبق طرحها يف السوق السوق الثانوية )التداول(:-1-2
يف كوهنا توفر عنصر السيولة لهالمايل كفاءة لفعالية السوق الثانوي،اممداد الكفاءة األلىل لتماثل أمهية ىذا السوق 

 2لفعالية السوق األليل ليندسم السوق الثانوي إىل:

                                                             
 :4ص 3122شمٌري موسى وآخرون، المؤسسات المالٌة المحلٌة و الدولٌة ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان ، األردن، الطبعة األولى 1
االلتصادٌة ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و العلوم صالح الدٌن شرٌط، دور صنادٌك االستثمار فً سوق األوراق المالٌة، أطروحة دكتوراه فً العلوم  2

 :22ص3123-3122(، 4التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر )
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ىي السوق اليت يمم فيها تدالل األلراق ادلالية للشركات ادلدرجة يف البورصة لفق السوق ادلنظم )البورصة(:-أ
بوجود مكان زلدد يلمدي فيو ادلمعاملون هالبيع أل الشراء ل  تمايزنىام السوق ادلايل ل ىا قانون أل الشرلط اليت حيدد

 يدار ىذا ادلكان بواسطة رللس منمخ  من أعضاء السوق.

يطلق ىذا ادلصطلح عل  ادلعامالت اليت تمم خارج السوق ادلنىم )البورصة( السوق الغري ادلنتظمة )ادلوازي(:-ب
  يو تدالل األلراق ادلالية للشركات الغَت مسموفية شرلط اإلدراج يف البورصةلىو ذلك السوق الذي تمم ف

ل تكون طريدة المدالل بواسطة بيوت الساسرة من خالل اسمخدام شبكة كبَتة من االتصاالت  "غَت مسجلة"
اليت تربط بُت السااسرة ل ادلسمثارين لمن خالل ىذه الشبكة ديكن للاسمثار أن  السريعة )اذلاتف،الفاكس(

 خيمار أفضل األسعار:

 ىلل السوق الغَت منمىاة تمفرع إ -

ديثل جزء من السوق الغَت ادلنمىاة، ليمكون من السااسرة الغَت أعضاء يف البورصة الذين السوق الثالث:-1
ادلالية للاؤسسات االسمثاارية ل صناديق االسمثاار للاعاشات ل األموال يددمون خدمات المعامل يف األلراق 

لسرعة تنفيذىا، اليت تديرىا البنوك نيابة عن عاالءىا لتمايز معامالت ىذا السوق بسعر تكلفة ادلعامالت 
فالض لاذلدف من تشكيلو ىو الغرض اصلاز عاليات المدالل بسرعة كبَتة لالسااح للامعاملُت من إمكانية الم

 عل  نس  العاولة اليت حيصل عليها الوسيط.

مباشرة فياا بينها، دلن احلاجة إىل شركات  ىو السوق اليت تمعامل فيو ادلؤسسات الكربىالسوق الرابع:-2
 الساسرة لذبار األلراق ادلالية لاذلدف ىو تدليل النفدات.

يف لزارات ادلالية أل البنك ادلركزي يف دللة معينة، حيث ىي تماثل يف األسواق ،األسواق االحتكارية: -1-3
حيمكران المعامل يف أنواع معينة من األلراق ادلالية اليت تصدرىا احلكومة مثل السندات االدخارية ل اليت ربمكرىا 

 لزارة ادلالية.

عدود ل خالل يطلق عليها اسم العدود اآلجلة اليت تمعامل هاألسهم لالسندات من السوق ادلستقبلية:-2
 اتفاقيات يمم تنفيذىا يف اتريخ الحدا.
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لىي أسواق يمم االتفاق فيها عل  أساس السعر لاألصل ادلباع لادلشًتي حاال، عل  أن يمم االسمالم ل المسليم  -
  1الحدا.

 األدوات ادلتداولة يف سوق رأس ادلال:-3

يف سوق رأس ادلال نوعان من األدلات أل األلراق ادلالية أحدمها يعرب عن ادللكية ل ىي األسهم لاآلخر  يمدالل
 يعرب عن ادلديونية لىي السندات.

 األلراق ادلالية بطرق ذبارية، بورصةسالية الدياة قابلة للمدالل يف السهم عبارة عن صكوك مماألسهم:-3-1
حيث سبثل مشاركة يف رأس ادلال إحدى الشركات األموال عاوما، ل ديثل السهم حصة الشريك يف الشركة اليت 

 يساىم يف رأمساذلا لالذي يمكون من رلاوع احلصص، سواء كانت احلصة نددية أل عينية.

لفدا للدواعد الدانون السهم ىو حق ادلساىم يف شركة األموال لىو الصك الذي يثبت ىذا احلق الدابل للمدالل  -
 2المجاري.

)صكوك( زبول حلامليها حدوق ملكية عل  صايف الدخل ل عل  موجودات السهم عبارة عن لاثئق مالية  -
الشركات، حيث يمم دفع جزء من أرهاح الشركات المجارية، حلاملي األسهم ل اجلزء اآلخر يمم احمجازه من أجل 

 3نوعان شراء ذبهيزات ل معدات جديدة ل األسهم 

لىي أكثر األلراق ادلالية شيوعا حيث يعطي حاملة حدا "حصة"يف ملكية الشركة لىذه األسهم العادية:-1
ل السهم ليس لو مدة اسمحداق ل حلالة احلصة تمحدد بنسبة عدد األسهم اليت ديلكها إىل عدد األسهم ادلصدرة 

 شراء األسهم.األسهم العادية حدوق تماثل فيحق المصويت لحق األفضلية يف 

 4ل للسهم العادي ثالثة قيم:

 
                                                             

ة، غزة، نبٌل خلٌل طه سمور سوق األوراق المالٌة بٌن النظرٌة و التطبٌك، مذكرة ماجٌستر فً اإلدارة األعمال، كلٌة التجارة، الجامعة اإلسالمٌ 1

 37،ص3119-3118فلسطٌن
التجارٌة  بوكسانً رشٌد، معولات أسواق األوراق المالٌة وسبل تفعٌلها أطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و العلوم 2

 65،ص3117-3116وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر ،

 
ن و األوراق المالٌة، دار التعلٌم الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر،  السٌد دمحم أدمحم السرٌتً وعلً عبد الوهاب نجا ، التصادٌات النمود و البنو 3

  234،ص 3122
  266، ص3112عبد النافع الزري فرح، األسواق المالٌة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى،عمان ،األردن، 4



 الفصل األول                             المفاهيم و القضايا اإلستراتيجية لبورصة الدار البيضاء 

 

 
5 

 

لىي قياة السهم عند إصداره أللل مرة لىي أقل من الدياة السوقية عادة ليف الغال  تسالي القيمة االمسية: -
 دينار لاحد أل دلالر لاحد لىي قياة نىرية لمغطية رأس ادلال ادلدفوع لىي منصوص عليها يف عدد المأسيس.

عبارة عن حصة السهم الواحد من صايف موجودات الشركة لليس ذلا أتثَت كبَت عل  أسعار :القيمة الدفًتية -
 األسهم يف السوق.

فإذا  الدياة اليت يباع دبوجبها السهم يف السوق لقد تكون أقل من الدياة الدفًتية أل االمسية،القيمة السوقية: -
حددت الشركة أرهاح لذات أداء جيد فان ادلموقع أن ترتفع قيامها السوقية ل العكس صحيح يف حال إفالس 

الشركة، فإن نصي  السهم يكون شلا بدي من موجودات الشركة بعد المصفية "أي بعد دفع مجيع حدوق 
 الدائنيُت".

امازة فهي ربال بع  صفات من األسهم ىي خليط من األسهم العادية، األسهم ادلاألسهم ادلمتازة:  -2
 1العادية ل بع  صفات من السند فثبات الربح صفة السند، لحق ادللكية ىي صفة السهم العادي.

 2كاا سبماز األسهم ادلامازة دبا يلي :

لة حق األللوية يف احلصول عل  األرهاح يف حال ربديدها قبل محلة األسهم العادية، ل لكن األسبدية تكون حلا -
 السندات يف أموال المصفية.

حيق لإلدارة أن تدوم بشراء األسهم ادلامازة من أصحاهبا لال يدع ىذا احلق عل  اإلدارة فياا يمعلق هاألسهم  -
 العادية.

 محلة األسهم ادلامازة حبدوق محلة األسهم العادية يف االنمخاب ل اإلدارة.ال يمامع  -

 ية ل كل منهاا يعد أداة ملكية.ألجو المشابو ذلا نفس الدياة االمس -

 
                                                             

1
 72بوكسانً رشٌد، معولات أسواق األوراق المالٌة وسبل تفعٌلها ،مرجع سبك ذكرهص 

 
 275، :26ع الرزري، غازي فرح ، األسواق المالٌة، مرجع سبك ذكره،صعبد الناف 2
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 السندات:-3-2

عبارة عن لرقة مالية سبثل قرضا طويل األجل أل مموسط األجل ل حلاملو احلق يف حلاملو احلق يف احلصول  السند:
 1عل  فائدة سنوية طوال مدة الدرض ل عادة ما تكون نسبة الفائدة اثبمة.

ىو عبارة عن عدد "أداة دين"طويل األجل تصدره الشركات أل احلكومة ل طبدا ذلذا العدد يدبل ادلدًتض :السند
"ادلصدر للسند" أن يدفع قياة السند مع الفوائد ادلسمحدة يف تواريخ زلددة حلامل السند "ادلدرض" لحيال السند 

درجة ادلخاطر للذلك يفضلها ادلسمثار قياة امسية، لاتريخ اسمحداق ل معدل فائدة زلدد لتمايز هاخنفاض 
 2احملافظ، لللسند قياة امسية لسعر فائدة لاتريخ اسمحداق :

كاية الندود اليت تدًتضها الشركة لتعد ىي الدياة ادلبينة عل  لجو السند ل ىذه الدياة سبثل  القيمة االمسية:  -
 بدفعها عند اتريخ اسمحداق معُت يف ادلسمدبل.

ىو الماريخ الذي جي  عل  اجلهة ادلدًتضة أن تدفع الدياة االمسية لأن معىم السندات ذلا االستحقاق: اتريخ -
 سنة ز 40ل10تواريخ اسمحداق تًتالح بُت 

عل  ادلصدر للسند أن يدفع مبلغ زلدد من الفائدة عل  السند كل سنة "لعادة سعر الفائدة على السند: -
 تدفع الشركات كل سمة أشهر"

 الفائدة عل  السند= دفعات الفائدة السنوية للدياة االمسيةسعر 

 

   

 

  

 
                                                             

1
 72بوكسانً رشٌد، معولات أسواق األوراق المالٌة وسبل تفعٌلها ،مرجع سبك ذكرهص 

 
 .275، :26سبك ذكره ص عبد النافع الرزري، غازي فرح ، األسواق المالٌة، مرجع 2
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أنواع السندات: -  

1تندسم السندات حس  طول أجلها إىل:سندات على أساس األجل: -  

ليعمرب ىذا النوع من السندات لىي السندات اليت ال يمجالز أجلها سنة لاحدة سندات قصرية األجل: -1-
بدرجة عالية من السيولة بسب  اخنفاض درجة ادلخاطرة ل ادلرافدة ذلا لذا تصدر دبعدالت  أداة سبويل قصَتة األجل،

  نسبيا.فائدة منخفضة 

لىي السندات اليت يزيد أجلها عن سنة لاحدة لذا تمدالل يف سوق رأس ادلال سندات طويلة األجل: -2-
ل من األمثلة عليها السندات لتصدر دبعدالت فائدة أعل  من تلك السندات قصَتة أل مموسطة األجل 

العدارية،لديكن أن تصدر مجيع سندات طويلة األجل يف اإلصدار الواحد دبوعد اسمحداق موحد أل تواريخ 
 اسمحداق سلملفة.

  2مها: لتصنف إىل نوعُت رئيسيُتسندات حسب اجلهة ادلصدرة: -

لىي سندات صادرة عن اخلزينة العاومية عل  أهنا قرلض سبثل الدللة فيها الطرف ادلدين، أما سندات عامة: -
فهم البنوك، الشركات قطاع العام أل الدطاع اخلاص لاخلواص لىذا هبدف ربديق ما يلي: ادائنوى  

تغطية العجز يف ادليزانية العامة. -  

لمها.اإلشراف عل  نشاط البنوك من خالل المأثَت عل  سيو  -  

تناية الوعي االدخاري لدى األفراد لضاان عالية احلصول عل  ادلوارد ادلالية الالزمة للمناية. -  

احلصول عل  األموال الالزمة لماويل ىي السندات اليت تصدرىا شركات ادلسامهة بغرض سندات خاصة: -
مشاريعها بدال من اللجوء إىل إصدار أسهم جديدة لاليت من شأهنا أن تؤدي إىل إنىاام مسامهُت جدد، ل هالمايل 

ينخف  مددار الربح ادلنمىر توزيعو، لمن أىم شليزاهتا أهنا تصدر دبعدل فائدة أكرب من السندات احلكومية ل 

                                                             
 234، مرجع سبك ذكره ،صدور صنادٌك االستثمار فً سوق األوراق المالٌة صالح الدٌن شرٌط، 1
 . 73، مرجع سبك ذكره، صبوكسانً رشٌد، معولات أسواق األوراق المالٌة وسبل تفعٌلها 2
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أكثر تعرضا من حامل السندات احلكومية دلا يعرف هادلخاطرة عل  عجز اجلهة ادلصدرة عن هادلدابل فإن حاملها 
 الوفاء خبدماهتا.

  سندات حسب اتريخ الوفاء بقيمة السند: -

ىي السندات اليت ليس ذلا اتريخ اسمحداق زلدد ل الوسيلة الوحيدة للمخلص من السند السندات الدائمة: -1
  دينع ادلنشأة ادلصدرة من شراء السندات اليت أصدرىا من السوق مباشرة.ىو بيعو لشخص آخر، لىذا ال

يعٍت أن السندات ادلصدرة ديكن ربويلها إىل أسهم عادية لىي إما اخميارية أل السندات القابلة للتحويل: -2
 برغبة حامل السند، أل إجبارية عن طريق اسمدعاء محلة تلك السندات.

 اثنيا :مفاهيم حول البورصة

  البورصة: -

البورصة :ىي السوق ادلالية أل سوق رؤلس األموال لاذلدف الرئيسي لاجلوىري لوجود البورصة ىو رأس ادلال،  -
ض ل الطل  عل  رأس ادلال ىو سب  خلق البورصة.فالعر   

اسا البورصة:آلية أساسية تساح بمدالل رؤلس األموال يف إطار تفعيل النشاط االقمصادي ل تناية،مرتبطة أس -
 هالعرض ل العرض عل  رؤلس األموال شلا يعطي نىرة عن اقمصاد البلد.

البورصة:ىو السوق الذي يمم تدالل فيو سلملف األلراق ادلالية طويلة األجل، ل اليت عارىا يزيد عن سنة لتعد  -
ارين من توظيف من األدلات ادلالية مرتفعة ادلخاطر لصفاهتا أيضا طول فًتة االسمثاار لتساح البورصة للاسمث

 األموال بطريدة عصرية ل تكوين احملفىة ادلالية بكل ثدة.

 

 

 

 



 الفصل األول                             المفاهيم و القضايا اإلستراتيجية لبورصة الدار البيضاء 

 

 
9 

 

 

 ادلطلب الثاين:بورصة الدار البيضاء للقيم ادلنقولة

لكانت ربال آنذاك اسم "مكم   1929تعود مرحلة أتسيس بورصة الدار البيضاء إىل سنة نشأة البورصة: -
أن األمهية ادلمزايدة لسوق الديم ادلندولة للضع نىام دلراقبة عالية الصرف دفع هالسلطات  مداصة الديم ادلندولة"

، حل مكم  تدالل الديم ادلندولة زلل مكم  1948حينئذ إىل ربسُت لتدنُت تنىيم لسَت ىذا السوق، ففي سنة 
يف البورصة كان االسمثاار مداصة الديم ادلندولة، غَت أن تنىيم السوق كان حيول دلن جذب ادلدخرين يف لقت  

لمدارك ىذا العجز، لأصبح للسوق ادلايل ادلغريب  1967يلد  اىمااما ممزايدا لقد مت لضع مبادرة إصالحية سنة 
، شرع ادلغرب يف تطبيق برانمج 1986بورصة خاصة زبضع لمنىيم قانوين لتدٍت، أثر ىذه ادلبادرة لربديدا سنة 

لقد مكن ىذا الربانمج ادلغرب من تعزيز الموازانت االقمصادية األساسية ل  سنوات،10المدوًن اذليكلي اسمغرق 
 المحكم يف مشكل الدين ل المضخم.

 

 

ادلكمسبات السابدة فمم إصدار ل  إصالحا جذراي ألمن عاال لتعزيزشهدت سوق البورصة  1993يف سنة   -
1ادلصادقة عل  ثالث نصوص ادلؤسسة لىي:  

ممعلق ببورصة الديم. 1-93-211معمرب دبثابة قانون رقم  ظهَت -1   

ممعلق دبجلس الديم ادلندولة ل هادلعلومات الالزم تددديها من طرف  1-93-212ظهَت معمرب دبثابة فانون رقم  -2
 األشخاص ادلعنويُت الذين يطرحون ألراقهم ادلالية لالكمماب عل  العاوم.

ممعلق هاذليئات ادلكلفة هالموظيف اجلااعي للديم ادلندولة، ليسع  ىذا  1-93-213ظهَت دبثابة قانون رقم  -3
 اإلصالح إىل ربديث سوق البورصة ربديثا ملاوسا من خالل:

                                                             
 7اامٌنة تورولو االدراج فً البورصة المرجع السابك، ص 1
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إنشاء رللس الديم ادلندولة لسهر عل  محاية االدخار ادلسمثار يف الديم ادلندولة، الًتخيص لشركات البورصة،  *
ل جعلها الوحيدة ادلؤىلة ل ادلعمادة إلجراء صفدات الديم ادلندولة ادلدرجة، إنشاء ىيئات  كوسطاء ممخصصُت،

الموظيف اجلااعي للديم ادلندولة ، لىم لسطاء ماليون تملخص مهامهم يف إدارة زلافظ الديم ادلندولة حس  مبدأ 
 توزيع ادلخاطر.

  إنشاء شركة الدار البيضاء للديم*للا يف تسيَت بورصة الديم ل دي" لىي شركة خاصة تماثل مهامه

رأمساذلا شركاتو البورصة ادلرخص ذلا حبصص ممسالية لمن أجل رفع فعالية السوق، هات إجباراي عل  الشركات   
شركات من  10لقد مت شط   1993ادلدرجة يف البورصة نشر البياانت ادلالية لاحملاسبية اخلاصة هبا ابمداءا من سنة

اجلديدة ادلنصوص عليها.رفضها تطبيق ادلدمضيات  جدلل المسعَتة أثر  

الذي قام بمعديل ل اسمكاال الىهَت  34-96، ربسن تنىيم سوق البورصة بعد صدلر الدانون رقم 1997ليف سنة 
إبحداث ىيئة إيداع  35-96ادلمعلق ببورصة الديم لبعد أن قض  الدانون رقم 1-211-93ادلعمرب دبثابة قانون رقم 

.1998مارلكلَت، يف أكموبر من سنة مركزية،   

تغَت اسم شركة بورصة الدار  2000لمنذ ذلك الماريخ، شهدت بورصة الدار البيضاء انمعاشا ملحوظا،ليف سنة
 البيضاء للديم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة رلهولة االسم ذات رللس إدارة مجاعية لرللس رقابة.

 

ادلرئية مواكبة للمحوالت اذلامة اليت تشهدىا  بيضاء إىل إعادة تصايم ىويمها،هادرت بورصة الدار ال2007ليف سنة
 لأما من حيث تنىيم السوق، فدد ازبذت عدة تدابَت،أمهها:

.1997انطالق نىام المسعَت ل المدالل االلكًتلين يف مارس/آذار -  

.1998/تشرين الثايني لسوق الكمل يف نونربتعوي  السوق الرمسي ل سوق المفويت ادلباشر هالسوق ادلركز  -  

اعمااد المركزية المدالل االلكًتلين ل ربويل عاليات البيع ل الشراء إىل مدرات شركات البورصة يف يناير/كانون  -
.2001الثاين  

2001النىري اخلاص بعاليات البورصة من مخسة إىل ثالثة أايم يف مايو/أاير ام تدليص مدة اإلسب -  
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ادلؤشرات اجلديدة مازي لمادكس، ل ادلؤشرات الدطاعية، مؤشرات ادلردلدية، ل مؤشرات العاالت يف إطالق  -
، هالدياة السوقية للرأمسال العائم)الرمسلة( 2004مث األخذ ابمداءا من دجنرب/ كانون األلل  2002 /كانون الثاينيناير

ادلؤشرات . يف طريدة حساب ىذه  

نىام خاص بضاان حسن إسبام العاليات ل إلغاء سوق الدطع الذىبية ادلسعرة يف البورصة يف شهر  اعمااد -
  .2002مارس/آذار

لادلمعلق  1993شمنرب/أيلول 21الصادر بماريخ  1-93-211رقمادلعدل للىهَت  01-52 بدأ تنفيذ الدانون رقم -
أسواق تدالل :أسواق لألسهم،لسوق  5 إحداثببورصة الديم، ليمم بذلك تبسيط شرلط اإلدراج يف البورصة ل 

.2004للسندات لسوق آخر للرساميل، لذلك يف أبريل/نيسان من سنة   

.2005تطبيق ادلعايَت اجلديدة للاكوث يف جدلل المسعَتة يف يناير/كانون الثاين -  

ادلمعلق ببورصة  1-93-211رقمدبثابة قانون ،مت إصدار قوانُت جديدة ممعلدة هالىهائر ادلعمربة 2007يف مايو/أاير -
ادلمعلق دبجلس الديم ادلندولة ل هادلعلومات الالزم تددديها من طرف األشخاص 1-93-122الديم، ل قانون رقم 

ادلمعلق هالعرلض العاومية  26-03يطرحون ألراقهم ادلالية لالكمماب لدى العاوم لكذا الدانون رقمادلعنويُت الذين 
 يف سوق البورصة.

.2008لنىام المسعَت اإللكًتلين،يف شهر مارس/ آذار 900النسخة  اعمااد -  

، أنشئت بورصة الدار البيضاء "جلنة ممابعة"من أجل تعديل النىام إداري 2008يف دجنرب/كانون األلل  -
يف شكل إدارة مجاعية لرللس رقابة. 2000منذ سنةللشركة لاعمااد رللس إدارة لإدارة عامة عوض الناط ادلعماد   

,مت االعمااد الفعلي لنىام حوكاة يرتكز عل  رللس إدارة لإدارة عامة. 2009يف أبريل/نيسان  -  
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 ادلطلب الثالث:منظمة بورصة الدار البيضاء

لىي خاضعة لوصاية لزارة  بورصة الدار البيضاء ىي شركة رلهولة االسم تموفر عل  رللس إدارة لإدارة عامة،
االقمصاد ل ادلالية لتزالل نشاطها بناء عل  دفًت للمحاالت مع مراعاة قواعد حيددىا النىام العام لبورصة الديم 

 ادلندولة.

ادلهمة: -1  

وق البورصة ادلغريب،لذلك من خالل:تكان بورصة الدار البيضاء يف ضاان سَت لتطوير لتشجيع س  

مراقبة لرصد حصة المدالل. -  

إصدار لنشر معلومات السوق. -  

مساعدة اجلهات ادلصدرة عند تدالل قياهم ادلندولة لعند تنفيذ عالياهتم ادلالية. -  

المدخل عند إسبام الصفدات ادلربمة بُت سلملف األطراف. -  

ضاان حركة األلراق ادلالية يف حال عجز أحد الوسطاء. -  

توزيع األسهم: -2  

درىم، سبملكو حبصص ممسالية شركات  19 020 800بلغ رأمسال ادلسجل لبورصة الدار البيضاء ما يناىزي
 البورصة الناشطة يف السوق البورصة ادلغربية.

 ALMA FINANCE GROUP                        CREDIT DU MAROC CAPITAL 
 ARTBOURSE                                              EUROBOURSE 
 ATTIJARI  INTERMEDIATION              ATLAS CAPITAL BOURSE 
 BMCI  BOURSE                                          ICE AL WASSIT 
 CAPITAL TRUST SECURITIES               MENA .C.P 
 CDG CAPITAL BOURSE                           SOGECAPITAL BOURSE 
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 CFG MARCHES                                          UPLINE SECURITIES1 

                                                                  WAFA BOURSE 

لاضحة  لضعت بورصة الدار البيضاء، يف إطار مزاللة نشاطها لتطبيدها للاهام اليت أسندت إليها،رؤية -3
 لطاوحة ألىدافها.

:مواكبة التطور االقتصادي للبالد1اذلدف   

  بشكل أكثر فعالية يف سبويل اقمصاد البالد بمسهيل بُت ادلسمثارين ل اجلهات ادلصدرة.ادلسامهة 

 : تلبية حاجيات الفاعلني يف السوق2اذلدف 

 .منح ادلسمثارين ل الفاعلُت سوقا عصرية لسائلة لشفافة 
 .اقًتاح خدمات ذات جودة عالية دلخملف العاالء : فاعلون ماليون لجهات مصدرة لمسمثارين 

 :تطوير سوق البورصة3اذلدف 

 .تعزيز مث تسريع سوق البورصة 

 الصدارة بني األسواق الرائدة يف إفريقيا:احتالل 4اذلدف 

  البيضاء إىل تدليص الفجوة من اجل بصفمها ربمل ادلرتبة الثالثة عل  الصعيد اإلفريدي، تسع  بورصة الدار
 احمالل الصدارة يف إفريديا الغربية.

 .كاا تعال عل  اعمااد أفضل ادلاارسات عل  ادلسموى المنىيم لالسوق 
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 اذليكل التنظيمي للبورصة -4

 (:اذليكل المنىياي للبورصة1الشكل رقم)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :casablanca.com-www.Borse //http ادلصدر: 

       العامة إلدارةا

سكرتٌرة اإلدارة 

 العامة
التدلٌك الداخلً للحسابات و 

 تسٌٌر المخاطر

 مرالبة التسٌٌر

مصلحة المطابمة و الرلابة  مصلحة المالٌة  

 الداخلٌة          

إدارة األنظمة    إدارة العملٌات فً األسواق إدارة تطوٌر األعمال إدارة الموارد البشرٌة الدعم

 المعلوماتٌة

مصلحة تطوٌر الموارد 

 البشرٌة

مصلحة الشؤون 

 اإلدارٌة

 

 مصلحة الممدمٌن 

 عاللات عامة

مصلحة 

 المستثمرٌن

مصلحة بٌانات 

السوق وشركات 

 البورصة

مصلحة 

االتصاالت 

 الخارجٌة 

 وتطوٌر التسوٌك

 مصلحة التفاوض

 مصلحة الموازنة

مصلحة الدراسات 

 و المشارٌع

 مصلحة االستغالل

مصلحة الشبكات و 

 االتصاالت

أمن نظام 

 المعلومات

مكتب إدارة 

 المشارٌع

 مدرسة البورصة

http://www.borse-casablanca.com/
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 الواجبات العامة لعضو رللس اإلدارة: -1

ادلسامهُت ل يمحكم عليو،يف مجيع األحوال، العال للاصلحة االجمااعية لبورصة الدار ديثل عضو اجمللس اإلداري 
 البيضاء. 

،سواء بصفة فردية أل مجاعية،حس  احلاالت،اذباه بورصة الدار البيضاء يعمرب عضو يف رللس اإلدارة مسؤلال
لأطراف  أخرى يف حالة انمهاك الدوانُت أل ادلساطر ادلطبدة عل  شركات ادلسامهة، أل انمهاكات النىام األساسي 

 اليت تدخل يف نطاق اخمصاص رللس اإلدارة. لدفاتر المحاالت أل أخطاء ادلراقبة

 واجب الوالء:

عضو اجمللس اإلداري إببالغ اجمللس حول أي تضارب يف ادلصاحل، للو كانت زلمالة مع بورصة الدار البيضاء زم يل
 لجي  عليو االممناع عن ادلشاركة يف المصويت يف ادلدالالت ادلمعلدة بذلك.

