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�س

،CIH سيكون لعام 2014 تاأثري م�ستدام على تاريخ بنك�

وذلك لعدة اعتبارات، اأوال بالك�سف عن هويتنا املرئية اجلديدة 

وتوقيعنا اجلديد. اأ�سبحت �سورتنا تن�سجم االآن مع طموحاتنا، 

وخا�سة مع واقع حرفنا اليومية.

حيث جاء هذا احلدث خالل ال�سنة ذاتها لتتويج نهاية عملية 

اإحداث البنك ال�سامل، م�سروع طموح حّركنا ل�سنوات عديدة، 

وميكننا القول اليوم اإننا حققناه.

يف الوقت الّراهن، هدفنا هو فر�ض اأنف�سنا كبنك اجليل اجلديد 

القريب من زبنائه واملوجه اإىل امل�ستقبل.

وعو�ض الف�سل بني مفاهيم البنك الكال�سيكي والبنك التفاعلي، 

راهننا على حتويل البنك الكال�سيكي اإىل بنك تفاعلي وبنك 

ي�سهل التعامل معه، بحيث ُيقدم نف�ض اخلدمات بنف�ض اجلودة 

اأيا كانت الوكالة واأيا كانت قناة التوا�سل امل�ستعملة.

بالن�سبة لزبنائنا، قمنا بخلق جتربة جديدة »قنوات متعددة، 

وكاالت متعددة وخدمات متعددة« قائمة على الب�ساطة والفعالية 

والولوجية الدائمة.

وت�سّب كّل جهودنا يف اإر�ساء زبنائنا، وذلك بجعلنا اجلودة 

حمورًا رئي�سيًا لعالقتنا مع الزبون وا�ستفادتنا من ثورة 

التكنولوجيا لنقّدم له خدمات اأكرث �سخ�سنة مع �سماننا له 

لالأمن وال�سفافية. لقد ت�سلحنا بجميع الو�سائل لنجعل

من بنك CIH »بنك 0. 2«، بنك الغد.

وقد متيزت �سنة 2014 بحدث اآخر: اإذ ح�سلنا يف �سهر يوليوز،  

على �سهادة مزدوجة ISO 9001، ن�سخة 2008، على جمموع 

العمليات النقدية وتدبري القرو�ض العقارية لالأفراد، وكنا االأوائل

يف النظام امل�سريف املغربي. باملوازاة مع ذلك، ن�سعى اإىل تو�سيع 

�سبكتنا لنقدم تغطية اأف�سل على م�ستوى الرتاب الوطني ونقرتب 

من زبنائنا.

حيث ان�سمت وكاالت جديدة اإىل �سبكتنا التي تتوفر االآن على 

235 وكالة يف جميع اأنحاء اململكة.

اأما فيما يخ�ض موؤ�سر االإنتاجية والربحية واملخاطر، فقد 

كان اأدائنا يف عام 2014 من�سجما مع خمطط متو�سط املدى 

.2014-2010

كما اأن املوؤ�سرات التجارية حققت منوا اإيجابيا: حيث �سجلت 

موارد الزبناء العاجلة وجاري القرو�ض ال�سليمة منوا بن�سبة 

%6,3 و%2,6 باملقارنة مع 2013.

ونوا�سل اإيالء اهتمام خا�ض ل�سيا�ستنا يف تدبري املخاطر 

واإجراءاتنا املتعلقة بالتح�سيل، وهو ما �سمح لنا باحل�سول على 

تكلفة خماطر موطدة تبلغ -51،6 مليون درهم.

كما حت�سنت نتيجة اال�ستغالل بن�سبة %2,2 لت�ستقر يف

741 مليون درهم، وذلك بهام�ض ا�ستغالل يبلغ 43,6%. 

وقد ا�ستقرت النتيجة ال�سافية املوطدة يف 500 مليون درهم 

مقابل 514 مليون درهم يف عام 2013 الذي متيز بامل�ساهمة 

اال�ستثنائية للفرع ال�سياحي LE TIVOL وارتفعت النتيجة 

ال�سافية االجتماعية لبنك CIH اإىل %2,5، لت�سل بذلك 

لـ 470 مليون درهم. فيما حققت النتيجة ال�سافية ل�سركة 

SOFAC ارتفاعا كبريا لت�سل اإىل 38 مليون درهم.

وبالن�سبة لل�سنوات القادمة، هناك خمطط ا�سرتاتيجي جديد 

قيد التنفيذ بهدف ا�ستدامة هذه الديناميكية اجليدة وال�سماح 

مل�سرفنا مبواكبة التوجه الذي ي�سري فيه عموما بلدنا: االنفتاح 

واحلداثة والتناف�سية الدولية.

كلمة
الرئيس

اأحمد رحـــو

الرئي�ض املدير العام
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رأس مال الشركة

مليار 
درهم

الشبكة
التجاريـة

CIH يف عام 2014، بنك

 

افتتح 

وكاالت جديدة. 

حيث تتوفر ال�سبكة التجارية االآن 

على 235 وكالة و9 اإدارات جهوية 

يف جميع اأنحاء اململكة.

النتائج 
المـالـيـة

 احل�صيلة الإجمالية

: 2014
37,5 مليار درهم

: 2013
36,5 مليار درهم

 الناجت البنكي ال�صايف 

)م.�ص.ب(

: 2014
1,5 مليار درهم

: 2013
1,4 مليار درهم

 النتيجة ال�صافية

: 2014
470,1 مليون درهم

: 2013
458,8 مليون درهم

 الأموال الذاتية

: 2014
4,4 مليار درهم

: 2013
4,3 مليار درهم

الرأس المال 
البشري

 امل�صتخدمون

1 م�ستخدم 657 : 2014
1 م�ستخدم 569 : 2013

 متو�صط العمر : 41 �سنة

 متو�صط الأقدمية :14 �سنة

 املتعاقد معهم حديثا

139 م�ستخدم

AÉ`°ùædG

35%

∫É`LôdG

65%

األرقام 
الرئيسية

األداءات التجارية

 
زبون جديد يف عام 2014

 اإجمايل جاري الودائع

2014 : 20,4 مليار درهم
2013 : 20,8 مليار درهم

 اإجمايل جاري العتمادات

2014 : 26,5 مليار درهم
2013 : 26,8 مليار درهم

 جاري العتمادات الإنعا�ص العقاري

2014 : 5,9 مليار درهم
2013 : 6,1 مليار درهم

التوزيع حسب الجنس
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شتنبر

دجنبر

 اإطالق البطاقة متعددة اخلدمات من ال�سنف 

.Platinum العايل

 اإطالق خدمة عرب ال�سّراف االآيل واأداء فواتري 

ات�ساالت املغرب )الهاتف الثابت والنقال 

واالنرتنت(.

 اإطالق الن�سخة اجلديدة من تطبيق

.CIH MOBILE  

 اإطالق احلملة االلكرتونية املوجهة للجالية 

املغربية املقيمة باخلارج.

 اإطالق التاأمني متعدد املخاطر للور�سات.

 اإطالق قر�ض �سندي تابع بقيمة مليار درهم.

 اقتناء �سندوق الت�سنيد Credilog II باال�ستباق.

يوليوز

 اإطالق البطاقة متعددة اال�ستعماالت 

.DIGITALIS

 اإطالق وظائف جديدة خا�سة بالبنك على 

.CIH ONLINE االنرتنت

.Nov@bank انطالق التدبري التجاري مل�سروع 

 Crédilog IV اإجناز عملية الت�سنيد الرابعة مع 

مببلغ 1,2 مليار درهم.

أبريل 

يونيوماي
 تغيري الهوية املرئية لبنك CIH واإطالق احلملة 

الكربى للتوا�سل املوؤ�س�ساتي.

 اإطالق ن�سخة جديدة للموقع املوؤ�س�ساتي

MyCIH ولتطبيق CIH لبنك  

 فتح ح�سابات ر�سمية على في�سبوك، تويرت 

ويوتوب.

 اإطالق التاأمني املهني اجلديد متعدد املخاطر.

 اإلغاء تواريخ حتديد القيم.

 اإطالق خدمة عرب ال�سّراف االآيل واأداء فاتورات 

املاء والكهرباء.

 اإلغاء مفهوم العمليات التقليدية.

 الدخول يف �سراكة مع MoneyTrans الإحداث 

قناة حتويل جديدة موجهة لزبنائنا من اجلالية 

املقيمة باخلارج.

 ،ISO 9001 احل�سول على ال�سهادة املزدوجة 

ن�سخة 2008، املتعلقة باالأن�سطة النقدية 

والقرو�ض اخلا�سة باالأفراد.

األحداث 
الرئيسية

مارس
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جمل�ص الإدارة

ُيقّرر جمل�ض االإدارة، امل�سوؤول ب�سكل نهائي عن 

املتانة املالية لبنك CIH، ب�ساأن التوجيهات 

اال�سرتاتيجية وي�سهر على تنفيذها ويراقب تدبري 

االأن�سطة.

حتت طائلة االخت�سا�سات املمنوحة �سراحة 

من طرف جمموع امل�ساهمني ويف حدود اأهداف 

ال�سركة، يهتم بكل ما له عالقة بالت�سيري احل�سن 

لل�سركة وي�سلح عن طريق مداوالته ال�سوؤون

املتعلقة بها.

املـهـام

ُي�سادق جمل�ض االإدارة، باقرتاح من الرئي�ض 

املدير العام، على اال�سرتاتيجية العامة للبنك وكذا 

�سيا�سة ت�سيري املخاطر اخلا�سة به.

كما ي�سمن، بوا�سطة الرئي�ض املدير العام، تطبيق 

نظام لقيا�ض املخاطر والتحكم فيها واالإ�سراف 

عليها ومراقبتها. وي�سادق اأي�سا على احلدود 

العامة للتعر�ض للمخاطر املحددة من طرف 

االإدارة العامة.

وتقوم جلنة التدقيق باإحاطة جمل�ض االإدارة علما 

ب�سكل منتظم بامل�سائل املتعلقة بالتعر�ض للمخاطر.

ميكن للمجل�ض اأن ُيحدث بداخله، باللجوء املحتمل 

اإىل االأطراف الثالثة )م�ساهمني اأو غريهم(، 

جلانا تقنية مكلفة بدرا�سة امل�سائل املقدمة لهم 

ملراجعتها. كما يحدد ت�سكيلة ومهام كّل جلانه. 

وحتيل هذه االأخرية اأن�سطتها وتنقل اآرائها 

وتو�سياتها خالل جل�سات جمل�ض االإدارة.

منذ عام 2009، اأ�صبح بنك CIH �صركة 

جمهولة الإ�صم ذات جمل�ص اإدراة. ويخ�صع 

هذا النظام الأ�صا�صي للقانون عدد 17-95 

املتعلق بال�صركات املجهولة والذي مت تكميله 

بالقانون عدد 05-20 ال�صادر بتاريخ 23 

ماي 2008 )الظهري عدد 1-08-18(.

وهناك خم�ص موؤ�ص�صات ت�صمن احلكامة 

اجليدة داخل ال�صركة: جمل�ص الإدارة، الإدارة 

العامة، جلنة التدقيق، اللجنة ال�صرتاتيجية 

وجلنة التعيينات والتعوي�صات. يندرج جهاز 

بنك CIH لتدبري املخاطر يف اإطارتوجيهات

W/2014/ بنك املغرب )ل �صيما املذكرة عدد

املتعلقة باملراقبة الداخلية والتوجيه عدد 

W/2014/1 املتعلق باحلكامة اجليدة. 
وي�صمل تدبري املخاطر والتطابق )مراقبة 

اجلوانب التنظيمية( واملراقبة الداخلية 

)مراقبة القواعد وامل�صاطر الداخلية(.

ت�صكيلة جمل�ص الإدارة بتاريخ

11 مار�ص 2015

الرئي�ص

ال�سيد اأحمد رحو

CIH الرئي�ض املدير العام لبنك

املت�صرفون

ال�سيد عبد اللطيف زغنون

املدير العام ل�سندوق االإيداع والتدبري

ال�سيد �سعيد لفتيت

االأمني العام ل�سندوق االإيداع والتدبري وممثل 

»م�سرية كابيتال مناجمانت«

ال�سيد حممد اأمني بنحليمة

نائب املدير العام ل�سندوق االإيداع والتدبري

ال�سيد حممد ح�سن بن�صالح

HOLMARCOM الرئي�ض واملدير العام ل�سركة

ال�سيد م�سطفى حلبوبي

مدير قطب اإدارة املخاطر ب�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد خالد ال�صدادي

الرئي�ض واملدير العام لل�سندوق املغربي املهني 

للتقاعد

ال�سيد عمر حللو

مدير قطب ال�سوؤون املالية ب�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد كرمي �صيوار

HOLMARCOM املدير العام املنتدب ب�سركة

اأن�صطة جمل�ص الإدارة يف عام 2014

خالل ال�سنة املالية 2014، عقد جمل�ض االإدارة 

اأربعة اجتماعات مت فيها مناق�سة النقاط التالية :

 فح�ض االأن�سطة التجارية لل�سنة ؛

 البت يف ح�سابات ال�سنة املالية 2013 

واحل�سابات ن�سف ال�سنوية لعام 2014 ؛

 متابعة ميزانية 2014 وامل�سادقة على

ميزانية 2015 ؛  

 فح�ض تقارير اللجان التقنية املنبثقة عن

جمل�ض االإدارة ؛  

 �سيا�سة املخاطر )التحيني( ؛

 تغيري الهوية املرئية ؛

 م�سائل احلكامة املتعلقة باال�ستقطاب امل�سرتك 

ملت�سرفني جديدين وتغيري ت�سكيلة جلنة التدقيق ؛

 م�ساألة االإعالم املتعلقة بالتدقيق الذي قام به 

بنك املغرب يف يوليوز 2014 وذلك الذي قام به 

�سندوق االإيداع والتدبري من دجنرب 2013 اإىل 

مار�ض 2014 وتقرير املعهد املغربي للمت�سرفني 

حول التقييم الذاتي ملجل�ض االإدارة.

الإدارة العامة

تتحمل االإدارة العامة م�سوؤولية تنفيذ ا�سرتاتيجية 

البنك عن طريق جمل�ض االإدارة. حتول هذه 

اال�سرتاتيجية اإىل �سيا�سات وت�سهر على تطبيقها.

املهام

حتدد االإدارة العامة �سالحيات خمتلف البنيات 

املنخرطة يف تدبري املخاطر وت�سهر على تنفيذ 

نظام مراقبة داخلية فعال وم�ستقل.

يف اإطار املهام املنوطة، تلجاأ االإدارة العامة اإىل 

الهياكل املخ�س�سة لتدبري املخاطر واملراقبة واإىل 

اللجان املتخ�س�سة يف متابعة املخاطر ومراقبتها.

وت�سهر كذلك على تطبيق نظام التقرير املعدل 

الذي ي�سمح لها بتقييم درجة التعر�ض للمخاطر 

باحل�سول على معلومات �سديدة وحمّينة ب�سكل 

منتظم.

اللجان منبثقة عن جمل�ص الإدارة

اللجنة ال�صرتاتيجية

جتتمع اللجنة اال�سرتاتيجية التي يرتاأ�سها الرئي�ض 

املدير العام كّل �سهر. وتقرتح على جمل�ض االإدارة 

االأفكار املتعلقة بالروؤية واالأهداف اال�سرتاتيجية 

للبنك )التموقع، االأ�سواق امل�ستهدفة، املهن...(

بناء على تفوي�ض جمل�ض االإدارة، تف�سل اللجنة 

االإ�سرتاتيجية اأي�سًا يف اأعمال التدبري التي تفوق 

عتبة معينة يف جمال منح القرو�ض واقتناء

اأو تفويت االأ�سول وحت�سيل الديون.

وجتتمع اللجنة االإ�سرتاتيجية كلما تطلب االأمر ذلك.

تتكون اللجنة من :

ال�سيد اأحمد رحو

CIH رئي�ض اللجنة - الرئي�ض املدير العام لبنك

ال�سيد �سعيد لفتيت

ع�سو اللجنة - الكاتب العام ل�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد حممد اأمني بنحليمة

ع�سو اللجنة - نائب املدير العام ل�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد خالد ال�صدادي

ع�سو اللجنة - الرئي�ض املدير العام لل�سندوق 

املهني املغربي للتقاعد

عقدت اللجنة االإ�سرتاتيجية 11 اجتماعا يف عام 

2014 مت خاللها معاجلة املوا�سيع التالية:

 منح القرو�ض )57 ملفا( ؛

 التح�سيل )6 ملفات( ؛ 

 الذمة غري قابلة لال�ستغالل )ملف 1( ؛

 الفروع وامل�ساهمات )ملفان( ؛ 

 متابعة االأن�سطة العامة للبنك ؛

 �سيا�سة املخاطر ؛

 ال�سهر التناف�سي "بنك CIH - البنوك التجارية"

   اإىل حدود دجنرب 2013 ؛

 عملية الت�سنيد Crédilog IV ؛

 ح�سيلة Crédilog 1 ؛ 

 االأموال الذاتية ون�سبة املعامل االأق�سى لتوزيع 

املخاطر ؛

 عر�ض نظام املعلومات وم�سروع Nov@bank ؛

 قر�ض �سندي تابع بقيمة مليار درهم ؛

 ح�سيلة 2014 وميزانية 2015.

جلنة التدقيق

جتتمع جلنة التدقيق على االأقل اأربع مرات يف ال�سنة.

وتعمل على مراقبة وتقييم جهاز املراقبة الداخلي، 

نظام تدبري املخاطر واأن�سطة التدقيق. تتاأكد 

اللجنة من تطابق وان�سجام القواعد املحا�سباتية 

املطبقة مع ح�سابات االأفراد املوطدة وت�سهر كذلك 

 .CIH على �سفافية املعلومات املالية التي ين�سرها بنك

تتكون اللجنة من :

ال�سيد عمر حللو

رئي�ض اللجنة - مدير قطب ال�سوؤون املالية ب�سندوق 

االإيداع والتدبري

ال�سيد كرمي �صيوار

ع�سو اللجنة - املدير العام املنتدب ل�سركة 

HOLMARCOM

ال�سيد م�سطفى حلبوبي

ع�سو اللجنة - مدير قطب اإدارة املخاطر ب�سندوق 

االإيداع والتدبري

ال�سيد خالد ال�صدادي 

ع�سو اللجنة - الرئي�ض املدير العام لل�سندوق 

املهني املغربي للتقاعد

يف عام 2014، عقدت جلنة التدقيق خم�ض 

اجتماعات متت خاللها معاجلة املوا�سيع التالية :

 خارطة املخاطر ؛

 جهاز املراقبة الداخلية ؛

 فح�ض ومتابعة االأن�سطة ؛

 فح�ض احل�سابات ن�سف ال�سنوية وال�سنوية 2013.

