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 تق��رر م��ؤخرا تش��طيب ش��ركة "دي��اك س��لف" م��ن لئح��ة
 الش��ركات المس��عرة ف��ي بورص��ة القي��م بال��دار البيض��اء، نتيج��ة
 س�حب بن�ك المغ�رب ال�ترخيص منه�ا، وتس�تعد ش�ركة "ص��وفاك
 للس���لف"، ال���تي يمتل���ك أغلبي���ة أس���همها "الق���رض العق���اري
 والس��ياحي" و"بري��د المغ��رب"، للنس��حاب نهائي��ا م��ن البورص��ة،
 ويتوق��ع تش��طيب ش��ركة أخ��رى عل��ى الق��ل ف��ي القري��ب، وخلل
 السنوات الخيرة تم سحب تداول أسهم عدد م��ن الش��ركات م��ن

 ال��تي اش��ترتها مجموع��ة "ألت��اديس" ال��تي ي��ديرها LGMC بينه��ا
 عادل الدويري، صاحب الغلبية في بنك العمال "س��ي إف ج��ي"
 الفاع��ل ف��ي البورص��ة، وش��ركة "الك��ارتون" و"بيرلي��ي المغ��رب"

"...وشركة التأمين على الحياة "لماروكين في
 لكن أكبر عملية خ��روج م��ن البورص��ة تمثل��ت ف��ي س��حب
 الشركتين القابض��تين الملكي��تين م��ن الت��داول: "أون��ا" و"الش��ركة
 الوطنية للستثمار"، اللتان تم إدماجهم��ا تح��ت مس��مى "الش��ركة
 الوطنية للستثمار"، واتخ��اذ ق��رار القتص��ار عل��ى تس��عير الف��روع



 التابعة لها، وهو ما كان واجبا في الصل ليس فق��ط ب��النظر إل��ى
 الزدواجي��ة المترتب��ة ع��ن تس��عير الش��ركات الم والف��روع، ب��ل
 وأيض��ا لن تس��عير الش��ركات القابض��ة يط��رح أك��ثر م��ن إش��كال،
 ومنها ما يتعلق بوضعها الضريبي المتميز بالعف��اء الكام��ل من��د
 التس��عينات، والم��برر بكونه��ا مجم��ع فق�ط ولي�س ش��ركة محقق��ة
 لرباح خاصة، حيث نتج عن خروج الش��ركتين م��ن البورص��ة ف��ي

. مليار درهم40 من التداول سحب رسملة تقدر ب� 2010سنة 
 هكذا، وبعد عمليات النسحاب والتش��طيب ال��تي عرفته��ا
 البورصة، تقلص عدد الش��ركات المدرج��ة ف��ي البورص��ة، كم��ا أن
 عمليات الدراج الجديدة في السنوات الخيرة كانت مح��دودة و

  (آف��ي) وثلث��ة س��نة2012ل��م تتع��د إدراج��ا واح��دا جدي��دا س��نة 
  (س��ينيا2010م، ج��الو، س ت��ي ر) واثني��ن س��نة 2 ( س 2011

 ، وب���ذلك ينخف���ض ع���دد الش���ركات2009ونق���ل) وص���فر س���نة 
  ش��ركة، بع��د س��حب ثلث74المدرجة في مطلع هذه السنة إل��ى 

 ، لك��ن اله��م2012 ش��ركة ف��ي نهاي��ة س��نة 77ش��ركات، مقاب��ل 
 ليس عدد الشركات المدرجة، بالرغم من دللته المتع��ددة، ب��ل
 المس��توى ال��ذي آل��ت إلي��ه رس��ملة البورص��ة وك��ذلك مس��توى

.المعاملت التي تجري فيها وأسعار السهم والمؤشرات
 مليار درهم270خسارة أكثر من 

 رس��ملة البورص���ة س��جلت تراجع���ا متواص��ل عل��ى م��دى
 الخمس سنوات الخي��رة، وص��ار تراجعه��ا بين��ا ف��ي مطل��ع الس��نة

  ملي��ار دره��م تقريب��ا ف��ي منتص��ف421الجاري��ة، حي��ث ل�م تتع��د 
 ، م��ا2008 ملي��ار دره��م ف��ي م��ارس 692مارس الجاري مقاب��ل 

 يعني أن بورص��ة القي�م بال��دار البيض�اء فق��دت خلل ه�ذه الف�ترة
  ملي��ار دره�م. وتف��اقم ه��ذا ال��تراجع ف��ي الس��نتين270أك��ثر م�ن 

 الماضيتين بمعدلت مرتفعة. وق��د نت�ج ع�ن ه��ذا الهب�وط تراج��ع
  ف��ي الم��ائة ف��ي المتوس��ط6المعاملت بشكل متواص��ل، بمع��دل 