ظل ظرلف طبيعية، أل اجمللس هاتفاق غَت ممعلق هالعاليات اجلارية أل مل يمم يف يلزم عضو اجمللس اإلداري إببالغ 
مت عدده بصفة مباشرة أل غَت مباشرة مع بورصة الدار البيضاء، ينطبق ىذا اإلجراء أيضا عل  االتفاقات اليت يمم 
عددىا سواء مع شركة يف ملكيمو، أل بصفمو شريكا بصفة غَت زلدلدة يف الشرك ادلذكورة،أل مديرا تنفيذاي أل مديرا 

 اجلااعية أل رللس إدارهتا. عاما أل عضوا يف رللس إدارهتا

 واجب العناية:

يكون    أنجي  عل  عضو اجمللس اإلداري أن يكرس دلهامو ما يلزم من الوقت ل االىماام الالزمُت، كاا جي
 ال يف احلاالت ادلسمحيلة الفعلية، يف اجمااعات اجمللس لدبا يف ذلك أعاال اللجان ادلنبثدة عنو.مواظبا ليشارك إ

األىداف العضو سبام اإلدراك أن رللس اإلدارة بناء عل  اقًتاح من ادلدير العام يضطلع دبهام ربديد  يدرك
اليت تضان ربديق األىداف لالسهر عل  تنفيذ الربانمج العالي. اإلسًتاتيجية لتوفَت الوسائل لوضع اذلياكل 

 1ل تددًن المفسَتات الالزمة للاسامهُت. هاإلضافة إىل ذلك، يضطلع اجمللس دبهاة مراقبة تدبَت ادلدير العام،

عضو اجمللس اإلداري عناية خاصة لمحديد لشلارسة السلطة ل ادلسؤلليات ادلمعلدة هاذليئات المابعة لبورصة  يويل 
ديارس سلطة تدديرية بدلن مراقبة، كاا الدار البيضاء. لعل  لجو اخلصوص، المحدق من عدم لجود أي شخص 
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يمحدق من ضاان حسن السَت اللجان اخلاصة اليت أنشأىا اجمللس اإلداري لكذا حسن سَت اذليئات الداخلية 
 ادلكلفة هادلراقبة لفعاليمها لأداء مدقدو احلساهات لاجباهتم بشكل جيد.

لالعال  حيافظ عضو اجمللس اإلداري يف كل األحوال عل  اسمداللية المحليل لاحلكم ،لازباذ الدرارات لتنفيذىا
عل  رف  أي ضغط، مباشر أل غَت مباشر لالذي ديكن أن ديارس عليو من طرف اإلداريُت أل من طرف رلاوعة  

 من ادلسامهُت الدائنُت أل ادلوردين،لبصفة عامة من أي طرف.

يلمزم عضو اجمللس اإلداري أن يعرب عن معارضمو بشكل صريح يف حالة اعمباره أن قرار اجمللس من شأنو أن 
إلقناع اجمللس بصفة موقفة، لربديدها ذلذه  لحق الضرر ببورصة الدار البيضاء، ل اسمخدام كل الوسائل ادلماحةي

 الغاية فإنو إبمكانو االعمااد ما يلي:

شرح أسباب معارضمو ل األضرار اليت من شأهنا أن تلحق ببورصة الدار البيضاء نميجة الدرار ادلزمع ازباذه من  -
 اري.طرف اجمللس اإلد

 ادلخمصة للاجلس اإلدارة.طل  ادلشورة من لدن اللجان  -

 طل  أتجيل الدرار إىل جلسة الحدة للاجلس اإلداري قصد تدارس موقفو. -

 طل  تسجيل موقفو يف زلضر االجمااع. -

 االسمدالة من منصبو اإلداري. -

 ر ادلهين:الس

يمعُت عل  عضو اجمللس اإلداري أن يعمرب نفسو ملزما فعليا هالسر ادلهٍت لليس كواج  بسيط للمكمم ادلفرلض من 
طرف قانون الشركة اجملهولة االسم لالنىام األساسي لبورصة الدار البيضاء، ليف اآلجال ادلالئاة عل  ادلعلومات 

 جدلل األعاال.الالزمة ألداء مهامو، دبا يف ذلك البنود ادلدرجة يف 
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 ادلعلومات:

يمعُت عل  عضو اجمللس اإلداري عند تسليم منصبو، أن يكون عل  إطالع عل  الدوانُت المنىياية ادلمعلدة بمسيَت 
الشركات اجملهولة االسم،لالنىام األساسي لبورصة الدار البيضاء الذي تسلم نسخة منو لأبي تكالة أل تعديل طرأ 

عل  بورصة الدار البيضاء ليف اآلجال ادلالئاة    أن حيصل عضو اجمللس اإلداري منعليو مت يف لقت الحق، جي
 ادلعلومات الالزمة ألداء مهامو، دبا يف ذلك البنود ادلدرجة يف جدلل األعاال.

 ادلعلومات ادلميزة:

هاالممثال لإلجراءات الداخلية  يلمزم عضو اجمللس اإلداري عل  غرار كافة األطراف ادلسَتة ببورصة الدار البيضاء،
 ادلعمادة لمجن  أي اسمخدام أل الكشف عن معلومات ممايزة ممعلدة هادلؤسسة.

 التمسك بروح ادليثاق:

ال ديكنو تغطية مجيع احلاالت هالماسك هبذا ادليثاق لاحًتام بنوده، مع العلم أن بند يلمزم عضو اجمللس اإلداري 
 موص  هبا.ورة صراحة ليست هالضرلرة ادلاكنة لأبن احلاالت غَت احملى

 يلمزم عضو اجمللس اإلداري عند حدلث لضع جديد أل مل تمم معاجلمو من قبل ىذا ادليثاق بمطبيق المفكَت السليم،
 النزاىة لاالسمداللية لالعدالة لالكفاءة ادلهنية اليت تلهم ىذا ادليثاق.مبادئ 

كل عضو من أعضاء رللس اإلداري لبورصة الدار البيضاء، كذا كل شلثل دائم لألشخاص ادلعنويُت   ينخرط
 1األعضاء يف ىذا ادليثاق فور قبول منصبو.
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 ادلطلب الرابع: بنية وأنظمة التسعري يف سوق بورصة الدار البيضاء

 بنية السوق:-1

تعد بورصة الدار البيضاء سوقا مدننة حيث يمم المدالل الديم ادلندولة، لىي تضم السوق ادلركزي حيث تمم مدابلة 
، كاا تضم بورصة تسعَتة بورصة الدار البيضاءرلاوع ألامر البيع لالشراء ادلمعلدة بدياة مندولة مسجلة يف جدلل 

مسجلة يف  ممعلدة بديم مندولةر، إجراء عاليات تدالل الدار البيضاء سوق الكمل حيث ديكن هالًتاضي ادلباش
جدلل تسعَتة بورصة الدار البيضاء، لاليت يسالي أل يمجالز حجاها احلجم األدىن للكمل حس  الشرلط 

 اخلاصة هاألسعار ادلنبثدة من السوق ادلركزي.

 السوق ادلركزي: 1-1

تسعَت قياة مندولة ما عل  ىذه السوق لفق نىام  السوق ادلركزي سوق شلركزة توجهها ألامر البيع لالشراء، ليمم
 المسعَت ادلسمار أل الثابت، حس  سيولة الدياة ادلندولة.

تمكون حصة المسعَت من عدة فًتات ممسلسلة، لتمم كل فًتة يف ألقات ربددىا بورصة الدار البيضاء لكل رلاوعة 
 تسعَت لفياا يلي أىم فًتات المسعَت:

 فًتة ما قبل االفتتاح:

يف ىذه الفًتة ترسل شركات البورصة إىل نىام المسعَت اإللكًتلين ألامر البيع أل الشراء انطالقا من أجهزة موضوعة 
أن تمعدد أية صفدة لديكن يف  عل  لرقة السوق دلن  ربت تصرفها، ليمم تلدائيا تسجيل األلامر اليت مت إدخاذلا

سمارة احمساب لبث سعر نىري لالفمماح كلاا مت إدخال أمر أل ىذه الفًتة  تعديل األلامر أل إلغائها يمم بصفة م
 تعديلو أل إلغائو.

 فًتة اإلغالق:

عند إغالق تمم مدابلة األلامر اخلاصة بكل لرقة مالية ادلسجلة مسبدا، لإذا مسحت عالية مدابلة األلامر، يمم 
 1مل يعد من ادلاكن إدخال أل تعديل أل إلغاء األلامر اليت سبق تسجيلها. ربديد سعر لإلغالق ليف ىذه اللحىة،

                                                             
1 ABdelhalim Maach;l'intraduction en Bourse(cas BVC) ;mémoire fin détude majister; pacultés des sience 
Economiques et Gestion ;universite:Ouajda; maroc;2007:page14 
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 Trading at last        رفًتة التداول آبخر سع

لىي فًتة ربديد آخر سعر مت تداللو لديكن خالذلا إدخال لتنفيذ ألامر  أتيت ىذه الفًتة بعد فًتة المسعَت الثابت،
 البيع ل الشراء آبخر سعر لهبذا السعر فدط.

  )اليتFIFO لخالل ىذه الفًتة يمم عل  الفور مجع األلامر ادلموافدة مثٌت من خالل اسمعاال خوارزمية فيفو
 تعماد األللوية الزمنية(.

 فًتة تدخل ادلراقبة:

خالل ىذه الفًتة مل يعد من ادلاكن هالنسبة لشركات البورصة أن تسجل أل أن تلغي ألامر البيع أل الشراء لال أن 
جلنة مراقبة سلملف األسواق عل  مسموى نىام تعدل األلامر اليت سبق إدخاذلا، غَت أنو من ادلاكن أن تمدخل 
ألامر مت إدخاذلا، ليمغَت تسلسل سلملف فًتات  المسعَت لكي ربدث أل تلغي أل تعدل صفدات منعددة أل تلغي

يوم المدالل يف البورصة حس  نىام المسعَت ادلمبع )ادلسمار أل الثابت( لحس  الطرق ادلعمادة لكل رلاوعة 
 تسعَت.

 سوق الكتل: 1-2

 تمم صفدات الكمل هالًتاضي ادلباشر لزبضع لنوعُت من الشرلط:

 )احلجم األدىن للكمل(. شرلط احلجم -

 شرلط السعر. -

 شروط احلجم: 1-3

 احلجم األدىن للكمل:

ربديد احلجم األدىن للكمل هالنسبة لكل قياة مندولة حس  تطور ادلعايَت خالل فًتة معينة ربددىا بورصة يمم 
 الدار البيضاء ل اليت يمم احمساهبا من خالل تطبيق الثوابت المالية ربديدا:
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 األلراق ادلالية ادلمبادلة عل  السوق ادلركزي لعل  سوق الكمل. -

 األسعار ادلسجلة عل  السوق ادلركزي لعل  سوق الكمل. -

لربديد بورصة الدار البيضاء ادلعايَت ل الثوابت لكيفية احمساب احلجم األدىن للكمل العمبة الدنيا ادلشار إليها أعاله 
الثانوية اليت سيمم احمساهبا انطالقا من عالية  تسعَت السطر الرئيسي لألسطر  المسعَت اجلديدةهاسمثناء عاليات 

 للفق طرق إجراء العالية، اليت تمفرع عنها عاليات المسعَت اجلديدة.

غَت أنو بعد مراجعة دلرية هبدف تدييم تالءم احلجم األدىن  يمم ربديث األحجام الدنيا للكمل بوتَتة نصف سنوية،
 للكمل مع سيولة السوق، ديكن إدخال ربديثات ممواترة أكثر إذا كانت سيولة السوق تسمدعي ذلك.

 شروط السوق: 1-2-2

 القيم ادلنقولة اخلاضعة لنظام التسعري ادلستمر:

بسعر ممضان يف ادلموسط ادلرجح لسلم ىام المسعَت ادلسمار، تمم صفدات الكمل هالنسبة للديم ادلندولة اخلاضعة لن
يف حدلد المغَت األقص  ادلطبق خالل األسعار، دبا فيو احلدين الذي ربديده انطالقا من السوق ادلركزي، لذلك 

 حصة المدالل هالبورصة.

 كيفية احتساب ادلتوسط ادلرجح لسلم األسعار:-أ

ادلموسط ادلرجح لسلم األسعار ادلموسطة الناذبة عن ترجيح األسعار من خالل كايات ألامر الشراء ل البيع  يعٍت
الكاية ادلًتاكاة لأللراق ادلالية ادلأخوذة بعُت االعمبار احلجم األدىن سالي  السوق ادلركزي، ليمعُت أن تادلسجلة يف

لحدىا الكايات الىاىرة ىي اليت يمم اعماادىا الحمساب ادلموسط للكمل اخلاصة هالدياة ادلندولة ادلعنية هاألمر. ل 
 ادلرجح لسلم األسعار.

 عند احمساب مموسط ادلرجح لسلم األسعار، ال يمم األخذ بعُت االعمبار إيداع المسعَت.
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رجح لسلم يف حالة عدم كفاية األلامر يف الدفًت هاعمبار احلجم األدىن للكمل، لتعذر هالمايل احمساب ادلموسط ادل
األسعار عند الشراء لالبيع، يكون السعر ادلعماد ىو ألل سعر حدي، زائد أل انقص حس  اذباه العالية، ىامش 

 1.%5المغيَت األقص  البالغ 

ذر احمساب ادلموسط ادلرجح لسلم األسعار بسب  حجر/المحفظ عل  قياة مندولة ما، يمم ربديد سلم لإذا تع
العليا انقص المحفظ اليت  ذبالزىا عل  أساس العمبة حبديو األدىن ل األقص ، لفق عمبة  األسعار ادلاسوح بو

 .%5ىامش المغيَت األقص  أل العمبة الدنيا زائد ىامش المغيَت األقص  ليبلغ اذلامش المغيَت األقص  

 (:مثال عن كيفية احتساب ادلتوسط ادلرجح لسلم األسعار 1)اجلدول

فتكون ورقة  SIH94= SIB100=CR =106ورقة مالية 1000هو 1احلجم األدىن للكتل اخلاص ابلقيمة ق-ب
                  كالتايل: 1السوق للقيم ادلنقولة ق

  

 

  http://www.Bourse-casa blanca.com ادلصدر:

، فيمم مراكاة ألامر البيع ل الشراء مث ألامر البيع جملاوع األلراق ادلالية البالغة 1000دبا أن حجم الكملة ىو 
 1انطالقا من أفضل سعر حدي للشراء ل البيع:لرقة 1000

                                                             
1 Abdelhalim maach intoduction en bourse ibid P16 

 الشراء                                        
 السعر الكمية الظاهرة  الكمية اإلمجالية

100                    100 102 
220 220 101 
560 60 101 

1000 680 100 
105 105 99 
111 111 98 
85 85 97 

 البيع                                     
 الكمية اإلمجالية الكمية الظاهرة السعر
104 10 104 
104 23 23 
105 102 230 
106 100 100 
109 82 82 
110 912 1000 
111 77 77 
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 100,48=1000(/100*620(+)101*60(+)101*220( +)102*100)) الشراء:

 100,23=1000((/110*605(+)109*82(+)106*100(+)105*102(+)104*23(+)104*10))البيع:

 100,23لرقة مالية بسعر يًتالح بُت  1000أن تمم معامالت سوق الكمل اليت زبص كاية تمجالز أل تسالي  جي 
 درىم.100,48ل

 درىم.106مالية بسعر  لرقة1000زبص كاية تمجالز أل تسالي  جي  أن تمم معامالت سوق الكمل اليت

 2ادلنقولة اخلاضعة لنظام التسعري الثابت القيم 

هالنسبة للديم ادلندولة اخلاضعة للمسعَت الثابت، تمم معامالت سوق الكمل أبسعار ضان سلم لألسعار، دبا فيو 
 .%1يبلغ  احلدين األدىن لاألقص  يمم ربديد سلم األسعار عل  أساس آخر سعر مت تطبيدو زائد أل انقص الذي

 :اإلسًتاتيجيةل الكت 1-3

من األلراق ادلالية ادلكونة للرأمسال ادلسجل لشركة  %5من ادلاكن إجراء صفدة يف سوق الكمل زبص عل  األقل 
أضعاف احلجم األدىن للكمل، دلن أن تدل ىذه الكاية يف ادلدابل  10 مدرجة يف البورصة أل كاية سبثل عل  األقل

عن ادلموسط  %10بسعر يزيد أل يندص بنسبة من األلراق ادلالية ادلكونة للرأمسال ادلسجل ذلذه الشركة،  %2,5عن 
ادلرجح لسلم األسعار هالنسبة للديم اخلاضعة لنىام المسعَت الثابت، تمم الصفدة آبخر سعر مت تطبيدو زائد أل 

 .%10 انقص

ادلندولة، تطبيق نفس الشيء عل  رلاوعة من الصفدات سبثل مجيعها غَت أنو من ادلاكن بعد موافدة رللس الديم 
عالية لاحدة، لإن كانت كل صفدة عل  حدى ال تمعلق بعدد األلراق ادلالية اليت تراعي شرلط الكاية احملددة 

ط سعر سلملفة موافدة رللس الديم ادلندولة، ديكن إبرام العالية بشرل أعاله، لاسمثناء دلا لرد يف الفدرة األلىل لبعد 
 عل  األقل من األمسال ادلسجل لأن تكمسي طابعا اسًتاتيجيا. %5زبص 

تنشر بورصة الدار البيضاء سلم األسعار الذي تعماده إلجراء صفدات سوق الكمل بعد انمهاء حصة المسعَت 
 الثابت.

                                                                                                                                                                                              
1 Abdelhalim maach lintoduction en bourse ibid P15-16 
 



 الفصل األول                             المفاهيم و القضايا اإلستراتيجية لبورصة الدار البيضاء 

 

 
23 

 ت سوق الكتل:التصرحيات ادلتعلقة بصف 1-3-1

هالنسبة للديم ادلندولة اخلاضعة لنىام المسعَت الثابت، يمم السااح للمصرحيات ادلمعلدة بصفدات سوق الكمل عند 
 انمهاء حصة المسعَت الثابت.

يمم السااح للمصرحيات ادلمعلدة بصفدات سوق الكمل عند  ة اخلاضعة لنىام المسعَت ادلسمار،هالنسبة للديم ادلندول
 انمهاء حصة المسعَت الثابت لفًتة االفمماح.

 لسبنع صفدات الكمل يف احلاالت المالية:

 .عندما يمم تعليق تدالل الدياة ادلندولة 
 .عندما ال يوجد أمر يف الدفًت خاص هالديم ادلندولة اخلاضعة لنىام المسعَت ادلسمار 
 م تدالل الدياة ادلندولة يف السوق ادلركزي خالل حصة تدالل اليوم لذلك هالنسبة للديم عند عد

 اخلاضعة لنىام المسعَت الثابت.
 دلندولة ادلعينة خالل يف حالة إجراء عرض عاومي للشراء أل المبادل أل السح  عل  الدياة ا

 فًتة العرض

( 900)نىام المسعَت اجلديد صيغة NSC  V 900ا من منصة يمم تسعَت الديم ادلندولة ادلسجلة يف البورصة انطالق
 ATOS Euronext حلصص المدالل. لىي منصة طورهتا آتوس ألرلنيكستاليت تعماد المسيَت اآليل 

لتسمعال يف عدة بورصات أخرى من مثل ألرلنيكست، ديب، مسدط، ماليزاي، تونس، عاان، طهران،لوكسبورغ، 
الندل الملدائي أللامر البورصة لمن إبرام الصفدات حس  قواعد خاصة هالسوق من NSC  V 900لديكن نىام 

 يمم ربديدىا مسبدا.

يمم تدالل كل الديم ادلندولة ادلدرجة يف البورصة الدار البيضاء انطالقا من نىام تسعَت إلكًتلين ممواجد يف زلطات 
ورصة اليت يسجلها مفالضي شركات موضوعية رىن تصرف شركات البورصة، ليمم تصنيف لتنفيذ ألامر الب

 1البورصة طبدا لداعدتُت لمحديد األللوية:

 

                                                             
1 Abdelhalim maach lintroduction en bourse ibid ;page16 
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 . أللوية السوق 
 .مث أللوية لقت اسمالم أمر البورصة 

 سري حصة التداول: 1-4

 1وفق نظام التسعري الثابت: 1-4-1

يمم تسعَت الثابت من خالل مدابلة مجيع األلامر اليت قامت شركات البورصة إبدخاذلا مسبدا يف نىام المسعَت 
سعر ألحد لكل قياة مندولة، لحس  سيولة الديم ديكن إجراء  احلال من خالل ربديداإللكًتلين، لإن اقمض  

الثابت ادلمعدد( مثال حلصة المدالل اليت تمم عدة عاليات للمسعَت الثابت يف حصة تدالل الواحدة)نىام المسعَت 
 لفق نىام المسعَت الثابت)عاليات للمسعَت الثابت يف اليوم(.

 (:فًتات المدالل لفق نىام المسعَت الثابت2)رقم الشكل                             

 

 

 

  افتتاح  افتتاح 

 http://www.casaBourse.com -Blanca  2013-05-14مصدره:   

 

 

 

 

 

                                                             
1Abdelhalim maach lintroduction en bourse iBid ;page17 

ما قبل االفتتاح فترة فترة ما قبل االفتتاح تدخل المراقبة  فترة ما قبل االفتتاح 

 

http://www.casa/
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 السوق ادلركزي: -1

 ربديد سعر الديم ادلندولة. (:2)رقم اجلدلل                                    

 

 سري التداول وفق نظام التسعري ادلستمر: 1-4-2

لإن اقمض   يمم المسعَت ادلسمار من خالل مدابلة مجيع األلامر حس  تدفدها عل  نىام المدالل اإللكًتلين،
 احلال من خالل ربديد سعر آين لكل قياة.

 (: فًتات المدالل لفق نىام المسعَت ادلسمار3الشكل رقم )                                

 

 

 

 إغالق افتتاح 

  Bourse.-Blanca http://www.casaادلصدر:

 

 الشراء                                        
 السعر الكمية الظاهرة  الكمية اإلمجالية

100                    100 102 
220 220 101 
560 60 101 

1000 680 100 
105 105 99 
111 111 98 
85 85 97 

 البيع                                     
 الكمية اإلمجالية الكمية الظاهرة السعر
104 10 104 
104 23 23 
105 102 230 
106 100 100 
109 82 82 
110 912 1000 
111 77 77 

 انعقاد الصفقة تدخل المراقبة

Trading qt last 

 فترة ما قبل االفتتاح التداول المستمر فترة ما قبل اإلغالق 

http://www.casa/
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 1أنظمة تسعري األسهم: -2

 تموىل بورصة الدار البيضاء مهاة ربديد أنىاة تسعَت الديم ادلندولة حس  ادلعايَت المالية:

 .2مموسط حجم النفدات يف حصة المدالل 
  ادلالية قيد المسعَت حصة المدالل.مموسط عدد األلراق 
 .لتَتة تدالل الدياة 
 .مموسط عدد العدود ادلسجلة يف حصة المدالل 
 .الرمسلة العائاة 

تمم مراجعة توزيع الديم ادلندولة بُت أنىاة المسعَت مرة كل سمة أشهر عل  األقل لتصدره نشرة بذلك يف نشرة 
 المسعَتة.

لو عل  نىام المسعَت اخلاص بدياة مندولة ما يف نشرة المسعَتة ل ذلك تعديل يمم إدخاليمم إصدار نشرة أبي 
 مخسة أايم بورصة عل  األقل قبل بدء تطبيق ىذا المعديل.

 أنظمة تسعري السندات:

يمم تسعَت األلراق ادلالية االئماانية هالوحدة النددية أل هالنسبة ادلئوية لديامها االمسية لعل  ذيل الدسياة بدرار من 
 بورصة الدار البيضاء، ليمم تسعَت األلراق ادلالية االئماانية لفق نىام المسعَت الثابت نىرا لضعف سيولمها.

 أنظمة تسعري األسطر الثانوية:

الدار البيضاء نىام تسعَت األسطر الثانوية حس  درجة سيولمها، لأية لرقة مالية سبثل سطرا اثنواي ربدد بورصة 
ذلذه الورقة ادلالية، ليمم تسعَت حدوق   فهي تنحدر من سطر رئيسي للمسعَت إذ يشكل ىذا األخَت الدياة ادلرجعية
تسعَت األسهم ادلدرجة يف أسطر اثنوية المخصيص لاالكمماب لفق نىام المسعَت الثابت، ليمم ربديد أنىاة 

 حس  نفس الطرق ادلعمادة لألسهم لادلبنية أعاله.

 

                                                             
Abdelhalim maach lintroduction en bourse  IBid p 18 
 



 الفصل األول                             المفاهيم و القضايا اإلستراتيجية لبورصة الدار البيضاء 

 

 
27 

  1هبا يف بورصة الدار البيضاء. تعاملادلؤشرات ادل (:3جداول رقم)                  

 مؤشر ماسي العائم

حصة التداول  القيمة
 اليوم السابق

 12/31تغيري األدىن األعلى  االفتتاح نسبة التغري

10334،72 10266,95 0,66% 10268,54 10378,22 10268,54 7,43% 

 مؤشر مادكس العائم

حصة التداول  القيمة
 اليوم السابق

 12/31تغيري األدىن األعلى االفتتاح نسبة التغري

8459,61 8410,07 0,59% 8411,46 8501,00 8402,36 7,87% 

FTSE Morocco 15 Index 

التداول  حصة القيمة
 اليوم السابق

 12/31تغيري األدىن األعلى االفتتاح نسبة التغري

9389,77 9309,29 0,86% 9327,01 9423,59 9306,59 7,87% 

مؤشر مازي هو مؤشر يشمل مجيع القيم ادلنقولة من نوع االسهم مال يشمل السندات او ادلشتقات ادلالية -

ال يعين ان كل الشركات حققت  7,43  ارتفاع بنسبة  االخرى معلى سبيل ادلثال عندما يسجل مازي

 ارتفاع بنفس القيمة و امنا هناك شركات حققت ارتفاع بنفس القيمة و اخرى اخنفاضا او مل تتغري

مؤشر مادكس هو مؤشر مدمج يتكون من القيم اخلاضعة للتداول ادلستمر فال يقتصر على االسهم و ميثل -

فدلك يعين ان القيم ادلالية اليت مت تداوذلا ابستمرار  7,87-غري بنسبة فعندما يتمادكس معدل التغيري 

 حققت تغري سالب و هدا ال يعين كل القيم لكنها حققت ارقام سلتلفة اعطت هدا ادلعدل

قيم يف بورصة  15هو مؤشر لقياس االداء و مبثل اهم   FTSE Morocco 15 Indexمؤشر 

 مالية يف البورصة الدار البيضاء مصنفة على اساس الرئس

                                                             
1Http .//www.championnat-bourse.ma 
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 ضاءاهم الشركات اليت تتداول يف بورصة الدار البي-4

Afrique industrie-maroc aluminium-maro ciment constructions                
        auto hall-auto nedjma-transport-la belle vie     les distibuteurs  

 wafaa assurance –akma lahlou ettzi            assurance                                       

Africa gaz-samiir-colora     petrole et gaz                                                          

Societe general-ettijari wafa bank-BNP Paribas       banque                         

Axa celf-Diak celf-icdom       societe de finacement et services financiers 

 

 التنظيمية للبورصة:ادلطلب اخلامس:شركات و اللوائح 

الصادر بماريخ  211-93-1دبدمض  الىهَت ادلعمرب دبثابة قانون رقم 1995مت أتسيس شركات البورصة سنة 
 االقمصاد لادلالية.لمت الًتخيص ذلا من طرف لزارة  1993ديسارب 21

لربمكر ىذه الشركات الساسرة يف سوق البورصة، لديثل نشاطها يف تنفيذ الصفدات عل  الديم ادلندولة، إيداع 
 إدارة زلافظ الديم ادلندولة دبدمض  لكالة لتنشيط سوق الديم ادلندولة ادلدرجة للمدالل.لحفظ األلراق ادلالية 

عند إجراء عاليات اإلدراج يف البورصة، تساعد شركات البورصة األشخاص ادلعنويُت الذين  لفضال عن ذلك،
للعاوم لعل  مجع طلبات يطرحون ألراقهم ادلالية لالكمماب لدى العاوم عل  إعداد لاثئق ادلعلومات ادلوجهة 

 االكمماب.