جلنة التعيينات والتعوي�صات

جتتمع جلنة التعيينات والتعوي�سات �سنويا الإعطاء 

راأيها حول ت�سغيل وتعيني وعزل ومكافاأة الرئي�ض 

واأع�ساء جمل�ض االإدارة وكذا م�سريي ال�سركة.

تتكون اللجنة من :

ال�سيد عبد اللطيف زغنون

رئي�ض اللجنة - املدير العام ل�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد �سعيد لفتيت

ع�سو اللجنة - الكاتب العام ل�سندوق االإيداع 

والتدبري

ال�سيد خالد ال�صدادي

ع�سو اللجنة - الرئي�ض املدير العام لل�سندوق 

املهني املغربي للتقاعد

يف عام 2014، عقدت جلنة التعيينات واملكافاآت 

اجتماعا فح�ست خالله املكافاآت املتغرية لدى 

م�سريي البنك.

نظام تدبري املخاطر واملراقبة

و�سع بنك CIH جهازا لتدبري املخاطر منظم ح�سب :

 اإدارة االإلتزامات ؛

 اإدارة املخاطر ؛

 قطب املطابقة ؛

 اإدارة التدقيق والتفتي�ض العام.

وتقّدم هذه الهياكل تقارير ملختلف اللجان املكلفة 

بتدبري املخاطر واملراقبة :

 جلنة اإدارة املخاطر ؛

 جلنة املراقبة الداخلية ؛

 جلنة قيادة خماطر القرو�ض ؛

 جلنة االإلتزامات ؛

 جلنة التح�سيل ؛

 جلنة متابعة املخاطر احل�سا�سة ؛

 جلنة متابعة ال�سوؤون اخلا�سة ؛

 جلنة متابعة املنازعات ؛

 جلنة التموين ؛

 جلنة تدبري االأ�سول واخل�سوم ؛

 جلنة املطابقة/املخاطر العملياتية ؛

 جلنة االأن�سطة غري البنكية ؛

 جلنة الذمة غري قابلة لال�ستغالل.

الحكـامـة
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يف عام 2014، تاأكدت الطفرة الدولية رغم بع�ض الفوارق بني الدول.

ا�ستفاد املغرب من هذه االنتعا�سة وتطورت مبادالته التجارية الدولية، خ�سو�سا 

يف قطاعي التعدين وال�سناعات الزراعية. غري اأن االأن�سطة االإقت�سادية تاأثرت 

مبو�سم زراعي غري جيد وبن�سبة البطالة التي ارتفعت خالل هذه ال�سنة.

اأما فيما يخ�ض القطاع البنكي، فقد �سمح االإرتفاع االإجمايل للوادئع بتقلي�ض 

االحتياجات النقدية وتكلفة القر�ض. وبعد ثالث �سنوات من الرتاجع امل�ستمّر، 

عرفت بور�سة الدار البي�ساء منوا م�ستفيدة من تطور ملحوظ على م�ستوى 

الر�سملة.

البيئة اإلقتصادية 
والمالية
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رغم املوؤ�صرات الإيجابية، تبقى الطفرة 

الإقت�صادية �صعيفة وغري مت�صاوية ح�صب 

البلدان. وح�صب �صندوق النقد الدويل، ارتفع 

النمو العاملي مبعدل %3,3، اأي بنف�ص معدل 

عام 2013. ومن املتوقع اأن تتح�صن اإجمال 

يف عام 2015 لت�صل اإىل 3,8%*.

وال تزال البلدان النا�سئة وال�سائرة يف طريق 

النمو ت�سكل نواة النمو العاملي. حيث ُيقّدر منوها 

بـ %4,4 يف عام 2014 )%5 يف عام 2015(. 

وتبقى ال�سني والهند هما املحركان الرئي�سيان، 

حيث �سجال معدالت منو تبلغ %7,1 و6,4% 

تواليًا. وتعود انتعا�سة االأن�سطة الدولية اأي�سا اإىل 

ت�سريع النمو يف الواليات املتحدة االأمريكية والذي 

بلغ %2,2 يف عام 2014 والذي من املتوقع اأن 

ي�سل اإىل %3,1 يف عام 2015.

 

�سجلت منطقة االحتاد االأوروبي، التي تعترب 

ال�سريك التجاري االأول للمغرب، منوا بن�سبة 

%0,8 يف عام 2014، وذلك اأ�سا�سا بف�سل 

اأملانيا واإ�سبانيا التي حققت منوا ي�سل اإىل 1,4% 

و%1,3 تواليًا. اأما النمو الفرن�سي فقد تباطاأ وبقي 

يف نف�ض م�ستوى عام 2013 : 0.4 %.

ومن املتوقع اأن ي�سل اإىل %1 يف عام 2015.

وبدورها ال تزال اإيطاليا تعاين لت�سحيح امل�سار :

ُتقدر ن�سبة منوها بـ %0,2- يف عام 2014. ولكن 

من املنتظر اأن يتغري هذا االجتاه يف عام 2015 

بتحقيق منو ي�سل اإىل %0,8+. يف عام 2015، 

من املتوقع اأن ي�سل منو منطقة االحتاد االأوروبي 

اإىل 1,3 %.

البيئة االقتصادية الدولية
انتعاشة ال تزال ضعيفة

* امل�سدر: ن�سرة �سندوق النقد الدويل يف اأكتوبر 2014.
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يف عام 2014، �صهد النمو املغربي تباطوؤاً 

طفيفاً ب�صبب �صعف املو�صم الزراعي.

اأما القطاع الثانوي و�صناعة اخلدمات فقد 

ا�صتعادا عافيتهما م�صتفيدين من ارتفاع 

�صادراتهما. يف حني بالكاد تراجعت معدلت 

البطالة ول تزال مرتفعة بني ال�صباب.

وفقا للمندوبية ال�سامية للتخطيط، �سّجل االقت�ساد 

الوطني منوا بن�سبة %2.6 يف عام 2014.

ويعود هذا التباطوؤ اأ�سا�سا اإىل �سوء االأحوال اجلوية 

التي اأثرت على القيمة امل�سافة الزراعية.

حيث �سّجلت القيمة امل�سافة، يف القطاعات 

االأخرى غري الزراعة، منوا بن�سبة %3.4 بف�سل 

ديناميكية قطاع اخلدمات وانتعا�سة القطاع 

الثانوي.  وقد ا�ستفاد هذا االأخري من التح�سن 

الن�سبي للبيئة الدولية للمغرب.

فيما يخ�ض قطاع ال�سغل، ارتفع معدل البطالة من 

%9.2 اإىل %9.9 بني عامي 2013 و 2014، وهو 

ما ميثل على امل�ستوى الوطني حوايل 1.167.000 

ن�سمة.  ويف املقابل، مت خلق 21.000 فر�سة عمل 

خالل العام.

مو�صم زراعي غري منا�صب

يف عام 2014، �سجلت القيمة امل�سافة للقطاع 

الزراعي تراجعا بن�سبة %1.8 ب�سبب عجز كبري 

يف الت�ساقطات املطرية )%27 من الت�ساقطات 

اأقّل باملقارنة مع املو�سم العادي(.  فيما يخ�ض 

املبادالت اخلارجية وال�سادرات الزراعية

واالأغذية الزراعية فقد ارتفعت بن�سة 4%،

وذلك بف�سل زيادة قدرها %9.1 يف �سادرات 

�سناعة املواد الغذائية التي و�سلت اإىل ما جمموعه 

21.9 مليار درهم.

وقد �سّجل قطاع �سيد ال�سمك بدوره تطورا اإيجابيا.

حيث حقق ال�سيد ال�ساحلي والتقليدي منوا بن�سبة 

%8.9 من حيث احلجم و%10 من حيث القيمة 

يف نهاية نونرب 2014.  وخالل نف�ض الفرتة،

بلغت �سادرات املنتجات البحرية ما يقرب من

14 مليار درهم، اأي بارتفاع بن�سبة %3.8 على 

اأ�سا�ض �سنوي.

* االح�سائيات املوؤقتة ملكتب ال�سرف يف نهاية دي�سمرب 2014

القطاع الثانوي ي�صتفيد من 

النتعا�ص الدويل

اأكد ن�ساط التعدين ديناميته االإيجابية يف عام 

2014. حيث ارتفع حجم مبيعات الفو�سفاط 

وم�ستقاته اإىل اخلارج بن�سبة 1.6%.

وتعود هذه الزيادة الرتفاع بن�سبة %5.9 يف 

�سادرات م�ستقات الفو�سفاط اإىل جانب زيادة 

طفيفة يف حجم �سادرات الفو�سفاط اخلام 

)%1.5(.  وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد ارتفع 

اإنتاج الكهرباء بن�سبة %4.1 يف نهاية عام 2014 

مقابل %1.3 يف العام ال�سابق. 

باملوازاة مع ذلك، ارتفع ا�ستهالك الكهرباء

بن�سبة %3.9 خالل نف�ض الفرتة، مقابل 0.8%

يف عام 2013.

و�سجلت اأن�سطة التكرير انخفا�سا بن�سبة %2 من 

حيث حجم االإيرادات. حيث بلغ هذا االأخري 6.4 

مليون طن يف نهاية نونرب 2014.

وال يزال ا�ستهالك اال�سمنت، املقيا�ض الرئي�سي 

لقطاع البناء واالأ�سغال العمومية، يف تراجع م�ستمر.

حيث ا�ستقر يف 14.06 مليون طن يف نهاية دجنرب، 

اأي بانخفا�ض %5.41 باملقارنة مع عام 2013. 

جدير بالذكر اأن ن�سبة ا�ستهالك اال�سمنت كانت قد 

تراجعت اأي�سا بن�سبة %6.34 يف عام 2013.

قطاع اخلدمات يوا�صل منوه

يف عام 2014، ا�ستقبل املغرب نحو 10.3 مليون 

�سائح )مقابل 8.6 مليون يف عام 2013(، اأي 

بزيادة قدرها %3.2 )مقابل %6.6 يف عام 

2013(.  وقد ا�ستفاد الن�ساط ال�سياحي اأ�سا�سا 

من ارتفاع تدفق ال�سياح االأجانب واملغاربة املقيمني 

يف اخلارج بن�سبة %2.1 و %2.6 تواليا.  خالل 

عام 2014، ارتفع عدد املبيتات اإىل 19.6 مليون، 

وهو ما ميثل زيادة بن�سبة %2.7 مقارنة مع عام 

.2013

ومن جهتها، بلغت االإيرادات 57.200 مليون 

درهم* مقابل 57.614 مليون يف نهاية عام 

.2013

البيئة االقتصادية الوطنية
تحسين المبادالت الخارجية
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يف هذا العام، تاأثر قطاع العقار بظرفية 

�صعبة كما تبني ذلك املوؤ�صرات الرئي�صية 

مثل بيع الإ�صمنت اأو موؤ�صر الأ�صول 

العقارية يف حني احتفظ ال�صكن الإجتماعي 

والإ�صتثمارات املبا�صرة الأجنبية يف قطاع 

العقار بديناميكيتهم اجليدة.

تطور متباين ح�صب املدن

ح�سب من�سورات بنك املغرب، �سجل ثمن 

االأ�سول العقارية تراجعا بن�سبة %0،8 يف عام 

2014 ب�سبب انخفا�ض ثمن املمتلكات ال�سكنية 

)%0،6-( واالأرا�سي )1،4%-(.

خالل الربع الثالث من عام 2014، اأبرز توزيع 

موؤ�سر اأثمنة االأ�سول العقارية ح�سب املدن 

على االأ�سا�ض ال�سنوي تطورات متباينة.

حيث �سجلت خم�ض مدن ارتفاعا يف اأثمنة 

املمتلكات العقارية، خ�سو�سا ب�سبب غالء امللكية 

العقار واالأ�سول التجارية :

وجدة )%3,2+(، مكنا�ض )%2،6+(، القنيطرة 

)%2,6+(، اأكادير )%2,6+( والرباط )1,2%+(.

فيما �سجلت اأربع مدن اأخرى تراجعا يف موؤ�سر 

اأثمنة االأ�سول العقارية: اجلديدة )4,7%-(، 

مراك�ض )%2,2-(، طنجة )%0,3-( وفا�ض 

.)-0,6%(

يف الدار البي�ساء، ا�ستقّر املوؤ�سر يف نف�ض م�ستوى 

العام املا�سي.

يف الربع الثالث من عام 2014، ارتفع حجم 

املعامالت العقارية اإىل %9,3 على االأ�سا�ض 

ال�سنوي باملقارنة مع الفرتة نف�سها يف 2013. 

ويعك�ض هذا ال�سعر تطورا بن�سبة 11,8% 

للممتلكات ال�سكنية، %1,1 للممتلكات العقارية  

و %6,9 للممتلكات التجارية. وقد �سجل حجم 

املعامالت العقارية ارتفاعا بن�سبة 34,7% 

مبكنا�ض و %26,2 بالدار البي�ساء.

باملقابل، انخف�ست املعامالت العقارية ب�سكل 

ملحوظ بطنجة )%22,8-(، اأكادير )20,0%-( 

والقنيطرة )10,6%-(.

تباطوؤ اإنتاج ال�صكن

ت�سري اإح�سائيات وزارة ال�سكنى يف نهاية 2014 

اإىل بناء 218.957 وحدة، من بينها 180.082 

وحدة اجتماعية واقت�سادية؛ مقابل 234.013 

وحدة يف عام 2013، من بينها 192.970 وحدة 

اجتماعية واقت�سادية، اأي برتاجع بن�سبة 6,7% 

من حيث عدد الوحدات االجتماعية واالقت�سادية.

يف حني عرف عدد الوحدات املنتجة منوا 

بن�سبة %3,3 حمققا 170.439 وحدة )مقابل 

166.556 وحدة يف 2013(. منذ اإحداثه اإىل 

غاية نهاية عام 2014، و�سل جهاز ال�سكن 

االجتماعي )250.000 درهم دون احت�ساب 

الر�سوم( ما جمموعه 647 م�سروعا مرخ�سا به 

ي�سم 463.042 �سكن.

ومن هذا املجموع، كان قد مت اإطالق 561 م�سروعا،

اأي ما يعادل 406.815 وحدة �سكنية، يف نهاية 

دجنرب. خالل ال�سنة، مت اإمتام اأ�سغال 115.000 

وحدة �سكنية، من بينها 58.526 وحدة �سكنية 

بوا�سطة البناء الذاتي. ومن جهته، ارتفع عدد 

الوحدات ال�سكنية االقت�سادية املبنية من قبل 

املنع�سني اإىل 56.571 وحدة �سكنية مقابل 

52.734 يف عام 2013.

انخفا�ص مبيعات الإ�صمنت

بلغت مبيعات االإ�سمنت املوؤ�سر املهم الأن�سطة قطاع 

العقار 14،06 مليون طن بنهاية 2014، مقابل 

14،86 مليون يف عام 2013، اأي بن�سبة تراجع 

%5,42. يف عام 2014، �سهدت جميع مناطق 

اململكة تراجعا يف ا�ستهالك االإ�سمنت با�ستثناء 

جهات طنجة-تطوان، الرباط-�سال-زمور-زعري 

وكلميم-�سمارة التي �سجلت على التوايل %1,5%، 

%1،1 و %15,7. يف منطقة الدار البي�ساء،

تراجع ا�ستهالك االإ�سمنت بن�سبة %4,6 و 

%12,4 يف منطقة مراك�ض-تن�سيفت-احلوز و 

%16,5 يف منطقة فا�ض-بوملان و %27,1 يف 

منطقة وادي الذهب-لكويرة.

تطور طفيف للقرو�ص العقارية

يف نهاية دجنرب 2014، بلغ جاري القرو�ض 

العقارية 236,8 مليار درهم مقابل 230،3 مليارا 

يف عام 2013، اأي بنمو ن�سبته %2,8. فيما 

و�سل جاري القرو�ض ال�سكنية اإىل 170،1 مليارا 

مقابل 160 مليارا يف ال�سنة املا�سية، اأي بارتفاع 

ن�سبته %6,3. وقد ارتفع جاري القرو�ض املتعلقة 

باالإنعا�ض العقاري اإىل 64،7 مليار درهم يف 

2014/12/31 مقابل 68،5 مليارا يف نهاية

يونيو 2013، اأي بانخفا�ض ن�سبته 5,5%.

،FOGARIM يف اإطار �سندوق ال�سمان

بلغ املبلغ املرتاكم للقرو�ض املمنوحة 2،76 

مليار درهم يف عام 2014 )مقابل 2،24 مليارا 

يف 2013، اأي بارتفاع %22,7(، ملا جمموعه 

16.885 م�ستفيد )مقابل 13.378 م�ستفيد يف 

2013، اأي بزيادة %26,2(. فيما يتعلق ب�سندوق 

FOGALOGE، و�سل املبلغ االإجمايل للقرو�ض 

املوزعة يف عام 2014 اإىل 1،466 مليار درهم 

)اأي بارتفاع %13,7( مقابل 1،289 مليار يف عام 

2013. ومن جهته، ارتفع جمموع امل�ستفيدين اإىل 

%29,5، بحيث انتقل من 4.449 يف 2013 اإىل 

5.762 يف عام 2014.

ح�سب نتائج اأبحاث بنك املغرب، خالل الربع 

الثالث من عام 2014، بلغت اأ�سعار فوائد الديون 

املطبقة من طرف البنوك على القرو�ض العقارية 

%5,94 مقابل %6,04 يف نهاية 2013.

وقد بقي هذا ال�سعر م�ستقّرا مقارنة بالربع الثاين

لعام 2014.

ارتفاع ملحوظ يف الإ�صتثمارات 

املبا�صرة الأجنبية يف قطاع العقار

ح�سب مكتب ال�سرف، بلغت االإ�ستثمارات املبا�سرة 

االأجنبية يف قطاع العقار 4،266 مليار درهم يف 

2014/06/30 مقابل 3،165 مليارا يف الربع 

االأول، اأي بارتفاع %34,8. كما متثل االإ�ستثمارات 

املبا�سرة االأجنبية يف قطاع العقار %36,9 من 

جمموع الإ�ستثمارات املبا�سرة االأجنبية يف املغرب 

)مقابل %22,5 يف 2013/06/30(.