 ، غي��ر أن أدن��ى مس��توى مع��املت س��جل س��نة2009سنويا منذ 
  مليار دره��م32.9، حيث لم تتعد 2006 مقارنة مع سنة 2012

 ، وهي الس��نة2011 في المائة مقارنة مع سنة 18بانخفاض بلغ 
  ف��ي13.8ال��تي عرف��ت ب��دورها تراجع��ا للمع��املت بل��غ مع��دل 

.المائة
 ه��ذه الوض��عية ناتج��ة ع��ن الض��عف ال��بين من��د س��نوات
 لس��يولة الس��وق النات��ج ع��ن ه��روب ص��غار الم��دخرين وتخوف��ات
 الدخار المؤسساتي ليس فقط بسبب الزمة العالمية. فاس��تثمار

  ف�ي1.8 (2008غير المقيمي�ن بالبورص�ة ك�ان رمزي�ا ج�دا س�نة 
 المائة خارج المساهمات الستراتيجية) قبل أن يصبح قريبا من
 الصفر بس��بب ع�دم الثق��ة النات��ج ع�ن تفج��ر ع��دد م�ن الفقاع��ات
 ال��تي ك��انت منتفخ��ة بش��كل مص��طنع وبعي��دا كلي��ا ع��ن الرب��اح
 المحتملة للشركات المدرجة في البورصة. وهذا ما يسائل دركي
 البورصة الذي ترك ع��ددا ك�بيرا م�ن ص��غار الم�دخرين يخس��رون

  ملي��ار دره��م ف��ي مض��اربات خرق��اء ش��جعتهم عليه��ا60ح��والي 
 البن��اك ال��تي تت��وفر عل��ى ف��روع تض��ارب ف��ي البورص��ة وتح��دد
 مس��ارها عل��ى جمي��ع المس��تويات، معرقل��ة ب��ذلك إمك��ان نش��وء

.سوق مالية متحررة من كماشتها ومخففة من ضغوط وساطتها
 ف�ي مقاب��ل ض�عف الس�يولة هن��اك أيض�ا المس�توى الهزي�ل
 للعائم من رأسمال عدد كبير من الشركات المدرجة ف��ي بورص��ة
 ال��دار البيض��اء وال��ذي يص��ل إل��ى مس��توى كاريك��اتوري أحيان��ا،

  في الم��ائة بالنس��بة ل� "ص��وفاك كري�دي" ال��تي0.8حيث ليتعدى 
 تق��دمت بع��رض ش��راء إجب��اري م��ن المكتت��بين ف��ي آخ��ر م��ارس
 الج��اري قب��ل تش��طيبها، وه��و م��ا ي��ترتب علي��ه ت��ردد الدخ��ار
 المؤسساتي المغربي والخارجي في تنش��يط البورص��ة، إذ ليمك��ن
 لمؤسس���ين ذوي ق���درات اس���تثمارية مهم���ة أن يقتص���روا ف���ي
 ت��دخلتهم عل��ى بض��عة أس��هم تص��درها ش��ركات يغل��ب عليه��ا



 الط���ابع الع���ائلي ولي���س المؤسس���ي، وإن حمل���ت اس���م ش���ركة
 مس��اهمة، ول أن يتع��املوا بمنط��ق الس��وق داخ��ل س��وق تتحك��م
 فيها اعتبارات ناتجة ع�ن ت�داخل الس��لطة والم�ال، كم�ا ليمك�ن
 له��م التعام��ل م��ع أس��عار مض��خمة وغي��ر متناس��بة م��ع الرب��اح
 الحالية والمتوقعة للشركات المس��عرة، لنه��ا تمل��ك الق��درة عل��ى
 الوص��ول إل��ى المعلوم��ات وتحليله��ا عك��س المض��اربين الص��غار
 ال��ذين يرتهن��ون ب��إرادة الف��اعلين ف��ي البورص��ة ويواجه��ون خط��ر