 

 قائمة شركات بورصة الدار البيضاء: 5-1

  BVS الكبَتة شركات                   

ALMA FINANCE GROUP 
ARTBOURSE 
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ATTIJARI INTERMEDIATION 
BMCE CAPITAL BOURSE 

BMCI BOURSE 
CAPITAL TRUSTSECURITIES 

CDG CAPITAL BOURSE 
CFG MARCHES 

CREDIT DU MAROC CAPITAL  
EUROBOURSE 

ATLAS CAPITAL BOURSE 
ICF AL WASSIT 

MENA.C.P 
MAROC SERVICES INTERMEDIZTION 

SOGECAPITAL BOURSE 
UPLINE SECURITIES 

WAFA BOURSE 
  http://www.Socyete de BVe.comادلصدر:

 

 ادلتدخلون يف بورصة الدار البيضاء: 5-2

 1بورصة الدار البيضاء: 5-2-1

تموىل مهاة تنىيم لتسيَت سوق البورصة،لىي زبضع لوصاية لزارة بورصة الدار البيضاء ىي شركة رلهولة االسم 
 ادلالية ل اخلوصصة لسبملك شركات البورصة ادلرخص ذلا أسهم بورصة الدار البيضاء حبصص ممسالية.

حيدد دفًت للمحاالت كيفية إدارة بورصة الدار البيضاء ليهم عل  اخلصوص تنىيم عاليات اإلدراج يف 
 المسعَت لنشر األسعار لادلؤشرات لإدارة نىام ادلداصة لالضاان. البورصة،لتسيَت حصص

                                                             
 8أمٌنة توروغو ، اإلدراج فً البورصة,تمرٌر التربص، مرجع سبك ذكره ص  1
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 للمحديد رلال لإطار عال بورصة الدار البيضاء، سبت صياغة قواعد السوق عل  شكل نىام عام.

 لتسهر بورصة الدار البيضاء بصفة عامة عل  النهوض بسوق ادلغريب لتطوره.

 شركات البورصة: 5-2-2

ىي شركات حاصلة عل  ترخيص من لزارة ادلالية ل اخلوصصة ليملخص نشاطها فضال عن تنفيذ الصفدات عل  
لإرشاد العاالء لتنشيط سوق  دبدمض  توكيلالديم ادلندولة، يف حفظ األلراق ادلالية لإدارة زلافظ الديم ادلندولة 
يف توظيف األلراق ادلالية اليت يدوم األشخاص الديم ادلندولة ادلدرجة للمدالل، لتشار كشركات البورصة كذلك 

ادلعنويُت إبصدارىا عند طرح ألراقهم ادلالية لالكمماب لدى العاوم/اجلاهور ليساعدىم أيضا عل  إعداد الواثئق 
 اإلعالمية ادلوجهة للجاهور.

 CDVM:1 رللس القيم ادلنقولة 5-2-3

ادلعنوية لهاالسمداللية ادلالية،ىو ديثل سلطة السوق  هالشخصيةرللس الديم ادلندولة ىو مؤسسة عاومية تمامع 
 ليموىل مهاة:

  محاية االدخار ادلسمار يف الديم ادلندولة أل أي توظيف آخر يمم عن طريق طرح ألراق مالية لالكمماب
 لدى العاوم.

 عنويُت السهر عل  تزليد ادلسمثارين هادلعلومات اخلاصة هالديم ادلندولة مع المحدق من أن األشخاص ادل
مجيع ادلعلومات الدانونية ل الذين يطرحون ألراقهم ادلالية لالكمماب لدى العاوم، يدومون إبعداد لنشر 

 المنىياية الالزمة.
 .السهر عل  حسن سَت سوق الديم ادلندولة من خالل ضاان الشفافية لالنزاىة لالسالمة 
  لالمشريعية ادلنىاة للسوق ادلايل.ضاان احًتام لمراعاة سلملف ادلدمضيات الدانونية 

 

 2ماروكلري: –هيئة اإلبداع ادلركزي  5-2-4

                                                             
1http://www.cdvm.gov.ma le 26/09/2014 
2 http://www.maroclear.com  

http://www.cdvm.gov.ma/
http://www.maroclear.com/
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 1997يوليوز  96-35ىو ىيئة اإلبداع ادلركزي لأللراق ادلالية هادلغرب، لقد مت إنشاؤىا دبدمض  الدانون رقم  مالوكلَت
االلكًتلين، بصفمها شركة رلهولة لالذي أسس نىام ربويل الديم ادلندولة من الشكل العيٍت إىل الشكل الرمزي 
 االسم،تسهر مالوكلَت عل  حفظ لتدالل إدارة األلراق ادلالية حلساب أعضائها.

 لتمجل  أىم مهامها يف:

 .مركزة حفظ األلراق ادلالية يف احلساهات اجلارية ادلفموحة حصراي أبمساء ادلهنيُت 
 جهات مصدرة(.-بورصةشركات ال-ال تمواصل أبي شكل من األشكال مع العاوم) بنوك 
 الدفع مدابل تسليم األلراق ادلالية. إدارة أنىاة 
 .تبسيط شلارسة احلدوق ادلرتبطة هاأللراق ادلالية  

 وزارة االقتصاد وادلالية: 5-2-5

لزارة االقمصاد لادلالية ىي اذليئة الوصية عل  بورصة الدار البيضاء دلن أن تساىم يف إدارة ىذه األخَتة لىي 
 ليدوم مندلب حكومي بماثيلها يف رللس. خالل إصدار قوانُت ممعلدة بسوق البورصة تمدخل من

 اللوائح التنظيمية لسوق البورصة: 5-3

 ادلتعلقة ببورصة القيم ادلنقولة النصوص 3-1 -5

  كاا مت تعديلو لاسمكاالو من   1993ديسارب 21الصادر بماريخ  211-93-1الىهَت ادلعمرب دبثابة قانون رقم
 .09-43ل06_45ل00-29، 94-34خالل إصدار الدانون 

 .قرارات لمراسيم المطبيق 
 .الدانون ادلمعلق ببورصة الديم 
 )موقع رللس الديم ادلندولة)النشرات الدلرية رللس الديم ادلندولة 

 كتتاب لدى العمومالنصوص ادلتعلقة مبجلس القيم ادلنقولة وبطرح األوراق ادلالية لال  5-3-2

  2121- 93-1الىهَت ادلعمرب دبثابة قانون رقم 

                                                             
 33أمٌنة توروغو، اإلدراج فً البورصة ، تمرٌر التربص، مرجع سبك ذكره ص 1
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 .قرارات لمراسيم المطبيق 

 النصوص ادلتعلقة هبيئة اإلبداع ادلركزي 5-3-3

 96-35 الدانون رقم. 
 .قرارات لمراسيم المطبيق 
 .)موقع ماركليز )النىام العام ذليئة اإلبداع ادلركزي 

 العموميةالنصوص ادلتعلقة ابلعروض  5-3-4

 03-26 الدانون رقم. 
 قرارات لمراسيم المطبيق 

 النصوص ادلتعلقة بعمليات االستحفاظ 5-3-5

  01-24قانون رقم  

 النصوص ادلتعلقة ابألوراق ادلالية االئتمانية القابلة للتداول 5 5-3-6

 94-35 الدانون رقم. 
 .قرارات لمراسيم المطبيق 
 الدلرية الصادرة عن بنك ادلغرب(. موقع بنك ادلغرب )النشرات 
 النشرات الدلرية رللس الديم ادلندولة. 

 الديون ادلضمونة ابلرهون العقاريةالنصوص ادلتعلقة بتوريق  5-3-7

 98-10 الدانون رقم. 
 قرارات لمراسيم المطبيق. 

 النصوص ادلتعلقة ابلشركات التجارية  5-3-8

  اجملهولة االسم()ادلمعلق هالشركات  95-17الدانون رقم 



 الفصل األول                             المفاهيم و القضايا اإلستراتيجية لبورصة الدار البيضاء 

 

 
33 

 اجلريدة الرمسية ادلمعلدة بمغيَت قانون الشركات ادلسامهة 

 النصوص ادلتعلقة بشركااتلبورصة 5-3-9

  كاا مت تعديلو لاسمكاالو من   1993ديسارب 21الصادر بماريخ  211-93-1الىهَت ادلعمرب دبثابة قانون رقم
 .01-52ل96-34خالل إصدار الدوانُت 

 قرارات لزارية تطبيدو. 

 1ادلبحث الثاين: االكتتاب يف عملية إدراج يف البورصة 

الرأمسالية فالبورصة  االخنراط يف ديناميكية خللق الندلات لجالل شركمها أل أمواذلا تناو هاحًتافية لتؤمن حاجمك
 مصدر لكل ىذا.

 ادلطلب األول: اإلدراج يف البورصة  -

األدراج يف البورصة ىو لضع جزء من الرأمسال ادلسجل لشركة ما للمدالل عل  سوق األسهم لتسا  ىذه الشركة  
) اجلو ادلصدرة( ،يمم إدراج اجلهة ادلصدرة يف البورصة إما من خالل بيع جزء من الرأمسال ادلسجل،يمم بواسطة 

 إصدار أسهم قائاة.

 صة؟من يشارك يف عملية اإلدراج يف البور  -1

إبمكان كل شخص المعامل هالبورصة سواء ذايت أل معنوي راغ  يف االسمثاار أن يكم  يف عالية إدراج يف 
 البورصة فيصبح هالمايل مسامها يف الشركة.

 اإلدراج يف البورصة؟مىت يتعني االكتتاب يف عملية  -2

يمم االكمماب يف عالية إدراج يف البورصة طيلة فًتة االكمماب اليت سبمد من يوم االفمماح عاليات االكمماب إىل يوم 
أايم تدالل يف البورصة،غَت أهنا قد يمم إغالقها بصفة مبكرة  10إىل 3إغالقها، تسمغرق فًتة االكمماب عادة من 

 يطل  من اجلهة ادلصدرة.

 قبل االكتتاب يف عملية إدراج يف البورصة؟ ما الذي عليك معرفته -3
                                                             
1 ABdelhalim Maach;l'intraduction en Bourse(cas BVC) page18 
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قبل االكمماب يف عالية إدراج يف البورصة البد من اإلطالع عل  ادلذكرة اإلخبارية، فهي ربموي عل  معلومات 
 مهاة للاسامهُت لكي يكون لديهم فكرة عن الشركات ادلدرجة للكي يدياوا فرصة االسمثاار فيها.

 ممنالل العاوم:يف  توضع ادلذكرة اإلخبارية

 ."دبدر بورصة الدار البيضاء يف "فضاء البورصة 
   عل  موقع االنًتنيت اخلاص ببورصة الدار البيضاءBourse-Blanca http://www.casa . 
 .دبدر ادلدارنة اليت تود للوج البورصة 
 مثاار(.يف البنوك لشركات اليت تساىم يف العالية)ندابة االس 

 ادلطلب الثاين: شروط القبول ومواقيت التعامل داخل بورصة الدار البيضاء

مدبولة لإلدراج شركمك يف البورصة من خالل إصدار أسهم خاصة هبا عل  أحد  هاإلمكان أن تدوم إبدراج شركمك
 أسواق المدالل أل من خالل إصدار سندات مدرجة.

 يف سوق األسهم: -1

شركمك مدبولة يف أحد أسواق األسهم )السوق الرئيسي لسوق المطوير لسوق الناو( إذا كانت تسمويف  تصبح
 الشرلط األساسية المالية:

 1الشروط األساسية 1-1

 (: الشرلط األساسية لدبول اإلدراج يف البورصة.4جدلل رقم)                         

 سوق الناو سوق المطوير السوق الرئيسي 
 الشركات ذات منو سريع الشركات ادلموسطة احلجم  الشركات الكربى الشركاتحجم 

رؤلس األموال الذاتية 
 الدنيا )مليون درىم(

 مل يمم لضع أي حد أدىن مل يمم لضع أي حد أدىن مليون درىم 50

رقم ادلعامالت األدىن 
 )ملُت درىم(

 1 مليون درىم  50أكثر من  مل يمم لضع أي حد أدىن

                                                             
1 Abdelhalim maach lintroduction en bourse IBid p 18 

http://www.casa/
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السنوات ادلالية عدد 
 ادلصادق عليها

3 2 1 

 غَت إلزامية نعم إذا كان للشركة شركات اتبعة )غَت إلزامية( احلساهات ادلوطدة
  Bourse      -Blanca http://www.casaادلصدر:

 

 الشروط اإلضافية1-2

 الشرلط اإلضافية(:5اجلدلل رقم )                             

 سوق الناو سوق المطوير السوق الرئيسي 
عدد األسهم األدىن 

 اللالزم إصدارىا
 سهم30,000 سهم100,000 سهم250,000

 ماليُت درىم10 مليون درىم 25 مليون درىم75 *ادلبلغ األدىن لإلصدار
 سنوات 3 سنة لاحدة1 غَت إلزامية اتفاقية المنشيط

األدىن الالزم إصداره ىو رلاوع ما تريد مجعو عل  سوق البورصة، لىو ديثل عدد األلراق ادلالية  (:ادلبلغ*)
 ادلطرلحة عل  العاوم مضرلب يف سعر اإلدراج ادلعماد.

درىم/للسهم الواحد. فسيكون إذن ادلبلغ  200سهم عل  العاوم بسعر  100,000مثال:ازبذت شركة قرار طرح 
 درىم،لسيمم بذلك تسعَت ىذه الدياة ادلندولة يف السوق. ×100000=20,000,000200الالزم إصداره

 1:السندات يف سوق -2

 :ذلذه السوق،تماثل الشرلط يف هالنسبة

 اجلهة ادلصدرة 

 2 عدد السنوات ادلالية ادلصادق عليها
 نعم)إذا كانت للشركة فرلع( احلساهات ادلوطدة

 
                                                             
1 Abdelhalim maachLintroduction en bourse IBid p 19 
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 :إصدار السندات

إصداره دباليُت ادلبلغ األدىن الالزم 
 الدرىم

  مليون درىم20

  سنمان مدة االسمحداق الدنيا
 (مدة االسمحداق الدنيا ىي ادلدة الدنيا لإلقًتاض السندي.*)

                    

 

 مواقيت المعامل داخل بورصة الدار البيضاء.(:6اجلدلل رقم )  

  1اجملاوعة  3اجملاوعة 8ل6اجملاوعات  11اجملاوعة 13اجملاوعة
 قبل االفمماح  د00ل9 د00ل9 د00ل9 د00ل9 د00ل9

 االفمماح االلل د30ل9 د00ل11 د30ل14 د30ل14 د15ل15
 االفمماح الثاين - د00ل13 - - -
 االفممح الثالث - د00ل15 - - -
 قبل اإلغالق د20ل15 - - - -
 اإلغالق د30ل15 - - - -
المدالل عند  د40ل15 - - - -

 آخر سعر
 هناية احلصة د40ل15 د30ل15 د30ل15 د30ل15 د30ل15

                          

 

 

 

 توقيت رمضان                                           
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  1اجملاوعة  3اجملاوعة 8ل6اجملاوعات  11اجملاوعة 13اجملاوعة
 قبل االفمماح  د15ل9 د15ل9 د15ل9 د15ل9 د15ل9

 االفمماح االلل د00ل10 د30ل10 د45ل12 د30ل12 د15ل13
 االفمماح الثاين - د45ل11 - - -
 االفممح الثالث - د00ل13 - - -
 قبل اإلغالق د20ل13 - - - -
 اإلغالق د30ل13 - - - -
 د30ل13 - - - -

 د40ل13
المدالل عند 

 آخر سعر
 هناية السعر د40ل13 د30ل13 د30ل13 د30ل13 د30ل13

                           

 بيان اجملموعات                                        

 أسهم خاضعة لنىام المسعَت ادلسمار 01
 أسهم خاضعة لنىام المسعَت الثابت ادلمعدد  03
 سندات الدين ادلسعرة هالنسبة ادلئوية 06
 سندات الدين ادلسعرة هالدرىم 08
 خاضعة لنىام المسعَت:01الثابت أسطر اثنوية اتبعة ألسهم اجملاوعة 11
 خاضعة لنىام المسعَت 03الثابت أسطر اثنوية اتبعة ألسهم اجملاوعة: 13

  http:// le matin.ma/bourse-de-casa Blanca.comادلصدر:

14-05-2013                                          
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 1الثالث:كيفية االكتتاب يف عملية إدراج يف البورصة ادلطلب

 أوال: مراحل االكتتاب يف عملية إدراج يف البورصة

 ازبذت قرار إدراج شركمك يف البورصة؟ ألجل ذلك عليك ادلرلر هادلراحل المالية:

 ادلرحلة األوىل:تكوين ملف العملية

 لللديام بذلك عليك مراعاة مايلي: تملخص ادلرحلة األلىل يف إعداد ملف اإلدراج يف البورصة

 اللجوء إىل خدمات الوسيط ادلايل:

سيددم لك الوسيط ادلايل أل ادلنسق العام للعالية )بنك أعاال( العون لادلساعدة لاإلرشادات الالزمة قبل لخالل 
 العالية لذلك من خالل:

 .تدييم لضعية شركمك 
  ذات الصلة.إجراء المعديالت الدانونية لاحملاسبية لالضريبة 
 لضع اجلدلل الزمٍت للعالية 
 .ربديد سعر السهم ادلعرلض ضان العالية 
 .اخميار اتريخ ألل عالية تسعَت 
 .إعداد ادلذكرة اإلخبارية اخلاصة هالعالية 

 مدققوا احلساابت:

 :بو احلساهات هادلهام الماليةل يدوم مند

  السابدة لعالية اإلدراج يف البورصة.عل  حساهات الشركة اخلاصة هالسنوات ادلالية ادلصادقة 
  النصح لاإلرشاد أثناء إجراء عاليات إعادة اذليكلة السابدة لعالية اإلدراج لتعديل الدانون األساسي

 للشركة.
 .ادلالزمة للعالية 
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 1ادلرحلة الثانية: ادلصادقة على ملف العملية

 الجمياز ىذه ادلرحلة يمعُت اللجوء إىل ىيئمُت:

 نقولة:رللس القيم ادل

ىو السلطة ادلراقبة لسوق البورصة ،لىو ألل من يسملم ملف إدراج شركمك يف البورصة، حيموي ىذا ادللف عل  
 رلاوعة من الواثئق من ضانها عل  اخلصوص، ادلذكرة اإلخبارية ادلمعلدة هالعالية.

رللس الديم هالمحدق من ادلعلومات اخلاصة هالعالية من خالل المأكد من مطابدمها للدواعد اجلاري هبا العال  يدوم
 يف هناية ىذه ادلرحلة، يعطي رللس الديم أتشَتتو بعد موافدة بورصة الدار البيضاء.

ندولة يضان صح ادلعلومات لذبدر اإلشارة إىل أن ىذه المأشَتة ال تعٍت أبي حال من األحوال أن رللس الديم ادل
ادلعرلضة أل الفرص اليت توفرىا العالية، لإمنا يضان سباسك لانسجام ادلعلومات اليت قدممها الشركة للعاوم عن 

 عالية اإلدراج يف البورصة.

 بورصة الدار البيضاء:

الديم ادلندولة من  ىذه الشركة ادلسَتة للسوق، لتمدخل ألل األمر قبل حصول عالية اإلدراج عل  أتشَتة رللس
 خالل:

 .ادلساعدة يف إجراء اخميار ألل عالية تسعَت 
 .إصدار إعالن ادلوافدة عل  العالية 
 .ربديد اجلدلل الزمٍت النهائي للعالية 

 ادلرحلة الثالثة: تنظيم عمليات االكتتاب

قبول ملف العالية يعُت مسمشار ادلايل ندابة الموظيف اليت سمموىل توظيف األلراق ادلالية اخلاصة بشركمك  بعد
 لدى العاوم لتمكون ندابة الموظيف من:
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 .قائد اجملاوعة 
 .شركات البورصة أل البنوك لمجايع االكمماب 

كمماب، لسبركز بورصة الدار البيضاء لخالل فًتة االكمماب، يدوم أعضاء ندابة الموظيف جبايع اسمثاارات اال 
 طلبات اليت تسملاها من أعضاء ندابة االسمثاار لتعد النمائج المدنية اليت سيمم نشرىا.

لتبُت ىذه النمائج بطريدة إمجالية لمفصلة حصيلة العالية لخاصة عدد ادلكممبُت لكل نوع من األلامر، لكل فئة 
 من ادلكممبُت، لكل جنسية للكل منطدة.

 دلرحلة الرابعة: تسعري األوراق ادلاليةا

 ىي مرحلة اإلدراج الفعلي لشركمك يف البورصة لتسا  كذلك ألل يوم تسعَت

صيغة تصغَت  لابمداء من ىذه اللحىة سيمم رمسيا تسعَت شركمك يف البورصة، لسوف تموفر عل  سلمصر لىو
 السم الشركة لعل  رمز ألحد تعرف بو كدياة مندولة.

 :سوق األسهم

 عمولة على القبول يف جدول التسعرية:

عند إدراج شركمك يف بورصة الدار البيضاء، يمعُت عليك )لكذلك عل  ادلكممبُت( أداء عاولة مدابل الدبول 
 .%0,10للمدالل تبلغ نسبمها 

 العمولة السنوية لبقاء األوراق ادلالية يف جدول التسعرية

 درىم5,000اجلهة ادلصدرة                                                  مليون درىم100أقل من 
 درىم10,000مليون درىم            اجلهة ادلصدرة                             200إىل 100من 

 درىم15,000مليون درىم                 اجلهة ادلصدرة                              200أعل  من
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 سوق السندات:

 العمولة على القبول يف جدول التسعرية

احمساب الرسوم يؤديها ادلكممبون لاجلهة ادلصدرة, لىي بدلن  %0,050يف سوق السندات تبلغ عاولة الدبول
 درىم دلن احمساب الرسوم. 10000زلددة يف سدف 

 العمولة السنوية لبقاء األوراق ادلالية يف جدول التسعرية

فور بدء تسعَت االقًتاض السندي، عل  الشركة ادلصدرة أداء عاولة مكوث عل  جدلل المسعَتة تمغَت حس  
 ادلبلغ ادلسمحق أداؤه.

ادلبلغ ادلمبدي ادلسمحق إىل غاية 
31/12/1 

السدف لكل جهة مصدرة دلن  (*) ادلبلغ دلن احمساب الرسوم
 احمساب الرسوم

 درىم50,000 درىم2,500 مليون درىم100أقل من 
 درىم50,000 درىم7,500 مليون درىم500إىل 100من

 درىم50,000 درىم15,000 مليون درىم500اعل  من 
 %10الضريبة عل  الدياة ادلضافة ادلطبدة عل  عاوالت الصفدات ادلنعددة يف البورصة الدار البيضاء أصبحت (*)

 .2006للسنة ادلالية05-35من قانون ادلالية رقم101لذلك دبدمض  الفصل  %7عوض 
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 1اثنيا: 

 BVCيف ادلدرجة (: آلخر الشركات 7اجلدلل رقم)                           

 الشركة الماريخ
 اقامات دار السعادة 18/12/2014
 طاقة ادلغرب  24/12/2013
 أفريك آندلسًتي 05/01/2012
 الشركة ادلغاربية للنددايت 27/12/2011
 أدلنيوم ادلغرب  جيط 09/12/2011
 سًتلك للصناعة  30/06/2011
 سهام للمأمُت 22/11/2010
 الندل 13/07/2010
 أليانس 17/07/2010
 البيل يف 02/07/2008

 

 اثلثا: إصدار أمر بورصة

عاليات شراء أل بيع ممعلدة  ىو تعلياة بواسطمها تساح لوسيطك ادلايل )بنكا كان أل شركة بورصة( إبجراء
 بدياة مندولة مدرجة يف البورصة .

بورصة بصفمها لسيط مكلف  قبل إصدار أي أمر بورصة جي  أن تكون فمحت حساب لدى البنك أل شركة 
 بمنفيذ األمر لتدبَت احلساب لاسميفاء الدسياات لإرسال اإلشعارات هانعداد الصفدات أي بمنفيذ أمر بورصة.

 ومات ادلتضمنة يف أمر بورصة؟ما هي ادلعل

 لكي يمم تنفيذ أمر بورصة، جي  أن يمضان ادلعلومات المالية:
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 .1االسم الكامل هالنسبة لألشخاص الذاتيُت/ اسم الشركة هالنسبة لألشخاص ادلعنويُت 
 .رقم احلساب الذي سيمم ربريكو 
 .الدياة ادلندولة ادلعنية هاألمر 
 .ذباه األمر بيع أل شراء 
 :عدد األلراق ادلالية اليت سيمم شراؤىا أل بيعها. الكاية 
 .سعر المنفيذ 
 .مدة سراين األمر 

 لديكن إصدار األمر كمابة )عرب الفاكس أل حامال لموقيع( أل هاذلاتف )يليو أتكيد كمايب(.

 أبي سعر يتم إصدار أمر البورصة؟

أنواع: سعر السوق، لالسعر احملدد لاألمر  3يعمرب السعر أحد أىم العناصر يف عالية إصدار البورصة، لىناك 
 هالسوق.

 األمر بسعر السوق:

ديكنك اخميار ىذه الصيغة إذا كنت مصرا عل  أن يمم تنفيذ لربديد األمر الذي أصدرتو أبحسن سعر لقت 
 لصولو إىل السوق، لىكذا،...

 ممواجد عل  السوق.أن تشًتي بو سيكون مسالاي ألحسن عرض للبيع،  هالنسبة للاشًتي: فالسعر تود 

 هالنسبة للبائع: فالسعر الذي تود البيع بو سيكون مسالاي لسعر أحسن عرض للشراء مموفر عل  السوق.

جزئيا، لىكذا سمصبح لك األللوية يف السوق فور لصول األمر الذي أصدرتو، للكن إذا مت تنفيذ ىذا األمر 
 مسال لسعر المنفيذ اجلزئي. فسيمم تلدائيا ربويل ادلمبدي منو إىل أمر بسعر اثبت،

 األمر بسعر زلدد:

 سبكنك ىذه الصيغة من المحكم يف السعر الذي تعرضو هبدف شراء أل بيع.
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 1هالنسبة للاشًتي: سيكون السعر احملدد األقص  سعر تدبل الشراء بو.

 هالنسبة للبائع: سيكون السعر احملدد أدىن سعر تدبل البيع بو.

 يمم تنفيذ األمر بسعر زلدد كليا أل جزئيا إال إذا مسح السوق بذلك. ال

 األمر ابلسوق:

 زبول ىذه الصيغة لألمر ادلصدر األللوية عل  هاقي أنواع األلامر، حيث أنو ال يمضان أي سعر.

 ...ليمم تنفيذ األمر هالسوق حس  شرلط السوق لذلك مهاا كان السعر لهالمايل أبسعار سلملفة،  لىكذا،

هالنسبة للاشًتي: سيمم تنفيذ األمر بعد مدابلمو مع أحسن عرلض البيع لذلك حىت اسمنفاذ الكاية الواردة يف 
 األمر.

هالنسبة للبائع:سيمم تنفيذ األمر بعد مدابلمو مع أحسن عرلض الشراء لذلك، حىت اسمنفاذ الكاية الواردة يف 
 األمر.

 ما هي مدة سراين أمر البورصة؟

 ضان أمر البورصة مدة سراين من بُت ما يلي:جي  أن يم

 يوم:                                                 

 ينمهي سراين األمر مع هناية حصة المدالل إذا مل يمم تنفيذه يف يوم إصداره.

 

 مدة زلددة:                                              

 يوما.30 لتًتالح مدة سراين األمر بُت يومُت
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 1حىت السح :                                             

 تنمهي مدة سراين البورصة مع هناية الشهر اجلاري.

 ما هي ادلراحل اليت يقطعها أمر البورصة؟

 دير أمر البورصة لزاما هادلراحل المالية:

 ،إذا كان الوسيط بنكا حيال األمر تلدائيا إىل شركة  إرسال أمر هالشراء أل البيع إىل الوسيط ادلايل
 البورصة.