سوق العقار
استمرار األزمة
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يف نهاية 2014، ا�صتقّرت الكتلة النقدية يف 

1.090 مليار درهم.
حيث �صجلت تطورا بن�صبة %6,6 مقابل 

%3,9 يف عام 2013.
ويعود هذا التطور اإىل عوامل خمتلفة.

اإذ �صهدت الديون على القت�صاد ارتفاعا

بن�صبة %4,3 )للتذكري، كانت قد منت

بـ %3,1 يف 2013 و %5,7 يف 2012(.

من جهتها، �صجلت الإحتياطات الدولية 

ال�صافية زيادة بن�صبة %20,3. وبالإ�صافة 

اإىل ذلك، انخف�صت الديون ال�صافية على 

الإدارة املركزية بن�صبة %3,6، بعدما �صجلت 

ارتفاعا بن�صبة %18,9 يف عام 2013.

فيما يخ�ض العن�سر الرئي�سي ملقابل الكتلة 

النقدية، ا�ستقرت القرو�ض البنكية يف 763.401 

مليون درهم، ما ميثل تطورا طفيفا بن�سبة 2,22% 

مقارنة ب�سنة 2013. اأما القرو�ض اال�ستهالكية 

والقرو�ض ال�سكنية فقد �سجلت اأكرث معدالت 

التطور ارتفاعا بن�سبة %9,2 و %6,2. يف املقابل، 

انخف�ست الديون املختلفة للزبناء وقرو�ض االإنعا�ض 

العقاري تواليا بن�سبة %11 و %5,6. وقد بلغت 

الديون املتعرثة 52,5 مليار درهم، اأي بارتفاع 

.20,2%

تطور ملحوظ للودائع العاجلة

ح�سب معطيات املجموعة املهنية لبنوك املغرب، 

لة من طرف النظام  ارتفع حجم الودائع املح�سّ

البنكي املغربي بتاريخ 31 دجنرب 2014 اإىل 

770.119 مليون درهم مقابل 718.058 مليون 

يف ال�سنة املا�سية، اأي بنمو ن�سبته 7,3%.

يف هذا االإطار، بلغت الودائع العاجلة 607.172 

مليون درهم مقابل 560.196 مليونا يف عام 

2013، بحيث حققت تطورا بن�سبة 8,4%.

وبالتايل، فقد انتقلت ح�ستها يف اجلاري االإجمايل 

للودائع من %78 اإىل %78,8 بني 2013 و 2014.

من جهتها، �سهدت الودائع املوؤجلة ارتفاعا 

بن�سبة %3,2 يف عام 2014. بحيث ارتفعت اإىل 

162.947 مليون درهم مقابل 157.862 مليونا 

يف ال�سنة املا�سية.
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6,16%
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6,20%
6,17%
6,14%
6,10%
7,42%

2013

6,52%
6,62%
5,49%
6,03%
7,34%

تراجع متزامن لحتياجات 

ال�صيولة والكلفة الإجمالية 

للقر�ص

�ساهم ارتفاع اجلاري االإجمايل للودائع يف تقلي�ض 

احتياجات ال�سيولة لدى النظام البنكي. حيث انتقل 

هذا االأخري من 72 مليار درهم يف 2013 اإىل اأقل 

من 50 مليار درهم يف نهاية 2014.

فيما يتعلق باالأ�سعار الدائنة، �سّلط البحث الذي 

اأجنزه بنك املغرب لدى االأبناك بخ�سو�ض الربع 

الرابع من 2014 ال�سوء على تباطوؤ يف كلفة القر�ض.

حيث تراجع ال�سعر االإجمايل اإىل %6,03، اأي 

بانخفا�ض 49 نقطة اأ�سا�ض مقارنة بامل�ستوى 

امل�سجل يف نهاية 2013 )%6,52(. وقد ت�ساعف 

تراجع ال�سعر االإجمايل العتمادات اخلزينة 

بحيث تقل�ست اأ�سعارها اإىل 54 نقطة اأ�سا�سية. 

اأما فيما يخ�ض القرو�ض االإ�ستهالكية وقرو�ض 

التجهيز فقد �سجلت تراجعا ملحوظا من 17 نقطة 

اأ�سا�سية اإىل 7 نقاط اأ�سا�سية. يف املقابل، حققت 

اأ�سعار القرو�ض العقارية ارتفاعا طفيفا بنقطتني 

اأ�سا�سيتني.

القطاع البنكي
سيولة أكبر في القطاع 

البنكي
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بعد ثالث �صنوات من الرتاجعات املتتالية، 

انتع�صت بور�صة الدار البي�صاء واختتمت 

ال�صنة ب�صكل اإيجابي.

 MASI  حيث ا�صتقرت املوؤ�صرات الرئي�صية

و MADEX على ارتفاع مثلها مثل م�صتوى 

ر�صملة البور�صة. وقد �صجلت �صركة اإقامات 

دار ال�صعادة دخولها يف البور�صة خالل ال�صنة.

بعد تراجع غري متوقع يف االأداء بن�سبة %2،62 يف 

2013، حقق موؤ�سر MASI، الذي يعترب مقيا�سا 

رئي�سا يف �سوق املال، ارتفاعا بن�سبة %5,5 لي�ستقّر 

على 9620،11 نقطة. وحتت تاأثري ارتفاع اأ�سعار 

 MADEX ال�سركات الرئي�سية امل�سعرة، بلغ موؤ�سر

للقيم النقدية %5,73 لريتفع اإىل 7842،76 

نقطة.

وقد حقق القطاع البنكي �سنة اإيجابية بت�سجيله 

تطورا بن�سبة %9,48. يف املقابل، تراجع قطاع 

العقار بن�سبة 28,46%.

13 000,00

12 000,00

11 000,00

10 000,00

9 000,00

8 000,00

7 000,00

6 000,0031
 ô

j
Éæ

j

28
 ô

j
GÈ

a

31
 ¢

S
Q
Ée

30
 π

j
ô

H
CG

31
 …

Ée

30
 ƒ

«
fƒ

j

31
 R

ƒ
«
dƒ

j

31
 â

°û
Z

30
 È

æ
à°T

31
 ô

H
ƒ
àc

CG

30
 È

fƒ
f

31
 È

æ
L

O

27 000,00

24 000,00

21 000,00

18 000,00

15 000,00

12 000,00

9 000,00

6 000,0031
 ô

j
Éæ

j

28
 ô

j
GÈ

a

31
 ¢

S
Q
Ée

30
 π

j
ô

H
CG

31
 …

Ée

30
 ƒ

«
fƒ

j

31
 R

ƒ
«
dƒ

j

31
 â

°û
Z

30
 È

æ
à°T

31
 ô

H
ƒ
àc

CG

30
 È

fƒ
f

غري اأن تطور املوؤ�سرات القطاعية ي�سري اإىل اأن 

اأداء MASI حقق ارتفاعا �سبه عام، خ�سو�سا يف 

قطاعي »االأبناك« و«الت�سييد ومواد البناء« اللذين 

حققا منوا بن�سبة %9,48 و 10,6%.

اأما فيما يخ�ض اأداءات املوؤ�سرات املتعلقة 

باملوؤ�س�سات االإئتمانية، فقد �سهدت تلك اخلا�سة 

بالقطاع البنكي ارتفاعا ملحوظا. وتعود هذه 

 ATTIJARIWAFA النتيجة اأ�سا�سا اإىل قيم

 CIH Bank و BCPو BMCE Bankو Bank

التي ارتفعت تواليا 12,79%، 7,58%، 10,23% 

و 21,15%.

وتعار�ض التطور االإيجابي لهذه القيم مع انخفا�ض 

CDMقيم اأخرى ترتاوح بني %4,26 بالن�سبة لـ

.BMCIو %10 بالن�سبة لـ

يف قطاع �سركات التمويل، وحده �سعر �سندات 

SALAFIN �سهد ارتفاعًا ملحوظًا.

حيث �سجل ارتفاعا بن�سبة %10,09، بينما 

،TASLIF  -5,49% : تراجعت بقية قيم القطاع

EQDOM -18,88%

.MAROCLEASING -10% و

يف عام 2014، حققت ر�سملة البور�سة منوا بن�سبة 

%7,39 لت�ستقّر يف 484،45 مليار درهم. ويعود 

هذا النمو اإىل االأداءات اجليدة لقيم الر�سامل 

الكبرية واملتو�سطة وكذا لتغيري حميط ال�سوق الذي 

متيز اأ�سا�سا بدخول، �سركة اإقامات دار ال�سعادة 

التي تقدر قيمتها بـ5،3 مليار درهم، اإىل البور�سة.

وحتتّل ات�ساالت املغرب اأول مركز يف ر�سملة 

البور�سة بـ 100،04 مليار درهم اأمام التجاري 

وفا بنك )70،01 مليار( والبنك املغربي للتجارة 

اخلارجية )39،48 مليار(. ومتثل هذه ال�سركات 

على التوايل %20,65، %14,45 و %8,15 من 

جمموع الر�سامل.

اأما ر�سملة البور�سة بالن�سبة لبنك CIH فتبلغ 

8،38 مليار درهم.

متثل قطاعات االأبناك واالت�ساالت والت�سييد ومواد البناء نواة ر�سملة البور�سة يف عام 2014. اأما فيما 

يخ�ض احلجم االإجمايل املعالج فقد تراجع بن�سبة %19,8 يف عام 2014 لي�ستقّر يف 49،8 مليار درهم 

)مقابل 62،1 مليار درهم قبل �سنة(. وقد اأ�سافت �ست �سركات 425 مليون درهم عن طريق الزيادات يف 

راأ�ض املال. واأ�سدرت ثماين �سركات قرو�ض �سندية يف ال�سوق مببلغ 8،1 مليار درهم، من بينها 184 مليون 

درهم م�سّعرة.

)تطور ر�سملة البور�سة(

تطور موؤ�سرات البور�سة 

والقطاعات البنكية يف 

عام 2014

تطور موؤ�سرات البور�سة 
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بعد حتوله ب�سفة نهائية اإىل بنك �سامل يف عام 2013، قام بنك CIH بتحيني 

ا�سرتاتيجيته ومتتني مقاربته يف جمال التوزيع والتن�سيط التجاري.

يف عام 2014، اأطلق بنك CIH خمططا ثالثيا للتنمية، 2014-2016، يهدف 

اأ�سا�سا ملوا�سلة تو�سيع �سبكة الوكاالت وتطوير البنك الّرقمي باإحداث جهاز جديد 

متعدد القنوات. كما �سيوا�سل البنك تنويع عرو�سه بخلق دعامات واأدوات جديدة 

موجهة لالأن�سطة اخلا�سة بال�سركات واملهنيني و االأن�سطة الدولية. وفيما يتعلق 

باجلودة، �سيتم تو�سيع بربنامج SMQ )نظام اإدارة اجلودة( بامل�سادقة على 

م�ساطر جديدة.

و�سيتم تعميم االإلتزامات باخلدمات بهدف حت�سني جودة اخلدمات املقّدمة للزبناء. 

كما ي�سمل املخطط اإجناز اجلزء الثاين من م�سروع Nov@Bank الذي يرمي اإىل 

حتديث اأنظمة املعلومات من اأجل ت�سهيل تطبيق اال�سرتاتيجية الّرقمية.

تحليل األنشطة
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CIH بالرغم من الظرفية ال�صعبة، حقق بنك

اأداءات ت�صري على خطى �صابقاتها يف ال�صنوات 

الأخرية. حيث �صجلت بع�ص الأ�صناف مثل 

قرو�ص التجهيز و�صندات الديون القابلة 

للتفاو�ص والتزامات التمويل وال�صمانة منوا 

كبرياً طوال ال�صنة. من جهته، حقق الناجت 

البنكي ال�صايف منوا بن�صبة %1,6، ل �صيما 

بف�صل حت�صني الهوام�ص اخلا�صة بالعمولت 

ونتائج عمليات ال�صوق.

يف نهاية دجنرب 2014، حقق بنك CIH اإجمايل 

20 مليار درهم من ودائع الزبناء، اأي برتاجع 

طفيف بـ%1,9 مقارنة ب�سنة 2013. فيما �سجلت 

الودائع غري املدفوعة منوا ي�سل اإىل 4,7% : 

بحيث ارتفعت اإىل %12,5 مليار درهم مقابل 

11،9 مليار درهم يف ال�سنة املا�سية. اأما الودائع 

املدفوعة فقد تراجعت بن�سبة %11,2 لت�ستقّر يف 

7،6 مليار درهم. ويعود هذا التباطوؤ اأ�سا�سا اإىل 

انخفا�ض جاري الودائع االآجلة. حيث مت جتديد 

هذه االأخرية بوا�سطة �سهادات اإيداع ب�سروط 

مغرية اأكرث.

وقد اختتم البنك ال�سنة بح�سة من ال�سوق ت�سل 

اإىل %2,65، اأي بانخفا�ض ن�سبته %0,39 مقارنة 

ب�سنة 2013

 2014   2013  2012 مبليار درهم  

5,50%  11 982  13,30%  11 363  10 026 الودائع العاجلة 

10,60%  3 738  12,50%  3 381  3 005 ح�سابات التوفري 

-25,40%  3 838  8,10%  5 148  4 762 الودائع االآجلة  

-12,20%  469  -25,50%  534  717 ح�سابات دائنة اخرى 

-1,90%  20 027  10,30%  20 425  18 510 ودائع العمالء 

تطور هيكلة ودائع الزبناء يف الفرتة 

2014-2012 )باملئة %( :

متثل الودائع غري املدفوعة %62 من موارد الزبناء. وقد ارتفعت بن�سبة %4,7 اأ�سا�سا بف�سل منو ن�سبته 

%5,5 يف ح�سابات ال�سيكات واحل�سابات اجلارية التي تبلغ ما جمموعه 11،9 مليار درهم. وفيما يتعلق 

باملوارد غري املدفوعة، ميلك البنك ح�سة من ال�سوق تبلغ %2,6، اأي برتاجع طفيف ن�سبته %0,1 باملقارنة 

مع �سنة 2013.

من جهتها، ت�ساهم املوارد املدفوعة بـ%38 من جمموع الودائع. بحيث �سجلت تراجعا بن�سبة %11,2 يف 

عام 2014 ب�سبب انخفا�ض %25,4 من الودائع االآجلة والتي مت تعوي�سها جزئيا بارتفاع ن�سبته 10,6% 

يف ح�سابات التوفري. وبلغت الودائع االآجلة وح�سابات التوفري ما جمموعه 3،8 و3،7 مليار درهم تواليًا. 

وبالتايل، ا�ستقرت ح�سة هذا ال�سنف يف ال�سوق على %2,8، اأي بانخفا�ض ن�سبته 0،5 نقطة مقارنة

ب�سنة 2013.

منو قوي يف جاري ال�صندات القابلة للتفاو�ص

1 مليون درهم مقابل 1477،4 مليونا يف  يف نهاية عام 2014، ا�ستقّر جاري القرو�ض ال�سندية يف 370،4

ال�سنة املا�سية، اأي بانخفا�ض %7,2. ويعود هذا الرتاجع اإىل الت�سديد العادي ل�سقوط االإلتزامات. كما اأن 

االإ�سدارات ال�سندية يف �سنة 2014 انخف�ست يف يناير 2015.

وبلغ جاري �سندات الديون القابلة للتفاو�ض %41,4 لريتفع اإىل 6598،4 مليون درهم )مقابل 4666،3 

مليون درهم يف عام 2013(.

يف هذا االإطار، حقق بنك CIH ح�سة من ال�سوق ت�سل اإىل %12، م�سجال ارتفاعا كبريا مقارنة

ب�سنة 2013.

وبلغ جاري ال�سندات امل�سّدرة 9,6 مليار درهم يف 2014 مقابل 8 ماليري يف ال�سنة الفائتة، وذلك بنمو 

ي�سل اإىل 20%.

كما حقق البنك ح�سة من ال�سوق ت�سل اإىل %15,1 فيما يتعلق بال�سندات امل�سّدرة، اأي بنمو ن�سبته 3,2% 

باملقارنة مع 2013.

اأن�صطة الإئتمانات حتافظ على اإيقاعها رغم الظرفية ال�صعبة 

�سجلت الديون على زبناء لبنك CIH و التي متثل %4,3 من الديون االإجمالية للنظام البنكي، تراجعا 

طفيفا بن�سبة %0,5 لت�ستقّر يف 26،9 مليار درهم يف نهاية دجنرب 2014، اأي باأقّل من 145 مليون درهم.

كما انتقل جاري القرو�ض العقارية من 23.190 مليون درهم يف نهاية 2013 اإىل 22.535 مليون دهم يف 

نهاية 2014، اأي بانخفا�ض ن�سبته 2,8%.

ويعود هذا الرتاجع اأ�سا�سا اإىل عملية الت�سنيد Crédilog IV املنجزة يف اأبريل 2014 واملتعلقة

بـ1،2 مليار درهم من الديون العقارية ال�سليمة.

فيما �سجلت القرو�ض االأخرى تراجعا طفيفا بن�سبة %0,6. حيث ا�ستقّر جاريها يف 907 مليون درهم يف 

عام 2014 مقابل 912 مليون درهم يف ال�سنة املا�سية. ويغطي هذا الفارق زيادة يف جاري الديون املتعرثة 

ال�سافية بـ8 مليون درهم وكذا تراجعا يف جاري عمليات اإعادة ال�سراء مببلغ 13 مليون درهم.

�صندات الديون ال�صادرة :

 2013  2014 مبليار درهم  

بـ% مبليار درهم     

41,40%  1 932,10  4 666,30  6 598,40 �سندات الدين القابلة للتفاو�ض  

-7,20%  -106,80  1 477,40  1 370,60 القرو�ض ال�سندية  

-11,90%  -223,10  1 875,30  1 652,20 ديون اأخرى ممثلة ب�سند  

20,00%  798,3  8 019,00  9 621,20 �سندات الديون ال�سادرة 

2,6%

25,2%

16,6%

55,6%

2013

2,3%

19,2%

18,7%

59,8%

3,9%

25,7%

16,2%

54,2%

2012 2014
 الودائع العاجلة

 ح�سابات التوفري
 الودائع االآجلة 

 ح�سابات دائنة اأخرى

موارد العمالء :

ن�سبة

التحول

ن�سبة

التحول
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يحافظ بنك CIH على إيقاعه 
السريع في عام 2014
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اللتزامات املالية وال�صمانات

 2014   2013  2012 مبليار درهم 

13,20%  2 526  -6,00%  2 230  2 372 القرو�ض النقدية واال�ستهالكية 

27,30%  1 030  15,90%  809  698 قرو�ض املعدات 

-2,80%  22 535  2,70%  23 190  22 584 القرو�ض العقارية 

-0,60%  907  -40,20%  912  1 526 قرو�ض اأخرى 

-0,50%  26 997  -0,10%  27 142  27 179 ديون العمالء 

ارتفاع كبري يف التزامات التمويل وال�صمان

يف نهاية 2014، حققت التزامات التمويل وال�سمان املقدمة لفائدة الزبناء منوا بن�سبة 23,6%.