.تلعبهم بهم أو توريطهم فيما يعصف بأحلم الغتناء السريع
تلعبات دمرت الثقة

 إن ما حصل في السنوات الخيرة في البورص��ة ينتم��ي إل��ى
 ممارس��ات تتج��اوز المض��اربة إل��ى تعم��د خل��ق ص��دمة للقتص��اد
 ال��وطني يص��عب علي��ه الخ��روج منه��ا دون أداء ثم��ن ب��اهض، إذ
 بالض���افة إل���ى فض���ائح معروف���ة م���ن قبي���ل تل���ك المتعلق���ة ب�
 "فينانس��يير دي��وان"، ص��ندوق الس��تثمار ال��ذي أح��دثته "أون��ا"
 للمش��اركة ف��ي عملي��ات الخوصص��ة ودخل��ه س��وروس قب��ل أن
 يخرج من المغرب بشكل نهائي بعد ذلك، ثم الغارة عل��ى ش��ركة
 التأمين "أكم��ا لحل��و"، والحس��ابات الكاذب��ة ال��تي نش��رتها بع��ض
 الش���ركات المدرج���ة أو ال���تي ك���انت عل���ى أب���واب ال���دخول إل���ى
 البورص��ة وتس��ريب المعلوم��ات ال��ذي ترت��ب علي��ه ط��رد م��دير
 البورصة وعدد من مس��اعديه... بالض��افة إل��ى ذل��ك ت��م "تص��يد"
 الم��دخرين ف��ي الكتت��اب ف��ي أس��هم ش��ركات مب��الغ ف��ي قيمته��ا
 بشكل كبير، وقد كانت الش��ركات والبن��اك ال��تي ش��كلت الج��زء
 الكبر من رسملة البورص��ة ف��ي معظمه��ا مس��عرة بش��كل يتج��اوز
 كثيرا ما يمكن أن تجنيه من أرباح وما تنفتح عليه من أفاق ف��ي
 قطاعاتها بل وما تتوفر عليه من أصول حقيقية، وه��ذا مايص��دق
 عل���ى الخص���وص عل���ى أس���هم مجموع���ة "الض���حى" و"اتص���الت
 المغ��رب" و"الش��ركة العام��ة العقاري��ة"، وك��ذلك مجموع��ة م��ن



 البناك ذات رأس المال المغربي أو الفرنس��ي ال�تي ك��انت القيم��ة
 السمية لسهمها منفوخ فيه��ا قب��ل أن تنه��ار بش��كل درام��اتيكي
 في حالت كثيرة وتجد نفسها مض��طرة لش��راء أس��همها للحيلول��ة

.دون حدوث السوأ
"حالة "الضحى

 وتش���كل مجموع���ة الض���حى حال���ة للتلع���ب بالبورص���ة
 وبالدخ��ار والم��دخرين. ذل��ك أن ه��ذه المجموع��ة ق��د اس��تفادت

  م��ن عملي��ة "دوب��اج"2006ل��دى دخوله��ا إل��ى البورص��ة س��نة 
 مكشوف أظهر رغبة الدولة في ال��دفع بمجموع��ة جدي�دة تش��تغل
 ف��ي المج��ال العق��اري ف��ي إط��ار عملي��ة لهيكل��ة ال��ثروة وتك��وين
 المجموعات، وذلك بعدما تم إدماج مجموعة "الوفا" في الشركة
 القابض��ة الملكي��ة ع��بر بواب��ة "البن��ك التج��اري"، إذ ت��م تمكي��ن
 "الض��حى" م��ن رص��يد عق��اري مه��م قب��ل ذل��ك، نات��ج ع��ن ح��ل
 المؤسس���ات الجهوي���ة للبن���اء "لي���راك" وإدماجه���ا ف���ي الش���ركة
 القابض��ة "العم�ران" ذات رأس الم��ال العم�ومي، كم��ا ت�م التعاق��د
 معها بشأن برنام��ج للس��كن الجتم��اعي ذي حج��م ك��بير، ي��ترتب
 عليه دعم من الدولة وكذلك نفقات ضريبية مهمة، وتم تس��هيل
 تف���ويت عق���ارات أخ���رى له���ا فيم���ا بع���د، ومنه���ا عق���ار حديق���ة
 الحيوان��ات بالرب��اط . بأس��عار رخيص��ة وبش��روط تفض��يلية فيم��ا
 يتعلق بعلو البنايات، وت�م أيض��ا التغاض��ي ع�ن ش��رائها لعق��ارات
 خارج الم��دارات الحض��رية ذات طبيع��ة فلحي��ة، ش��ملت أراض��ي
 تعاونيات الصلح الزراعي الموزع��ة م��ن مل��ك الدول��ة لتخص��ص
 للنش��اط الفلح��ي تحدي��دا، وال��تي انته��ى أج��ل تس��وية وض��عية

. فقط2002ملكيتها من طرف المستفيدين من استغللها في 
 هك��ذا دخل��ت "الض��حى"، ال��تي يمتل��ك أن��س الص��فريوي

  في المائة من رأس��مالها، مدعوم��ة بق��وة، وك��انت ف��ي61رسميا 
 نفس الوقت أول شركة عقارية تدخل البورصة وتطرح جزء مهما



  ف��ي الم��ائة م�ن رس��ملة البورص�ة)،4.5م�ن رأس��مالها للت��داول (
 وهو ما أدى إلى إقبال على أس��همها ل��م يس��بق ل��ه مثي��ل إل ل��دى
 ط��رح أس��هم "إتص��الت المغ��رب"، وإل��ى مض��اربة غي��ر مس��بوقة

  دره�م ف��ي البداي��ة إل�ى أك��ثر م�ن585جعلت سهمها ينتق��ل م�ن 
 ، محققة رقم��ا قياس��يا، لك��ن ه��دا2008 درهم في مارس 4000