  ربويل أمر البورصة إىل سوق البورصة بواسطة مفالض سوق البورصة، لعندما يمم تنفيذ أمر البورصة، يمم
 هانعداد الصفدة إىل الزبون/ العايل.إرسال إشعار 

 ،تديد األلراق ادلالية حلساب األلراق ادلالية للزبون لحيس  الندد من  إذا كان أمر البورصة أمرا هالشراء
 )أ=اتريخ انعداد الصفدة(3أ+حسابو ادلايل يف أجل 

  لإذا كان أمر البورصة أمرا هالبيع، تديد األلراق ادلالية عل  حساب األلراق ادلالية للزبون ليديد الندد
 .3ادلايل يف نفس اآلجال أي أ+ حلسابو 

 الرابع: مزااي اإلدراج يف البورصةادلطلب 

إذا كنت ترغ  هاالخنراط دينامية خللق الثرلات، إذا كانت شركمك تشهد منوا مطردا، لكانت رائدة يف قطاع 
 نشاطها أل تطاح إىل ذلك؟

 فاإلدراج يف البورصة يددم لك عدة مزااي:

 فإنه ميكنك بكل بساطة بتمويل مشاريعك أبدىن تكلفة:

ل، فسوق البورصة مصدر ال ينض  لوسائل الماويل فهو يموفر عل  موارد ىامة إىل رسامي اسةأنت حباجة م
 سبكنك من سبويل مشاريعك الكبَتة لذلك بكل بساطة لبدلن أي تعديد.
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إبدراج شركمك يف البورصة يصبح إبمكانك مجع الرساميل عل  سوق البورصة دلن أن تدوم بمددًن آية ضاانة،  
أل حس  فرص المطوير ادلماحة، فأنت ربصل عل   يف ذلك حس  حاجيات شركمككاا ديكنك أن تسمار 

مورد جديد تكايلي للماويل من البورصة، ينضاف إىل عرلض ادلؤسسات ادلخمصة ) كالبنوك لمؤسسات اإلجارة 
و تمحسن أن عالقمك ادلالية مع البنك الذي تمعامل مع ادلنمهية هالمالك، مؤسسات الرأمسال اجملازف(، لهبذا ذبد

يوما عن يوم ، من خالل اللجوء إىل سوق البورصة فأنت زبف  مصاريفك ادلالية، لتؤمن منو مداللمك لتدعم 
 اسمدالليمها ادلالية، لىكذا سمماكن شركمك حماا من االرتداء.

 يساعد على االستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة:

تسمفيد من إعفاءات ضريبية ىامة، فيمم منحك زبفيضا عل  ضريبة عندما تدرج مداللمك يف البورصة، فأنت 
الشركات خالل ثالث سنوات ادلممالية ابمداء من السنة ادلالية اليت تلي عالية اإلدراج، لربصل عل  زبفي  

عل   %20قات إبدراج الشركة يف البورصة من خالل إجراء عالية رفع الرأمسال بنسبة إذا %50ضرييب يبلغ 
هادلئة إذا قات إبدراج شركمك 25ييب مع المخلي عن حق االكمماب المفضيلي، كاا يصل المخفي  الضر األقل 

 عن طريق ربويل ملكية أسهاها.

 مينحك عالمة حسن احلكامة:

لىذا إمنا يدل عل  صلاح مداللمك  يعد اإلدراج يف البورصة عنوان ادلكانة ادلرموقة لحسن احلكامة لادلواطنة،
لالمزامك دبشرلع تطويرىا،إنو ضاان اجلودة ادلشهود لو ادلغرب لخارجو، لفضال عن ذلك تكمس  شركمك 

لعل  الصعيد الدليل،  مصداقية عالية لتعزز مكانمها ادلالية، كاا زبضع حساهاهتا للاصادقة ل النشر ل المحليل
مصداقية ال نزاع عليها لهالمايل يصبح من السهل أن تدوم هالمصدير أل افمماح  دينح المدالل يف البورصة مداللمك

 لكاالت يف اخلارج.

 رفع من صيت وشهرة الشركة:

 لإدارهتا. يسلط اإلدراج يف البورصة الضوء عل  شركمك لمنمجاهتا لعالممها لقدرهتا اإلنماجية
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سبة تكلفة مغرية جدا، فيمبادل رلاوع الفاعلُت يف لبذلك يصبح اإلدراج يف البورصة لسيلة شلمازة لإلعالم بن
السوق)زلللون ماليون لصحافيون لمدراء صناديق الماويل...( ادلعلومات اخلاصة بشركمك شلا جيعلك تسمفيد من 

 محلة إعالنية لاسعة بدلن أي تكلفة.

 يضمن لشركتك جناحا مستدميا:

ال يؤثر عل  اسمدالليمك إن دخول أقلية من ادلسمثارين يف رأمسال شركمك من خالل المدالل يف أسواق األسهم 
 لسلطمك يف ازباذ الدرار.

لإذا كنت ترغ  يف فمح رأمسالك ديكنك مجع أموال مهاة لبشرلط مغرية  من خالل اللجوء إىل االقًتاضات 
يف البورصة للادالالت العائلية ضاان االسمارارية ألنو جيعلها تمفادى سندية ادلمداللة، لأخَتا يضان اإلدراج ال

 االنشطار أل احلل إثر رحيل أل لفاة أي من ادلسامهُت الذين ديملكون أغلبية األسهم.

لهالفعل، فمداسم أسهم ممداللة أسهل بكثَت من تداسم أصول صناعية، فسعر السهم معرلف لال جدال فيو للو 
دلا المنازل عن ملكية جزء من ين، شلا جعل أصول ادلسامهُت المارخييُت سائلة يف حالة أراحجية أمام اآلخر 

 .أمسالالر 
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 خالصة الفصل                                                

حيث سبثل ركنا أساسيا من أركان النىام الماويلي يف النىم االقمصادية  إن البورصة ذلا أمهية هالغة يف االقمصاد، -
الرأمسالية، كاا يدوم نشاط البورصة عل  تدالل سلملف األلراق ادلالية دبخملف أنواعها حيث يبٍت ادلسمثارلن عل  

هنا تغيَت أسعار السهم أساسها قراراهتم االسمثاارية لذلك اعماادا عل  )ادلعلومات ( اليت ترد إليهم لاليت من شأ
لىذا ما لصلت إليو بورصة الدار البيضاء للديم صعودا أل نزلال، لسبكن ادلسمثار من االسمفادة من مزااي اإلدراج 

 ادلندولة.

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

                                                                                      

                                                    

                                                    :  الفصل الثاني
                                                        

الظرف االقتصادي و دور بورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة في دعم النمو االقتصادي 

 للمغرب                                               
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 د:مهيتـ

كغَته من اقتصادايت الدوؿ شهد طفرة نوعية ذبمع تطور الوقائع االقتصادية و حظية سوؽ  االقتصاد ادلغريب -
كبَت ذلذا البلد دلاذلا من مزااي تعمل على دعم االقتصاد القوية و تزيد من شلالت النمو االقتصادي   اجتماحالبورصة 

 و خلق ظرؼ اقتصادي متوازف.

 و لدراسة ىذا الفصل ارأتينا إىل تقسيم الفصل إىل: -

 ادلبحث األوؿ: الظرؼ االقتصادي الراىن يف ادلغرب. -

 ادلغرب و حدود بورصة الدار  البيضاء يف دعمو. ادلبحث الثاين: النمو االقتصادي يف  -
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 ادلبحث األول: الظرف االقتصادي يف ادلغرب 

مرحلة جزر فرضت على ادلغرب تعزيز التوافق الوطٍت احلاضر حوؿ سياسة اقتصادية  يعرؼ االقتصاد ادلغريب -
لالقتصادية و اسًتجاع القدرة على التملك انتقالية انطالؽ من دراسة الظرؼ االقتصادي الراىن و خلق بنية 

 االدوات ادلالية و النقدية لتنافسية ادلستقبل.
  2014ادلطلب االول: الوضعية ادلاكرو اقتصادية لسنة 

 2015و توقعات تطورىا خالؿ سنة                  

 2015سنة  % 4,8و توقع ربسنو ب   % 2,6إىل  2014النمو االقتصادي سنة  تباطؤ، 

  1,4ٍب إىل  2014سنة  % 3,4إىل  2013سنة  % ,81انتعاش االنشطة غَت الفالحية، لتنتقل و تَتة ظلوىا من 
 .2015سنة  %
  ،0,8ٍب إىل  2014سنة  % 0,4ارتفاع طفيف دلعدؿ التضخم، ادلقاس ابلسعر الضمٍت للناتج الداخلي االصبايل % 

 ،2015سنة 
 ،6إىل  2013من الناتج الداخلي االصبايل سنة  7,6 %منتقال من  تقلص العجز اجلاري للمبادالت اخلارجية % 

 ،2015سنة  % 6,1لَتتفع إىل  2014سنة 
  عوض  2015و  2014الناتج الداخلي االصبايل سنيت  32 % 78,6استقرار معدؿ الدين العمومي يف حدود

إىل  2013لي  االصبايل سنة من الناتج الداخ % 63,5، وانتقاؿ معدؿ الدين للخزينة من 2013سنة  % 75,5
 .2015سنة  % 63,6، ٍب إىل 2014سنة  % 64,3

 
من  ، مراجعة آلفاؽ ادليزانية االقتصادية االستشرافية الصادرة خالؿ شهر ينيو2015تقدـ ادليزانية االقتصادية التوقعية لسنة 

و كذا دبرجعات التوقعات االقتصادية  2014. و يتعلق االمر بتقديرات جديدة لنمو االقتصاد الوطٍت لسنة 2014سنة 
 و أتثَتىا على التوازانت ادلاكرو اقتصادية الداخلية و اخلارجية و على سبويل االقتصاد. 2015لسنة 

و على نتائج احلساابت الوطنية و البحوث  2015لسنة و تعتمد ىذه التوقعات على ادلقتضيات ادلعتمدة يف القانوف 
الفصلية و الدراسات اليت قامت هبا ادلندوبية السامية للتخطيط و كذا على ادلعطيات النقدية و ادلالية الصادرة عن مصاحل 

 وزارة ادلالية و البنك ادلركزي.
، و على التطورات اجلديدة 2014/2015حي كما ترتكز ىذه االفاؽ على فرضية ربقيق نتائج جيدة خالؿ ادلوسم الفال

 2015.1للوضعية االقتصادية الوطنية و الدولية لسنة 

                                                             
يناير  20، الدار البيضاء، ادلغرب. 2015و توقعات تطورىا خالؿ سنة  2014تقرير ادلندوبية السامية للتخطيط حوؿ الوضعية ؟؟؟؟؟؟ اقتصادية لسنة  1

 . 1، ص 2015
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 . احمليط الدويل 1
، مع 2015تبُت االفاؽ االقتصادية الصادرة عن ادلؤسسات الدولية، ربسنا للوضعية االقتصادية العادلية سنة 

ك أساسا إىل انتعاش اقتصادايت الدوؿ ادلتقدمة، تباين وتَتتو بُت ادلناطق االقتصادية الكربى، و يعز ذل
خاصة اقتصادايت الوالايت ادلتحدة االمريكية و بريطانيا اليت ستسجل أعلى وتَتة ظلو مقارنة بتلك اليت 
ستعرفها اقتصادايت منطقة اليورو و الياابف. و خبصوص اقتصادايت الدوؿ الصاعدة، سيعرؼ االقتصاد 

ىا، بينما سيظل النمو متواضعا ابقتصادايت روسيا و الربازيل و ستسجل اقتصادايت الصيٍت ربسنا يف وتَتة ظلو 
 % 3,3اذلند و جنوب افريقيا و اندونيسيا وتَتة ظلو منتظمة. اصباال سينتقل معدؿ ظلو االقتصاد العادلي من 

   2015.1سنة  % 3,7إىل  2014سنة 
ستعرؼ التجارة العادلية انتعاشا بوتَتة أعلى من معدؿ ظلو الناتج الداخلي االصبايل االمسي،  و من جهتها،

. غَت أف ىذه الوتَتة تبقى دوف 2015سنة  % 4,5ٍب  2014سنة  % 3حيث ستسجل انتعاشا ب 
تلك اليت ادلستوايت ادلسجلة خالؿ فًتة ما قبل االزمة العادلية، عندما عرفت معدالت ظلو أعلى مرتُت من 

سجلها الناتج الداخلي االصبايل العادلي. و يعزى ىذا االطلفاض يف مرونة التجارة العادلية منذ تلك الفًتة، 
أساسا إىل ضعف التجارة البينية داخل االرباد االرويب، نتيجة تراجع الطلب الداخلي يف منطقة اليورو من 

 االقتصادي العادلي بعد االزمة من جهة أخرى. جهة و إىل اطلفاض مساعلة االرباد االرويب يف النشاط
و على مستوى االسواؽ العادلية للمواد االولية، سيؤدي االطلفاظ التدرغلي ألسعار النفط اخلاـ، اليت انتقلت 

ٍب إىل  2014دوالرا للربميل يف شهر دصبرب من سنة  62,3دوالرا للربميل يف سهر يونيو إىل  111,9من 
، 2015، إىل التحكم يف ارتفاع االسعار ادلرتقبة خالؿ سنة 2015ميل بداية سنة دوالرا للرب  50حوايل 

 كمتوسط سنوي.   2دوالرا للربميل  70حيث لن تتجاوز 
و طلب غَت مدعم،  األسواؽو يعزى ىذا االطلفاض إىل عدة عوامل منها تراجع الضغوطات التضخمية يف 

سياسية  ا نسبيا، مصحواب بتقلص الضغوطات اجليوخاصة يف الصُت و بعض الدوؿ الصاعدة، و عرض وفَت 

                                                                                                                                                                                              

 

 

.4556حسب االفاق االلتصادٌة لمنظمة التعاون و التنمٌة االلتصادٌة نونمبر  -
1  

. 4556المعهد الوطنً لإلحصاء و الدراسات االلتصادٌة، دجمبر  -
2  
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غَت الطاقية  األوليةاليت أثرت على الدوؿ ادلنتجة للنفط )العراؽ ليبيا و روسيا(.كما ستواصل أسعار ادلواد 
 .سلسلة تراجعاهتا، خاصة أسعار ادلنتجات الفالحية و ادلعدنية

، حيث سيؤدي اطلفاض أسعار 2015ستبقى الضغوطات التضخمية ضعيفة خالؿ سنة  ويف ىذا السياؽ،
 % 1,6عوض  % 1,5النفط و ادلواد الغذائية إىل تراجع التضخم على ادلستوى العادلي الذي لن يتجاوز 

. و ابدلثل ستمكن معدالت ظلو االجور و الطاقات االنتاجية ادلتوفرة إىل التحكم يف الضغوطات 2014سنة 
 على التكاليف.

و خبصوص أسواؽ سعر الصرؼ، و يف سياؽ ادلرونة اليت سبيز السوؽ النقدي، ستواصل قيمة اليورو تراجعها 
 .2014سنة  1,33عوض  2015سنة  1,23مقارنة ابلدوالر، ليستقر يف ادلتوسط يف حدود 

 2014. تطور االقتصاد الوطين خالل سنة 2
  . النمو االقتصادي1.2 

، تباطؤ يف االنتاج التسويقي، نتيجة اطلفاض أنشطة الفالحة و 2014د الوطٍت خالؿ سنة عرؼ االقتصا
 ضعف أداء البناء و السياحة.

و ذبدر االشارة أف ىذا التباطؤ عرؼ تفاقما خالؿ الفصل االوؿ، قبل أف يتحسن تدرغليا خالؿ الفصلُت 
. و يعزى ىذا التحوؿ أساسا إىل ربسن أنشطة القطاع الثالثي و بعض فروع أنشطة القطاع الثالث و الرابع

 الثانوي، خاصة ادلعادف و الصناعة.
، تسجيل مستوايت دوف النتائج احملققة خالؿ سنة 2014ابدلقابل، عرؼ القطاع األويل، طيلة سنة 

 نقطة يف النمو االقتصادي. 0,2، ليفقد حوايل 2013
 ، لتسجل اطلفاضا2014ت أنشطة القطاع الفالحي بظرفية غَت ادلالئمة سنة و قد اتسم

. و يعزى ىذا الًتاجع أساسا إىل اطلفاض زلاصيل 2013سنة  % 19عوض زايدة ب  % 1,8ب 
على التوايل، نتيجة تقلص ادلساحات ادلزروعة و ادلردودية  % 10,4و  % 29,5احلبوب و القطاين ب 

ؼ ذلك حافظت الزراعات ادلوجهة ضلو التصدير و ضلو الصناعات التحويلية على وتَتة ابدلناطق البورية. خبال
 2ظلو مرتفعة، حيث صاحب ىذا الًتاجع يف حجم االنتاج الفالحي، اطلفاضا يف أسعار ادلواد الفالحية ب 

 خاصة زراعة الفواكو و اخلضروات.  %



 االقتصادي ودور البورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة في دعم النمو االقتصاديالفصل الثاني     الظرف 

 

 
75 

كميات ادلصطادة من الرخوايت و الطحالب. و و بدورىا أتثرت أنشطة الصيد البحري الساحلي ابطلفاض ال
عوض زايدة ب  % 1,8اطلفاضا ابحلجم يقدر ب  2014اصباال سجلت القيمة ادلضافة للقطاع االوىل سنة 

 .2013سنة  % 18,7
و خبصوص القطاع الثانوي، عززت أنشطة قطاع ادلعادف و قطاع الصناعات من وتَتة ظلوىا خالؿ النصف 

 1بعد معدالت ظلو معتدلة خالؿ النصف االوؿ من نفس السنة. 2014الثاين من سنة 
 3,0  عوض 2014سنة  % 3الشيء الذي ساىم يف ربسن القيمة ادلضافة ألنشطة القطاع الثانوي ب 

 .2013فقط سنة  %
 2014خالؿ النصف الثاين من سنة  % 17على مستوى قطاع ادلعادف سحلت القيمة ادلضافة زايدة ب 

نقط. و  0,6خالؿ الفصل االوؿ من نفس السنة، لتبلغ مساعلتها يف النمو االصبايل حوايل  % 6,4عوض 
قد مكنت النتائج اليت سجلتها مبيعات الفوسفات ادلوجهة ضلو الصناعة التحويلية احمللية، يف ظل ظرفية 

اتيجية التنافسية ادلعتمدة اتسمت ابنتعاش و أرادت دوؿ أمريكا االتينية و افريقيا و بتأثَتات االغلابية لإلسًت 
 13,5من أجل تقليص تكاليف النقل و ربسُت حصص االسواؽ، من رفع انتاج ادلعادف غَت احلديدية ب 

عوض اطلفاض ب  2014سنة  %  11,5، الشيء ساىم يف ارتفاع القيمة ادلضافة ألنشطة ادلعادف ب  %
 .2013سنة  % 2,9

  %  1,8قطاع دوف احتساب أنشطة تكرير النفط ارتفاعا بػ و خبصوص الصناعة، سجلت القيمة ادلضافة لل
.و يعزى ربسن القطاع الصناعي أساسا إىل 2013سنة  %  0,8عوض زايدة متواضعة بػ  2014سنة 

اخلضروات و  النتائج االغلابية ألنشطة الصناعات الغذائية، مستفيدة من ارتفاع انتاج ادلواد الذىنية و تصبَت
ة الصناعة ادليكانيكية، بفضل ربسن انتاج السيارات و الصناعات االلكًتونية. ابالضافة الفواكو و كذا أنشط

إىل ذلك ، حققت القيمة ادلضافة النشطة الصناعات الكيميائية و شبو الكيميائية زايدة مهمة، عقب النتائج 
المسدة. ابدلقابل ، مستفيدة من تنامي صادرات ا2014ادلتواضعة اليت شهدهتا خالؿ النصف االوؿ من سنة 

 على التوايل. % 5و  % 1عرفت الصناعات ادلرتبطة ابلبناء و تكرير النفط اطلفاضات قدرت بػ 
، نتيجة 2009على مستوى قطاع البناء و االشغاؿ العمومية سيتواصل ادلنح التنازيل الذي عرفو سنة 

 2,1و  2013سنة  % 1,4عوض  % 0,4الدينامية ادلتواضعة لسوؽ العقار، حيث لن تتجاوز وتَتة ظلوه 
خالؿ النصف االوؿ من  % 12. و يعزى ىذا التباطئ إىل تقلص انتاج ادلساكن اجلديدة بػ 2012سنة  %

                                                             
1

 5  تمرٌر المندوبٌة السامٌة للتخطٌط، مرجع سبك ذكره، ص
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. ابإلضافة إىل ذلك أتثرت أنشطة قطاع البناء و % 17و تراجع انتاج ادلساكن االجتماعية بػ  2014سنة 
نوحة للمنعشُت العقاريُت، اليت سجلت هناية شهر نونرب األشغاؿ العمومية بتشديد الشروط حوؿ القروض ادلم

 1.% 5,7اطلفاضا بػ  2014من سنة 
و بدورىا استفاد القطاع الثالثي من تعزيز أنشطة قطاع االتصاالت و النقل و اخلدمات االجتماعية. و تعرب 

ها خالؿ السنوات اخلدمات ابلصحة و التعليم احملرؾ الرئيسي لدينامية ىذا القطاع، حيث بلغت مساعلت
يف النمو االقتصادي االصبايل. و ستعزز ىذه االنشطة من وتَتة ظلوىا لتسجل ارتفاعا  % 24اخلمس ادلاضية 

 .2013مقارنة بسنة  % 5بػ 
  عوض % 6و يف نفس الوقت حافظت أنشطة قطاع االتصاالت ديناميتها، لتسجل قيمتها ادلضافة زايدة بػ 

االنتعاش إىل االقالع الذي سيعرفو الطلب على منتجات التكنولوجيا  . و يعزى ىذا2013سنة  % 2,8
سواء من طرؼ ادلقاوالت أو االسر. و على مستوى قطاع النقل، سجلت أنشطتو خالؿ النصف الثاين من 

خالؿ النصف االوؿ من نفس  % 5ظلوا معتدال، نتيجة تراجع رواج النقل اجلوي عوض زايدة بػ  2014سنة 
 .2014السنة 

 2013سنة  % 4,6و ابدلقابل ستسجل انشطة القطاع السياحي تباطؤ يف ظلو قيمتها ادلضافة، لتنتقل من 
سنة  % 3,7. و ىكذا ستعرؼ القيمة ادلضافة ألنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا بػ 2014سنة  % 2,6إىل 

ج اجليدة يف الزايدة يف نقطة. و ساعلت ىذه النتائ 1,7لتبلغ مساعلتها يف النمو االقتصادي حوايل  2014
على  % 1,4و  % 2,3بوتَتة  2014مناصب الشغل، خاصة خالؿ الفصلُت االوؿ و الثاين من سنة 

 التوايل.
عوض ارتفاع بػ  2014سنة  % 2,5و اصباال، ستسجل القيمة ادلضافة جملموع الفروع و االنشطة زايدة بػ 

الضرائب و الرسـو الصافية من االعاانت،  . و ىكذا أخذ بعُت االعتبار الرتفاع2013سنة  % 4,3
 .2013سنة  % 4,4عوض  2014سنة  % 2,6سيسجل الناتج الداخلي االصبايل، زايدة بػ 
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 الطلب رتطو  2.2
رغم التباطؤ ادلستمر الستهالؾ االسر. و  ، دعمو للنمو االقتصادي،2014سيواصل الطلب الداخلي خالؿ سنة 

 سيسجل صايف الطلب اخلارجي مساعلة سالبة يف النمو، رغم التحسن ادللحوظ للصادرات.
 عوض 2014سنة  % 3و سيعرؼ حجم استهالؾ االسر متأثرا بًتاجع مداخيل االسر ابلعامل القروي، زايدة بػ 

نقطة سنة  2,2حيث ستنخفض مساعلتو يف النمو الناتج الداخلي االصبايل من  ،2013ادلسجلة سنة  % 3,7
. و من جهتو سيسجل استهالؾ االدارات العمومية، تراجعا يف وتَتة ظلوه 2014نقطة سنة  1,8إىل  2013

، حيث ستستقر مساعلتو يف النمو يف 2013سنة  3,7 % سنة   عوض  2014سسنة  % 2,9لَتتفع بػ 
 طة.نق 0,6حدود 

سنة  % 3,7عوض  % 3و اصباال سيعرؼ االستهالؾ النهائي الوطٍت، تراجعا يف وتَتة ظلوه، حيث سَتتفع بػ 
 .2013نقطة سنة  2,9نقطة عوض  2,4لتصل مساعلتو يف النمو إىل  2013

مستفيدا من تعزيز  % 1,2زايدة طفيفة بػ  2014ابإلضافة إىل ذلك سيسجل االستثمار االصبايل سنة 
ثمارات اخلارجية ادلباشرة و من التحسن الطفيف لالستثمار العمومي االصبايل. و ىكذا ستصل مساعلة االست

 .2013نقطة سنة  % 0,1نقطة عوض مساعلة سالبة بػ  0,4االستثمار االصبايل يف النمو إىل 
نقطة. و  2,8، لتستقر مساعلتو يف النمو يف حدود % 2,4و اصباال سيعرؼ الطلب الداخلي ارتفاعا بػ 

 .2014سنة  % 0,4سيسجل التضخم ادلقاس ابلسعر الضمٍت للناتج الداخلي االصبايل، ارتفاعا ضعيفا بػ 
، عوض مساعلة 2014نقطة سنة  0,1و سيسجل صايف الطلب اخلارجي مساعلة سالبة يف النمو قدرت بػ 

 4,7ت من السلع و اخلدمات بػ . و تعزى ىذه النتيجة إىل زايدة حجم الواردا2013نقطة سنة  1,6موجبة بػ 
 .% 6,1و ذلك رغم ربسن الصادرات من السلع و اخلدمات بػ  %

، نتيجة ارتفاع 2014سنة  % 5,3و ابألسعار اجلارية، ستسجل الصادرات من السلع و اخلدمات زايدة بػ 
ة النسيج و و صناع % 8,3و الصناعات الغذائية بػ  % 26,12الصادرات من منتجات صناعات السيارات بػ 

نتيجة الًتاجع ادللحوظ  % 0,1. و من جهتها ستعرؼ الواردات زايدة طفيفة بوتَتة قدرت بػ % 3,8اجللد بػ 
و الزايدة ادلتواضعة ألنصاؼ   % 4,1و سلع التجهيز بػ  % 10,1لقيمة الواردات من ادلنتجات الطاقية بػ 

من الناتج الداخلي  % 12,2رد ليصل إىل حواىل . و ابلتايل سيتقلص عجز ميزاف ادلوا% 06,6ادلنتجات بػ 
 2013.1سنة  % 14,3عوض  2014االصبايل سنة 
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 . متويل االقتصاد2.3
مقارنة بنمو الناتج الداخلي االصبايل  % 3,4بناء على زايدة االستهالؾ النهائي الوطٍت ابألسعار اجلارية بوتَتة 

من الناتج الداخلي االصبايل  % 20,9سيواصل االدخار الداخلي منحاه التنازيل لينتقل من  % 3االمسي دبعدؿ 
 .2014سنة  % 20,7إىل  2013سنة 

و من جهتو سيستفيد االدخار الوطٍت من ارتفاع صايف ادلداخيل الواردة من ابقي العامل، خاصة ربويالت ادلغاربة 
واردة من دوؿ رللس التعاوف اخلليجي. و يف ىذا االطار سينتقل معدؿ ادلقيمُت ابخلارج و التحويالت العمومية ال

 .2014سنة  % 25,8إىل   2013من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 26,6االدخار الوطٍت من  
من الناتج الداخلي االصبايل  % 31,8و أخذا بعُت االعتبار دلستوى االستثمار االصبايل الذي سيصل معدلو إىل 

، ستتقلص احلاجيات التمويلية لالقتصاد الوطٍت، لتستقر يف حدود 2013سنة  % 34,2عوض  2014سنة 
 .2013سنة  % 7,6عوض  2014من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 6

مليار درىم،  45 ، بًتاجع طفيف لعجز ادليزانية الذي سيصل إىل2014و ستتميز ادلالية العمومية خالؿ سنة 
من الناتج الداخلي االصبايل )ابحتساب ادلداخيل االستثنائية كالتحويالت الواردة  % 5ليبلغ حوايل  2014سنة 

مليار درىم، أي ما  48من دوؿ رللس التعاوف اخلليجي و مداخيل اخلوصصة و مداخيل ادلساعلات(. عوض 
. و سيفرز الرصيد االويل )رصيد ادليزانية دوف احتساب 2013من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 5,5يعادؿ  