حيث انتقلت من 3،45 اإىل 4،26 مليار درهم بني 2013 و2014، اأي بتغري بلغ 813،8 مليون درهم. 

ومتثل التزامات التمويل املقدمة لفائدة الزبناء اأكرث من %82 من جاري اإجمايل االإلتزامات املقدمة.  

كما ارتفعت التزامات التمويل وال�سمان الواردة بن�سبة %12,3 باملقارنة مع 2013. حيث بلغت

5،21 مليار درهم يف نهاية 2014 مقابل 4،64 مليار درهم يف ال�سنة املا�سية. ويتعلق االأمر اأ�سا�سا 

بالتزامات ال�سمان التي تقدمها الدولة وخمتلف موؤ�س�سات ال�سمان.

تبلغ ح�سة �سوق التزامات التمويل وال�سمان اخلا�سة ببنك CIH من اإجمايل االلتزامات اخلارجة عن 

ح�سيلة القطاع البنكي 3,7%.

من جهتها، �سجلت اعتمادات اخلزينة واال�ستهالك منوا بن�سبة %13،2. بحيث انتقل جاريها من

2 مليون بني 2013 و2014. وتعود هذه االأداءات اجليدة اإىل حترير 2 مليون درهم اإىل 526 230

القرو�ض االإ�ستهالكية والقرو�ض العاجلة.

ويف االأخري، بف�سل حترير مبلغ 347 مليون درهم، حققت قرو�ض التجهيز منوا بن�سبة 27,3%.

1 مليون درهم يف عام 2014 مقابل 809 مليون درهم يف ال�سنة املا�سية. حيث ا�ستقّر جاريها يف 030

يف حني ارتفعت الديون املتعرثة االإجمالية واملوؤونات ملواجهة الديون املتعرثة اإىل 2،06 و1،2 مليار درهم 

تواليًا، مما رفع ن�سبة التغطية اإىل 58%.

   2013  2014 مبليار درهم 

بـ% مبليار درهم     

23,60%  813,80  3 454,40  4 268,20 التزامات مقدمة 

12,30%  572,50  4 640,10  5 212,60 التزامات واردة 

حت�صن الناجت البنكي ال�صايف

1 مليون درهم مقابل 1438 مليون يف ال�سنة املا�سية، يف عام 2014، ارتفع الناجت البنكي ال�سايف اإىل 462

حيث �سجل ارتفاعا اأي�سا بن�سبة %1،6 )اأي بتغري 23،4 مليون درهم(. ويعود هذا التطور اإىل ارتفاع ثالثة 

مكونات: هام�ض العموالت )+12,8%(، هام�ض املنتوجات البنكية االأخرى )+43,9%( ونتيجة عمليات 

ال�سوق )+12,3%(. وقد ارتفعت هذه املكونات الثالثة اإىل 175، 170 و28 مليون  درهم تواليا.

1 مليون درهم، وعادلت هذه االرتفاعات الرتاجع بن�سبة %4،9 لهام�ض الفائدة الذي ا�ستقّر يف 126

اأي %82 من الناجت البنكي اخلام. يعود تراجع هام�ض الفائدة اإىل انخفا�ض بن�سبة %2,4 لت�سل اإىل 

 1 1 مليون درهم من الفوائد واملنتوجات املثيلة ب�سبب تقل�ض بلغ 76 مليون درهم لت�سل اإىل 741 916

مليون درهم من العمليات مع الزبناء التي مت تخفيفها بنمو بلغ %29,3 من الفوائد واملنتوجات املثيلة على 

العمليات مع املوؤ�س�سات االإئتمانية و�سندات الدين )12+ مليون درهم من اإيرادات �سندات اخلزينة(.

ويعود هذا الرتاجع اأي�سا اإىل التوريق.

وال�سبب االآخر لرتاجع هام�ض الفائدة هو ارتفاع الفوائد والتحمالت املثيلة بن�سبة %4,7 )ملا جمموعه 

779 مليون درهم(. وقد كان هذا االرتفاع كنتيجة لزيادة بن�سبة %11,9 يف التحمالت على �سندات الدين 

امل�سدرة، اأي بتغري 44،9 مليون درهم لت�سل اإىل 421،5 مليون درهم وتتقل�ض برتاجع 23،0 مليون درهم 

يف التحمالت على العمليات مع املوؤ�س�سات االإئتمانية واملثيلة وكذا تقلي�ض 10،3 مليون درهم من التحمالت 

على العمليات مع الزبناء. بلغ هام�ض العموالت %12,8 )اأي بتغري 20 مليون درهم( لت�ستقّر يف 175،3 

مليون درهم بتاريخ 31 دجنرب 2014. و�سجلت العموالت امل�ستلمة منوا بن�سبة %13,3 )21،3+ مليون 

درهم( على الرغم من ارتفاع العموالت املدفوعة من 1،4 مليون درهم اإىل 6،5 مليون درهم، اأي بن�سبة 

%26,6 باملقارنة مع 2013.

بـ% مبليار    PNB/         2013  PNB/         2014 مبليار درهم 
درهم       

-4,9%  -58,2  82,3%  1 184  77,0%  1 126 هام�ض الفائدة 

12,8%  20,0  10,8%  155  12,0%  175 هام�ض على العموالت 

78,6%  12,3  1,1%  16  1,9%  28 نتيجة عمليات ال�سوق 

43,9%  51,9  8,2%  118  11,6%  170 خمتلف املنتوجات  امل�سرفية االخرى 

7,4%  2,6  2,4%  35  2,6%  38 خمتلف التحمالت  امل�سرفية االخرى 

1,6%  23,4  100,0%  1 438  100,0%  1 462  )PNB(الناجت البنكي ال�سايف

النتائج يف 31 دجنرب 2014 )اأرقام ال�صركة( :

الناجت البنكي ال�سايف

ديون العمالء
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يتواجد �صوق الأفراد واملهنيني يف قلب 

.CIH ا�صرتاتيجية التنمية التي ينهجها بنك

و ي�صاهم بذلك البنك يف رفع ن�صبة ال�صتبناك

يف املغرب. يف 2014، قام بنك الأفراد واملهنيني

بتوطيد التزاماته اإزاء كّل �صنف من الزبناء 

باقرتاحه عر�ص منتوجات وخدمات اأكرث 

تنوعا وابتكارا.

كما اأطلق بنك CIH ا�صرتاتيجية رقمية 

طموحة ليوؤكد حتوله اإىل بنك اجليل اجلديد.

تطور مت�صارع للقنوات املتعددة

7 وكاالت جديدة.  CIH يف عام 2014، افتتح بنك

حيث تتوفر ال�سبكة التجارية االآن على 235 وكالة 

و9 اإدارات جهوية يف جميع اأنحاء اململكة.

 CIH لتقدمي خدمات اأف�سل لزبنائها، و�سع بنك

منذ عدة �سنوات ا�سرتاتيجية رقمية طموحة.

و تقرتح الن�سخة اجلديدة للبنك على االنرتنت 

CIH ONLINE، التي مت اإطالقها عام 2014، 

خدمات جديدة متاحة 24/24 �ساعة و7/7 اأيام 

ويف اأي مكان بف�سل خدمة االنرتنت.

تعترب اخلدمة متعددة القنوات اأداة ممتازة لك�سب 

وفاء الزبناء الأنها تقربهم من البنك وت�سمح 

ب�سمان خدمة ت�ستجيب لنف�ض معايري اجلودة اأيا 

كانت القناة امل�ستعملة. بف�سل التطور الرقمي واآلية 

بع�ض العمليات، اأ�سبحت الفرق التجارية تتوفر 

على وقت اأكرب للرتكيز على جوهر املهنة : تقدمي 

الن�سائح.

ا�صرتاتيجية جتارية تعطي اأكلها

72 األف  CIH يف عام 2014، ا�ستقطب بنك

زبون جديد، اأي ما يعادل مبلغا قيمته اأكرث من 

1،2 مليار درهم. بف�سل هذا التح�سيل االإ�سايف 

وبالرغم من ال�سياق ال�سعب )املتاأثر خ�سو�سا 

بتحويل اأموال املوثقني نحو �سنددوق االإيداع 

والتدبري(، حقق جاري الودائع منوا بن�سبة 7,5% 

مقارنة مع 2013.

وتاأثرت اأن�سطة القرو�ض العقارية بالتباطوؤ 

االإجمايل للمعامالت العقارية وكذا باحتدام 

املناف�سة.

بيد اأن بنك CIH متكن من توطيد مكانته يف 

ال�سوق بتقدميه لزبنائه حلوال متويلية مغرية يف 

م�ستوى تطلعاتهم. كما حّرر البنك اأكرث من 2،4 

مليار درهم بتجديده ح�سة غري ب�سيطة من جاري 

قرو�ض ال�سراء العقارية.

وقد منا هذا االأخري بن�سبة %3،5 يف عام 2014 

وي�سمل ح�سة مهمة من التمويل املوجه لل�سكن 

االقت�سادي واالجتماعي.

حت�صني ن�صبة التجهيز

CIH ت�سعى اال�سرتاتيجية التجارية التي ينهجها بنك

اإىل احلفاظ على وفاء الزبناء احلاليني. وقد 

�ساعف البنك فر�ض التوا�سل مع زبنائه، مما 

�سمح له بتح�سني ن�سبة جتهيزهم باملنتوجات 

واخلدمات. اذ �سجلت توظيفات احلزم منوا بلغ 

اأكرث من %11 باملقارنة مع 2013. ويف اإطار عمله 

على امل�ساهمة يف التنمية النقدية للمغرب، يقرتح 

بنك CIH جمموعة متنوعة من البطاقات البنكية. 

وقد حقق جاري البطاقات اخلا�ض به منوًا بن�سبة 

%12،7 يف عام 2014. فيما �سجل عدد االأداءات 

املنجزة بوا�سطة البطاقات لدى املحالت التجارية 

تطورا بن�سبة %15 باملقارنة مع ال�سنة املالية 

الفارطة.

اأما حجم اأداءات التجارة االإلكرتونية فقد ارتفع 

بن�سبة %19،2. وفيما يتعلق بالتاأمني امل�سريف، 

يوا�سل بنك CIH ديناميكيته التي انطلقت

عام 2013. 

بف�سل احلركة املكثفة بني املجموعات وال�سركاء، 

مت توقيع 68.231 عقد تاأمني م�سريف و 13.061 

عقد م�ساعدة خالل ال�سنة.

عرو�ص جديدة ذات قيمة 

م�صافة كبرية

الإكمال ال�سنف النقدي، اأطلق بنك CIH خالل 

ال�سنة عدة منتوجات : بطاقات متعددة اخلدمات 

املتعددة DIGITALIS و PLATINUM. وباملوازاة 

 SOFAC يف �سراكة مع CIH مع ذلك، دخل بنك

ملنح القرو�ض اال�ستهالكية. كما اأبرم البنك �سراكة 

مع MoneyTrans من اأجل اإحداث قناة جديدة 

لتحويل االأموال تعمل يف معظم البلدان االأوروبية. 

والهدف من ذلك هو ت�سهيل التحويالت الدولية،

ال �سيما بالن�سبة للزبناء املغاربة املقيمني باخلارج.

منهج جودة يح�صل على �صهادة 

مزدوجة

�سكل تنفيذ نظام تدبري اجلودة اأحد اأكرب الور�ض 

التي اأجنزها بنك CIH خالل ال�سنوات االأخرية. 

كما يهدف برنامج IMTIAZ اإىل الزيادة يف جودة 

اخلدمات املقدمة للزبناء بتح�سني االإجراءات 

والفعالية العملياتية. يف عام 2014، مت مكافاأة 

هذه اجلهود ب�سهادة مزدوجة )ح�سب معايري

ISO 9001، ن�سخة 2008(

لالأن�سطة النقدية والقرو�ض امل�ستخمدة.

وباملوازاة مع ذلك، وا�سل البنك حتديث نظام 

املعلومات اخلا�ض به واأدوات موجهة لعالقات مع  

الزبناء مع انطالق االأجزاء االأوىل من م�سروع 

Nov@bank. كما مت اأي�سًا حت�سني اإجراءات 

ت�سيري �سكايات الزبناء واإعادة تنظيم اأر�سيفات 

الوكاالت. ولتح�سني االإ�ستقبال يف الوكالة، يقوم 

بنك CIH بتعزيز �سبكته وتنظيم دورات تكوينية 

مل�ست�ساريه التجاريني العاملني يف الوكاالت.

اآفــاق 2015

يف 2015، يعول بنك CIH على موا�سلة تو�سيع �سبكته وتهيئة تغطية خمتارة. حيث تهدف ا�سرتاتيجيته اإىل 

�سمان ح�سور مكثف يف جميع جماالت االأن�سطة، ال �سيما مغاربة العامل واملهن احلرة...

وباملوازاة مع ذلك، يتوقع البنك ت�سريع اإعداد االأدوات واالإجراءات املوجهة لتح�سني اجلودة والتناف�سية 

)نظام املعلومات، دورات تكوينية متخ�س�سة، منتوجات جديدة، البنك عرب االنرتنت...(.

كما �سيتم معاجلة القرو�ض ب�سكل متطور للغاية. ومن اأجل فعالية جتارية اأكرب، �سيعمل بنك CIH على 

حت�سني اأدوات االإدارة وتطوير خمطط جديد لتن�سيط ال�سبكة. ويف االأخري، ي�ستم اإحداث مركز العالقات 

مع الزبناء لال�ستجابة ب�سكل اأف�سل لطلبات و�سكايات الزبناء.

تطور ودائع ح�سابات ال�سيكات

)دون احت�ساب م�ستحقات املوثقني(.

تطور ودئع احل�سابات اجلارية للمهنيني

)دون احت�ساب م�ستحقات املوثقني(.

 تطور ودائع ح�سابات التوفري.

تطور ودائع احل�سابات االآجلة.

بنك األفراد والمهنيين
استراتيجية رقمية طموحة
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 ،CIH بالنظر اإىل املهنة التاريخية لبنك

جنح البنك العقاري يف احلفاظ على اأداءاته 

اجليدة يف 2014، بالرغم من ا�صتفحال 

الأزمة العقارية. 

وتهدف ا�صرتاتيجيته التجارية اإىل تطوير 

�صوق الإنعا�ص العقاري مع توطيد متوقعه يف 

جمال توزيع القرو�ص العقارية.

يف �سياق ك�ساد التمويل البنكي املوجه لالإنعا�ض 

العقاري، متكن البنك العقاري من حتقيق م�ستوى 

اأن�سطة بان�سجام مع اأهدافه. يف 2014، ارتفعت 

امل�سادقات وحترير القرو�ض على التوايل بن�سبة 

%16 و%26. من جهته، �سّجل جاري القرو�ض 

العقارية منوا طفيفا.

وقد �سمحت االإلتزامات ال�سليمة واالإيقاع الثابت 

للتح�سيالت بتجديد حمفظة القرو�ض. كما مت 

توطيد اأن�سطة جمع الودائع بزيادة %8 يف جاري 

موارد الزبناء. ارتفعت ن�سبة جاري القرو�ض 

العقارية املوجهة لالإنعا�ض العقاري وامل�سندة 

للم�ساريع قيد االإجناز و/اأو الت�سويق من اجلاري 

االإجمايل با�ستثناء القرو�ض حمل النزاع اإىل

%80 مقابل %74 يف عام 2013 وقد كان اخلطر 

العام املتعلق بقطاع االإنعا�ض العقاري يف منطقة 

الدار البي�ساء-الرباط م�ستقرا باملقارنة

مع �سنة 2013.

تو�صيع �صبكة مراكز الأعمال

خالل ال�سنة، قام بنك CIH بتو�سيع �سبكة مراكز 

االأعمال املوجهة لالإنعا�ض العقاري. حيث تتوفر 

هذه ال�سبكة حاليا على مركز يف كل منطقة

)الدار البي�ساء، الرباط، مراك�ض، اأكادير، طنجة، 

فا�ض ووجدة(. والهدف من ذلك هو تقدمي خدمة 

قرب احرتافية لزبناء املنع�سني، وذلك ملرافقتهم 

ب�سكل اأف�سل يف كل مرحلة : انطالقا من مرحلة 

اإجناز م�ساريعهم اإىل غاية مرحلة الت�سويق )اإعداد 

ال�سبكات البديلة لقرو�ض ال�سراء(. وباملوازاة 

مع ذلك، مت تطوير عدة اأ�سهم من اأجل حت�سني 

االإجراءات وتقلي�ض اآجال معاجلة امللفات وتطوير 

اأدوات التحليل ومتابعة االأداءات.

موؤ�ص�صة اأكرث فعالية

يف 2014، اأكمل البنك العقاري التنظيم 

وامل�سادقة على جذاذات املهام املتعلقة بكل 

من�سب وقام بتطبيق االإجراءات اجلديدة.

كما �ساهم يف م�سروع منهج اجلودة املطبق على 

اأن�سطة االإنعا�ض العقاري. ومن اأجل ا�ستهداف 

اأف�سل الإنتظارات الزبناء، كثف البنك اإجناز 

الدرا�سات وبحوث ال�سوق.

تعزيز العر�ص املوجه للمنع�صني 

العقاريني

بعد اإعداد م�سطرة املوافقة على امل�ساريع العقارية 

ملنح القرو�ض FOGARIM يف عام 2013، ميلك 

البنك العقاري نظام متابعة العالقة العامة مع 

كّل منع�ض عقاري. حيث ي�سمح هذا النظام بدعم 

اأن�سطة اإنتاج قرو�ض ال�سراء و من جهة اأخرى، 

اأطلق بنك CIH تاأمني الور�ض متعدد املخاطر الذي 

يقدم تغطية وا�سعة لكّل املخاطر املرتبطة باالأ�سغال 

والتي حتمي اأي�سا خمتلف الفاعلني يف الور�سة.

