مإشزاث وشبط انشزكبث انمظُزة
طىت 2012

مؤشرات نشبط الشركبت المسيرة لهيئبت التوظيف الجمبعي للقيم المنقولة
بهغ صبفٍ األصىل انمظُزة مه طزف هُئبث انخىظُف انجمبػٍ نهقُم انمىقىنت بخبرَخ  28دجىبز ،2012
 241.85مهُبر درهم مقببم  229.48مهُبر درهم طىت  ،2011مظجهت بذنك سَبدة طىىَت بىظبت .%5.39
هذا االرحفبع َإكذ ػكض االحجبي انخىبسنٍ انذٌ طجم مىذ .2008
و مه دُذ حزكُش انىشبط ،بهغج انذصت انمجمؼت نهزالد انشزكبث األونً نهخظُُز  %61.63طىت  2012و هى
مظخىي ممبرم نهمظخىي انمظجم طىت .)%60(2011
و حكشف انمإشزاث انمبنُت نهشزكبث انمظُزة:
ئَزاداث االطخغالل و حبهغ مهُبر درهم مذبفظت ػهً األداء انخجبرٌ انمظجم طىت  2011مغ حظجُم ارحفبع
طفُف بىظبت .%0.75
أرببح صبفُت حبهغ  237مهُىن درهم مظجهت اوخفبضب َقبرة  %15مقبروت مغ انظىت انمبنُت  .2011وَبقً هذا
انمظخىي أقم مه مخىطط انزبذُت انمظجهت ػهً مذي انظىىاث انخمض األخُزة و انخٍ حقبرة  300مهُىن درهم.
ئن ارحفبع حكبنُف االطخغالل نهشزكبث انمظُزة ( %20+طىت  2011و  %6+طىت  )2012مإرزة ػهً ئَزاداث
االطخغالل (اوخفبض  %21طىت  2011و  %8طىت  )2012ببإلضبفت ئنً حأرُز انزبخ انمبنٍ انذٌ َظجم
اوخفبضب بىظبت  %23طىت َ ،2012فظز االحجبي انخىبسنٍ نصبفٍ انذخم انمقخزض مىذ طىت .2010
مظخىي

رؤوس األم وال ال سهم ية

َقبرة  520مهُىن درهم ،و َخمبشً اوخفبض األطهم مغ اوخفبض انزبذُت انذٌ

َشهذي اوخفبض صبفٍ األرببح و َكشف ػه حىفُذ طُبطبث حىسَغ األرببح.
31/12/2009

31/12/2010

30/12/2011

28/12/2012

مؤشرات النشبط
صبفٍ األصىل(بمهُبراث انذراهم)

193

225

229

242

ػذد انصىبدَق انمظُزة

296

320

333

360

المؤشرات المبلية بماليين
الدراهم
ئَزاداث االطخغالل

875

1 005

1 003

1 011

صبفٍ انذخم

343

353

279

238

رؤوص األمىال انظهمُت

628

680

588

521
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مؤشرات نشاط الشركات المسيرة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد(مغرب للتسنيد(
مغرب للتسنيد ،شركة مجهولة رأسمالها  5ماليين درهم و هي الشركة الوحيدة في المغرب المسيرة لصناديق
التوظيف الجماعي للتسنيد.
مغرب للتسنيد هو المؤسسة المسيرة ألربع صناديق توظيف جماعي للتسنيد( CREDILOG I, CREDILOG II,
 )CREDILOG III , SAKANEبمبلغ إجمالي لإلصدارات بقيمة  4مليار درهم .و تجدر اإلشارة إلى أن
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سكن تمت الموافقة عليه بتاريخ  23يناير  2012بمبلغ إسمي بقيمة  1مليار
درهم.

مؤشرات النشبط
( بماليين الدراهم)

CREDILOG I

CREDILOG II

CREDILOG III

SAKANE

مبهغ اإلصذاراث

500

1 000

1 500

1 000

رأص انمبل انمخبقٍ انمظخذق
31/12/2012

28

165

979

903
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