عوض  2014من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 2,3نفقات الفوائد على الدين العمومي( عجزا يف حدود  
 .2012سنة  % 4,5و  2013سنة  % 2,9

مليار درىم سنة  41,6و يعزى تراجع عجز ادليزانية أساسا إىل تقليص نفقات دعم صندوؽ ادلقاصة، لتنتقل من 
و إىل ربسن ادلداخيل اجلبائية و غَت اجلبائية. و ستعزز ىذه  2014مليار درىم سنة  33إىل حوايل  2013

مليار درىم و دبداخيل اخلوصصة  11االخَتة ابلتحويالت الواردة من دوؿ رللس التعاوف اخلليجي اليت قدرت بػ 
 15مليار درىم. و ىكذا سيصل رلموع ادلداخيل االستثنائية  2,3ػ مليار درىم و دبداخيل ادلساعلات ب 2حبوايل 

 1من الناتج الداخلي االصبايل. % 1,7مليار درىم ليمثل حوايل 
 

                                                             
  7 سبق ذكره، ص مرجعدوبٌة السامٌة للتخطٌط لمنا 1
 

 
 



 االقتصادي ودور البورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة في دعم النمو االقتصاديالفصل الثاني     الظرف 

 

 
79 

و يف ىذا االطار، ستتحسن الشروط التمويلية للخزينة الداخلية و اخلارجية. و يعزى ذلك جزئيا إىل فوائض 
ية إىل تقليص اللجوء إىل اكتتاابت اخلزينة يف سوؽ ادلزادات.و احلساب اجلاري للخزينة. و ستؤدي ىذه الوضع

، أي ابرتفاع بػ 2013مليار درىم سنة  413مليار درىم عوض  430سَتتفع حجم سندات اخلزينة إىل حوايل 
 .2013مليار درىم سنة  56,2مليار درىم عوض زايدة بػ  17

 2014مليار درىم إىل غاية شهر نونرب من سنة  7,7ايل و سيفرز جلوء اخلزينة إىل الدين اخلارجي إىل تعبئة حو 
 . 2013مليار درىم سنة  15مقابل 

، ليصل معدلو إىل  2014مليار درىم سنة  138,8و إصباال، سينتقل حجم الدين اخلارجي للخزينة إىل حوايل 
من الناتج  % 14,9، أي  2014مليار درىم سنة  129,2من الناتج الداخلي االصبايل عوض  % 15,4

مليار درىم، ليمثل  439,1. و من جهتو سيبلغ حجم الدين الداخلي حوايل 2013الداخلي االصبايل سنة 
من الناتج   % 48,6مليار درىم أي   424,4عوض  2014من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 48,8

من الناتج  % 64,2ل معدلو إىل . و ىكذا سَتتفع الدين االصبايل للخزينة، ليص2013الداخلي االصبايل سنة 
 .2013سنة  % 63,5عوض  2014الداخلي االصبايل سنة 

و يف ظل ربسن وضعية اخلزينة، ستعرؼ القروض الصافية دلؤسسات االيداع على االدارة ادلركزية منحا تنازليا 
 2014سنة  % 2، حيث ستسجل اطلفاضا بػ 2013مقارنة ابدلستوى ادلسجل هناية شهر دجنرب من سنة 

 .2013سنة  % 19عوض زايدة بػ 
و خبصوص التمويل البنكي لالقتصاد، ستواصل القروض البنكية لسلسلة تراجعاهتا اليت عرفتها خالؿ السنوات 

عوض  2014مليار درىم سنة  44,7ادلاضية، و ذلك رغم تقلص حاجيات البنوؾ من السيولة اليت بلغت 
 3,9عوض  % 3,5 القروض البنكية زايدة طفيفة حبوايل . و ىكذا ستسجل2013مليار درىم سنة  68,4

 .2008-2000كمتوسط سنوي للفًتة   % 15و  2013سنة  %
مليار درىم سنة  180,7و من جهتها، ستسجل ادلوجودات اخلارجية الصافية ارتفاعا مهما، لتصل إىل حوايل 

ايـ من الواردات من السلع أ 3أشهر و  5، لتتمكن من تغطية 2013مليار درىم سنة  150,3عوض  2014
 % 3,1عوض  % 5,2معدؿ ظلو قدر بػ  2014و اخلدمات. و يف ىذا السياؽ، ستسجل الكتلة النقدية سنة 

 2013.1سنة 
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   2015االقتصاد الوطين خالل سنة  آفاق .2

 النمو االقتصادي . 3.2
كما أشارة لذلك على ادلقتضيات ادلعتمدة يف القانوف ادلايل لسنة   ،2015تعتمد اآلفاؽ االقتصادية لسنة 

 ، خاصة فيما يتعلق بنفقات االستثمار و نفقات التسيَت و نفقات دعم أسعار االستهالؾ.2015
وبناء على مستوى التسقطات ادلطرية إىل غاية شهر دجنرب من السنة ادلاضية، ترتكز التوقعات االقتصادية لسنة 

 على فرضية ربقيق موسم فالحي جيد و على تعزيز الزراعات االخرى و أنشطة تربية ادلاشية. ،2015
 % 4,1عوض  2015سنة  % 4,5كما تعتمد ىذه اآلفاؽ على ربسن الطلب العادلي ادلوجو ضلو ادلغرب بػ 

. و % 1,2أي بػ  ،2014. و سًتتفع ربويالت ادلغاربة ادلقيمُت ابخلارج بنفس الوتَتة ادلسجلة سنة 2014سنة 
. يف 2014سنة  % 0,2عوض زايدة طفيفة بػ  2015سنة  % 1ستعرؼ ادلداخيل السياحية ارتفاعا حبوايل 

 . %10حُت، ستعزز االستثمارات االجنبية ادلباشرة من وتَتة ظلوىا لتصل إىل 
 1,7اطلفاض بػ  عوض % 9,3زايدة بػ  2015و يف ىذا السياؽ، ستعرؼ القيمة ادلضافة للقطاع األويل سنة 

 % 3,4عوض  % 4,1ارتفاعا بوتَتة  2014. و ستسجل االنشطة غَت الفالحية، سنة 2014سنة  %
و ربسن  % 3,5. و تعزى ىذه النتيجة إىل أنشطة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتَتة 2014ادلقدرة سنة 

و زايدة اخلدمات  % 3,3رات العمومية بػ ، نتيجة ارتفاع القيمة ادلضافة لإلدا% 4,5أنشطة القطاع الثالثي بػ 
 .% 4,7التسويقية بػ 

و على أساس ىذه الفرضيات و ابلنظر إىل التعديالت اليت أجريت على نتائج ادليزانية االقتصادية االستشرافية 
يل ، خاصة فيما يتعلق آبفاؽ ادلوسم الفالحي و شروط تنفيذ القانوف ادلا2014الصادرة خالؿ شهر ينيو من سنة 

سنة  % 2,6عوض  2015سنة  % 4,8و تطور احمليط الدويل، سيعرؼ الناتج الداخلي االصبايل زايدة بػ 
ألف منصب شغل. و يف ىذا  170، من توفَت 2015. و سيمكن ىذا النمو االقتصادي ادلتوقع لسنة 2014

 2014.1سنة  % 9,8عوض  % 9,6االطار سيبلغ معدؿ البطالة ادلستوى الوطٍت 
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 . تطور الطلب3.2   
، 2014سنة   % 2,4عوض  % 5,4سيسجل حجم الطلب الداخلي ربسنا يف وتَتة ظلوه لتصل إىل 

. و رغم الًتاجع 2014نقطة سنة  2,8نقطة يف ظلو الناتج الداخلي االصبايل عوض  6,1ليساىم حبوايل 
الضمٍت للناتج الداخلي االصبايل، يف  ادلرتقب للتضخم ادلستورد، سيستقر معدؿ التضخم، ادلقاس ابلسعر

 .2014سنة  % 0,4عوض  2015سنة  % 0,8حدود 
، حيث ستتحسن مساعلتو يف ظلو الناتج % 4,4و يف ىذا االطار سيسجل حجم استهالؾ االسر ارتفاعا بػ 

. و من جهتو سيعرؼ 2014نقطة سنة  1,8عوض  2015نقطة سنة  % 2,6الداخلي االصبايل 
، حيث ستستقر مساعلتو يف ظلو الناتج الداخلي االصبايل يف % 4,9رات العمومية ارتفاعا بػ استهالؾ االدا

، ليعزز مساعلتو يف ظلو % 4,5نقطة. و اصباال سيعرؼ االستهالؾ النهائي الوطٍت زايدة بػ  0,9حدود 
 نقطة. 3,6الناتج الداخلي االصبايل يف حدود 

، حيث ستستقر مساعلتو يف % 1,9ادلاؿ الثابت ارتفاعا بػ و من جهتو سيعرؼ التكوين االصبايل لرأس 
. يف حُت سيعزز التغَت يف ادلخزوف من مساعلتو 2014نقطة سنة  0,2نقطة عوض  0,6النمو يف حدود 

 .2014نقطة سنة  0,2نقطة عوض  1,9ادلوجبة يف ظلو الناتج الداخلي االصبايل، لتستقر يف حدود 
، مستفيدة من 2015سنة  % 6,7ابإلضافة إىل ذلك ستسجل الصادرات من السلع و اخلدمات زايدة بػ 

 % 4,7عوض  % 7,7ربسن الطلب العادلي ادلوجو ضلو ادلغرب. و من جهتها ستعرؼ الواردات ارتفاعا بػ 
سنة نقطة  1,2. و ىكذا سيسجل الطلب اخلارجي مساعلة سالبة يف النمو، ستصل إىل 2014سنة 

2015. 
نتيجة  % 3,9يف حُت ستسجل الواردات بػ  % 4,8و ابألسعار اجلارية، ستعرؼ الصادرات ارتفاعا بػ 

، مصحوبة دبواصلة تراجع االسعار العادلية للمنتجات 2015االنتعاش ادلرتقب لالقتصاد الوطٍت خالؿ سنة 
من  % 11,8وارد تقلصو، ليصل إىل حوايل الطاقية و ادلواد االولية االخرى. و ابلتايل سيواصل عجز ميزاف ادل

 2015.1الناتج الداخلي االصبايل سنة 
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   متويل االقتصاد. 2.2
. و سيمكن 2015من الناتج الداخلي االصبايل سنة  % 25,7سيستقر معدؿ االدخار الوطٍت يف حدود 

من الناتج  % 31,9الذي سيمثل  ىذا ادلستوى من االدخار من تغطية جزء كبَت من االستثمار االصبايل،
من  % 6,2. و ابلتايل سيفرز حساب رأس ادلاؿ، عجزا يف التمويل حبوايل 2015الداخلي االصبايل سنة 

 .2013سنة  %7,6و  2014سنة  %6عوض  2015الناتج الداخلي االصبايل سنة 
من الناتج  % 4,5حدود وعلى مستوى ادلالية العمومية سيتواصل تقلص عجز ادليزانية الذي سيستقر يف 

. و تعزى ىذه النتيجة أساسا إىل تقليص 2014ادلقدرة سنة  %5عوض  2015الداخلي االصبايل سنة 
مليار درىم و االرتفاع ادلرتقب دلداخيل ادليزانية،  23نفقات دعم أسعار االستهالؾ اليت ستستقر يف حوايل 

. و ستتم تغطية ىذا العجز عرب اللجوء إىل االقًتاض اخلارج و الداخلي، حيث خاصة ادلداخيل اجلبائية
من الناتج الداخلي االصبايل. و يف ىذا االطار سيستقر معدؿ  % 63,6سيصل معدؿ اجلمايل للخزينة 

 .2015و  2014من الناتج الداخلي االصبايل سنيت  % 78,6الدين العمومي االصبايل يف حدود 
و االرتفاع ادلعتدؿ لألسعار، ستسجل الكتلة  2015العتبار لتوقعات النمو االقتصادي لسنة و أخذا بعُت ا

أايـ  6أشهر و  5. و ستمكن ادلوجودات اخلارجية الصافية من تغطية حوايل % 5,3النقدية زايدة حبوايل 
عوض  2015سنة  %4,2من الواردات. و ستواصل القروض البنكية ديناميتها ادلعتدلة لتسجل زايدة حبوايل 

 .2014سنة  %3,5
 ادلطلب الثاين: االقتصاد ادلغريب بلغة االرقام   -

1.2 : 
يعرؼ االقتصاد الوطٍت مرحلة جزر مرتبطة بتقلبات االنتاج الفالحي. ادلغرب مطالب بتعزيز التوافق "الوطٍت 

لالقتصاد واسًتجاع  1بنيوي" احلاضر حوؿ سياسة اقتصادية انتقالية من أجل إصالح ادلالية العمومية و ربويل 
 القدرة على سبلك االدوات ادلالية و النقدية لتنافسية ادلستقبل.

و كيفما كانت األرقاـ االصبالية فهي زبفي يف طياهتا تباين التوزيع و الفوارؽ اجملالية و واقع الفقر و التفقَت و 
ر بضع مئات من ادلغاربة و من يشاركهم التهميش الذي تعيشو فئات عريضة من اجملتمع يف الوقت الذي ستتأث

من اخلارج )رأس ماؿ أجنيب( جبل مقدرات البلد. كما غلب التنبيو إىل أنو يف غياب احلديث عمن ؽللك 
مصادر اقتصاد الريع و يف غياب التقدير شبو احلقيقي  األراضي الفالحية و ادلقدرات ادلنجمية، وابختصار كل

                                                             
  1.  33، الدار البيضاء، المغرب، ص 3132ينونيو  32، 3132ندوة محضية، الميزانية االقتصادية االستشرافية لسنة  -
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ؿ ادلكدسة خارج منظومة التمويل الوطنية أو ادلهربة للخارج فإف كل االرقاـ لالقتصاد غَت ادلهيكل و لألموا
 تظل تقريبية. 

معطى أخَتا لو أعليتو قبل اخلصوص يف اللغة القاصرة لألرقاـ ىي أف االسًتاتيجيات االقتصادية القاطعية و 
ن إعادة سبوقع الرأمساؿ العائلي االتفاقيات االقتصادية الدولية البينية أو ادلتعددة االطراؼ و ما يرافقها م

 Leسنة يف كتاب يف كتاب عبد احلميد ابراعلي" 18ادلسيطر و ادلتحالف أحياان يؤكد ما جاء منذ أزيد من 
Maghreb a la croisée des chemins” ،  أف من ينسج اقتصاد ادلغرب و ػلدد اسًتاتيجيتو و

اتفاقياتو ىو ادلخزف و من يدور يف فلكو. و ىذا يعٍت أنو ال رلاؿ للحديث عن الثروة يف غياب السؤاؿ عن 
توزيعها و الشفافية يف انتاجها و العدؿ يف تقاسم االعباء الناذبة عنها واحًتاـ احلقوؽ االقتصادية لألجياؿ 

 1القادمة.
 مع حتديد منحىن تغًنىا األساسيةادلؤشرات الكلية (        8: )اجلدول رقم

 
 التغَت و داللتو ادلؤشر
 
 
 
 

 البطالة

بزايدة نصف  % 9,6ىو يف حدود  2014ادلعدؿ الوطٍت بعد الفصل الثالث من 
 ألف شخص، 140. و قد بلغ اصبايل العاطلُت مليوف و 2013نقطة مقارنة بسنة 

سنة. ال بد من  44و  15أزيد من نصفهم حاملو الشهادات و أعمارىم ما بُت 
التذكَت أف احملل الوطٍت ال يظهر أف بطالة احلواضر يتم تصحيحها دبعدؿ البطالة يف 

ابعتبار أف كل من يشتغل يف الفالحة و لو  % 4اجملاؿ القروي و الذي ال يتعدى 
  ألايـ مقابل دراىم عديدة ىو غَت عاطل.

ألف شخص و الرقم مرشح  600إىل ليـو انضاؼ دلخزوف البطالة  2011منذ متم 
لالزدايد لكوف صايف ادلناصب احملدثة ال يغطي طلب العمل خالؿ نفس السنة و لعدـ  

 كفاية ادلناصب احملدثة يف إطار الوظيفة العمومية.
على  % 10,6إىل  % 9,4و ال غلب إغفاؿ معدؿ الشغل الناقص الذي انتقل، من 

و ىو ما يعٍت أف ىناؾ ىشاشة حىت  2014ادلستوى الوطٍت خالؿ الفصل الثالث من 
 يف بعض مناصب الشغل. 

  
 

و يشمل دين اخلزينة و الدين اخلارجي ادلضموف و قد بلغ رلموعو توقيعا خالؿ سنة 
عن وزارة االقتصاد مليار درىم. الرقم األوؿ  730مليار درىم و  709ما بُت  2014

                                                             
1
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 الدين    العمومي

أما الثاين و الذي  2014الصادر يف نونرب  2015و ادلالية يف مشروع ميزانية ادلواطن 
مليار كدين داخلي مضموف فهو وارد يف  ربيُت ادلديونية يف متم  20يدخل ضمنو 

 عن نفس الوزارة. 2014شتنرب 
منها  %77,3ىو نسبة الدين مقارنة ابلناتج الداخلي اخلاـ ابعتماد الرقم األوؿ 

مليار  266,8خارجي ) %29,1مليار درىم( و  442,5داخلي ) 48,2%
درىم(. النسبة العامة ادلذكورة حسب ادلندوبية السامية للتخطيط يف ادليزانية االستشرافية 

خالؿ سنة  %81,4و ىو رقم مرشح لالرتفاع ليصل إىل  2014خالؿ  79,7ىي 
2015. 

ألكيد ىو أف ارتفاع الدين العمومي أصبح ىيكليا و أنو و كيفما كاف تضارب األرقاـ فا
من الناتج  % 60ذباوز احلد ادلتعارؼ عليو دوليا للقوؿ بسالمة االقتصاد و الذي ىو 

 الداخلي اخلاـ.
ارتفع الدين العمومي مقارنة ابلناتج الداخلي اخلاـ على االقل بػ  2011و منذ متم 

 َت معدؿ النمو االقتصادي.و ىو االرتفاع الذي ال يوازيو تغ 10%
" اليت على Dette impliciteبطبيعة احلاؿ مل نتطرؽ يف ىذا اجملاؿ للدين الكامن "

صناديق التقاعد و اليت كثر احلديث عن أزمتها و سبل حلها خالؿ اآلونة االخَتة دوف 
      .    2001التوصل لتطبيق حلوؿ انجعة قد ًب ربديدىا يف مناسبة عدة ابتداء من سنة 

 
 

 معدؿ النمو

بفصل هتاطل االمطار و احلصوؿ على سلصصات  2013سنة  % 4,4بعد معدؿ ظلو 
لن يتجاوز معدؿ النمو  2014ثقافية الصيد البحري من االرباد االرويب فإف 

 .% 2,6االقتصادي فيها 
و ادلالحظ ىو أف مساعلات قطاعات الصناعة و البناء و االشغاؿ العمومية و 
االتصاالت و النقل ال زالت ضعيفة على الرغم من االسًتاتيجيات ادلتبعة و بعض النمو 
الذي تعرفو بعض القطاعات الواعدة كالسيارات و صناعة اطَتاف. و من ًب فإف ادلغرب 

   ارج مساعلة القطاع الفالحي.    مل يتمكن بعد من استدامة النمو خ
ادلوجودات 

 اخلارجية من العملة
أشهر من االستَتاد، و يبقى رقما مهما إذا ما  5مليار درىم أي ما يناىز  182تقريبا 

أشهر. لكن ال غلب اغفاؿ أف الواردات قد اطلفضت  4كاف الرقم   2013علم أف يف 
لشهر ادلربوح ليس إال حسابيا و ليس خالؿ النوات االخَتة و من ًب فا %2قيمتها ب 

  بفضل اسًتاتيجية ادلغرب ادلصدر أو السياحة اخلارجية أو ربويالت مغاربة ادلهجر.
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 التصنيف الدويل
BBB  مستقر عوض سليب سنة من قبل، و ىو ما يعٍت يف لغة وكاالت التنقيط ربسن

 القدرة على أداء الدين السيادي. 
 ىو معدؿ التزايد العاـ لألسعار مع التباين بُت ادلدف و اجلهات.   %1,9 التضخم

الكتلة النقدية 
M3 

أي النقود االئتمانية و الكتابية اليت يطرحها النظاـ البنكي دبا فيو بنك ادلغرب مقابل 
مليار درىم ستكوف الكتلة ادلذكورة قد  1060أبزيد  2014االقتصاد احلقيقي. خالؿ 

 أي أف النقود تتجاوز النتاج احلقيقي هبذا ادلقدارز  % 17لداخلي اخلاـ بػ ذباوزت الناتج ا
 

القروض البنكية 
 على االقتصاد

من الناتج  % 85,3مليار درىم أي  744ما يناىز  2013بلغ اصبايل القروض سنة 
و ىو ما يعٍت أف  2011مليار درىم متم  687الداخلي اخلاـ. و قد كاف حجم القروض 

 ادلغريب ككل تدرو عجلتو أساسا ابالقًتاض.االقتصاد 
 .2013سنة  3,1مقابل  2014سنة  % 4,3و قد تزايدت القروض بػ 

 
تدخالت بنك 
ادلغرب لتوفَت 

 السيولة

أايـ  7كلما عجز النظاـ البنكي عن توفَت السيولة تدخل بنك ادلغرب خاصة آبلية قروض 
 2011مليار متم  24حلل ادلشكل. و إف كاف اصبايل تدخالت البنك ادلركزي ال يتجاوز 

. و مفاد 2013مليار درىم يف ادلتوسط سنة  70,5مرات ليبلغ  3فقد تضاعف العدد 
دة سنة بعد أخرى، الشيء الذي أضطر معو بنك ادلغرب ذلك أف أزمة السيولة تزداد ح
و ىو األمر الذي يتم بو اابف  % 2,75ليصبح  % 0,25خلفض سعر الفائدة الرئيسي بػ 

 اندالع االزمة االقتصادية العادلية.
 

 رمسلة البورصة
مليار درىم سنة  516البورصة أي قيمة رأمساؿ الشركات اجملردة من  تراجعت رمسلت

. مقارنة ابلناتج الداخلي اخلاـ فقدت الرمسلة 2013مليار درىم سنة  451إىل  2011
نقطة و ىنا يطرح أكثر من سؤاؿ حوؿ امكانية تطوير التمويل االستثماري ادلباشر  12,6

وع للقطاع البنكي.كما يطرح أكثر من سؤاؿ للمقاوالت يف بورصة جل ادلدرج فيها ىي فر 
 حوؿ مدى النجاح الذي سيحقق القطب ادلايل ادلرتقب ابلدار البيضاء. 

 
 معدؿ التغطية

رغم تراجع  % 48,6مل يتجاوز  2013ففي متم  2011 % 49بعدما كاف ادلعدؿ يف 
اقية( و صرؼ اتف 46و العدد الكبَت من اتفاقيات التبادؿ احلر ) 1,8قيمة الواردات بػ 

االمواؿ يف اسًتاتيجية ادلغرب ادلصدر و االسًتاتيجيات القطاعية. أي ابلكاد يتمكن ادلغرب 
 من احلفاظ على نفس العجز.

 
 

حصاف طروادة خلفض عجز ادليزانية، سنة بعد سنة يتم نقص الدعم دوف اغلاد آلية بديلة 
و  2014مليار سنة  35لػ  و صوال 2011مليار سنة  48,8للمحتاجُت لو. فمن 
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تكوف احلكومة قد ألغت نصف الدعم تقريبا و إف كاف  2015مليار لسنة  22بغالؼ  ادلقاصة
دبقدور األغنياء إغلاد وسائل التعويض فاف زلدودي الدخل و ادلقتطع ذلم من ادلنبع ليس 

ما   إبمكاهنم ذلك و من ًب فاف قدرهتم الشرائية ىي اليت ستنقص يف ظل استقرار االجور إال
 يف ماي ادلاضي.   % 10كاف من وعد برفع حلد االدين لألجور بػ 

 
 االدخار الوطٍت

من الناتج الداخلي اخلاـ  25,7فقط  2014ليبلغ سنة  % 2,2بػ  2011تراجع منذ 
داخلية. و تراجع االدخار مؤشر على تنامي نفقات االستهالؾ لغالء  % 20منها 

و الفرضية االوىل أقرب للصواب يف ظل التضخم و االسعار أو لزايدة احلجم ادلستهلك 
 الزايدة يف احملروقات. 

 
ادلوارد ادلتوقعة دليزانية 

2015 

خاصة الضرائب غَت ادلباشرة و واجبات التسجيل،  % 2,5اجلباايت +  2014مقارنة بػ 
دوف احلديث عن  مليار درىم( 13مليار إىل  8,5)من  % 52,9اذلبات اخلليجية + 

ادلديونية اليت ستتفاقم و سبق ذكر أرقامها. يف ادلقابل ستواصل بعض ادلوارد تراجعها منها 
و حصيلة مداخيل االحتكار و ادلؤسسات العمومية انقص  % 5,8الرسـو اجلمركية انقص 

و ىنا يطرح أكثر من سؤاؿ حوؿ جدوى االستثمارات و الدعم الذي تتوصل  % 12,2
 ؤسسات يف الوقت الذي ال تدر على خزينة الدولة إال النزر القليل ادلتوافق حولو.بو ىذه ادل

 2014ؽلكن القوؿ أف ىذا رلاؿ ريعي يف غياب التقييم الدقيق لإلجراءات وجودىا سنة  النفقات اجلبائية
 لألسر. %  28منها للمقاوالت و فقط  % 60مليار درىم  34,6رلموع النفقات ىو 

 
 

 العمومي االستثمار

مليار  186,6يبدو أف الدولة بكل مرافقها و لو توقعيا عازمة على رفع استثمارىا من 
ابدليزانية  54,1مليار درىم )منها  189)منها ابدليزانية العامة( إىل 2014درىم سنة 

حُت ألغي جزء من نفقات  2013العامة(لكن ىذا ال غلب أف ينسينا ما حدث سنة 
ية العامة و أف مصادر التمويل االساسية تبقى ىي ادلديونية و اذلبات  االستثمار من ادليزان

كما ال غلب اغفاؿ أف اجلزء االىم من االستثمار يتم يف ادلؤسسات و ادلقاوالت العمومية 
 و من ًب فادلراقبة أقل و تقييم اجلدوى أصعب.  

1 
 
 
 

                                                             
 .54ذكره، ص مرجع سبك  1
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 2015يف الفصل األول من  يف ادلئة 3336. اخنفاض يف العجز التجاري ادلغريب بـ 
بتحسن يف  2015أفاد مكتب الصرؼ أف ادلبادالت اخلارجية للمغرب سبيزت خالؿ الفصل االوؿ من 

يف ادلئة مقارنة مع  33,6مليار درعلأ أي ما يوازي اطلفاض يف العجز التجاري بػ  17,1الرصيد التجاري بػ 
 نفس الفًتة من السنة ادلاضية.

، أف العجز 2015ذي أصدر مؤشراتو االولية للمبادالت اخلارجية لشهر مارس و أوضح مكتب الصرؼ ال
 مليار درىم قبل سنة. 50,86، مقابل 2015مليار درىم هناية مارس  33,75التجاري استقر عند 

يف ادلئة هناية مارس  49,4يف ادلئة، مقابل  61و أبرز ادلكتب أف معدؿ تغطية الواردات للصادرات بلغ 
2014. 