بنك العقار
الخبرة المرجعية

اآفــاق 2015

يف عام 2015، يتوقع بنك CIH توطيد مكانته كبنك مرجعي يف جمال االإنعا�ض العقاري باإعطائه دفعة 

قوية للفرع-املهنة. لهذا الغر�ض، و�سع البنك العقاري اأهداف طموحة يف جمال جمع املوارد ومنح 

القرو�ض. كما �سّطر اأهداف نوعية لتح�سني جودة اخلدمات والقرب من املنع�سني العقاريني. يف هذا 

االإطار، ت�سبو خطة العمل اإىل تنويع املنتوجات املوجهة اإىل االنتعا�ض العقاري وحت�سني ا�سرتاتيجية التوزيع 

واعتماد ا�سرتاتيجية جتارية ا�ستباقية.
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 ي�صتهدف بنك ال�صركات هذه املهنة اجلديدة 

التي اأحدثت يف 2010، بالدرجة الأوىل �صوق 

ال�صركات والزبناء املوؤ�ص�صاتيني.

وُي�صاهم اليوم يف التنويع التدريجي للمخاطر

القطاعية البنكية وحت�صني الناجت البنكي 

ال�صايف.

يف عام 2014، قام بنك ال�صركات بتطوير 

حمفظة الزبناء اخلا�صة به من خالل اإطالق

حملة ل�صتقطاب ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.

ومن ناحية اأخرى، واكبت اإدارته الدولية 

عملية امل�صاهمة التحريرية.

�سهد بنك ال�سركات يف عام 2014 ارتفاعا 

ملحوظا للموارد املح�سلة: حيث ارتفع جاريها اإىل 

%9،1 مليار درهم مقابل 8،6 مليارا يف ال�سنة 

الفارطة. وقد حتقق هذا االرتفاع بف�سل التحرك 

املكثف جلمع الودائع العاجلة )991 مليون درهم 

مقابل 563 مليونا يف ال�سنة الفائتة(. ويعود ارتفاع 

املوارد املح�سلة اأي�سا الإ�سدار �سهادات الودائع 

التي تتخطى حاجز 6 ماليري درهم والتي كانت 

م�سندة اإىل القرو�ض العاجلة لدى الزبناء الذين 

يتمتعون ب�سفة التوقيع االأول.

يف الواقع، كانت الزيادة يف جاري �سهادات الودائع 

موجهة لتعوي�ض االنخفا�ض الطوعي جلاري الودائع 

املوؤجلة بن�سبة %52 )ال �سيما املوؤ�س�ساتية، املعتربة 

مكلفة(.

اأما فيما يخ�ض جاري القرو�ض، فقد ارتفع اإىل 

حوايل 2،9 مليار درهم مقابل 2،5 مليار درهم 

قبل �سنة.

ت�صهيل متويل ال�صركات 

ال�صغرية واملتو�صطة

ان�سمت 65 �سركة �سغرية ومتو�سطة اإىل بنك 

ال�سركات يف عام 2014.

ويهدف هذا التنوع يف حمفظة الزبناء اإىل اإعطاء

املوثوقية جلاري و احلد من التبعية لزبناء 

احل�سابات الكبرية )املوؤ�س�سات الكبرية

اأو املوؤ�س�ساتية(.

انفتاح اأكرب على ال�صاحة الدولية

فيما يتعلق باالأن�سطة على ال�ساحة الدولية، واكب 

بنك ال�سركات بالدرجة االأوىل عملية امل�ساهمة 

التحريرية التي انتهت بالت�سريح بحوايل 1،6 

مليار درهم من االأ�سول.

من جهة اأخرى، اعتمد بنك ال�سركات اتفاقية

مع �سندوق االإيداع والتدبري لتحّمل حتويالت 

اأ�سول املوثقني اإىل اخلارج. كما مت اإبرام اتفاقية 

مع قطب احليطة ل�سندوق االإيداع والتدبري

.)RCAR و CNRA(

ومن اأجل تنويع عر�ض التحويالت، مت توقيع �سراكات

.Western Union و MoneyTrans مع

يف اإطار تنمية اأن�سطته يف اخلارج، اأ�س�ض بنك 

ال�سركات لعالقات مع بنوك خارجية جديدة.

بنك الشركات
نحو تنويع األنشطة والمخاطر

اآفــاق 2015

ينوي بنك ال�سركات اإمتام تغطيته اجلغرافية للتقرب اأكرث من زبنائه، كما اأو �سيتم اإحداث مراكز اأعمال 

جديدة يف جميع اأنحاء املغرب )ال�سرق، الدار البي�ساء ال�سرقية والدار البي�ساء اجلنوبية(.

وباملوازاة مع ذلك، �سيتم و�سع ال�سفحة االإلكرتونية املخ�س�سة الأن�سطة �سركة بنك CIH على االنرتنت 

وتعميمها على الزبناء االأكرث اأهمية.
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يف عام 2014، �صهدت العمولت على تقدمي 

اخلدمات حت�صنا مهما ب�صبب الدينامية 

التجارية اجليدة ومراجعة تعريفة بع�ص 

اخلدمات.

ارتفعت العموالت على تقدمي اخلدمات الواردة 

اإىل 182 مليون درهم يف نهاية 2014 مقابل 161 

مليون درهم يف 31 دجنرب 2013، اأي بزيادة 

قدرها 13،3%.

ويعود هذا االأداء اأ�سا�سا اإىل الزيادة يف العموالت 

على العمليات و�سري احل�سابات )+%9،6(، 

العموالت على و�سائل الدفع )+5،6%( والعموالت 

على تقدمي اخلدمات ب�ساأن القرو�ض )+%28،2(. 

بلغ هام�ض العموالت %12،8 )اأي بتغري 20 مليون 

درهم( لي�ستقّر يف 175،3 مليون درهم بتاريخ

 31 دجنرب 2014.

تعود النتائج االإيجابية التي حققتها اأن�سطة 

اخلدمات اأ�سا�سا اإىل مراجعة تعريفة بع�ض 

اخلدمات وكذا اإيل الدينامية التجارية اجليدة.

يف عام 2014، مت اإحداث اأكرث من 75 األف 

ح�ساب جديد للزبائن. كما ارتفعت العموالت 

على العمليات التي تتم بوا�سطة البطاقات بف�سل 

اإ�سدار 71.065 بطاقة بنكية جديدة. وقد منت 

اأي�سا ن�سبة جتهيز الزبناء باخلدمات، خ�سو�سا 

فيما يتعلق مبنتوجات التاأمني امل�سريف )حيث مت 

توقيع 68.231 عقد تاأمني م�سريف و13.061 

عقد م�ساعدة خالل ال�سنة(.

�سهدت خدمات اأخرى اأي�سا حت�سنا ملحوظا مثل 

تبادل اآالت ال�سراف االآيل، حت�سيل ال�سيكات 

واالأوراق...

تقديم الخدمات
ارتفاع ملحوظ لألنشطة
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خلقت، هذه ال�صنة اأي�صا، الفروع وامل�صاهمات 

اإيرادات مهمة، م�صاهمة بذلك يف حت�صني 

ربحية البنك. و ل تزال املحفظة تركز اأ�صا�صا 

على امل�صاهمات املالية.

يف نهاية ال�سنة املالية 2014، تكونت حمفظة 

امل�ساهمات اخلا�سة ببنك CIH من 25 موؤ�س�سة 

لت�سل اإىل مبلغ اإجمايل قدره 1607،1 مليون 

درهم بتغطية متوينية قيمتها 201،5 مليون درهم. 

وارتفع املبلغ ال�سايف اإىل 865،5 مليون درهم،

اأي بارتفاع قدره 2،8 مليون مقارنة ب�سنة 2013.

تغطي هذه الزيادة االإجمالية عمليتني مت اإجنازهما 

خالل ال�سنة. وقد عزز بنك CIH م�ساهمته يف 

راأ�سمال �سركة SOFAC باقتنائه اأ�سهما بقيمة

2،8 مليون درهم.

وال يزال حجم م�ساهمات بنك CIH يف ال�سركات 

املالية واملثيلة ي�سيطر على هذه املحفظة مببلغ 

835،5 مليون درهم، اأي بن�سبة %78 من املجموع.

وت�ستفيد هذه امل�ساهمات )والتي مت بدء اأهمها يف 

اإطار تنفيذ املخطط اال�سرتاتيجي 2014-2010( 

من ربحية ال باأ�ض بها الأن املنتوجات املحدثة مت 

تقييمها يف 23 مليون درهم يف 2014.

بف�سل اإيراداتها املهمة، �ساهمت هذه امل�ساهمات 

ب�سكل اإيجابي يف ربحية البنك.

يف حني مل ت�سهد حمفظة امل�ساهمات الفندقية 

اأي تغيري وا�ستقّرت يف 207،8 مليون درهم، اأي 

حافظت على نف�ض م�ستوى 2013. ومل ت�سهد 

 CIH الفروع التي تنتمي بن�سبة %100 اإىل بنك

اأي تغيريات خالل عام 2013، ما عدا الزيادة 

يف م�ساهمة بنك CIH يف راأ�سمال �سركة غ�سن 

النخيل.

يف االأخري، قدم املكتب احل�سري للتاأمني الذي مت 

تاأ�سي�سه يف CIH COURTAGE ،2010، قيمة 

ربحية تبلغ 13،9 مليون درهم مقابل 11،5 مليونا 

يف 2013.

هيكل حمفظة امل�صاهمات لبنك CIH بتاريخ 2014/12/31

هيكل امل�صاهمات املالية لبنك CIH بتاريخ 2014/12/31

هيكل امل�صاهمات الفندقية لبنك CIH  بتاريخ 2014/12/31

0  0  140 000 000  140 000 000  65,1%  NEW SALAM

0  27 855 546  40 000 000  546 855 67  89,4%  LE TIVOLI

0  27 855 546  180 000 000  207 855 546 جمموع  

قيمة اال�سرتاك

-  303 413 840  -  303 413 840  60,5%  SOFAC

14 166 255  519 341 139  -  519 341 139  34,0%  MAROC LEASING

-  1 216 700  -  1 216 700  24,3%  MAGHREB TITRISATION

-  1 000 000  -  1 000 000  10,0%  SOCIETE DE BOURSE MSIN

8 400 000  7 000 000  -  7 000 000  7,0%  CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE

L’IMMOBILIERE INTERBANCAIRE
-  1 267 000  -  1 267 000  6,7%  )siège GPBM(

690 000  690 000  -  690 000  6,0%  INTERBANK

-  275 000  -  275 000  1,4%  MAROCLEAR

-  500 000  -  500 000  0,7%  DAR AD-DAMANE

-  -  750 000  750 000  -  FONDS DE GARANTIE DAR AD-DAMANE

23 256 255  834 703 679  750 000  835 453 679 جمموع  

�سركات )مبليار درهم(

 املنتوجات

م�سجلة

CPC يف 

اأ�سهم 

مملوكة%

23 256 255  834 703 679  750 000  78%  835 453 679  10 ال�سركات املالية 

0  27 855 546  180 000 000  19%  207 855 546  2 �سركات الفنادق 

0  2 010 100  15 392 500  2%  17 402 600  10 �سركات التخطيط 

ال�سركات التابعة لبنك

13 900 000  1 000 000  5 393 972  1%  6 393 972  3 القر�ض العقاري وال�سياحي  

37 156 255  865 569 325  201 536 472  100%  1 067 105 797  25 جمموع 

قيمة اال�سرتاك رقم بيانات )مبليار درهم(

الفروع والمساهمات
تحسين الربحية

ح�صة/جمموع

�سركات )مبليار درهم(

قيمة

اال�سرتاك

اأ�سهم 

مملوكة%

 املنتوجات

م�سجلة  يف 

CPC

املبلغ ال�سايف 

للموؤونات املوؤونات

 املنتوجات

م�سجلة

CPC يف 

املبلغ ال�سايف 

للموؤونات
املوؤونات

املبلغ ال�سايف 

للموؤونات املوؤونات
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بالرغم من ال�صياق القت�صادي ال�صعب، 

يوا�صل بنك CIH جهوده يف جمال 

التح�صيل. وي�صتعني البنك مب�صادر خارجية 

يف بع�ص الإجراءات وي�صع اأخرى جديدة. يف 

عام 2014، �صهدت عدة ملفات تاريخية نهاية 

اإيجابية.

يف عام 2014، ا�ستعاد قطب التح�سيل حوايل 

مليار درهم )مقابل 818 مليون يف 2013(،

اأي منو بن�سبة %15 باملقارنة بـ 2013.

يف الواقع، انتهت عدة ملفات خا�سة باحل�سابات 

الكربى مببلغ 320 مليون درهم، وذلك مثل العديد 

من امللفات التاريخية )ا�ستعادة الديون امل�ستخمدة

عن طريق االأعمال اخلا�سة مببلغ 107 مليون درهم(.

وتعود هذه النتائج االإيجابية اأ�سا�سا اإىل �سيا�سة 

التح�سيل الودية التي ينهجها البنك منذ اأربع 

�سنوات. عن طريق مقاربة قائمة على الهند�سة 

الق�سائية-املالية، يبحث بنك CIH عن حلول 

على املقا�ض الإنهاء امللفات املهمة، خ�سو�سا تلك 

املتواجدة يف املناطق التي تعاين من االأزمة مثل 

طنجة اأو مراك�ض.

اأما التح�سيل الودي وحمل النزاع للديون اخلا�سة 

باالأفراد واملهنيني فقد �سجل تراجعا يف عام 

2014. حيث مت ا�ستعادة 238 مليون درهم عن 

طريق التح�سيل الوّدي لغري املدفوعات اخلا�سة 

باالأفراد واملهنيني، اأي بانخفا�ض بن�سبة 12،6%.

وميثل التح�سيل عن طريق النزاع 214 مليون 

درهم، اأي بانخفا�ض %7. وتعود هذه النتيجة اإىل 

تقل�ض خمزون الديون: حيث تراجعت املحفظة 

الودية واملحفظة حمل النزاع اإىل %37 و26% 

بف�سل ال�سيا�سة املنتهجة منذ عدة �سنوات بهدف 

التحكم يف خماطر القر�ض.

ومن اأجل حتقيق فعالية اأكرب يف اإجراءات 

التح�سيل، قام بنك CIH باالإ�ستعانة مب�سادر 

خارجية لتح�سيل امللفات امل�سطوبة. كما عّزز 

البنك �سراكته مع SOFAC التي ت�سمن حاليا 

معاجلة %50 من املحفظة الودية يف اإطار �سيغة 

الت�سيري ح�سب احل�ساب.

التحصيل واألنشطة الخاصة
إجراءات أكثر فعالية

تطور املبالغ امل�سرتدة   مديرية  االإجنازات 

2013/14  2014  

-10%  277 651 209 التح�سيل الودي لالفراد و املهنيني 

-6 %  300 675 141 حمل نزاع االأفراد و املهنيني 

94%  320 282 863 احل�سابات الكبرية 

31%  106 918 196 م�ساريع خا�سة 

15%  1 005 527 408 جمموع قطب التح�سيل 
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كما هو احلال يف ال�صنوات ال�صابقة، وا�صل 

بنك CIH يف عام 2014 جهوده الرامية 

اإلة تعزيز جهاز املطابقة واملراقبة الدائمة. 

وقد مت تو�صيع نطاق العمل بنظام املراقبة 

اإىل موؤ�ص�صات جديدة، كما مت �صّم قوانني 

وتنظيمات جديدة لهذه الإجراءات. وباملوازاة 

مع ذلك، مت تكثيف مكافحة تبيي�ص الأمول، 

خ�صو�صا بف�صل تبادل البيانات والتعاون مع 

املوؤ�ص�صات الدولية.

مراقبة خا�صة يف جمال الر�صد 

القانوين واملعلوماتي

يف اإطار املراقبة، مت حتليل اأكرث من ع�سرة 

ن�سو�ض قيد الربجمة اأو جاري بها العمل يف 

2014. والهدف من ذلك هو ت�سليط ال�سوء على 

م�ساهمتها وتاأثريها على االإجراءات البنكية مثل 

الودائع والتوفري، القرو�ض العقارية، ال�سفقات 

العمومية، النظام ال�سريبي، ا�سرتداد االأ�سول من 

اخلارج واالأن�سطة املرتبطة باخلارج. و تعتمد املهن 

على هاته التحاليل لتحقيق التطابق يف اأ�سغالها. 

وتكون بعد ذلك مو�سوع متابعة منتظمة من طرف 

الهيئات البنكية، وذلك ل�سمان تطبيقها من 

خالل االإجراءات ونظام املعلمومات وكذا جمموع 

الدعامات )القانونية، التكوينية والتوا�سلية(.

الأخالق والأدبيات كقيمتني 

اأ�صا�صيتني 

ي�سجع بنك CIH القيم االأخالقية واالأدبياتية 

ويو�سي م�ستخدميه ب�سرورة مراجعة القواعد التي 

ين�ض عليها النظام الداخلي.

بحيث يهدف هذا االأخري اإىل ت�سجيع �سلوك يحرتم 

القانون واالإجراءات والزبناء وكل �سركاء البنك. 

يف عام 2014، �سهد هذا النظام تعديال �سامال :

حيث مت حتيني الن�سخة االوىل التي مت اإطالقها 

عام 2006 لت�سمل االأجهزة التنظيمية اجلديدة

املتعلقة بحماية امل�ستهلكني، مكافحة تبيي�ض االأموال...

وباملوازاة مع ذلك، �سرع البنك يف اإن�ساء م�سروع 

للتطابق يحرتم الت�سريع الذي ين�ض على حماية 

البيانات ال�سخ�سية. بحيث يهدف هذا امل�سروع اإىل 

�سمان حماية احلياة اخلا�سة واحلريات الفردية

و اجلماعية ومكافحة اجلرائم احلا�سوبية و�سمان

اأمن اأنظمة املعلومات واملبادالت التجارية االلكرتونية

الوطنية والعابرة للحدود. ويف هذا ال�سدد، ح�سل 

بنكنا على موافقة اللجنة الوطنية حلماية املعطيات 

ال�سخ�سية فيما يتعلق باأن�سطة الودائع والقرو�ض 

والزبناء العابرين واملراقبة بالفيديو.