 الرقم القياسي نفسه أخاف المتعاملين من أثر انهياره على الثقة
 ف��ي البورص��ة، لك��ن ه��ذا الخ��وف ل��م يص��ل ص��داه ل إل��ى درك��ي
 البورصة ول للوزارة الوصية، وكان النهيار كبيرا بالفع��ل، حي�ث

  درهم��ا بش��كل59بلغ سعر س��هم "الض��حى" ف��ي الش��هر الج��اري 
 ي��ومي رغ��م ت��دخل المجموع��ة لش��راء أس��همها م��ن أج��ل إع��ادة

.وضعها على خط الصعود
 وقد كان ذلك بمثابة ضربة قاض��ية لبورص��ة القي��م بال��دار
 البيض��اء ولمص��داقية المع��املت داخله��ا، وه��ي الض��ربة ال��تي
 أص��ابت ف��ي مقت��ل الس��وق الرس��مية ال��تي ص��ارت متمي��زة بقل��ة
 المصداقية، وبدون سوق رسمية نشيطة يستحيل وج��ود بورص��ة
 للقي��م. وم��ا يح��دث ف��ي الم��دة الخي��رة م��ن تع��املت ف��ي س��وق
 الكتل، وبالخص تفويت مس��اهمة "الش��ركة الوطني��ة للس��تثمار"
 في "سنترال لتيير" للش��ريك "دان��ون"، يعي��د عق��ارب الس��اعة إل��ى

  ال��ذي1993الوراء ويذكر بما كانت علي��ه البورص��ة قب��ل ق��انون 
 أع��د بره��ان خل��ق س��وق مالي��ة تمك��ن م��ن تخص��يص الدخ��ار
 بالشكل المثل وتمويل القتص��اد لتس��ريع النم��و والتخفي��ف م��ن
 الهيمن���ة المطلق���ة للوس���اطة البنكي���ة، كم���ا أن تراج���ع رس���ملة
 البورصة يتجه لعادة المر إلى ما كان عليه قبل بداية عملي��ات
 الخوصصة في تسعينات القرن الماض��ي ال��تي مكن��ت م��ن تج��اوز

.الجمود وأدخلت إلى الميدان عددا من الفاعلين الذين اغتنوا
 لقد اتفقت شركة البورصة، التي لم تعد إدارة عمومية كم��ا
 كانت من قبل مند فترة الحماي��ة، م��ع الحكوم��ة عل��ى ع��دد م��ن



 الجراءات لتحاشي النهيار، ومنها ما دخل إلى حيز التنفي��د ف��ي
 اليام الخي��رة حي��ث ص��در ق��رار لمجل��س القي��م المنقول��ة يقض��ي
 بتحدي���د عتب���ة جدي���دة لتغي���ر قيم���ة منقول���ة نح���و الرتف���اع أو
 النخف����اض خلل ت����داول واح����د ليمك����ن تجاوزه����ا، وهن����اك
 استعدادات لطلق مبادرات لتشجيع الشركات المتوس��طة عل��ى
 ولوج البورصة وتش��جيع الم�دخرين عل��ى الع�ودة بالس��تعانة بم��ا
 ورد ف��ي ق��انون المالي��ة، لك��ن الوض��ع القتص��ادي وم��ا يكتنف��ه
 وك��ذلك الوض��عية ف��ي بع��ض القطاع��ات ال��تي تمث��ل الش��ركات
 المنتمية إليها الجزء الكبر من رسملة البورصة ومن معاملتها،
 بما فيها البناك، قد ل تجعل الجراءات المعلن عنها مفيدة ف��ي
 إعادة وضع البورص��ة عل��ى الس��كة الص��حيحة وتحاش��ي المخ��اطر

.المحدقة والتي لن يقتصر أثرها على البورصة لوحدها
 لقد أبدى والي بنك المغرب خوفا مما يمكن أن تؤول إليه
 بورصة القيم بالدار البيضاء بعد الجتماع الخير لمجلس البن��ك
 المركزي، وخوفه هذا مزدوج لن تدهور البورصة له مخاطر على
 القتصاد عامة وعلى القطاع المالي بص��فة خاص��ة. ويظه��ر الي��وم

.أن ذلك الخوف كان بمثابة دق لناقوس الخطر
 بعد كل هذا هل ما يزال ممكن��ا الق��ول أن المغ��رب أق��وى
 من أن تمسه الزمة العالمية، فالزمة تنتقل إل��ى المج��ال الم��الي
 م��ن بواب��ة القتص��اد ال��واقعي. وبع��د ك��ل ه��ذا م��ا مص��ير الس��وق
 المالية للدار البيضاء التي عين سعيد البراهيمي مديرا له��ا قب��ل

أن توجد؟