مليار درىم(  49,7مليار درىم مقابل  52,7يف ادلئة ) 6ا ادلصدر ىذا التطور إىل ارتفاع الصادرات بػ و عز 
 درىم مليار درىم. 100,56مليار درىم مقابل  86,45يف ادلئة يف الواردات أي  14مقروان ابطلفاض بػ 

نعة اليت حافظت على و يهم ىذا االطلفاض رلمل رلموعات ادلنتوجات، ابستثناء ادلنتوجات نصف ادلص
 يف ادلئة من االطلفاض االصبايل للواردات. 73,4استقرارىا. و يساىم تقليص الفاتورة الطاقية لوحده يف 

 20و يعود االداء الذي ربقق على مستوى الصادرات إىل ارتفاع مبيعات الفوسفاط         و مشتقاتو )زائد 
 يف ادلئة(. 6,6( و الفالحة        و الصناعة الغذائية )يف ادلئة 7,1يف ادلئة( و قطاع السيارات )زائد 

 وزارة ادلالية و بنك ادلغرب يقرران حتيٌن ترجيحات العمالت ادلكونة لسلة تسعًن الدرىم. 3.2
أبريل اجلاري ربيُت ترجيحات العمالت  13قررت وزارة االقتصاد و ادلالية و بنك ادلغرب بداية من االثنُت 

 %40ابلنسبة لألورو، و  % 60ادلكونة لسلة تسعَت الدرىم ادلغريب، حيث ًب ربديد الًتجيحات اجلديدة يف 
غ مشًتؾ للوزارة و بنك ادلغرب، أف على التوايل سابقا. و أشار بال %20و  %40ابلنسبة للدوالر مقابل  

ىذا القرار أيٌب ليعكس البنية احلالية للمبادالت اخلارجية لبالدان، كما أنو خطوة أوىل يف اطار مسلسل 
االنتقاؿ إىل نظاـ أكثر مرونة هبدؼ تعزيز تنافسية ادلغرب و قدرة االقتصاد الوطٍت على مواجهة الصدمات 

 اخلارجية.
لتحديد مفهـو ىذه ادلعايَت و ربيُت الًتجيحات أوضح االستاذ عبد اخلالق التهامي، و يف ىذا السياؽ، و 

أستاذ القتصاد ابدلعهد الوطٍت لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي، يف اتصاؿ مع "االحداث ادلغربية" أنو يتم 
ضيفا أف تغيَت ىاتُت ربديد العملة الوطنية من خالؿ ادلقارنة بُت عمليتُت أساسيتُت علا الدوالر و األورو. م

العملتُت يتم حسب تغيَت نسب التعامالت مع أورواب أي األورو و مع العامل حينما يتم التعامل ابلدوالر. لكن 
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ما حدث خالؿ الفًتة ادلاضية، يقوؿ التهامي، ىو أف قيمة الدوالر ارتفعت كثَتا، فيما اطلفضت قيمة األورو. 
تفظا هبا تغَتت، و من ىنا وجب تغيَت ادلعطي ادلرجعي، أي الًتجيحات و ابلتايل فأصل ادلعايرة اليت كاف زل

ادلرجعية، ألف قيمة الصادرات          و الواردات ادلغربية تغَتت، ليس فقط دبفعوؿ التجارة اخلارجية، و لكن 
عملتُت تغَتت أساسا نظرا لقيمة و قوة العملتُت. ليس العملتُت يف مقابل الدرىم، لكن يف مقارنة بُت ال

نفسيهما. ذلذا أقدمت يربز التهامي، وزارة االقتصاد و ادلالية و بنك ادلغرب على ربيُت ىذه الًتجيحات، و 
 ذلك لكي يعكس سعر الصرؼ زلتوى تعامالتنا التجارية. 

أما خبصوص مدى أتثَت ىذه الًتجيحات على الدرىم ادلغريب، أكد عبد اخلالق التهامي، أف ال يكوف ذلذه 
حات أتثَت كبَت على قيمة الدرىم مقابل الدوالر        و األورو، ألف ىامش التغيَت ليس كبَتا، يقوؿ الًتجي

 إىل  % 80التهامي، حيث مرران من 
ابلنسبة للدوالر. و أضاؼ التهامي أف أف صندوؽ النقد  % 20إىل  %40ابلنسبة لألورو، ومن  % 60

وصي أبف يكوف سعر صرؼ الدرىم ادلغريب مستقرا. و ىذا الدويل يراقب حركة صرؼ الدرىم ادلغريب، و ي
يسَت يف اذباه أف تبقى العملة ادلغربية دائما زلددة الصادرات. و أوضح التهامي أف اذلدؼ و الغاية االقتصادية 
العليا من ىذه العملية، ىو أف يتم احلفاظ على الصادرات ادلغربية. خصوصا يف اذباه أورواب،        و أيضا 

فاظ على الواردات ادلغربية، خاصة اليت تكوف تعامالهتا ابلدوالر الذي ارتفعت قيمتو لتفادي تفاقم العجز احل
 التجاري. و ختم أف الغاية من التصرؼ يف صرؼ العملة، مغلفة بشيء من السياسة النقدية داخل البلد.

 ألخًنة . صادرات منتجات الصناعة الغذائية ادلغربية تضاعفت يف العشر سنوات ا
 

صلحت منتجات الصناعة الغذائية ادلغربية من مضاعفة صادراهتا يف العشر سنوات األخَتة، حيث انتقلت 
 .2014مليار درىم سنة  20إىل  2004عائداهتا من عشر مليارات درىم سنة 

و و أوضح حسُت أولوجور مدير االحصائيات دبكتب الصرؼ، مساء االربعاء ابلدار البيضاء، خالؿ تقدؽل
لدراسة حوؿ الصناعة الغذائية ادلغربية، أف ىذه الصناعة تشكل فرعا مهما يف االقتصاد الوطٍت حيث ساعلت 

مليار درىم يف نفس  142، و بلغت قيمة منتجاهتا 2013يف ادلائة من الناتج الداخلي اخلاـ سنة  19بػ 
 يف ادلائة ًب توجيهها للتصدير. 14السنة من بينها 
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خالؿ ندوة مناقشة نظمها مكتب الصرؼ بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية و أبرز أولوجور، 
 535ألف و  137واحتضنها مقر االرباد العاـ دلقاوالت ادلغرب، أف قطاع الصناعة الغذائية ابدلغرب شغل 

 .2002شخصا  763ألف و  94، مقابل 2012شخصا سنة 
يف ادلائة من رلموع صادرات  50ادلرتبطة ابلصيد البحري شكلت و سجلت الدراسة أف الصناعة الغذائية 

يف ادلائة، بينما مل تتجاوز صناعة  14، يف حُت مثلت الفواكو و اخلضر ادلصنعة 2014ىذا القطاع سنة 
 يف ادلائة خالؿ نفس السنة.  8الشوكوالطة و ادلرىب 

سة، فائضا يف  ادليزاف التجاري بلغ و حققت صادرات الصناعة الغذائية ادلرتبطة ابلسمك، حسب الدرا
، تليها الصناعة الغذائية ادلرتبطة 2004مليار درىم سنة  5,2، مقابل 2014مليار درىم سنة  10,4

، يف حُت حقق 2004مليار درىم سنة  1,5، مقابل 2014مليار درىم سنة  2,2ابخلضر و الفواكو 
 نفس الفًتة. مليار درىم خالؿ 0,1مليار درىم و  0,5تصنيع اللحـو 

يف ادلائة سنة  23,4و على مستوى التوزيع اجلغرايف بلغت صادرات الصناعة الغذائية جبهة سوس ماسة درعة 
، يف حُت بلغت نفس الصادرات جبهة العيوف بوجود الساقية احلمراء كلميم  و السمارة وواد الذىب 2013
يف ادلائة خالؿ نفس السنة جبهة طنجة  15,2يف ادلائة بينما مل تتجاوز ىذه الصادرات  23,7لكويرة 
 1تطواف.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
مقاؿ صحفي، صادرات منتجات الصناعة الغذائية ادلغربية تضاعفت يف العشر سنوات االخَتة، سلططات و مقاوالت يف االقتصاد  بركاتحبٌب 1

24/04/2015  . 
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من جهة أخرى، أبرزت الدراسات أف أورواب ما زالت هتيمن على صادرات الصناعة الغذائية ادلغربية حيث 
يف حُت أف  ،2004يف ادلائة سنة  65,6، مقابل 2014يف ادلائة من رلموع الصادرات سنة  57مثلت 

يف  35,2و أصبحت سبثل  2014و  2000يف نقطة ما بُت  10,7ىذه الصادرات ضلو افريقيا رحبت 
 ادلائة من رلموع الصادرات ادلغربية ضلو القارة السمراء.

مليوف درىم.   520من جانبو سجل السوؽ االسيوي عجزا ابلنسبة دلنتجات الصناعة الغذائية ادلغربية بلغ 
 1مليار درعلا. 1,6دلنتجات نفس العجز ابلسوؽ االمريكي حيث مل تتجاوز كما سجلت ىذه ا
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 شركة: 34عدد الشركات العاملة يف جمال التنقيب عن النفط ابدلغرب ارتفع إىل  .

أف آفاؽ تطوير القطاع ادلنجمي  أكدت ادلديرة العامة للمكتب الوطٍت للهيدروكاربورات و ادلعادف أمينة بنخضرة
تكتسي أعلية ابلغة ابلنسبة للمغرب، مربزة أف ادلملكة تتوفر على تقاليد منجمية عريقة و أوضحت يف حديث 
نشرتو رللة "أفريك ميديًتاين بيزنس" يف عددىا األخَتة، أف ادلغرب يتوفر على امكاانت واعدة و جد متنوعة 

الزنك و النحاس( و معادف نفيسة )الذىب و الفضة( و صخور و معادف تتكوف من معادف أساسية )الرصاص 
صناعية )الكوابلت و الفليورين و الباريت و ادلنغنيز و الطُت( اضافة إىل مواد أخرى، مذكرة أف ادلملكة تتوفر على 

 احتياطات ىائلة من الفوسفاط.
اط الذي يعترب حيواي ابلنسبة للفالحة و و سجلت يف ىذا السياؽ أف ادلغرب فاعل اسًتاتيجي يف قطاع الفوسف

االمن الغذائي، مشَتة إىل أف الطاقة و ادلعادف علا قطاعاف مهيكالف و مفتوحاف. و خبصوص التنقيب عن النفط 
ابدلغرب، أكدت بنخضرة أنو ػلظى ابىتماـ مدعـو من قبل الشركات النفطية، مسجلة أف ىذا االىتماـ الكبَت 

ادلضامُت ادلشجعة لقانوف اذليدروكربورات و االمكاانت الواعدة اليت تزخر هبا االحواض  يعد يف اآلف ذاتو شبرة
 الرسوبية و كذا اسًتاتيجية الشراكة و الًتويج اليت اطلرط فيها ادلكتب الوطٍت اذليدروكربورات و ادلعادف.

يف العامل" مضيفة أف ىذا االطار، و أبرزت أف "االطار التشريعي ادلغريب يف اجملاؿ النفطي من بُت االكثر جاذبية 
، 2000الذي ًب اعتماده دبناسبة تعديل قانوف التنقيب عن مناجم ادلواد النفطية اذليدروكربونية واستغالذلا يف سنة 

 أملتو احلاجة إىل جلب ادلستثمرين.
الرض ابدلغرب و اضافت أنو بعد التعديل سجل النشاط النفطي انتعاشو أدت إىل تسريع وتَتة استكشاؼ ابطن ا

ة اغناء ادلعرؼ التقنية حوؿ االحواض الرسوبية ادلغربية، شلا عزز زلفظةالشركة مع الشركات النفطية اليت تتوفر على 
 رؤوس أمواؿ و خربة يف االالزمة.

طية، خاصة اذليدروكربورات ابلنغرب أاتح العديد من ادلزااي للشركات النفو أبرزت ادلديرة العامة للمكتب الوطٍت أف قانوف 
يف ادلائة كحد أقصى، و اعفاء الشركات من الضريبة دلدة عشر سنوات، إضافة إىل العديد من  25مساعلة الدولة بنسبة 

 1االعفاءات اجلبائية.

                                                             
شركة، مخططات و مماوالت  56ممال صحفً، عدد الشركات العاملة فً مجال التنمٌب عن النفط بالمغرب ارتفع إلى القديوي احمد  1

 .   45/56/4557لتصاد، فً اال
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و خبصوص قانوف ادلناجم، أوضحت بنخضرة أنو ذبري حاليا اعادة صياغتو هبدؼ أتىيل التشريع دلواكبة التطور 
القطاع، مشَتة إىل أف النص اجلديد سيتضمن مستجدين ىامُت يتعلقاف ابلتعريف ادلوسع للمواد اذلاـ الذي سجلو 

 ادلنجمية و منح مناطق استغالؿ أكثر اتساعا.
، اف الًتويج االستباقي الذي قاـ بو ادلكتب الوطٍت للهيدروكربورات        و ادلعادف، اضافة إىل و سجلت من جهة أخرى

اليت يتيحها قانوف اذليدروكربورات مكنت من جدب ادلزيد من الشركات الدولية، مربزة أف ادلستشرين أتوا من التحفيزات ادلتنوعة 
 صبيع اآلفاؽ و من جنسيات سلتلفة.

شركة، معتربة  34كما ذكرت ادلديرة العمة للمكتب الوطٍت أف عدد الشركات العاملة حاليا يف رلاؿ التنقيب عن النفط ارتفع إىل 
ادلغرب يف اصلاز اكتشافات ذبارية للهيدروكربورات تظل قائمة، يف ظل تقدـ تكنولوجيا التنقيب و تطور أفكار و مفاىيم أف حظوظ 

 جديدة.
و قالت أنو من أجل اعطاء دفعة أكرب للتنقيب، ستعزز االسًتاتيجية ادلغربية بدينامية تروغلية أكثر سبيزا على مستوى التنظيم، مشَتة 

 ادلناجم، يعد احداث صندوؽ للتنقيب حال يتعُت دراستو.       إىل أنو يف قطاع 
 (1مليار درىم: ) 182. ارتفاع احتياطي ادلغرب من العملة الصعبة إىل 6.2

مليار درىم ابرتفاع  182,2أبريل اجلاري ما رلموعو  17أفاد بنك ادلغرب أبف االحتياط الصايف من العملة الصعبة بلغ حىت 
 مقارنة مع الفًتة نفسها من السنة ادلاضية. ابدلائة 20,8نسبتو 

أبريل اجلاري، أنو ضخ  22إىل  16و أوضح البنك ادلركزي، الذي نشر مؤخرا مؤشراتو االسبوعية، أنو خالؿ الفًتة ادلمتدة من 
 16أايـ برسم طلبات عروض، و  7مليار درىم على شكل تسبيقات دلدة  27مليار درىم، من ضمنها  43مبلغا يصل إىل 

 مليار درىم برسم عمليات قروض مضمونة ًب منحها يف اطار برانمج دعم سبويل ادلقاوالت الصغَتة جدا و الصغَتة و ادلتوسطة.
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و أفادت ادلؤشرات االسبوعية للبنك ادلركزي أبف سعر الفائدة يف سوؽ البنوؾ مل يتغَت خالؿ نفس الفًتة مقارنة مع االسبوع 
، حيث سجل نسبة   5,6مليار درىم إىل  5,3يف ادلائة، مربزة أف احلجم ادلتوسط اليومي للمبادالت انتقل من  2,50ادلنصـر

 مليار درىم.
 مليار درىم على شكل تسبيقات لسبعة أايـ. 19ابريل اجلاري، ضخ مبلغ بقيمة  22و أضاؼ ادلصدر ذاتو أف بنك ادلغرب قرر، 

يف ادلائة يف شهر يناير  7,4تصاعداي طفيفا، حيث انتقل من سجل منحى  3و على أساس سنوي، فإف وتَتة تطور رلمع ـ 
. 7,6ادلاضي إىل   يف ادلائة يف فرباير ادلنصـر

ابدلائة أماـ األورو، فيما ارتفعت بنسبة  0,45أبريل اجلاري، تراجعا بنسبة  22إىل  16و سجلت قيمة الدرىم، خالؿ الفًتة من 
 ابدلائة أماـ الدوالر.  0,69

مليون دوالر لدعمو يف جمال الرعاية الصحية و الطاقة  248البنك الدويل يقرض ادلغرب مبلغا بقيمة . 7.2
  (2اخلضراء: )

وافق رللس ادلديرين التنفيذيُت جملموعة البنك الدويل، اليـو اجلمعة على مشروعُت لدعم االسًتاتيجية الوطنية لقطاع 
 مليوف دوالر. 248,95داـ الطاقة يف ادلغرب بقيمة الصحة و سلطط االلطاقة النظيفة و كفاءة استخ

و أشار بياف للبنك الدويل إىل أف مبلغ الدعم ادلوجو لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص احلصوؿ على 
 خدمات الرعاية الصحية العمومية و االرتقاء جبودهتا الفائدة الشرائح الفقَتة ابدلناطق الريفية و احملرومة.

و التغذية و السكاف ابلبنك الدويل ادلكلف دبنطقة الشرؽ االوسط و مشاؿ افريقيا، ابريس و رئيس قطب الصحة 
مليوف دوالر على مدى أربع سنوات سيستهدؼ على  100نقل البياف عن أنيس قولو "إف ادلشرع الذي يكلف 

التفاواتت يف تقدمي  وجو التحديد ادلساعدة يف تدعيم خدمات الرعاية الصحية االولية يف تسعة مناطق دلعاجلة
خدمات الرعاية الصحية و ربسن حكامة ادلنظومة "الصحية و ذلك من خالؿ ربديث أنظمة معلومات إدارة 

 شؤوف الرعاية الصحية و تعزيز مساءلة الفاعلُت يف القطاع".
ة، حيث و الحظ البنك الدويل، يف ىذا الصدد أف ادلغرب حقق تقدما كبَتا على مستوى خدمات الرعاية الصحي

يف ادلائة على التوايل خالؿ  64و  66اطلفضت معدالت وفيات األمهات و الرضيع دبستوايت ىامة بلغت 
العشرين سنة ادلاضية، مشَتا رغم ذلك إىل أف "عدـ ادلساوات يف احلصوؿ على اخلدمات الصحية إىل جانب قلة 

و االرتقاء جبودهتا خاصة يف ادلناطق  ادلوارد ادلخصصة للقطاع )...( تقتضي ربسُت توزع اخلدمات الصحية
 االكثرفقرا".
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من جهة أخرى انو دبوجب أداة اقراض جديدة تعرؼ ابسم "سبويل الربامج و فقا للنتائج" سيتم ربط صرؼ ابريس 
و أضاؼ السيد االمواؿ بتحقيق مؤشرات اظلائية انطالقا من عدد النساء احلوامل الالٌب يتلقُت رعاية ما قبل 

 1ىل عدد ادلستوصفات الريفية ادلشاركة يف ادلباراة الوطنية للجودة لوزارة الصحة.الوالدة إ
أبريل ،  2015يف ادلنة خالل الفصل االول من سنة  236. ارتفاع تدفق االستثمارات االجنبية ادلباشرة بـ 

 أرقام االقتصاد يف: 23 2015
 

مليار درىم مقابل  6,22بلغت تدفقات االستثمارات االجنبية ادلباشرة خالؿ الفصل االوؿ من السنة اجلارية 
 يف ادلائة. 2,6مليار درىم ابلنسبة للفًتة نفسها من السنة ادلاضية، مسجلة زايدة نسبتها  6,06

، فإف 2015سم شهر مارس و حسب كتب الصرؼ الذي نشر مؤخرا ادلؤشرات االولية للمبادالت اخلارجية بر 
يف  4,5يف ادلائة( الذي فاؽ اطلفاض ادلداخيل )انقص  29,2ىذه النتيجة جاءت اثر اطلفاض النفقات )انقص 

 ادلائة(.
 14,46يف ادلائة، حيث بلغت  7,6من جهة أخرى، سجلت مداخيل ادلغاربية ادلقيمُت يف اخلارج ربسنا بنسبة 

 .2014مليار خالؿ نفس الفًتة من  13,44ل مقاب 2015مليار درىم عند متم مارس 
مليار درىم عند متم  6,17مليار درىم مقابل  5,36و حسب ادلصدر ذاتو، سجل ميزاف االسفار فائضا بقيمة 

يف  5,5سجلت مداخيل االسفار اطلفاضا بنسبة  يف ادلائة. و 13,2، ابطلفاض بنسبة 2014شهر مارس 
 يف ادلائة. 22,8ادلائة، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .25/04/2015يـو  مليار درىم، اشتوكة برس نشر يف و ـ ع ت 182مقاؿ صحفي، ارتفاع احتياطي ادلغرب من العملة الصعبة إىل زىَت احلديوي1

- Http ǁ : www. Banque Mondiale.com 
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 يف ادلغرب و دور بورصة الدار البيضاء يف دعمو. النمو االقتصادي: ادلبحث الثاين

على اختالؼ توجهاهتم  إف النمو االقتصادي من أىم ادلواضيع اليت سبت مناقشتها من طرؼ االقتصاديُت،   
وانتمائهم خالؿ القرف ادلاضي و بداية القرف ادلاضي و بداية القرف احلايل و نظرا للجداؿ الكبَت الذي يثَتىهذا، 

 ادلوضوع سوؼ نتطرؽ إىل سلتلف مفاىيمو، عواملو و معايَته، فوائده.

 ادلطلب االول: مفاىيم أساسية عوامل و معايًن النمو االقتصادي. -1

 ددت تعاريف النمو االقتصادي حبيث يعرؼ كما يلي:لقد تع

: ىو رلموع قيمة السلع و اخلدمات النهائية ادلنتجة من قبل قطاعات، االقتصاد احمللي يف النمو االقتصادي    
  1بلد ما، و خالؿ فًتة زمنية و غالبا ما تقاس ىذه الفًتة ابلسنة.

 2قتصادي.ىو ادلقياس االساسي للنشاط اال النمو االقتصادي: -
ىو حدوث يف اصبايل الناتج احمللي أو اصبايل الداخل القومي، دبا ػلقق زايدة يف النمو االقتصادي:  -

 متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي.
  3من التعريف السابق نستنتج ما يلي:  -

عليو، زايدة يف دخل الفرد النمو االقتصاد ال يعٍت فقط حدوث زايدة يف اصبايل الناتج احمللي بل و ال بد أف يًتتب 
 احلقيقي دبعٌت أف معدؿ النمو ال بد و أف يفوؽ معدؿ ظلو السكاين. و منو فإف:

 

 

 

 

                                                             
  1. 467ص  ;455دار وائل للنشر، عمان، االردن، الطبعة االولى  خالد توفٌك الشمري، فاضل البٌاتً، مدخل إلى علم االلتصاد، -

 45552أحمد أبو الفتوح على النالة، نظرٌة االلتصاد الكلً، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنٌة، االسكندرٌة مصر الطبعة االولى  -

 .   :ص،     

 3  4555الناشر لسم االلتصاد، االسكندرٌة مصر  دمحم عبد العزٌز عجمٌة، اٌمان عطٌة ناصف، التنمٌة االلتصادٌة ، -

 .77-75ص    
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 معدؿ النمو السكاين. –معدؿ النمو االقتصادي= معدؿ ظلو الدخل القومي 

أي ال بد من أف الزايدة اليت تتحقق يف دخل الفرد ليست زايدة نقدية، فحسب بل يتعُت أف تكوف زايدة حقيقية 
 استبعاد معدؿ التضخم. و منو فإف :

 معدؿ التضخم.    -معدؿ النمو االقتصادي احلقيقي= معدؿ الزايدة يف دخل الفرد النقدي

بورصة الدار البيضاء تتيح فرصا متعددة للمقاوالت الصغرى و ادلتوسطة لتمويل استثماراهتا و تنمية  3.2
 أنشطتها: 

ادلدير العاـ لبورصة القيم ابلدار البيضاء كرمي حجي أف بورصة الدار البيضاء تتيح فرصا متعددة للمقاوالت 
الصغرى و ادلتوسطة لتمكينها من ولوج البورصة و مساعدهتا على سبويل استثماراهتا و تنمية أنشطتها، و أضاؼ 

ًتح ربفيزات مالية لفائدة ىذه ادلقاوالت لدعمها يف حجي، يف حوار لوكالة ادلغرب العريب لألنباء، أف البورصة تق
ألف درىم موضوع رىن إشارة  500تغطية ادلصاريف ادلتعلقة بولوجها البورصة ، و خاصة من خالؿ مبلغ 

 مليوف درىم. 50ادلقاوالت اليت يقل رأمساذلا اخلاص عن 

لفائدة  2013يبية يف قانوف مالية و أشار حجي إىل أف ىناؾ مكسبا آخر يتمثل يف استمرار التحفيزات الضر 
ادلقاوالت اليت تلج البورصة، مشَتا هبذا اخلصوص إىل أف ىذه األخَتة تتوفر على ذبارب انجحة ابلنسبة 
للمقاوالت الصغرى و ادلتوسطة اليت اندرجت يف البورصة ، و اليت سبكنت من رفع رساميلها لتمويل استثماراهتا ، 

 من حصيلتها. و تنمية أنشطتها ، و الرفع 

وبعد أف أشار إىل أف دراسة قامت البورصة إبصلازىا أظهرت أف شخصا واحدا فقط من عشرين صرح أنو يعلم أف 
البورصة تقـو بتمويل االستثمار ، ذكر ادلدير العاـ أف بورصة الدار البيضاء أطلقت مؤخرا ضبلة ترمي إىل شرح دور 

 1ية.البورصة و أعليتها بطريقة بسيطة و بيداغوج

و يف معرض حديثو عن العوامل ادلعيقة لولوج ادلقاوالت الصغرى و ادلتوسطة للبورصة ، ذكر حجي أف ىذا النوع 
من ادلقاوالت, الذي غالبا ما يكوف عائليا , يظل ىشا من حيث احلكامة اجليدة , مشَتا أنو لتجاز ىذه الثغرة 

                                                             
سبتمرب  21، ادلعدؿ دبوجب قانوف 1997الصادر سنة  96/34ادلتعلق ببورصة لتقييم ادلعدؿ دبوجب قانوف رقم  93/9/21بتاريخ  1، 93، 211قانوف رقم  1

2004  . 
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إىل ىذه ادلقاوالت , و دليال آخر للمقاوالت الكربى، و أعدت البورصة دليال للتطبيقات العملية للحكامة موجو 
 أضاؼ أنو من بُت العوائق األخرى ، خشية بعض ادلقاولُت من فقداف مراقبة مقاوالهتم, مربزا أف ىذا التخوؼ 

يف ادلائة , مع  51يف ادلائة , عوض  30إىل  20ال أساس لو ابعتبار أف ولوج البورصة ؽلكن أف يتم من خالؿ 
 ظ على التحكم يف ادلقاولة.احلفا

و أشار إىل أف الولوج للبورصة , يطرح أيضا مشكلة االنتقاؿ من الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة إىل شركة رلهولة 
, شلا ؼللق بعض التحفظات من قبل ادلقاوالت , و فيما يتعلق ابطلفاض عدد ادلقاوالت ادلدرجة يف البورصة ىذه 

مرده إىل أف ادلقاولُت ادلغاربة يًتددوف غالبا يف ولوج البورصة دلا تتطلبو ىذه العملية السنة , أوضح حجي أف ذلك 
من شفافية و حكامة جيدة و نشر النتائج ادلالية بشكل دوري ووضوح سلطط األعماؿ. وأكد أف كل ىذه 

ا البورصة , مستدركا العوامل تشكل إكراىات ابلنسبة للمقاولُت ربوؿ دوف استفادهتم من االمتيازات اليت تقدمه
أهنا ابدلقابل تعترب زلفزات تدفع ادلقاوالت إىل تبٍت حكامة جيدة و ربديد أىداؼ طموحة و بذؿ كل اجلهود لبلوغ 
تلك األىداؼ شلا سينعكس إغلابيا على نتائجها ادلالية. و أشار حجي يف ىذا اإلطار إىل انتشار أفكار مغلوطة 

ر الذي تضطلع بو البورصة حاليا, مؤكدا أنو رغم ىذه الوضعية , فإف بوصة لدى عدد من ادلقاولُت خبصوص الدو 
الدار البيضاء تقدـ مستوى تثمُت عاؿ يتوفر على كل ادلؤىالت التنافسية الضرورية مقارنة مع بورصات عدد من 

لبيضاء خالؿ البلداف الصاعدة مثل مصر و تركيا و الربازيل. و فيما ؼلص األرقاـ اليت حققتها بورصة الدار ا
يف ادلائة خالؿ  14التسعة أشهر األوىل من السنة اجلارية , أوضح السيد حجي أف مؤشرات البوصة اطلفضت ب 

ىذه الفًتة , مربزا أف ىذه األرقاـ تعكس النتائج اليت أعلنت عنها ادلقاوالت و اليت سجلت تراجعا مقارنة مع 
 توقعات احملللُت ادلاليُت. 

فاض يعزا أيضا إىل انعكاسات أزمة الديوف السيادية يف أورواب , و اليت أسفرت عن تراجع و أضاؼ أف ىذا االطل
الطلب اخلارجي ادلوجو للمقاوالت ادلغربية ، و تراجع مداخيل السياحة مع اطلفاض حجم االستثمارات ادلباشرة 

يل االقتصاد الوطٍت , مذكرا األجنبية ابدلغرب. و عرض حجي لضعف مساعلة بورصة القيم ابلدار البيضاء يف سبو 
 أبف ىذه العملية تتم أساسا بواسطة النظاـ البنكي.