كما انخرط البنك يف موقع اخلزينة االأمريكية، 

طبقا لقانون االإمتثال ال�سريبي على ح�سابات 

االأمركيني اخلارجية )FATCA( والذي يهدف 

من خالل تبادل املعلومات اإىل حماربة التهرب 

ال�سريبي. وهناك ور�ض اأخرى قيد االإجناز يف 

هذا ال�ساأن، وترتبط اأ�سا�سا بتحديد هوية الزبناء 

املوؤهلني واالإبالغ عن ح�ساباتهم.

جمهودات متوا�صلة ملكافحة 

تبيي�ص الأموال

منذ 2010، قام بنك CIH باإعداد جهاز عملياتي 

ملكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب، بحيث 

ي�سمل عدة قيا�سات، من بينها التعرف على 

الزبون، مراقبة العمليات، تكوين امل�ستخدمني 

واالحتفاظ بالوثائق.

يف عام 2014، كان هذا اجلهاز مو�سوع حتيني 

ق�سد ت�سليحه بن�سو�ض تنظيمية جديدة لتح�سني 

الكفاءة. ويف هذا االإطار، اقتنى البنك لوائح 

جديدة )لوائح االأمم املتحدة، الالئحة االأوروبية 

وكذا الالئحة املتعلقة بال�سخ�سيات البارزة 

�سيا�سيا(. و�ست�سمح هذه اللوائح بتو�سيع جمال 

املراقبة عند فتح احل�ساب وطوال العالقة البنكية. 

بعد حتليل هذا اجلهاز منذ اإطالقه، بداأت درا�سة 

اإمكانية اإدخال بع�ض العديالت.

حيث من املتوقع تو�سيع حميط النظام اإىل جماالت 

جديدة )الزبناء العابرون، امل�ستفيدون الفعليون 

وال�سخ�سيات البارزة �سيا�سيا( وحت�سني املقاربة 

باملخاطر وكذا قواعد التنميط والتنبيه.

التمديد امل�صتمر للتغطية 

الإجرائية

،Nov@bank يف اإطار تنفيذ النظام اجلديد للوكالة

يتم مراجعة جزء كبري من االإجراءات ق�سد 

تعديلها وحت�سينها. ويف هذا ال�سدد، مت اإدخال

34 م�سطرة جديدة حيز التنفيذ يف 2014،

وذلك بعد احل�سول على موافقة قطب املطابقة.

وتغطي هذه امل�ساطر املجاالت املهمة مثل فتح 

احل�سابات، التوفري، اخلدمات امل�سرفية 

االإلكرتونية، التاأمني امل�سريف، القرو�ض، اأن�سطة 

ال�سوق، املعامالت مع اخلارج وعرب االنرتنت. 

و�سّكل هذا الور�ض الكبري فر�سة الإعادة النظر يف 

ن�ساط ال�سبكة لتح�سني الكفاءة واجلودة واملطابقة 

واالأمن يف اآن واحد.

�صمان انتظام املعاجلات

يف 2014، مت تعميم املراقبة الدائمة من الدرجة 

االأوىل على الوحدات املركزية للبنك، وذلك 

على غرار النظام الذي مت و�سعه داخل ال�سبكة. 

ويتحمل امل�سريون الذين يعملون على عدة م�ستويات 

م�سوؤولية ال�سهر على اجلودة وانتظام املعاجلات 

التي يتم اإجنازها من طرف امل�ستخدمني. كما مت 

اإعطاء االأولوية للمراقبة من الدرجة الثانية يف اأكرث 

من ع�سرة اأن�سطة مركزية تدخل يف خانة املخاطر. 

والهدف هو تو�سعيها تدريجيا اإىل خدمات اأخرى 

باملقر الرئي�سي.

التطابق والمراقبة الدائمة
تعزيز األمن

اآفــاق 2015

يف 2015، �سيوا�سل قطب املطابق مواكبة الور�ض الكبرية بالبنك، وال �سيما م�سروع Nov@bank وتطوير 

�سيا�سة تعدد القنوات وا�ستغالل االنفتاحات اال�سرتاتيجية امل�سموح بها يف القانون البنكي اجلديد )املالية 

الت�ساركية(.

وباملوازاة مع ذلك، �سي�سهر هذا القطب على ت�سغيل اأجهزة مت اإطالقها حديثا )مدونة االأخالق، حماية 

املعطيات ال�سخ�سية، قانون االإمتثال ال�سريبي على ح�سابات االأمريكيني اخلارجية...(. كما �سيعمل البنك 

على ن�سر املراقبة من الدرجة الثانية داخل وحدات املقر الرئي�سي واإعداد جهاز للر�سد وت�سيري اأعمال 

االحتيال يف اإطار مكافحة تبيي�ض االأموال.
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تكلفة املخاطر

تطور ن�صب الديون املتعرثة و ن�صبة التغطية

   2013  2014  مبليار درهم 
بـ% مبليار درهم     

9,4%  22,3  238  260 خم�س�سات املوؤونات )1( 

-0,9%  -1,9  216  214 موؤونات للخف�ض من قيمة القرو�ض و الديون 

109,1%  24,1  22  46 موؤونات للمخاطر و التحمالت 

-36,9%  -169,5  460  290 ا�ستعادة املوؤونات )2( 

ا�ستعادة املوؤونات للخف�ض من قيمة

-50,4%  -222,9  442  219 القرو�ض و الديون 

305,6%  53,4  17  71 ا�ستعادة املوؤونات للمخاطر و التحمالت 

-86,4%  191,8  -222  -30 حتول املوؤونات )1(-)2( 

-92,8%  -246,0  265  19 خ�سائر على القرو�ض و الديون امل�ستخدمة 

%NS  100,3  23  124 اال�سرتداد القرو�ض و الديون امل�ستهلكة  

NS  NS  20  -135 2013  تكلفة املخاطر   2014  مبليار درهم 

1,0%  2 038 631  2 058 565 الديون املتعرثة )خام( 

pts 0,1  7,5%  7,6% ن�سبة الديون املتعرثة )*( 

pts 0,0  58%  58% ن�سبة التغطية )**( 

طبقا ملتطلبات Bâle II و Bâle III والأحكام 

CIH التنظيمية اجلاري بها العمل، اأ�صفى بنك

طابع الر�صمية على �صيا�صات املخاطر اخلا�صة 

به. يتعلق الأمر بتحديد القواعد واملمار�صات 

اجليدة التي يجب احرتامها يف كل مرحلة 

من م�صاطر اتخاذ القرار والت�صيري )حتديد 

املخاطر وقيا�صها والتحكم فيها ومراقبتها( 

يف جمموع املخاطر املدرجة. بحيث يتم حتيني

هذه ال�صيا�صات ب�صكل منتظم ويتم امل�صادقة 

.CIH عليها من طرف جمل�ص اإدارة بنك

وا�ستقّرت تكلفة املخاطر االإجمالية يف -134،7 مليون درهم يف نهاية 2014 مقابل 19،8 مليون درهم 

يف ال�سنة املا�سية، خ�سو�سا ب�سبب احلل اجلزئي اأو الكلي لالأعمال اخلا�سة الرئي�سية املتعرثة واإثبات 

خم�س�سات املوؤونات اخلا�سة باملخاطر العامة بقيمة 17 مليون درهم.

ويعود تغري كلفة املخاطر العامة اأي�سا اإىل :

 ا�ستعادة املوؤونات اخلا�سة باملخاطر العامة مببلغ 29 مليون درهم؛

 ا�ستعادة املوؤونات املتعلقة ب�سمان مطلوبات الوحدات الفندقية التي مت تفويتها قي 2010

بعد انتهاء �سالحيتها.  

ارتفعت ن�سبة الديون املتعرثة بر�سم ال�سنة املالية 2014 اإىل %7،6 مقابل %7،5 يف 2013. ويعود هذا 

التغري اإىل تراجع بن�سبة %0،5 يف الديون على الزبناء وكذا ارتفاع بن�سبة %1 يف اإجمايل الديون املتعرثة 

التي انتقل من 2،04 اإىل 2،06 مليار درهم بني 2013 و2014.

فيما بقيت ن�سبة التغطية يف نف�ض م�ستوى 2013، اأي بن�سبة 58%.

تدبير المخاطر
التحكم في تكلفة المخاطر

ن�سبة التحول

ن�سبة التحول

)*( ن�سبة الديون املتعرثة = ن�سبة الديون اخلام / خام ديون العمالء 
)**( ن�سبة التغطية = موؤونات الإنخفا�ض القيمة / خام الديون املتعرثة  
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Tous Risques Chantier

يف اإطار ا�سرتاتيجيته املتعلقة بتطوير �سوق االإنعا�ض 

العقاري، اأطلق بنك CIH يف دجنرب تاأمينا جديدا :

Tous Risques Chantier تاأمني متعدد 

املخاطر لالأورا�ض.

يف عام 2014، اأنهى بنك CIH ن�صر عر�صه 

املتعدد القنوات باإطالق منتوجات جديدة 

وخدمات مبتكرة. وبذلك �صي�صتفيد الزبون 

من اخلدمات نف�صها اأيا كانت الوكالة التي 

يتعامل معها، كما �صيكون باإمكانه اإجناز 

معظم عملياته بوا�صطة اآلت ال�صراف الآيل 

اأو عن طريق املن�صات امل�صرفية عرب الهاتف 

املحمول. وقد مت ت�صغيل وظيفة املخ�ص�صات 

بالعمالت الآن جلميع البطاقات متعددة 

اخلدمات اجلديدة. ويف الأخري، مت و�صع رقم 

�صري حلماية جميع املعامالت عرب النرتنت.

املنتوجات واخلدمات التي مت 

اإطالقها يف 2014

CIH ONLINE وظائف جديدة لبنك

يف 2014، اأثرى بنك CIH اخلدمات البنكية عن 

بعد التي تقدمها املن�سة االإلكرتونية عرب االنرتنت 

CIH ONLINE. حيث ميكن االآن للزبناء 

امل�سرتكني االإطالع على معامالتهم ال�سابقة 

)التحويالت وتعبئة بطاقات االأداء امل�سبق(، القيام 

بالبحث يف العمليات ال�سابقة اأو حتميل الوثائق 

)ك�سف الهوية البنكية، ال�سجالت امل�سرفية...( 

وبدء العمليات انطالقا من البطاقات البنكية. 

كما مت خلق ف�ساء للتو�سيح بهدف تقدمي و�سرح 

خمتلف الوظائف مل�ستعملي هاته اخلدمة.

وعلى �سبيل التذكري، CIH ON LINE هو خدمة 

جمانية ت�سمح باال�ستفادة 24 �ساعة/24 و7 اأيام/7

من معظم العمليات التي تقدمها الوكالة وكذا 

كاالإطالع على احل�سابات )الر�سيد، التحويالت، 

القرو�ض، بطاقات الدفع االإلكرتونية، حمفظة 

ال�سندات...(، القيام بالتحويالت، حماكاة 

القرو�ض اأو طلب دفرت �سيكات.

CIH MOBILE الن�صخة اجلديدة لتطبيق

يف �ستنرب، اأطلق بنك CIH ن�سخة جديدة من 

تطبيق املعامالت امل�سرفية عرب الهاتف املحمول 

CIH MOBILE. وي�سمح هذا التطبيق باال�ستفادة 

من اخلدمات البنكية اجلارية انطالقا من اأي 

هاتف ذكي اأو لوح حا�سوبي، وذلك مع �سمان 

ال�سالمة االأمنية. وقد مت ت�سميم هذه الواجهة 

اجلديدة التي تتميز بحّلتها الع�سرية واالأنيقة 

اأ�سا�سا من اأجل اإبحار حد�سي.

كما مت اإثرائه بعدة وظائف مثل التحويالت، تعبئة 

بطاقات الدفع امل�سبق اأو  القيام بعمليات

بوا�سطة البطاقات البنكية )الت�سغيل، االإيقاف 

CIH واالإلغاء(. وملواكبة هذا االإطالق، اأحدث بنك

موقعا اإلكرتونيا �سغريا ومتخ�س�سا: 

www.cihmobile.ma. حيث ي�سمح هذا املوقع 

مل�ستخدمي االنرتنت باكت�ساف جميع مزايا التطبيق 

اجلديد ويدعوهم لتحميله جمانا على من�سات 

.Iosاأندرويد و

VISA Platinum بطاقة فيزا بالتينيوم

من اأجل تقدمي جمموعة متنوعة من املنتوجات 

امل�سرفية االإلكرتونية، اأطلق بنك CIH البطاقة 

اجلديدة الراقية VISA Platinum. يتعلق االأمر 

ببطاقة متعددة اخلدمات ميكن ا�ستعمالها داخل 

املغرب وخارجه �سواء لل�سحب اأو الدفع.

كما تقّدم مزايا ح�سرية مثل امل�ساعدة الدولية

)24 �ساعة/24 و7 اأيام/7 يف حالة �سياع اأو �سرقة 

البطاقة(، الولوج اإىل ال�ساالت VIP يف املطارات 

اأو متديد �سمان امل�سرتيات. وي�ستفيد حاملو هذه 

البطاقات من تخفي�سات يف العديد من الفنادق 

ولدى حمالت جتارية عاملية.

وق�سد تقلي�ض خطر االحتيال، يتم حماية كل 

معاملة حملية عرب االنرتنت برقم �سري.

ويتم اإر�سال ر�سالة ن�سية SMS للتاأكيد بعد

كل عملية دولية.

ASSUR PRO، التاأمني املهني متعدد 
املخاطر

،ASSUR PRO CIH يف ماي 2014، اأطلق بنك

التاأمني املهني متعدد املخاطر اجلديد الذي 

نقرتحه ب�سراكة مع ATLANTA. والذي مت 

ت�سميمه للتجار واحلرفيني واأ�سحاب املهن احلرة 

اإنه تاأمني متعدد املخاطر يقّدم تغطية �ساملة، مبا 

يف ذلك �سمان امل�سوؤولية املدنية.

اأطلقت خدمة اأداء الفواتري

من اأجل تب�سيط احلياة اليومية لزبنائه اأطلق 

بنك CIH، اخلدمة اجلديدة : ت�سوية فواتري 

املاء والكهرباء والهاتف التي ميكن اإجراوؤها يف 

اأي وقت 24 �ساعة/24 و7 اأيام/7 عن طريق 

 CIH اآالت ال�سراف االآيل واملوقع االإلكرتوين

ONLINE والتطبيق CIH MOBILE. كما مُيكن 

للزبناء ت�سوية فواتري ال�سركات التالية: ات�ساالت 

املغرب، ري�سال، رادميا واأماندي�ض. و�سيتم 

تو�سيع هذه اخلدمة اإىل �سركات اأخرى )ليديك، 

اإينوي...( ووظائف جديدة )تعبئة بطاقات 

الهاتف، ت�سوية املخالفات...(.

خدمات الزبائن

والدة »بنك 2.0«

اآفــاق 2015

ي�سعى بنك CIH، الذي جعل من االبتكار التكنولوجي ركيزته االأ�سا�سية، اإىل اإثراء عر�سه الرقمي من 

خالل خدمات CIH ONLINE، CIH MOBILE وقنوات اأخرى. يف 2015، �سيقوم البنك بتو�سيع قائمة 

املنتوجات واخلدمات املعرو�سة وينفتح على اأ�سواق جديدة.
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 ISO على �صهادة CIH يف 2014، حاز بنك

9001، ن�صخة 2008، على ن�صاطني: 
املنتجات امل�صرفية الإلكرتونية والقرو�ص 

العقارية امل�صتخدمة لالأفراد. وت�صكل هذه 

ال�صهادة املزدوجة، التي مينحها مكتب 

Veritas، �صابقة من نوعها يف القطاع 
البنكي املغربي. وجاء هذا التنويه ليتوج 

نهاية م�صروع IMTIAZE الذي ا�صتغلت عليه 

الفرق خالل عامني ون�صف. 

 CIH يوم اجلمعة 18 يوليوز 2014، تخطى بنك

بنجاح فح�ض �سهادة ن�ساطيه امل�سريف والقرو�ض 

العقارية امل�ستخمدة لالأفراد.

وبهذا اأ�سبح بنك CIH اأول بنك مغربي الذي 

يح�سل على اإ�سهاد لن�ساطني يف االآن نف�سه، ح�سب 

قواعد ISO 9001، ن�سخة 2008.

كما متيز كال الن�ساطني باحل�سول على الت�سديق 

من البداية اإىل النهاية.

الزبون يف قلب نهج اجلودة

CIH بعد جتاوزه بنجاح هذا الفح�ض االأول، اأكد بنك

اأن نظام تدبري اجلودة اخلا�ض به يحرتم مبادئ 

القاعدة الدولية ISO 9001، ن�سخة 2008. 

ولكن بغ�ض النظر عن ال�سهادة، يهدف م�سروع 

IMTIAZE اأوال وقبل كل �سيء اإىل تنفيذ نهج 

اجلودة املثالية على املدى البعيد بو�سع الزبون يف 

قلب اال�سرتاتيجية. و يف اإطار امل�سروع، مت اإحداث 

موؤ�س�سة خم�س�سة الإدارة نظام تدبري اجلودة. 

والهدف من ذلك هو اإر�ساء الزبون بالتعرف ب�سكل 

اأف�سل على احتياجاته احلالية وا�ستباق احتياجاته 

امل�ستقبلية.

باالإ�سافة اإىل ك�سب وفاء الزبناء، يهدف نهج 

اجلودة اأي�سا لتح�سني التنظيم والتدبري داخل 

البنك، وبالتايل الكفاءة الت�سغيلية والربحية.

الإ�صهاد بن�صاطني ا�صرتاتيجيني

قّرر بنك CIH ت�سديق، يف املرحلة االأوىل االأن�سطة

املرتبطة بالقرو�ض العقارية وباملعامالت امل�سرفية.

حيث ت�سكل هذه االأخرية حوايل %50 من الناجت 

البنكي ال�سايف ومت�ّض اأكرثمن ن�سف جمموع 

الزبناء. مت اختيار معايري ISO 9001، ن�سخة 

2008، الأنها موجهة الإر�ساء الزبناء والأنها تغطي 

جميع االإجراءات العملياتية )الواجهة ومكتب 

امل�ساندة( يف العالقة مع القرو�ض العقارية 

واملعامالت امل�سرفية. وقد مت اإدراج اإجرائي 

امل�ساندة والتدبري )املوارد الب�سرية، نظام 

املعلومات، ال�سراء، الت�سويق...(. كما يقدم النهج 

روؤية وا�سعة من لالأن�سطة وي�سمح بالتحكم يف 

التفاعالت بني االإجراءات.