ففي السياؽ احلايل , الذي يتميز ابرتفاع وتَتة منح القروض من قبل ادلؤسسات البنكية بشكل يفوؽ قدرهتا على 
ة توزيع القروض شلا ربصيل ادلوارد , فإف ىذه ادلؤسسات مدعوة بقوة إىل التحلي دبزيد من احلذر خبصوص كيفي

 سيفرض على ادلقاوالت ولوج البورصة لتمويل استثماراهتا . 
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و أكد حجي أف ولوج البورصة ال يعٍت منافسة األبناؾ , و لكن القياـ بدور تكميلي , ألف رفع الرأمساؿ عرب 
لألبناؾ خالؿ تقدمي  الدخوؿ إىل البورصة يعزز الرأمساؿ اخلاص للمقاوالت و ىيئاهتا ادلالية و يقدـ دعما قواي

 القروض 

  ادلطلب الثاين : دور بورصة الدار البيضاء يف دعم النمو االقتصادي للمغرب -2

 :الوظائف االقتصادية للبورصة  2-1

تتجو جل االصالحات األخَتة لبورصة الدار البيضاء ضلو تدعيم االقتصاد و تشجيع االستثمار حيث تؤدي 
 االقتصادية بصفة عامة . البورصة دورا ىاما يف احلياة 

من أىم الوظائف اليت ؽلكن أف تؤديها البورصة قد نعرضها كاألٌب : ادلساعدة يف ربويل األمواؿ من الفئات اليت 
لديها فائض ) ادلقرضُت ( إىل الفئات اليت لديها عجز               ) ادلقًتضُت ( إضافة إىل تنمية االدخار و 

ار يف األوراؽ ادلالية, و توجيو ادلدخرات خلدمة االقتصاد القومي , حيث تشجع ذلك عن طريق تشجيع االستثم
سوؽ األوراؽ ادلالية على تنمية عائدات االدخار االستثماري , و خاصة ابلنسبة لصغار ادلدخرين الدين ال 

ة قدر أمواذلم , و ىذا يستطيعوف القياـ دبشاريع مستقلة أبمواذلم القليلة , و من ًب فإهنم يفضلوف شراء أوراؽ مالي
يساعد على خدمة أغراض التنمية و احلد من التضخم , كما أهنا تساعد على توجيو ادلدخرات ضلو االستثمارات 

 ادلالئمة و ىذا وفقا الذباىات األسعار . 

حيث رافق بروز  إضافة إىل ادلساعلة يف سبويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراؽ مالية حكومية يف تلك السوؽ .
أعلية األوراؽ ادلالية اليت تصدرىا شركات ادلساعلة ازدايد التجاء احلكومات إىل االقًتاض العاـ من أفراد الشعب 
لسد نفقاهتا ادلتزايدة و سبويل مشروعات التنمية , و ذلك عن طريق اصدار السندات و األذوف اليت تصدرىا 

ن ىنا صارت ىذه الصكوؾ رلاال لتوظيف األمواؿ ال يقل أعلية عن أوجو اخلزانة العامة ذات اآلجاؿ ادلختلفة و م
 1التوظيف األخرى. 

                                                             

1 http// : www.zonebourse.com 
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كما تساىم البورصة يف دعم االئتماف الداخلي و اخلارجي , إضافة إىل ادلساعلة يف ربقيق كفاءة عالية يف توجيو 
, و ىذا األمر يتطلب توافر عدة مسات ازدىار اقتصادي و  وكثر رحبية , و ىو ما يصاحبو ظلادلوارد إىل اجملاالت األ

 يف سوؽ األوراؽ ادلالية. 

كما أف من وظائف البورصة ربديد أسعار األوراؽ ادلالية بصورة واقعية على أساس من ادلعرفة الكافية و درجة 
اسوب و عالية من العدالة , حيث يتم ربديد أسعار األوراؽ ادلالية عرب ادلفوضات أو ادلزايدة عن طريق تقنية احل

 اليت تعكس بصورة أقرب إىل الدقة رأي  ادلتعاملُت يف السعر ادلناسب للورقة ادلالية وفقا لظروؼ السوؽ السائدة . 

أكد كرمي حجي , ادلدير العاـ لبورصة الدار البيضاء , أف البورصة ستتوفر بنهاية السنة اجلارية ، على آليات كفيلة 
حجها حاليا " جد ضعيف " , مشَتا إىل أف ىذه اآلليات ستتيح جذب  بتحسُت مستوى السيولة , اليت يعترب

 االستثمارات 

و قاؿ حجي يف حديث لوسائل اإلعالـ , " إننا نعمل مع احلكومة خللق إطار قانوين يوفر آليات جديدة بنهاية 
 يعترب حجمها حاليا السنة احلالية , ز منها االكتتاب ادلسبق للسندات , شلا سيشكل رافعة لتحسُت السيولة اليت

ضعيفا جدا " و أضاؼ مدير عاـ البورصة , أف القانوف ادلتعلق ابالكتتاب ادلسبق للسندات ًب سبريره , إضافة إىل 
مرسـو تطبيقو , مؤكدا أنو ال زاؿ ىناؾ تعديل يف طور النقاش من أجل جعل ىذه اآلليات أكثر جذاب 

ح للمستثمر ادلؤسساٌب إمكانية إقراض أو اقًتاض أسهم قابلة للبيع لالستثمارات , يف إشارة إىل ىذه اآلليات تتي
الفوري يف السوؽ , موضحا هبذا اخلصوص أف االكتتاب ادلسبق سيسهل رفع حجم السيولة , و أردؼ حجي 
قائال " إف سوؽ البورصة مدعو يف ادلستقبل لالضطالع بدور ىاـ يف االقتصاد ادلغريب " , مضيفا أف البنوؾ 

 ية أابنت اليـو عن مستوى سبويل ىاـ جدا ، ذلك أهنا سبوؿ أزيد من تسعُت يف ادلائة من حاجيات االقتصاد .ادلغرب

واعترب ادلصدر ذاتو، أيضا أف البورصة إبمكاهنا لعب دور ىاـ دلواجهة العجز يف التمويل البنكي لقطاع البناء و 
 قارية.العقار عرب تطوير أشكاؿ جديدة للتمويل عرب الصناديق الع

و أكد حجي من انحية أخرى أف الصعود القوي للمركز ادلايل للدار البيضاء الذي يشكل يف اآلت نفسو اطارا 
، سيساىم 2016مؤسساتيا و ماليا جذااب سيضم العديد من ادلؤسسات ادلالية من بينها البورصة ابتداء من سنة 

 بشكل ملموس يف وضوح أكثر للرؤية ابلنسبة إىل مركزان.
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اؼ أف بورصة الدار البيضاء اليت ظلت أف مؤشراهتا يف ارتفاع منذ بداية السنة،توقع دخوؿ "مرسى ماروؾ" و أض
يف ادلائة  30ىي مقاولة ذات مردودية عالية و لديها عدة استثمارات، مؤكدا اف ىذا الولوج ادلقرر يف شتنرب سيهم 

يف ادلائة من الناتج الداخلي اخلاـ، و ىو يكتسي أعلية  50من رأمساذلا. إىل أف رمسلة بورصة الدار البيضاء سبثل 
ادلتعلق  93/9/21بتاريخ  1.93.211يف ادلائة قانوف رقم  10ابلغة، إذ أف متوسط ىذا ادلعدؿ يف افريقيا يبلغ 

شتنرب  21و ادلعدؿ أيضا دبوجب قانوف  1997الصادر سنة  34-96ببورصة القيم و ادلعدؿ دبوجب قانوف رقم 
2004 . 

 ر البورصة يف متويل االقتصاد: . دو 3.2

" أ "قطاعا مدرجا يف بورصة الدار البيضاء  كشف ادلدير العاـ لبورصة الدار البيضاء كرمي حجي دلوقع "ادلغرب اليـو
قطاعا، أغلق تداولو السنة ادلاضية على تقلبات إغلابية. و ىو االداء الذي ؽلثل تباطؤا مقارنة  22من أصل 

 نتيجة تراجع بعض القطاعات الرئيسية دلؤشر "مازي " على اخلصوص".بسنوات سابقة، 

سبيزت أيضا ابالرتفاع القوي ألسهم النقل قطاع النقل، و  2014و أوضح ادلدير العاـ للبورصة ادلغربية أف سنة 
ا ادلتمثل بشركة "ساتياـ" ال سيما بعد احداث ىذه الشركة خدمة جديدة تعتمد حفالت فاخرة كلفت استثمار 

 1مليةف درىم. 300بقيمة 

يف ادلائة، فيما حظي  43,62و شرح حجي أف قطاع اذلندسة و التجهيزات احتل الرتبة الثانية، زلقا ارتفاعا بزائد 
يف ادلائة. و أشار إىل أف السبب وراء ىاتُت  42,76قطاع األخشاب و الورؽ ابلرتبة الثالثة، على ايقاع ظلو بزائد 

، يرجع أساسا إىل التطور الذي حققتو بعض الشركات االنتاجية التابعة للقطاعُت، واعتماد النتيجتُت االغلابيتُت
 بعض التدابَت االجرائية ذات الصلة".        

         

 

                                                             
سبتمرب  21، ادلعدؿ دبوجب قانوف 1997الصادر سنة  96/34ادلتعلق ببورصة لتقييم ادلعدؿ دبوجب قانوف رقم  93/9/21بتاريخ  1 ،93، 211قانوف رقم  1

2004  . 

.www.melchior/fr: //http  

 

http://www.melchior/fr
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 . أرقام بورصة الدار البيضاء4.2
ل رقم معامالهتا . أعلنت بورصة الدار البيضاء عن نتائج مالية تصاعدية. حيث انتق2013يف هناية السنة ادلالية 

مليوف درىم.  13مليوف درىم. كما ربددت نتيجتها الصافية يف  96,4إىل  2012مليوف درىم سنة  94من 
 .2012يف ادلائة مقارنة مع سنة  45أي بزايدة تقارب 

 (: االرقاـ الرئيسية لبورصة الدار البيضاء ش.ـ 4شكل رقم )                             

 النتيجة الصافية                                           رقم ادلعامالت  

 مبالين الدرىم                                                                       مباليٌن الدرىم                              

 96              9            110     

                                                                       32  

                                                           13            9  

   

  2013         2012         2011                                  2013            2012             2011  

 

 تكاليف االستغالل                                                               االموال الذاتية

 مباليٌن الدرىم                 مباليٌن الدارىم                                                                           

 93              93                   656   645 

                                                                                                                   639  

                                     76 
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 لبورصة الدار البيضاء. 2013التقرير السنوي 

 . السياق االقتصادي الوطين:4.2

،حقق النشاط االقتصادي ادلغريب أداء جيدا. و ذلك بفضل أداء االنشطة الثالثية و األولية. على 2013يف سنة 
 .2012سنة  % 3,3مقابل  %3,1فا مع زايدة قدرهتا الرغم من ذلك سجل معدؿ النمو تباطؤا طفي

 فضال عن ذلك رحب الصندوؽ الدويل بتحسن ادلؤشرات االقتصادية و ادلالية العمومية.
، بفضل دينامية االنشطة االولية و الثالثية. يف الواقع فشروع 2013حق االقتصاد ادلغريب عموما أداء جيدا سنة 

 ط ادلغرب االخضر يف االنتاج أثرا اغلابيا على الصادرات.عدة قطاعات اليت استفادة من سلط
من ليايل ادلبيت(.  %+9، مثل سياحة )2012كما حققت قطاعات أخرى أداءات جيدة مقارنة مع سنة 

 ابلنسبة لنشاط ادلوانئ(. %+9من عدد ادلنخرطُت( و النقل ) %+ 7,2االتصاالت )
. مقارنة مع السنة ادلاضية. لكي يصل إىل %2,8جاري بنسبة و سبيزت ادلبادالت اخلارجية بتقليص العجز الت

 .% 48,2مليار درىم. يفسر ىذا االداء خاصة بتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات بػ  196,4
. 2012مقارنة مع سنة  مليار درىم( 9,4) % 16,4بتخفيف عجز ادليزانية بػ  2013وانتهت السنة ادلالية 

 ينتج ىذا االداء عن رفع االيرادات العادية. دبا فيها ادلداخيل غَت اجلبائية.
مليار درىم. ابدلقابل عرفت النفقات العادية اطلفاضا  28,4حيث بلغت  %27,4زادت ىذه االخَتة بنيبة 

مليار  41,6) %24,2بنسبة مليار درىم(، خاصة تلك ادلرتبطة ابدلقاصة اليت تراجعت  209) %3,1بنسبة 
 درىم(.

 %+9,8بسبب تزايد االصدارات دبوجب استثمار ميزانية الدولة ) 2013من جهتو تعزز رلهود االستثمار سنة 
( 2013يف هناية شهر دجنرب  %+25,2(؛تزايد االستثمارات ادلباشرة االجنبية )2013يف هناية شهر نونرب 

 (. 2013يف هناية شهر نونرب  %2,4واستئناؼ جاري قروض التجهيز بنسبة )
مليار درىم يف هناية دجنرب )يف  1020,4أما ابلنسبة لتمويل االقتصاد فقد زادت الكتلة النقدية لتستقر يف مبلغ 

انزالؽ سنوي(. ينتج ىذا االداء عن ارتفاع احلقوؽ على االقتصاد، و تزايد االحتياطيات الدولية الصافية يف الوقت 
 قوؽ الصافية على االدارة اطلفاضا.الذي عرفت فيو احل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .2014رة االقتصاد و ادلالية فرباير وزا -ادلصدر: مذكرة الظرفية االقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات و التوقعات ادلالية 1

www.finances.gov.ma         
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 . حجم ادلعامالت5.2

مليار درىم سنة  61مليار درىم. مقابل  62يف مبلغ  2013استقر احلجم االصبايل للمعامالت يف هناية سنة 
 .%1,6.زلققا بذلك زايدة قدرىا 2012

 .%3,8مليار درىم. أي زايدة  54,6االسهم مبلغ استقر احلجم االصبايل للمعامالت يف سوؽ 

 )دباليُت الدرىم( 2013( حجم ادلعامالت سنة 9جدوؿ رقم )                           

 التغًن السنوي 2013 2012 الفئة/السوق
 %3,8 54557385 52551364 االسهم

 % 11,0- 26449354 29728367 السوؽ ادلركزي
 %77,2 22100358 12469383 سوؽ الكتل
 ـــ 1000300 26358 االدراجات
 %80,8 1116341 617342 التنقيالت

 %68,8- 644313 2062373 تقدمات السندات
 %57,1- 3202306 7468391 الزايدة يف رأمساؿ 
 %74,6- 45313 177349 العروض العمومية
 %10,6- 7584319 8482384 سندات االقًتاض

 %32,3- 2170,75 3204,88 السوؽ ادلركزي
 %7,9 4713,41 4367,60 سوؽ الكتل 

 %23,1- 700,00 910,30 االدراجات
 %46,6- 0,03 0,06 التنقيالت

  - 0,00 0,00 تقدمات السندات
 %1,8 62142,04 61034,48 اجملموع العاـ

   27لبورصة الدار البضياء. ص  2013ادلصدر: تقرير سنوي   
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 عدد ادلعامالتحسب  2013توزيع احلجم سنة 

 التغًن السنوي 2013 2012 الفئة/ السوق
 %20,24- 125132 156877 السوؽ ادلركزي 

 %20,24- 125060 156796 االسهم
 %11,11- 72 81 سندات االقًتاض

 %3,74 111 107 سوؽ الكتل
 %13,24 77 68 االسهم

 %12,82- 34 39 سندات االقًتاض
 %20,22- 125243 156984 اجملموع

 

 (: رأمسالية البورصة10جدوؿ رقم )

De la capitalisation 
globale % 
 امجال الرأمسالية

Capitalisation en 
mmdhs           الرأمسالية 

Valeurs 
 القيم

20,65% 100,04 Itassalat Al-Maghrib  
14,45% 70,01 Attigariwafa Bank 
8,15% 39,48 BMCE Bank 
7,62% 36,93 BCP 
5,86% 28,4 Lafarge Ciments 
2,82% 13,66 Centrale Laitière 
2,80% 13,57 Ciments du Maroc 
2,76% 13,35 CGI 
2,62% 12,67 Wafaassurances 
2,50% 12,13 Douja Prom Addoha 

Bourse de Casablanca/Division Analyses & recherches. 
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مليار درىم مغريب بسبب إدراج اقامة دار السعادة و أكرب  484,5أي  % 7ادلصدر: ربسن رأمسالية البورصة 
 مليار درىم. 100,04أي  % 20,7رأمساؿ عاد االتصاالت ادلغرب بػ 

و كذا مؤسسات التحضَتات الصناعية اثنيا بنمو قدره  % 48,3كما ربصل قطاع النقل أبعلى قيمة أداء بػ 
 .% -28,5ادلرتبة االخَتة بػ واحتل قطاع الغيار  % 42,8ورؽ بػ   43,6%

 :( تطور رأمسالية البورصة 5شكل رقم )                                    

                                                                      579302   

484345               451311               445320              516322    

           

 

 

 

2014/12/31        31/12/2013           31/12/2012       31/12/2011           31/12/2010    

 Bourse de Casablanca/Division Analyse & Recherches ادلصدر:

 ابلدرىم 2013قيم للبورصة  10(: ترتيب أعلى  11جدوؿ رقم ) 

Varaition Cours au 31/12/2014 Cours au 31/12/2013 Valeurs 
106,7% 155 75 Stroc industrie 
80,6% 325 180 CTM 
49,9% 1904 1270 Holcim(Maroc) 
49,2% 81,45 54,6 Colorado 
48,5% 193 130 Fenie Brossette 
42,8% 27,83 19,49 Med Paper 
42,6% 221 155 Disway 
34,5% 269 200 Risma 
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31,4% 255,5 194,4 Jet Alu Maroc Sa 
30,2% 1626 1249 Lafarge Ciments 

Source : Division Analyses et recherches 

 

 ابلدرىم ادلغريب 2013قيم لبورصة الدار البيضاء  10(: ترتيب أدىن 12جدول رقم )

 

Varaitio
n 

Cours au 31/12/2014 Cours au 31/12/2013 Valeurs 

-41,9% 277,9 478 Alliances 
-30,5% 37,6 54,1 Douja prom 

Addoha 
-26,6% 138 188 Rebab Company 
23,5% 113,75 148,75 Balima 

-22,3% 30,3 38,98 Stokvis nord 
Afrique 

-14,2% 1500 1749 EQDOM 
-13,5% 1600 1849 Cosumar 
13,3% 980 1130 Managem 

-11,2% 3100 3490 SMI 
-10,7% 25 28 Mediaco Maroc 

Source : division Analyses Recherches. 
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 خالصة الفصل                                             

و الظرؼ االقتصادي احلايل  قا للواقع االقتصادي ادلدروسشهدت ادلغرب يف االونة االخَتة تغيَتات اقتصادية وف
لذا وجب على ادلغرب تسطَت سياسة اقتصادية مرتبطة ابلظرؼ االقتصادي لدعم النمو االقتصادي دلا يف ذلك 

 اسهامات و الدور الذي تلعبو بورصة الدار البيضاء للقيم ادلنقولة يف دعم النمو االقتصادي. 

  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

دراسة حالة بورصة 

الدار البيضاء للقيم 

 المنقولة



 دراسة حالة بورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة                                                          الفصل الثالث  

 

 
88 

  ابألرقام واحلقائقبورصة الدار البيضاء املبحث األول:

البيضاء عن نتائج مالية تصاعدية ، حيث انتقل رقم  ،أعلنت بورصة الدار 2013يف هناية السنة ادلالية  -
مليوف درىم 13مليوف درىم ،كما حتددت نتيجتها الصافية يف 9664إىل  2012مليوف درىم سنة  94معامالهتا من 

 .2012مقاربة مع سنة  %45 ،أي بزايدة تقارب

 األرقام الرئيسية لبورصة الدار البيضاء ش.م املطلب األول:  

 النتيجة الصافية                                             رقم املعامالت

 مبالين الدرهم                                                                       مباليني الدرهم                              
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 الذاتية األموال                                                               تكاليف االستغالل
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 الثاين: حتليل األرقام واحلقائق املطلب

 يناير:

 ( ختفيض رأمساؿ أوطوىوؿATH عن طريق إلغاء األسهم ). 
 ( إطالؽ برانمج شراء اسًتدادي من طرؼ سامريSAM يقدر العدد األقصى لألسهم الواجب شراؤىا )

 من رأس ادلاؿ . %5 أي594 983ب
 ( إصدار اقًتاض سندي من طرؼ البنك ادلغريب للتجارة اخلارجيةBMCE) .مبلغ العملية مليار درىم 
  حتت ابدرة تنظيم العمل". لقد كاف ىذا احلدث مناسبة 2013تنظيم مؤدتر صحفي حتت عنواف "سنة

 لإلعالف عن اإلجراءات التقنية لتحسني السيولة ،وكذا أعماؿ إنعاش السوؽ.

 فرباير:

 تت الشركة الوطنية للبًت وكيمياواياصلازا ( والكهرابءSNP لربانمج شراء اسًتدادي. يهم شراء )
 من رأس ادلاؿ.%7650سهم، أي 180000

 .سرايف األمر ابالنطالؽ ادلوضوع يف إطار اإلجراءات التقنية لتنشيط سيولة السوؽ 

 مارس:

  طفال تًتاوح 252مشاركة بورصة الدار البيضاء يف "يـو ادلالية لألطفاؿ و الشباب"حيث استقبلت
مؤسسات يف الدار البيضاء ،يهدؼ ىذا العمل إىل 9سنة ،يتابعوف دراستهم يف 17و 7أعمارىم ما بني 

 تعويد اجلمهور الناشئ على مفاىيم ادلالية األساسية.
  مؤسسات عمومية وخصوصية مغربية للتعليم العايل ،هتدؼ ىذه 9التوقيع على اتفاقيات شراكة مع

 الشراكات إىل تعزيز العالقات ما بني سوؽ البورصة ومؤسسات التعليم العايل.

 أبريل:

  مشاركة بورصة الدار البيضاء يف أتسيس ادلؤسسة ادلغربية للًتبية ادلالية .وهتدؼ ىذه األخرية إىل ضماف
إعماؿ اإلسًتاتيجية الوطنية للًتبية ادلالية خاصة من خالؿ اإلنعاش وحتسيس السكاف لتحسني معارؼ 

 حوؿ ادلخاطر ادلالية والوسائل و االحتياط منها.
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 تنظيم مؤدتر ابلشراكة م( ع ادلعهد ادلغريب للمدراءIMA( ورللس القيم ادلنقولة )CDVM والشركة )
( ،يهم ىذا احلدث تقدمي التقرير النهائي للتحقيق حوؿ شلارسات احلكامة اليت IFC)ادلالية الدولية 

 تنتهجها الشركات ادلسعرة.
 في وأكادير ،يرمي ىذا وضع "فضاءات البورصة" األوىل يف ادلراكز اجلهوية لالستثمار بوكالة عبدة وآس

ادلشروع إىل تعليق شاشات إعالف بياانت البورصة على الصعيد الوطين وإنعاشو لدى ادلصدرين 
 وادلستثمرين اجلهويني احملتملني.

 ( زايدة رافاييل تونغ نسو، رئيس جلنة مراقبة السوؽ ادلايل ابفريقيا الوسطىCOSUMAF بغرض تعزيز)
 اء وسلتلف أسواؽ إفريقيا الوسطى.التعاوف بني بورصة الدار البيض

 ( إهناء إعادة تصميم سلطط استمرارية األنشطةPCA. ) 
يسمح ىذا ادلشروع لبورصة الدار البيضاء يف حالة اآلفة مبواصلة نشاطها وتدبري وضعيات األزمة طبقا 

 للمعايري الدولية .
 ( مشاركة بورصة الدار البيضاء يف النسخة الثامنة للملتقى الدويل للفالحة ابدلغربSIAM ادلنعقد ما )

مبكناس، ساعد ىذا احلدث على تعريف ادلقاوالت اليت مشلها االستطالع يف القطاع حبلوؿ  28و24بني 
 التمويل اليت يقدمها ذلا سوؽ البورصة.

  إصلاز برانمج شراء اسًتدادي من طرؼ اتصاالت ادلغرب يقدر العدد األقصى لألسهم الواجب شراؤىا ب
 من رأس ادلاؿ.%0617أي 1500000

 مايو:

 إصدار اقًتاض ( سندي من طرؼ التجاري وفابنكATW مبلغ العملية )مليار درىم .162 
 ( إصلاز برانمج شراء اسًتدادي من طرؼ البنك ادلركزي الشعيبBCP يقدر العدد األقصى لألسهم )

 من رأس ادلاؿ .%5 أي8657096الواجب شراؤىا ب 
  احلصوؿ على عالمةRSE 26 000من االحتاد العاـ دلقاوالت ادلغرب ISO  للمسؤولية االجتماعية

ردا على أمهية وتنوع ادلشاريع اليت أصلزهتا بورصة الدار البيضاء لفائدة فاعلني  ( RSEللمقاولة )
 يني سلتلفني.اجتماع
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 يونيو:

  إهناء برانمج "البورصة تتحرؾ"ادلنجز من طرؼ رتعية إصلاز ادلغرب وبورصة الدار البيضاء حيث مكن ىذا
اثنوايت عمومية ابلدار البيضاء وذلك خالؿ سبعة دورات دروس 8تلميذا من150الربانمج من تكوين

 مستشارا متطوعا. 14يقدمها 
 ىادير وشركائو حتت موضوع "بورصة الدار البيضاء أي مسار للنمو؟". تنظيم مؤدتر ابلشراكة مع شابوي 
  انطالؽ دورة ورشات تتعلق ابلصكوؾ تنظمها اجلمعية ادلغربية دلهنيي ادلالية التشاركية، ابلشراكة مع بورصة

 الدار البيضاء وطومسوف رويتز، عاجلت الورشة األوىل موضوع "الصكوؾ مصدر دتويل ابلنسبة للمغرب".
 6توقيع على اتفاقيات تعاوف جديدة مع ال ( مراكز جهوية لالستثمارCRI من أجل تقريب بورصة )

الدار البيضاء من ادلقاوالت يف جهات ادلغرب الرئيسية،هتم االتفاقية ادلذكورة عدة زلاور، خاصة تنظيم 
ن بياانت مؤدترات حوؿ مواضيع هتم مقاوالت اجلهات ادلعنية وتعليق شاشات دينامكية لإلعالف ع

 البورصة.
  1612الزايدة بنسبة%( من رأمساؿ التجاري وفابنكATW عن طريق حتويل الربيحات إىل أسهم )

 مليوف درىم.68562أي مبلغ2284 140يصل عدد األسهم الصادرة إىل 

 يوليوز:

  تعزيز القرب  شراكة مع االحتاد العاـ دلقاوالت ادلغرب ىذه الشراكة اليت تندرج يف إطارالتوقيع على اتفاقية
بني بورصة الدار البيضاء وادلقاوالت ادلغرب يرمي إىل إنعاش سوؽ البورصة كوسيلة بديلة لتمويل 

 ادلقاوالت الصغرية وادلتوسطة.
 .التشطيب على شركة "صوفاؾ"من جدوؿ التسعري بناء على طلب على طلبها 

 غشت:

 4635زايدة بنسبة ال%( من رأمساؿ مصرؼ ادلغربCDM)  عن طريق حتويل الربيحات إىل أسهم،يصل
 مليوف درىم.22062، أي مبلغ 419  536عدد األسهم الصادرة إىل 
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 شتنرب:

 ( إصلاز برانمج شراء اسًتدادي من طرؼ شركة ستوكفيس مشاؿ إفريقياSNA)  يصل العدد األقصى،
 من رأس ادلاؿ. %5أي 459 758لألسهم الواجب شراؤىا إىل 

 ( إطالؽ برانمج شراء اسًتدادي من طرؼ شركة سالفنيSLF يصل العدد األقصى الواجب شراؤىا إىل )
 من رأس ادلاؿ. %5أي  119  724

  10614الزايدة بنسبة% ( من رأمساؿ الشركة ادلنجمية لتويسيتCMT عن طريق حتويل السندات )
 مليوف درىم.20963مبلغ  أي167 485االقًتاضية إىل أسهم يصل عدد األسهم الصادرة إىل 

  9688الزايدة بنسبة%( من رأمساؿ أليانسADI عن طريق حتويل الربيحات إىل أسهم، يصل عدد األسهم)
 مليوف درىم.7066أي مبلغ 141 376الصادرة إىل 

  2634الزايدة بنسبة%( من رأمساؿ دوجي برومسيوف رلموعة الضحىADH عن طريق حتويل )
 مليوف درىم.340أي مبلغ 7 557 118د األسهم الصادرة إىل الربيحات إىل أسهم ،يصل عد

 :أكتوبر

 0696بنسبة  الزايدة% (من رأمساؿ ريسماRIS)  عن حتويل السندات االقًتاضية إىل أسهم يصل عدد
 مليوف درىم.1566،أي مبلغ 76 480األسهم الصادرة إىل 

 لفائدة طلبة اذلندسة ادلالية،ابعتبارىا أداة تدبري زلفظات فقد  إنشاء لسوؽ داخل جامعة موندابوليس
خصصت دورات تكوينية حوؿ آليات سري السوؽ لفائدة الطلبة ،يدخل ىذا ادلشروع يف إطار إنعاش 

 الًتبية ادلالية.

 نونرب:

 ،يندرج ىذا ادلشروع يف إطار أعماؿ  تنظيم مؤدتر يف شكل فطور لفائدة مقوالت جهة سوس ماسة درعة
القرب لدى ادلقاوالت مبختلف جهات ادلغرب، هبدؼ كشف سر البورصة وتشجيع اللجوء إىل سوؽ 

 البورصة.
  تنظيم النسخة السادسة للبطولة الدولية للتسيري ابلشراكة مع اجمللس اجلهوي وىيأة اخلرباء احملاسبني للدار

 البيضاء.
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  من  %669الزايدة بنسبة( رأمساؿ مصرؼ ادلغربCDM عن طريق االكتتاب مع احلق التفضيلي، يصل )
 مليوف درىم.39362،أي مبلغ  715 030عدد األسهم الصادرة إىل 

  تنظيم "حلقات دراسية ألكادميية القطب ادلايل للدار البيضاء" ستتناوؿ ىذه احللقات الدراسية اليت تنظم
وسيتكلف بتنشيطها اختصاصيوف معروفوف داخل ادلغرب وخارجو، شهراي ادلواضيع ادلتعلقة ابلسوؽ ادلايل 

 مت تنظيم حدث أوؿ حتت عنواف"ىيكلة ادلنتوجات ادلشتقة".

 دجنمرب:

 مؤدتر حتت عنواف " ادلالية التضامنية رافعة التنمية االجتماعية " ابلتضامن مع رللس التنمية و  تنظيم
 وادلالية االجتماعية للمملكة ادلتحدة.  (CDSالتضامن )

رتع ىذا احلدث عدة فاعلني خاصني وعامني قادرين على إدماج التنمية االجتماعية يف إسًتاتيجياهتا 
 ادلقاوالتية  جلعل التضامن زلركا فعاال للتنمية.

 ( إدراج شركة اجلرؼ األصفر للطاقةJLECمن خالؿ زايدة يف رأس ادلاؿ ، حدد ذتن السه،) م الواحد يف
 درىم أي مبلغ إرتايل قدره مليار درىم.44765مبلغ 

  1649الزايدة بنسبة%( من رأمساؿ الشركة ادلغاربية للنقدايتS2M عن طريق االكتتاب نضا مع احلق )
 مليوف درىم .169،أي مبلغ 12 070التفضيلي.يصل عدد األسهم الصادرة إىل 

  14689الزايدة بنسبة%( من رأمساؿ ىولسيمHOL عن طريق تقدمة عينية يصل عدد األسهم الصادر )
 مليار درىم.162، أي مبلغ 736 260إىل 
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 املبحث الثاين:إجنازات بورصة الدار البيضاء

عن  2013سنة،مل خترج سنة  إف تنمية السوؽ وتطور جدوؿ التسعرية يشكالف أولوية يف األعماؿ ادلنجزة كل 
 القاعدة حيث مت إصلاز عدة مشاريع.

 املشاريع احملققة لبورصة الدار البيضاءاملطلب األول:

 حتسني تدبري وتطوير جدول التسعرية:

فاعلي السوؽ الرامية إىل إنعاشو فقد مت وضع رلموعة من التدابري التقنية بغية توفري السيولة  يف إطار التزامات
 وإعادة دينمة ادلبادالت.

 %6مع درجة أوىل يف  %10على سبيل ادلثاؿ مت تقدمي افتتاح السوؽ بثالثني دقيقة، كما انتقلت عتبات التغري إىل 
وإدراج نوع جديد من األوامر ابالنطالقة  خطوات السـو وزايدة الكمية ادلكشوؼ عنها لألوامر ادلخفيةومت ختفيض 

 يفها.ودلواكبة ىذه التطورات دتت مراجعة مسطرة احلجز وتكي

كنتيجة منطقية للتحسني ادلستمر للخدمات وألمثلة السريورة العملياتية فقد دتت استالة تتبع السندات االقًتاضية 
 للشركة ادلدرجة.وتدبريىا وكذا التتبع اإلداري 

لدى شركات البورصة حيث يوفر ىذا التطبيق  فضال عن ذلك مت استخداـ تطبيق لتدبري التقدمات والتنقيالت
النوع من العمليات مت إمكانية إدخاؿ ادلعطيات عن بعد مع سريورة اصطحاح مدرلة إنو تطور مهم يف معاجلة ىذا 

إطالؽ ورش أكثر ىيكلة من أجل تنقيح اإلشعارات واإلعالانت، يهدؼ ىذا الورش أساسا إىل حتسني االستشارة 
 وادلستثمرين خاصة الدوليني منهم.نشر عرؼ ادلشروع تقدما كبريا ويستجيب حلاجيات ادلعتملني احملتوى والوأمثلة 

  أتمني وأمثلة األنظمة اإلعالمية:

وذلك من خالؿ كاف دائما يف صلب أعماؿ تنمية بورصة الدار البيضاء،  إف حتسني وأتمني أنظمة ادلعلومات
عن القاعدة مت إصلاز مشروعني   2013 وؽ، ابلتايل مل خترج سنةاليقظة وتعزيز التقنيات ادلوضوعة حتت رىن الس
هنج تدرجيي لسياسة أمن معلومايت هبدؼ زتاية ادلوجودات منوذجيني يشتمل ادلشروع األوؿ على مواصلة 

 اإلعالمية للمقاولة وضماف استمرارية أنشطتها.
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 ذلذا الغرض مت  إصلازىا عدة مشاريع.

  األنظمة اإلعالمية مع نظاـ تدبري اجلودة.إدماج نظاـ تدبري أمن 
  وضع منصة اإلشراؼ على ادلوجودات اإلعالمية شلا يسمح بسبق الفعالية اجتاه ادلخاطر ادلرتبطة بنقص

 التجلية أو القدرة أو توقف النشاط.
  أجهزة العمل واألجهزة احمليطة.وضع نظاـ حلماية ضياع ادلعطيات يسمح مبراقبة 

،ابلتايل خصصت 2014أفق سنة كما خططت إدارة بورصة الدار البيضاء للتصديق على أنظمتها اإلعالمية يف 
لنفسها كذلك عدة سلطط استمرارية األنشطة ادلسمى "ووـر ابؾ آب" الذي يسمح ابالستجابة دلقتضيات السوؽ 

 من حيث جتديد النشاط داخل آجاؿ مرضية.

كوينية لفائدة مستخدمي ادلقاولة ومت إجراء دتارين اختبار سلطط استمرارية لقد مت تنظيم دورات حتسيسية وت
 األنشطة ىذا مع شركات البورصة.

 على أقصى استآلة ومراقبة لسريورة ادلهنة.أدخلت عدة حتسينات على أنظمة قسم الدعم للحصوؿ 

 تعزيز األعمال اإلنعاشية لبورصة الدار البيضاء

شراكات مع سلتلف  بورصة الدار البيضاء ىذه السنة إلنعاش السوؽ وثقافة البورصة على هنج سياسة اعتمدت
مستهدفات ادلقاولة ادلؤسسات الوطنية والدولية، وىي هتدؼ بذلك إىل تكثري قنوات التواصل والقرب اجتاه سلتلف 

 وتعميم ثقافة البورصة.

القابلة دلقاوالت ادلغرب استجالب ت ادلغرب يف إطار إصلاز سلطط كما مت إبراـ شراكة مع االحتاد العاـ دلقاوال
 للتسعري.

حيث مكنت بورصة الدار البيضاء من توسيع منطقة االستجالب إىل سائر مناطق ادلغرب والتعامل مع ادلزيد من 
 دلقاوالت ادلغرب لفائدة مقاوالت أكادير. ادلقاوالت ادلسريين" ادلنظمة مع االحتاد العاـ
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ىذه الشراكة الزايرات اليت قامت هبا بورصة الدار البيضاء إىل رؤساء ادلقاوالت القابلة للتسعري، ومشاركتها تكمل 
ابتفري مبادرة سيفيل ....(وسلتلف األحداث اليت تنظمها عرب ادلغرب، يف هناية ( SIAMيف معارض قطاعية )

 مقاولة.182السنة مت الًتويج للبورصة لدى ما ال يقل عن

يف السياؽ نفسو، مت إبراـ شراكة مع ادلراكز اجلهوية لالستثمار بعدة جهات منها، الدار البيضاء الكربى وسوس 
ماسة درعة واجلديدة وآسفي وشرارة بين حسن الكربى ومكناس اتفياللت ومراكش اتنسيفت احلوز كما حققت 

ؿ فضاءات بورصة يف مقرات ادلراكز اجلهوية بورصة الدار البيضاء أعماال إعالمية وتكوينية،خاصة من خالؿ إعما
مقاوالت اجلهة ومستخدمي وإعداد وحدة تكوينية حوؿ التمويل من خالؿ سوؽ البورصة لفائدة  لالستثمار

 ادلراكز ادلذكورة.

ابدلوازاة مع ذلك جهزت بورصة الدار البيضاء شركاءىا )شركات البورصة واألبناؾ اخلاصة وادلراكز اجلهوية 
 ر واالحتاد العاـ دلقاوالت ادلغرب.لالستثما

 .معلومة متنوعة للسوؽ وبورصة الدار البيضاء حيل إعالف دينامي يسمح إبشاعة 

فضال عن ذلك مت عقد شراكة مع تسع مؤسسات عمومية وخاصة للتعليم العايل، تعين بو ابدلساعدة على حتضري 
 ية حوؿ السوؽ.تكوين قاعات السوؽ داخل ىذه ادلؤسسات، وكذا بتنشيط دورات

وحدىا أو ابلشراكة من األغبار أو ساندت عدة مؤدترات وأحداث هتم سلتلف ادلواضيع والقضااي الراىنة للسوؽ  
 دتت مواصلة دورة الورشات بتنظيم حدثني يتعلقاف ابلصكوؾ.كما 

السنة هبدؼ من انحية التواصل على نطاؽ واسع دتت بررلة زتلة سلصصة للشركات القابلة للتسعري خالؿ 
 التعريف مبزااي اإلدراج يف البورصة.

يف نفس اإلطار ساندت بورصة الدار البيضاء الربانمج اإلذاعي "مواعيد البورصة" حيث يهدؼ ىذا الربانمج ذي 
 ،اإللكًتونية "نشرة شهرية إلشهار السوؽ لدى ادلقاوالت.البعد البيداغوجي واإلخباري إىل تعميم ثقافة البورصة

 دار البيضاء على األسواق الدوليةورصة الانفتاح ب

على الصعيد الدويل شجعت بورصة الدار البيضاء إنتاج ونشر معلومات السوؽ لتعزيز حضورىا على شاشات 
 أساسا يف أورواب والوالايت ادلتحدة.، يوجد ىؤالء العديد من مزودي البياانت
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يف إطار انفتاحها على اجملتمع ادلايل الدويل زار بورصة الدار البيضاء عدة شخصيات مثل اللورد شارماف دو 
ريدلينش ، ادلبعوث التجاري للوزير األوؿ الربيطاين إىل ادلغرب والسيد دافيد فلينت، القنصل العاـ الربيطاين والسيد 

 (...cosumatإلفريقيا الوسطى )سو، رئيس جلنة مراقبة السوؽ ادلايل رافاييل توغ ن

هتم  (BRVMمن أجل تعزيز عالقات تعاوهنا مع السوؽ ادلايل اإلفريقي عقدت بورصة اجلهوية للقيم ادلنقولة )
6إنعاش السوقني وتطوير التسعريات أربع زلاور رئيسيةػ، تبادؿ ادلعلومات والتجارب التكوين و ادلساعدة التقنية

 ادلزدوجة .

 لبورصة الدار البيضاء يف الرتبية املاليةاشرتاك مستمر 

عززت بورصة الدار البيضاء اشًتاكها يف الًتبية ادلالية حيث دتت تررتة ذلك عن طريق إشراكها الفعاؿ يف خلق 
مببادرة من رلموعة من ادلؤسسات احلكومية  2013( اليت أتسست سنةFMEF"ادلؤسسة ادلغربية للًتبية ادلالية" )

 وادلالية.

على غرار السنة ادلاضية شاركت بورصة الدار البيضاء يف"أسبوع الًتبية ادلالية لفائدة األطفاؿ والشباب" من خالؿ 
 تلميذا اثنوي وإعداداي قاموا بزايهتا.154توفري تكوينات لفائدة 

يف 2012سنة 38مقابل 83من عدد دوراهتا التكوينية ادلنظمة أي  %159من جهتها زادت مدرسة البورصة بنسبة 
 .2012مقارنة مع سنة %46بزايدة 3000الواقع ،ارتفع عدد ادلتدربني إىل أكثر من

 خاصة إبطالؽ مصنف جديد للتكوين وإطالؽ ادلوقع الرمسي دلدرسة البورصة: تفسر ىذه الزايدة

bourse.ma-www.ecol. 

أايـ يف األسبوع من 7و 24ساعة/24حيث مكن ىذا األخري الذي يسهل ولوج تكوينات مدرسة البورصة 
 االستجابة للطلب ادلتزايد للجمهور من حيث التكوين.

 

 

 

http://www.ecol-bourse.ma/
http://www.ecol-bourse.ma/


 دراسة حالة بورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة                                                          الفصل الثالث  

 

 
88 

                      

 مواصلة األعمال املسؤولة اجتماعيا

 رعايتها دلدرسة تورية،إسًتاتيجيتهااليت وضعت التنمية االجتماعية لبلدان يف صلب عززت بورصة الدار البيضاء 
واقتناء أدوات للجنة إدارة ادلؤسسة ،حيث مت إجراء عدة أعماؿ صيانة الشاوي وفقا دلخطط العمل السنوي 
 التدريس والتعلم جلميع ادلستوايت...

ادلمنوحة من   RSE-ISO 26000دتت مكافأة بورصة الدار البيضاء حبصوذلا على جائزتني خالؿ السنة عالمة 
اخلاصة ادلمنوحة من طرؼ اجلمعية ادلغربية دلديري اللجنة  RHطرؼ االحتاد العاـ للمقاوالت ادلغرب وجائزة 

يف رلاؿ تدبري وتنمية الرأمساؿ البشري  ( تكافئ ىذه األخرية أفضل ادلمارساتAGEFومكوين ادلوارد البشرية )
 داخل رلموع ادلوارد البشرية.

ابدلوازاة مع ذلك قامت بورصة الدار البيضاء بتنظيم مؤدتر حتت عنواف "ادلالية التضامنية :رافعة التنمية االجتماعية" 
 للمملكة ادلتحدة.( وادلالية االجتماعية CDS)ابلتضامن 

رتع ىذا احلدث عدة عاملني فاعلني وخاصني قادرين على إدماج  التنمية االجتماعية يف اسًتاتيجياهتا ادلقاوالتية 
 جلعل التضامن زلركا فعاال للتنمية.

 احلفاظ على أعمال تنمية الرأمسال البشري للمقاولة

كما مت اختاذ عدة تدابري، مبا يف ذلك كما ىو احلاؿ كل سنة ، وضعت تنمية ادلوارد البشرية ضمن أولوية ادلقاولة  
أجرى إحصاء لالحتياجات التكوينية لدى رلموع إطالؽ طريقة جديدة للتعلم "التعلم االلكًتوين" ذلذه الغاية 

 وموافق لكل واحد.مستخدمي ادلقاولة أدى ىذا اإلحصاء إىل وضع برانمج تكوين شخصاين وسريع وفعاؿ 

معًتضة، من اللغات وادلهن يف هناية  فقد دتحور حوؿ تكوينات 2013 سنة فيما يتعلق مبخطط التكوين ادلنجز
 .شخصا68يوما من التكوين لفائدة 574السنة مت تنظيم 

على الصعيد االجتماعي مت القياـ بعدة أعماؿ لتعزيز التماسك داخل بورصة الدار البيضاء مثل تنظيم فطور 
 رتاعي يف رمضاف، واالحتفاؿ بيـو ادلرأة...
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 زيز صيانة األمكنة وأمنهاتع

 فضال عن وضع نظاـ ىاتف أكثر كفاءة. ولألنظمة التقنية األمنيةعرؼ مقر بورصة الدار البيضاء تعزيزا لألجهزة 

شركات البورصة ابحلفاظ على نشاط عادي يف بورصة الدار البيضاء يف دتت هتيئة فضا دلخطط استمرارية أنشطة 
 حالة وقوع حوادث يف موقعها.

 حتسني املراقبة الداخلية

 .نظامها، حيث نظمت ورشات عمل لتحميل الكياانت ادلعنية ادلسؤولية دتيز نشاط ادلراقبة الداخلية بتحسني 

 إضفاء الطابع الرمسي وحتديث كتيبات ادلراقبة الداخلية لبعض العمليات وتعيني أشخاص ادلكلفني ابدلراقبة الدائمة.

وأجريت  (PCAأثر ذلك اعتمدت بورصة الدار البيضاء صيغة زلسنة من سلططها الستمرارية األنشطة ) على
 رلموعة من االختبارات الناجعة ذلذا الغرض.

من جهتها ويف إطار ادلشروع ادلتعلق بنظاـ التسيري الداخلي، صلحت بورصة الدار البيضاء يف تنظيم االفتحاصات 
 . ISO 9001 V2008لتجديد شهادة  الداخلية للجودة الضرورية

معاجلة ادلعطيات ذات الطابع جتاه االذاتيني  علق حبماية األشخاصادلت08-09التزاما منها مبقتضيات القانوف رقم 
الشخصي قامت بورصة الدار البيضاء بعدة أعماؿ مثل تتبع التصرحيات والًتاخيص ادلوجهة إىل اللجنة الوطنية 

 ادلستخدمني. ( وحتسيسCNDPدلراقبة زتاية ادلعطيات ذات الطابع الشخصي )
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 2013 املطلب الثاين: سوق البورصة

 جمموع املسامهني :

درىم ودتتلكو شركات البورصة السبعة 19020800حدد رأمساؿ بورصة الدر البيضاء يف مبلغ  2013دجنرب 31يف 
 وذلك حبصص متساوية.عشرة ادلمارسة يف سوؽ البورصة ادلغريب 

  (2013دجنمرب 31رللس اإلدارة )يف 

 الشغل أو ادلنصب الرئيسي  ادلهمة احلالية  السم العائلي/االسم الشخصي 
 بورصة الدار البيضاء رئيس رللس إدارة  الرئيس السيد عمار إدار 

 (CD Capitalمدير عاـ مفوض ص.إ.ت كابيتاؿ ) عضو السيد عبد الصمد عصامي 
الرئيس ادلدير العاـ التجاري  عضو السيد انس ميكو 

 (Intermédiation Attijari)للوساطة
اجلماعية ب.ـ.ت.خ.كابيتاؿ رئيس رللس اإلدارة  عضو السيد دمحم عمراين

 (BMCI Gestionالبورصة)
 CFGاألسواؽ ) CFGالرئيس ادلدير العاـ  عضو السيد يونس ينجلوف 

Marchés) 
رئيس رللس اإلدارة اجلماعية مصرؼ ادلغرب    عضو السيد ايسني بكباشي 

 (Crédit du Maroc Capitalكابيتاؿ)
 (Eurobourse)أوروبورسمسري ومدير عاـ  عضو السيدعمر أمني 

ادلغرب خدمات الوساطة  رئيس رللس اإلدارة اجلماعية عضو السيد دمحم بن عبد الرازؽ 
(Maroc services Intermédiation) 

سوجيكابيتاؿ رئيس رللس اإلدارة اجلماعية عضو السيدة وداد عزاـ حللو 
 (Sogecapital Bourseالبورصة)

 Upline)مسري ومدير عاـ أبالين سيكيوريتيز عضو السيد رشيد أكومي
groupe ) 

 Wafa)ورسوفاب رئيس رللس اإلدارة اجلماعية عضو السيد عادؿ دادي 
Bourse) 
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 .2009يشغل كرمي حجي منصب ادلدير العاـ لبورصة الدار البيضاء منذ فاتح أبريل 

 رئيس قسم صفقات رؤوس األمواؿ مبديرية اخلزينة وادلالية اخلارجية التابعة السيد مسري حللو ىو مندوب احلكومة،
 لوزارة االقتصاد وادلالية .

 MSCIوالدليل على ذلك ارتفاع مؤشر 2013سجلت أسواؽ البورصة الدولية إرتاال أداءات إجيابية سنة 
World  24بنسبة% . 

 على ارتفاعات متفاوتة األمهية. البورصات السنةيف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا،أغلقت غالبية 

  .%17أما مؤشرات البورصات ادلكونة لدوؿ الربيك فقد دتيزت ابخنفاضات تصل حىت إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة حالة بورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة                                                          الفصل الثالث  

 

 
999 

 رمسلة السوق

مليار درىم مقابل 45161مقارنة مع السنة السابقة أي  %163البورصة يف هناية السنة ارتفاعا بنسبة  سجلت رمسلة
 .مليار درىم44562

 )مبليار الدرهم(2013سنة ملؤشر مازي العائم ورمسلة البورصة التطور الشهري 

 JLECإدراج   

  12000 

                                                                                                              11500 

                                                                                                              11000 

                                                                                                            10500 

                                                                                                            10000 

                                                                                                            9000 

 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نوفمرب دجنرب 

 

  رمسلة السوؽ مباليني الدرىم 

 مازي
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 حجم املعامالت 

6 2012مليار درىم سنة 61مليار درىم مقابل 62يف مبلغ 2013استقر احلجم اإلرتايل للمعامالت يف هناية سنة 
 .%166زلققا بذلك زايدة قدرىا 

 .%368مليار درىم أي زايدة 5466استقر احلجم اإلرتايل للمعامالت يف السوؽ األسهم مبلغ 

 )مباليني الدرهم(2013حجم املعامالت سنة 

 التغري السنوي 2013 2012 الفئة/السوق
 %3,8 54557,85 551,64 52 األسهم

 %11,0- 26449,54 29728,67 السوؽ ادلركزي 

 %77,2 22100,54 12469,83 سوؽ الكتل 

 - 100000 26,58 اإلدراجات

 %80,0 1116,41 617,42 التنقيالت

 %68,8- 644,13 2062,73 تقدمات السندات

 %57,1- 3202,06 7468,91 الزايدة يف رأس ادلاؿ

 %74,6- 45,13 177,49 العروض العمومية

 %10,6- 7584,19 8482,84 سندات االقرتاض

 %32,3- 2170,75 3204,88 السوؽ ادلركزي 

 %7,9 4713,41 4367,60 سوؽ الكتل 

 %23,1- 700,00 910,30 اإلدراجات

 %45,6- 0,03 0,06 التنقيالت

 - 0,00 0,00 تقدمات السندات

 %1,8 62142,04 61034,48 اجملموع العام
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 حسب عدد املعامالت2013توزيع احلجم سنة 

 التغري السنوي 2013 2012 الفئة/السوق
 %20,24- 125132 156877 السوق املركزي

 %20,24- 125060 156796 األسهم

 %11,11- 72 81 سندات االقًتاض 

 %3,74 111 107 سوق الكتل 

 %13,24 77 68 األسهم

 %12,82-  38 سندات االقًتاض

 %12,22- 125243 156984 اجملموع

 

 



 خامتة عامة                                                 

وكخامتة لعملنا هذا ميكن القول أن البورصة هي مرآة عاكسة لصورة اقتصاد أي بلد، فالوضع االقتصادي الراهن 
 ابهتمامآل إليه الوضع يف املغرب  حتم على الدول االهتمام ابلسوق احلايل و البورصة بوجه خاص، وهذا ما

وتطوير بورصة الدار البيضاء وهذا ما انعكس إجيااب على االقتصاد الوطين ملا هلا من مزااي اإلدراج و االستثمار 
األموال املتداولة ببورصة الدار البيضاء وكذا االستثمارات األجنبية و  سرؤو ودعم النمو االقتصادي ابلنظر حلجم 

ت واملقاوالت املغربية ومساعدهتا على التطوير ابلنظر لطرق التمويل احمللية هبا وكذا من خالل دعمها للمؤسسا
هي مثرة وشفافية التعامالت ومن هنا ميكن القول أن بورصة الدار البيضاء  واحرتافيةاملوفرة وهذا ما ساهم يف تطوير 

 االقتصاد املغريب.

 



 قائمة املراجع                                            

 لغة العربية:لالكتب اب

 .2000دمحم عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف، التنمية االقتصادية ، الناشر علم االقتصاد ،مصر  -

  .2001امحد الفتوح علي الناقة ، نظرية االقتصاد الكلي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية،  -

 2013إايد عبد  الفتاح النسور، املفاىيم و النظم االقتصادية، دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان، األردن -

 .2001،دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،عمان ،األردن عبد النافع الزري فرح، األسواق املالية، -

بوكساين رشيد، معوقات أسواق األوراق املالية وسبل تفعيلها أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، كلية العلوم  -
 .2006-2005االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ،

ية يف اجلزائر،مذكرة ماجيسرت يف العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية وعلم عبري األسواق املالبو ضياف  -
  .2007اجلزائر ,التسيري ، جامعة قسنطينة 

يف التسيري   أمينة توروقو، اإلدراج يف البورصة ، تقرير حول الرتبص يف بورصة  الدار البيضاء، مذكرة ماجيسرت -
 .2007املايل ، املدرسة العليا للتسيري ، الدار البيضاء ، املغرب ،

نبيل خليل طو مسور سوق األوراق املالية بني النظرية و التطبيق، مذكرة ماجيسرت يف اإلدارة األعمال، كلية التجارة، 
 .2008-2007سالمية، غزة، فلسطنياجلامعة اإل

 .2009البيايت، مدخل إىل علم االقتصاد، دار وائل للنشر ، عمان، األردن،خالد توفيق الشمري، فاضل  -
يف علوم التسيري ، جامعة دايل أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، مذكرة ماجيسرت ، بو خدخ كرمي -

 .2009، اجلزائر، ابراىيم 
التحوالت االقتصادية والتكنولوجيا ستدامة يف ظل كرابيل بغداد، مخد آيت دمحم، اسرتاتيجيات وسياسة التنمية امل  -

 .2010، 45ابجلزائر، جملة علوم اإلنسانية ، العدد
السيد دمحم أدمحم السرييت وعلي عبد الوىاب جنا ، اقتصادايت النقود و البنوك و األوراق املالية، دار التعليم  -

 .2011، مصر،  اجلامعي، اإلسكندرية
املؤسسات املالية احمللية و الدولية ، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان ، األردن،  شقريي موسى وآخرون، -

 .2011الطبعة األوىل
 



  صالح الدين شريط، دور صناديق االستثمار يف سوق األوراق املالية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،-
 .2012-2011(، 3جامعة اجلزائر )كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، 

دريد كامل آل شيب، األسواق املالية و النقدية، دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة، األردن ،الطبعة  -
 .2012األوىل،

 .2013دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان، األردنإايد عبد  الفتاح النسور، املفاىيم و النظم االقتصادية،  -

  الكتب ابللغة الفرنسية:

Abdelhalim Maach , l'introduction en Bourse,(cas BVC), Mémoire fin d'étude 
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