املراحل الكبرية للم�صروع

انطلق م�سروع IMTIAZE يف مار�ض/اآذار 2012 

مبرحلة اأوىل للت�سخي�ض �سمحت بتقييم م�ستوى 

.ISO 9001 مطابقة املوؤ�س�سة مع معايري

ويف املرحلة التي دامت اإىل يناير 2013, مت ت�سميم

نظام تدبري اجلودة حيث و�سعت �سيا�سة اجلودة

والر�سم التخطيطي لالإجراءات الـ11 املحددة. 

وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ يف اأكتوبر 2013، 

التزمت كل الوحدات بن�سر نظام تدبري اجلودة. 

وتتجلى هذه املرحلة ال�سعبة للغاية يف تنفيذ خطط 

العمل خالل مرحلة الت�سغيل وحتيني جميع القواعد 

وامل�ساطر الداخلية املتعلقة بكل اإجراء. كما مت 

و�سع اأدوات لقيا�ض التح�سن امل�ستمر )اال�ستماع 

للزبناء، مقيا�ض الّر�سا، لوحة االأجهزة...(.

وقد مت اأي�سا تفعيل نظام تدبري اجلودة على 

امل�ستوى املركزي ويف الوكاالت الريادية يف 

مار�ض 2014، ويف ال�سبكة ككّل يف �سهر يونيو. 

وباملوازاة مع ذلك، مت تفعيل نظام مهم للمعلومات 

والتح�سي�ض والتكوين ملواكبة الت�سغيل لدى 

امل�ستخدمني املعنيني.

 CIH ومع ن�سر نظام تدبري اجلودة، قاد بنك

عمليات داخلية لفح�ض اجلودة من اأجل 

تقييم مطابقة نظام اجلودة وم�ستوى اإنخراط 

امل�ستخدمني. يف يوليوز 2014، مت اإجراء عملية 

تدقيق خا�سة حول كل عمليات نظام تدبري اجلودة.

مت تكليف جمموعة من املدققني الداخليني 

بالقيام بعمليات فح�ض دورية للجودة. وبعد هذه 

التدقيقات الداخلية، جتاوز بنك CIH بنجاح 

التدقيق االأويل للت�سديق وح�سل على �سهادة

ISO 9001، ن�سخة 2008.

الجودة

بنك CIH، أول بنك مغربي 
يحصل على شهادة تصديق 

مزدوجة

اآفــاق 2015

يف عام 2015، �سيتم تو�سيع نهج اجلودة املوجه لالأن�سطة امل�سرفية وقرو�ض ال�سكن اإىل جماالت 

اأخرى مت�ض الزبناء اأفرادا ومهنيني )القر�ض اال�ستهالكي، احلزم، جودة اال�ستقبال وربط العالقات، 

املطالبات...(. و�سيتم حتديد م�سادر عدم اجلودة ومعاجلتها عن طريق و�سع امل�ساطر املعنية.

كما يعمل بنك CIH على و�سع نهج جودة قائم على منطق »االلتزام باخلدمات« بالن�سبة للعمليات املرتبطة 

بالزبناء ال�سركات واالإنعا�ض العقاري.

ويف االأخري، �سيكثف البنك جهوده بهدف قيادة تغيري البنك على جميع امل�ستويات )ال �سيما الوكاالت 

ومكاتب امل�ساندة(. وذلك بهدف تر�سيخ ثقافة قائمة على ر�سا الزبون وتنميط وتعميم املمار�سات اجليدة.
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يف عام 2014، مت تنفيذ بنجاح املرحلة الأوىل 

من م�صروع Nov@bank لتح�صني مكان 

العمل يف الوكالة.

وباملوازاة مع ذلك، تابع بنك CIH جهوده 

الرامية لتحديث البنى التحتية والأنظمة 

اخلا�صة به وت�صلح باأدوات اجليل الأخري من 

اأجل حتقيق روؤيته اخلا�صة بـ»بنك 2.0«.

ي�سع بنك CIH تدريجيا منذ عام 2012 خطة 

معلوماتية 2015-2013 تقوم على ثالثة حماور: 

الور�ض املعلوماتية الكربى، توطيد البنى التحتية 

واحللول املوجودة واإنهاء ت�سنيع امل�ساطر )مكاتب 

امل�ساندة(.

ويتعلق املحور االأول اأ�سا�سا مب�سروع حت�سني مكان 

،Nov@bank العمل بالوكالة، الذي اأطلق عليه ا�سم

والذي يهدف لتحديث اأدوات االإنتاج ومنحها

»روؤية 360 درجة« جتاه الزبون.

انطالقة جيدة مل�صروع

Nov@Bank

يف �سنة 2014 مت ت�سليم الربامج االأوىل من 

م�سروع Nov@Bank، التي اإبتداأت �سنة 2013. 

وقد دخلت االآن بوابتان اثنتان حيز الت�سغيل: بوابة 

اإدارة الت�سويق (التي ت�سمل املعلومات االأ�سا�سية 

للزبناء ومبا�سرة التعامالت وعمليات البيع 

والت�سعري والئحة اخلدمات(. وكذا تطبيق

» Nov@crédit « )تعليمات االقرتا�ض(.

 فيما يرتقب اأن يتم اإنهاء اآخر مرحلة من هذا 

امل�سروع البنيوي والتي تتناول العمليات البنكية

مع بداية 2016.

باملوازاة مع ذلك، و�سعت مديرية االأنظمة 

املعلوماتية خالل ال�سنة املن�سرمة جمموعة من 

االأدوات للت�سيري.

حيث اأخرجت للوجود على اخل�سو�ض اأداة 

للمناق�سات الدولية )اأدوات متويل التجارة(، 

التي متكن من تنظيم اخلدمات االإدارية اخللفية 

وت�سريع االإجراءات املتعلقة بعمليات الزبناء.

اأما على �سعيد التوا�سل الداخلي، فقد مت اإحداث 

�سبكة اإلكرتونية داخلية ت�سهل الولوج اإىل خمتلف 

التطبيقات العملية.

مواكبة التدابري اجلديدة 

وال�صهر على مالئمتها

لقد مت تطوير العديد من التدابري التقنية بغية 

تو�سيع اآفق العرو�ض املتعددة القنوات )خدمات 

هاتفية  وال�سبابيك البنكية االأوتوماتيكية 

وغريها(.  كما تواكب مديرية االأنظمة املعلوماتية 

اأي�سا عمليات اإطالق العرو�ض اجلديدة وخ�سو�سا 

النقدية منها )االنتقال من البطاقات البنكية 

الكال�سيكية اإىل املتعددة اخلدمات( والتاأمينات 

امل�سرفية )و�سع حزمة العرو�ض وغريها(.

وقد مت اأي�سا خالل ال�سنة املا�سية اإطالق م�سروع 

البنك االلكرتوين املخ�س�ض للمقاوالت.

اأما فيما يخ�ض امل�ساريع القانونية، فقد �سارك 

بنك CIH مع بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك 

املغرب يف و�سع مركز املعلومات اجلديد ملعاجلة 

�سعوبات االأداء، وكذا مركز الت�سريح باحل�سابات.

من جهة اأخرى، مت تعزيز نظام مكافحة تبيي�ض 

االأموال بف�سل حتديث التطبيق وتبني الئحة 

فاكتيفا.  كما الءم بنك CIH تطبيقاته مع بنود 

امل�سطرة الدولية فاتكا.

ويف االأخري فقد مت اإدخال نظام التنقيط الفردي 

ملنح القرو�ض.

م�صاريع البنيات

التحتية

يوا�سل بنك CIH ا�ستثماراته الهادفة اإىل حتديث 

وجتني�ض بنياته املثبتة على مركزي بيانات.  حيث 

مت يف هذا االإطار و�سع بنية اأ�سا�سية للتعامالت 

ذات تخزين اإلكرتوين، 

وكذا زيادة عدد احلوا�سيب. وبالتوازي مع ذلك 

قام بنك CIH بتحديث حظرية اآالت ال�سرف 

لل�سبابيك االأوتوماتيكية

)مت ا�ستبدال 650 حا�سوب و 32 اآلة �سراف

خالل ال�سنة املن�سرمة(. وعلى ال�سعيد االأمني،

مت اإجراء اختبارات متنوعة ق�سد تبني حلول 

االإنقاذ التي مت و�سعها يف اإطار خطة االإنقاذ 

املعلوماتي.  وقد اأجرى مكتب LMPS مراجعة 

اأمنية لنظام الولوج لالنرتنت واملواقع االلكرتونية 

للموؤ�س�سات والبنك االلكرتوين )مت اإجراء اختبار 

قر�سنة داخلية وخارجية واختبار االإعدادات 

والهيكلة وغريها(.

نظام المعلومات
ورش هيكلية لدعم 

دينامية التطور

اآفــاق 2015

مع نهاية �سنة 2014، وو�سول اخلطة املعلوماتية لنهايتها، يركز بنك CIH اإ�سرتاتيجية االأنظمة املعلوماتية 

اليوم على حمورين كبريين اثنني: اإمتام م�سروع NOV@BANK وت�سريع العمل بنظام املعامالت البنكية 

االلكرتونية واملتعددة القنوات. كما �سيتم تعزيز اأنظمة التعامل البنكي املنزيل واملتحرك وخدمات 

ال�سبابيك االلكرتونية وتزويدها بخ�سائ�ض جديدة.

و�سيتم تخ�سي�ض خدمة بنكية الكرتونية جديدة للمقاوالت خالل �سنة 2015.
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ركزت مديرية الأمالك وامل�صرتيات 

واللوج�صتيك خالل �صنة 2014 على اإطالق 

م�صاريع كربى كاإحداث العالمة التجارية 

اجلديدة للبنك.  كما اأطلقت يف نف�ص الوقت 

العديد من الأورا�ص الهادفة لتو�صيع �صبكة 

الوكالت يف املغرب و�صيانة الأمالك املنقولة 

وغري املنقولة للبنك.

اآلية ا�صتثنائية لإطالق العالمة 

التجارية اجلديدة

لقد �سكل اإطالق العالمة التجارية اجلديدة للبنك 

اأحد اأكرب امل�ساريع التي اأجنزتها مديرية املالية 

وامل�سرتيات واللوج�ستيك خالل �سنة 2014، 

ووظفت لها اآلية ا�ستثنائية ماديا ولوج�ستيكيا.

وقد مت اإطالق العالمة التجارية اجلديدة )لوحات 

على االأبواب وغريها( بالتوازي يف جميع الوكاالت.  

ومت و�سع األوان العالمة اجلديدة على جميع 

الو�سائل واالأدوات التجارية )مل�سقات وكتيبات 

وغريها( ومطبوعات )دفاتر ال�سيكات وال�سندات 

االإذنية واالأوراق الر�سمية والبطاقات املهنية 

وغريها(.

�سكل تغيري العالمة التجارية حدثا كبريا ا�ستلزم 

تنظيم منا�سبة اجتماعية تليق به بغية ا�ستقبال 

جممل م�ستخدمي البنك ب�ساحة نيفادا

بالدار البي�ساء.

اأورا�ص كبرية لإعادة تهيئة 

و�صيانة مقرات البنك

يف اإطار م�سروع اإعادة تهيئة املقر الرئي�سي �سنة 

2014، اأدخلت اإ�سالحات على ثالثة طوابق، 

ومت جتهيزها بـ )معدات مكتبية و�ستائر وقاعات 

لالجتماعات واأجهزة تلفزية( باالعتماد على 

ح�ض هند�سي متجدد ووظيفي.  كما اأدخلت كذلك 

تغيريات على جتهيزات املطعم،  واأعيدت تهيئة 

عدد من املكاتب والبنايات، منها املتاجر التموينية 

وحوايل خم�سني وحدة �سكنية للتخييم. اأما على 

امل�ستوى االأمني، فقد مت تاأمني ثالث م�ستودعات 

لالأر�سيف وخزائن املعلومات. يف الوقت نف�سه مت 

اإطالق طلب عرو�ض للتزود باأنظمة املراقبة عن 

بعد واملراقبة التلفزيونية واأجهزة االإنذار.

حتديث واإعادة هيكلة �صبكة 

الوكالت البنكية

و�سل عدد وكاالت البنك اإىل 235 وكالة بعد اأن مت 

اإ�سافة �سبع وكاالت يف عام 2014 وهي : الرباط 

يعقوب املن�سور، اأكادير بوعبيد، طنجة ال�سواين، 

بركان عالل بن عبد اهلل، الداخلة، الدار البي�ساء 

اإيرميتاج والرا�سيدية.  يف حني جددت 4 وكاالت 

ومت تزويدها مبعدات جديدة )مديونة، رحال

امل�سكيني، الدار البي�ساء املركز ووكالة فا�ض 

الرئي�سية(.  ومت تغيري اأثاث )مقاعد وكرا�سي( 

140 وكالة وزودت 192 وكالة بتجهيزات كهربائية 

 CIH جديدة واأنظمة تكييف.  كما عمل بنك

على تعزيز ملكيته العقارية )14 حمل جديد يف 

2014( وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية تنمية �سبكة 

الوكاالت.

مديرية األمالك والمشتريات 
واللوجستيك

سنة حافلة باإلنجازات

اآفــاق 2015

�ست�سهر مديرية االأمالك وامل�سرتيات واللوجي�ستيك خالل �سنة 2015 على اإمتام عدة م�ساريع بنيوية، 

منها على اخل�سو�ض »�سيا�سة وا�سرتاتيجية م�سرتيات البنك« و«�سيا�سة التعاقدات اخلارجية« والعمل 

على احرتام امل�سئولية االجتماعية )طبقا مليثاق امل�سئولية االجتماعية لل�سركات ال�سادر عن االحتاد العام 

ملقاوالت املغرب(.  و�ستمكن هذه االأورا�ض من تاأطري فعال لعمليات ال�سراء يف اإطار من ال�سفافية اجتاه 

املوردين وغريها من االطراف املعنية.

ومن جهة اأخرى فاإن مديرية االأمالك وامل�سرتيات واللوجي�ستيك �ستوا�سل تطوير وحتديث الوكاالت و�ستعمل 

على اإعادة تهيئة ثالثة مديريات جهوية )منها املديرية اجلهوية للرباط زعري(. كما اأنها �ستنهي عمليات 

االإ�سالح التي با�سرتها يف املقر الرئي�سي لت�سمل كل الطوابق.

اأما على �سعيد تطبيق ا�سرتاتيجية تعدد القنوات، ف�ستطلق اآلية جديدة يف كل الوكاالت )اأجهزة العر�ض 

والواجهات(. وفيما يخ�ض النظام االأمني ف�سيتم حتديث نظام مكافحة احلرائق داخل املقر الرئي�سي 

وتطوير نظام املراقبة بالكامريات يف 200 وكالة.



6061

سـنوي 2014
التـقـــريـــر ال

سـنوي 2014
التـقـــريـــر ال

يف �صياق تناف�صي تزيد �صرا�صته يوما بعد 

اآخر، تلعب املوارد الب�صرية دورا اأ�صا�صيا يف 

تنزيل ا�صرتاتيجية املقاولة على اأر�ص الواقع.  

لقد ا�صتطاع بنك CIH، بف�صل اإ�صرار فريق 

العمل اأن ينجح يف التحول اإىل بنك �صامل.  

وقد رافق قطب املوارد الب�صرية التغيري 

ب�صكل فعال، وجنح يف ر�صد املوؤهالت الالزمة 

التي ت�صتوجبها دينامية النمو.

 CIH يف 31 دجنرب 2014، اأ�سبح لبنك

1657م�ستخدما، من بينهم %35 من الن�ساء.

حيث ارتفع املتو�سط العمري ومتو�سط االأقدمية اإىل 

41 �سنة و14 �سنة تواليًا.

مرافقة دينامية النمو

�سرع بنك CIH يف �سنة 2014 وترية انتداباته، 

خ�سو�سا يف القطاع التجاري.  

فالتحق 139 م�ستخدما بالبنك؛ 81 يف املائة 

منهم ذوو موؤهالت جتارية، عززوا بنك االأ�سخا�ض 

املهنيني، بنك العقار وبنك املقاوالت.  فيما ا�ستغل 

البقية بوحدات الدعم )االأنظمة املعلوماتية واملوارد

العامة وغريها(.

تكوين يهدف ملواكبة التطورات 

التقنية 

ركزت الدورات التكوينية يف �سنة 2014 على 

املجال التقني، وب�سكل خا�ض االأنظمة املعلوماتية 

 .Nov@Bank يف اإطار م�سروع

وبالتوازي مع ذلك، مت تنظيم دورات تكوينية 

تاأهيلية خا�سة يف جمال تنمية الكفاءات االإدارية 

وتعزيز املوؤهالت التجارية، وركزت الدورات كذلك 

على م�سروع التاأهيل »امتياز«.

وقد ا�ستفاد 1233 م�ستخدما من 5201 يوم 

تدريب خالل ال�سنة املن�سرمة. 

الأرقام الرئي�صية

: 2014

  

م�ستخدم

 : 2013

 م�ستخدم

متو�سط العمر :

  �سنة

متو�سط االأقدمية :  

 �سنة

35%

65%

 الرجال
 الن�ساء

19%

81%20%

80%

التوزيع ح�صب اجلن�ص

الت�صغيل ح�صب املوؤهالت

توزيع عمليات التكوين

رفاهية امل�صتخدمني حمور 

اهتمامات ال�صيا�صة الجتماعية

لطاملا اقرتنت االإنتاجية واملردودية باإطار عمل 

CIH مريح وم�سجع. من اأجل ذلك و�سع بنك

�سيا�سة اجتماعية تقدم مزايا عديدة للم�ستخدمني.

ويف هذا ال�سياق مت جتهيز واإعادة تهيئة العديدة 

من مراكز التخييم ال�سيفية يف �سنة 2014.

كما مت تنظيم رحلة عمرة و�سياحة اإىل دبي، وكذا 

رحالت اأخرى عديدة داخل املغرب.

وا�ستفاد اأبناء امل�ستخدمني كذلك من االأن�سطة 

االجتماعية التي يوفرها البنك )م�سابح وخميمات 

واالحتفال بعا�سوراء وغريها(. كما يحظى 

املتفوقون يف الباكالوريا كل �سنة مبنح االمتياز.

باملوزاة مع ذلك، مت التوقيع على اتفاقيات جديدة 

ل�سالح امل�ستخدمني، متكنهم من االنخراط يف 

النوادي الريا�سية باأثمنة حتفيزية.  اأما فيما 

 CIH يخ�ض اجلانب ال�سحي، فقد اأ�سرف بنك

على حمالت عدة للوقاية )تلقيح �سد الزكام 

وفح�ض وظائف الرئة والك�سف املبكر عن �سرطان 

الثدي والرحم والربو�ستات وغريها(.

الموارد البشرية
الرأسمال البشري، 

قاطرة التغيير

 املهن املكلفة بالدعم
 املهن املكلفة بالبيع

 ال�سبكة 
 املقر

اآفــاق 2015

�ستخرج مديرية املوارد الب�سرية عدة م�ساريع اإىل النور يف �سنة 2015، وخ�سو�سا حترير ميثاق قيم بنك 

CIH وخلق جلنة امل�سار املهني.

ومن اأجل ت�سهيل اندماج امل�ستخدمني اجلدد، �سيتم و�سع اآلية للمرافقة والتبني.

وعلى م�ستوى ف�ساء املوارد الب�سرية، �سيتم ن�سر الئحة على االنرتنت ت�سمل املهن واملراكز املتوفرة يف البنك.

ولتوا�سل اأف�سل مع امل�ستخدمني �ستوا�سل مديرية املوارد الب�سرية �سيا�سة القرب التي تنهجها بتعزيز 

التكوين الذاتي والن�سر املتدرج لربامج عمل املوارد الب�سرية التي مت�ض امل�ستخدمني.
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لعل اأقوى حلظات �صنة 2014 كان دون �صك 

تغيري هوية بنك CIH. وبهذه املنا�صبة و�صع 

البنك اآلية توا�صل غري م�صبوقة : و�صالت 

اإ�صهارية يف التلفزة والراديو ومل�صقات يف 

ال�صوارع وغريها. بالتوازي مع ذلك، اأطلقت 

مديرية التوا�صل حمالت عدة ملواكبة 

املنتوجات اجلديدة مع ال�صتمرار يف عمليات 

الدعم والرعاية التي تقدمها.

اإيحاءات العالمة التجارية 

اجلديدة

اللون الأزرق - وهو اللون الذي اقرتن تاريخيا

ببنك CIH )وهو لون العالمة التجارية ال�سابقة( 

ويرمز للحكمة والثقة، وهي قيم اأ�سا�سية

يف عامل املال.

اللون الربتقايل - وهو يرمز للطاقة والتجديد، 

ب�سكل يعرب عن التموقع اال�سرتاتيجي اجلديد للبنك.

 - ي�سري اإىل احلركية والتقنيات 
 
رمز الت�صغيل

  .CIH احلديثة، والتي ترمز بدورها لهوية بنك

وي�سري رمز الت�سغيل كذلك اإىل التجربة البنكية 

اجلديدة املتميزة بجاذبيتها، ب�ساطتها، قابليتها 

وتفاعلها. هي اإ�سارة للرغبة يف ت�سهيل عمليات 

الزبناء عن طريق متكينهم من نتائج مبا�سرة 

وانفتاحهم على اإمكانيات جديدة.

كما اأن الت�سمية اجلديدة »بنك CIH« ت�سمل 

م�سطلح »بنك« وتوؤكد الروؤية اجلديدة لبنك �سامل

دون اأن تدير ظهرها للما�سي.  ثم اإن �سعار 

»بنك الغد معكم اليوم« ي�سري بدوره للطموحات 

االأ�سا�سية للبنك، واملتمثلة يف اأن ي�سبح بنكا 

ع�سريا وقريبا من الزبناء ومتطلعا للم�ستقبل.

حملة من »360 درجة«

يف اإطار الك�سف عن العالمة التجارية اجلديدة، 

مت اإطالق 7 و�سالت اإ�سهار تلفزية، امتد بثها 

ل�سهرين على كربيات القنوات الوطنية )القناة 

االأوىل والثانية وقناة ميدي 1 تي يف(، وم�ست 

�سريحة كبرية من امل�ساهدين قاربت الـ15 مليون 

مغربي.  كما مت اإطالق 18 و�سلة اإ�سهارية اإذاعية.  

واعتمدت كذلك م�ساحات اإعالنية يف و�سائل 

االإعالم املكتوبة، �سملت 30 جريدة اأ�سبوعية 

ويومية و�سهرية.  اأما فيما يخ�ض املل�سقات 

االإ�سهارية، فقد مت و�سع 120 لوحة اإعالنية يف 18 

مدينة مغربية ملدة �سهر ون�سف. وقد كانت حملة 

املل�سقات كذلك حديثة، و�سملت ترامواي

الدار البي�ساء، الذي مت ك�ساءه بالكامل باألوان 

البنك )وهي م�ساحة بلغت 600 مرت مربع(. 

وبالتوازي مع ذلك، اأخذت احلملة مكانا لها يف 

My CIH كافة القنوات الرقمية )تطبيق

وCIHONLINE و واملوقع االلكرتوين و�سا�سات 

ال�سرافات االآلية وغريها(. و�سملت احلملة كذلك 

جميع و�سائل توا�سل البنك، مبا فيها الوثائق 

االإدارية وال�سبكة االنرتنت الداخلية  وال�سيكات 

والبطاقات البنكية.

هوية جديدة ع�صرية 

وملهمة

يف اإطار اإنهاء عملية التحول اإىل بنك �سامل 

ا�ستلهم بنك CIH هوية جديدة تتناغم مع موقعه 

اجلديد وطموحاته.  وقد اأعطيت انطالقة هذا 

التحول التاريخي يف 3 ماي، و�سط احتفالية 

جمعت جميع امل�ستخدمني يف �ساحة نيفادا بالدار 

البي�ساء، اأي حوايل 1600 م�سارك.  وقد مت 

تق�سيم العملية اإىل ثالثة مراحل: مرحلة لفت 

االنتباه ثم مرحلة ك�سف النقاب واأخري مرحلة 

احلملة املوؤ�س�ساتية لتقريب الهوية اجلديدة من 

اجلمهور وتثبيتها يف ذاكرته. وقد مت اإطالق 

جميع احلمالت ب�سكل متواز على و�سائل توا�سلية 

اإعالمية وغري اإعالمية )حملة 360°( لتحقيق 

نتائج اإيجابية: و�سالت اإ�سهارية تلفزية واإذاعية 

واإعالنات على اجلرائد ومل�سقات يف ال�سوارع 

وم�ساحات اإعالمية يف االنرتنت ويف الوكاالت 

البنكية وعلى ال�سرافات االآلية واالأدوات الداخلية 

وغريها(.

وقد ك�سف بنك CIH يف الوقت ذاته الن�سخة 

اجلديدة لبوابته االلكرتونية، والتي مت ت�سميمها 

وفقا لـ ›الت�سميم املتنا�سب‹، اأي�سا ل�سا�سات 

الهواتف الذكية.  فيما مت اإن�ساء ح�سابات ر�سمية 

يف الفاي�سبوك وتويرت ويوتيوب ل�سمان الربط 

ب�سبكات التوا�سل االجتماعية.

ويوؤكد بذلك بنك CIH روؤيته اال�سرتاتيجية 

للتوا�سل مع زبناءه و�سركاءه وبقية املتعاونني، 

ويوؤ�س�ض لتثبيت ب�سكل دائم ل�سورته اجلديدة

لدى الراأي العام.

التواصل
هوية جديدة تؤشر

لتجديد البنك
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حمالت التوا�صل 

نظم بنك CIH يف �سهر �ستنرب حملة رقمية 

 CIH MOBILE  مبنا�سبة اإطالق حتديث تطبيق

الذي �سمل وظائف جديدة.

كما اأطلق البنك حملة جديدة يف اإطار حمالت 

التوا�سل ال�سنوية املوجهة للمغاربة القاطنني 

باخلارج،  وهي احلملة التي ت�ستهدف لتحديث 

جممل العرو�ض املقدمة للمغاربة القاطنني 

باخلارج، وخا�سة فيما يخ�ض التحويالت املالية 

واحل�سابات بالدرهم القابلة للتحويل.

الرعاية والدعم 

جدد بنك CIH يف �سنة 2014 التزامه االجتماعي 

وروؤيته للمقاولة املواطنة عن طريق تقدمي هبات 

ل�سالح اجلمعيات التي ترعى الن�ساطات الريا�سية 

والثقافية.

احلمالت اخلريية

قدم بنك CIH خالل �سنة 2014 دعمه للجمعيات 

واملنظمات اخلريية التالية :

 جمعية لال �سلمى ملحاربة ال�سرطان،

 اجلمعية املغربية لقرى االأطفال امل�سعفني، والتي 

تعمل من اأجل حماربة الهدر املدر�سي وت�سجيع 

االإدماج املهني لل�سباب النا�سئني يف قرى 

االأطفال امل�سعفني،

 جمعية اإغاثة االأطفال الذين يعانون من التوحد، 

الهادفة لرعاية واإدماج االأ�سخا�ض امل�سابني 

بالتوحد يف احلياة الن�سطة، 

 املنظمة االإفريقية ملحاربة ال�سيدا

.)OPALS MAROC(  

الرعاية

�سارك بنك CIH بقوة يف تنظيم عدة تظاهرات 

اجتماعية وثقاقية واإعالمية، حيث قام على وجه 

اخل�سو�ض برعاية :

 مهرجان موازين ؛

Les Théâtrales 

 معهد البناء واالإ�سكان ؛

 مهرجان بولفار للمواهب املو�سيقية ال�سابة ؛

 le Diner-débat de LA VIE éco ؛

 مهرجان »لنذهب اإىل امل�سرح« ؛

 la Biennale de Venise ؛

 معر�ض املغرب باألف لون يف معهد العامل العربي 

يف باري�ض ؛

 �سباق بطولة العامل ل�سيارات ال�سياحة مبراك�ض ؛

 الن�سخة اخلام�سة ملاراثون ال�سطرجن ال�سريع ؛

 ندوة جمعية املنع�سني العقاريني ؛

 الفدرالية الوطنية للمنع�سني العقاريني

.Label IMTIAZ  
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البيانات المالية
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مل�ساهمي القر�ض العقاري وال�سياحي )CIH( الدار البي�صاء

التقرير العام ملندوبي احل�سابات

ال�سنة املالية من 1 يناير اإىل 31 دجنرب 2014

تنفيذا للمهمة التي اأوكلت اإلينا من لدن جمعكم العام قمنا بافتحا�ض البيانات املوجزة املرفقة اخلا�سة 

بالقر�ض العقاري و ال�سياحي، والتي ت�سم احل�سيلة، ح�ساب املنتوجات والتحمالت، و�سعية اأر�سدة 

الت�سيري، جدول دفقات اخلزينة وو�سعية املعلومات التكميلية بالن�سبة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 

4 األف درهم،  354 دجنرب 2014. وتظهر هذه البانات املوجزة مبلغ الر�ساميل الذاتية واملثيلة وقدره 601

�سمنه ربح �ساف ُيقدر مببلغ 470 138 األف درهم.

م�س�ؤولية الإدارة

تعترب االإدارة م�سوؤولة عن بلورة وعن تقدمي البيانات املوجزة ال�سحيحة، طبقا لقواعد ومبادئ املحا�سبة 

املطبقة يف املغرب. وت�سمل هذه امل�سوؤولية اإعداد وتنفيد ومتابعة نظام الرقابة الداخلية اخلا�ض بال�سركة، 

وتقدمي بيانات موجزة �سليمة ودون عيوب جوهرية، وكذا حتديد توقعات حما�سبية معقولة بالنظر اإىل 

حيثيات الظرفية.

م�س�لية مراجع احل�سابات

تكمن م�سووؤليتنا يف االإدالء بالراأي يف هذه البيانات املوجزة مو�سوع املراجعة باالعتماد على مراجعتنا 

للح�سابات. وقد قمنا بهذا االأمر وفق اأمناط وقواعد املهنة يف املغرب. وت�ستلزم هذه االأمناط احرتامنا التام 

للقواعد واالأخالقيات اجلاري بها العمل، وقيامنا بتخطيط املراجعة وتنفيذها من اأجل التاأكد من عدم 

احتواء هذه البيانات املوجزة على عيوب جوهرية واأنها �سليمة.

وتقت�سي مراجعة احل�سابات و�سع م�ساطر من اأجل جتميع عنا�سر االإثبات املتعلقة باملبالغ و املعلومات 

املبينة يف البيانات املوجزة. ويبقى اأمر اختيار امل�ساطر من اخت�سا�ض مراجع احل�سابات وكذا بالن�سبة 

مل�ساألة تقييم املخاطر التي ت�سكلها البيانات املوجزة التي تت�سمن عيوبا جوهرية. عند القيام بتقييم 

املخاطر، ياأخد مراجع احل�سابات بعني االعتبار نظام املراقبة الداخلية ال�ساري املفعول يف املوؤ�س�سة عند 

و�سع وتقدمي البيانات املوجزة من اأجل حتديد م�ساطر مراجعة احل�سابات االأن�سب يف هذه الظروف و لي�ض 

من اأجل االإدالء براأيه بخ�سو�ض فعالية النظام.وت�سمل مراجعة احل�سابات اأي�سا تقييم املناهج املحا�سبية 

املعتمدة وتقييم التوقعات املحا�سبية املنجزة من طرف االإدارة، واأي�سا تقييم طريقة تقدمي جمموع القوائم 

املالية املوجزة. ونعتقد اأن عنا�سر االإثبات املتجمعة لدينا كافية ومنا�سبة من اأجل االإدالء براأينا.

الراأي ح�ل البيانات امل�جزة

ن�سهد اأن البيانات املوجزة الواردة يف الفقرة االأوىل اأعاله منتظمة و�سادقة وتعطي، يف جميع جوانبها 

الداللية، �سورة �سليمة عن نتائج عمليات ال�سنة املنتهية وكذا الو�سعية املالية وذمة القر�ض العقاري 

وال�سياحي )CIH( بتاريخ 31 دجنرب 2014، وذلك طبقا للمبادئ املحا�سبية املطبقة يف املغرب.

التدقيق و املعل�مات الن�عية

لقد قمنا اأي�سا بالتدقيق النوعي املن�سو�ض عليه قانونيا، وتاأكدنا باخل�سو�ض من تطابق املعلومات املذكورة 

يف تقرير التدبري ملجل�ض االإدارة املوجه للم�ساهمني مع البيانات املوجزة للبنك.

الدار البي�ساء، بتاريخ 12 مار�ض 2015

منـدوبـي احل�سـابـات

Deloitte Audit
288، �سارع الزرقطوين

الدار البي�ساء

املغرب

Mazars Audit et Conseil
101, ، �سارع عبد املومن

الدار البي�ساء

املغرب

Deloitte Audit

فـوزي بريطل

�ســريــك اإداري

Mazars Audit
et Conseil

كـمـال مقـداد

�سريك اإداري

التقرير العام 
لمندوبي الحسابات
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الحصيلة بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

العمليات الخارجة عن لحصيلة بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

2013/12/31  2014/12/31  äGOƒLƒŸG

  IÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,ájó≤ædG º«≤dG

2 450 408  2 089 058  ájójÈdG äÉµ«°ûdG áeóN

641 648  1 264 021  É¡JÓ«ãeh ¢Vhô≤dG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y øjhódG

140 748  602 018  á∏LÉ©dG -

500 900  662 002  á∏LB’G -

27 142 112  26 997 124  AÉæHõdG ¿ƒjO

2 230 454  2 525 756  á«cÓ¡à°S’Gh áæjõÿG ¢Vhôb

808 808  1 029 911  õ«¡éàdG ¢Vhôb

23 190 476  22 534 549  ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤dG

912 374  906 908  iôNCG ¢Vhôb

-  -  á∏eƒ©dG ≥jôW øY áÑ°ùàµŸG ¿ƒjódG

1 330 334  496 138  ∞«XƒàdGh äÓeÉ©ŸG äGóæ°S

1 213 431  -  á∏«ãŸG º«≤dGh áæjõÿG äGóæ°S

39 186  61 600  iôNCG ¿ƒjO äGóæ°S -

77 717  434 538  á«µ∏ŸG äGóæ°S -

673 484  716 234  iôNCG äGOƒLƒe

2 220 549  3 521 808  QÉªãà°S’G äGóæ°S

2 220 549  3 521 808  á∏«ãŸG º«≤dGh áæjõÿG äGóæ°S

-  -  iôNCG ¿ƒjO äGóæ°S -

862 735  865 570  á∏«ãŸG ä’Éª©à°S’Gh áªgÉ°ùŸG äGóæ°S

-  -  á∏LDƒŸG ¿ƒjódG

-  -  …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùŸG

133 456  170 183  áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

1 028 693  1 333 125  áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG

36 483 420  37 453 260  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

2013/12/31  2014/12/31  äÉæ««©àdG

3 454 421  4 268 160  áeó≤ŸG äÉeGõàd’G

  äÉ°ù°SDƒª∏d áeó≤ŸG πjƒªàdÉH äÉeGõàd’G

189 041  150 689  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàF’G

2 955 134  3 507 042  AÉæHõ∏d áeó≤ŸG πjƒªàdÉH äÉeGõàd’G

869  849  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG IóFÉØd ¿Éª°†dÉH äÉeGõàd’G

309 378  609 580  AÉæHõdG IóFÉØd ¿Éª°†dÉH äÉeGõàd’G

-  -  AGô°ûdG IOÉYEG äÉbÉØJG ÖLƒÃ IGÎ°ûŸG äGóæ°ùdG

-  -  º«∏°ùà∏d iôNCG äGóæ°S

حسابات الشركة
الحصيلة بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

العمليات الخارجة عن لحصيلة بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

2013/12/31  2014/12/31  äÉHƒ∏£ŸG

-  -  ájójÈdG äÉµ«°ûdG áeóNh áeÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG

2 581 782  2 153 468  É¡JÓ«ãeh ¢Vhô≤dG äÉ°ù°SDƒe ƒëf ¿ƒjódG

52 942  109 922  á∏LÉ©dG -

2 528 840  2 043 546  á∏LB’G -

20 425 330  20 027 439  AÉæHõdG ™FGOh

11 362 502  11 982 465  áæFGódG á∏LÉ©dG äÉHÉ°ù◊G -

3 380 664  3 737 544  ÒaƒàdG äÉHÉ°ùM -

5 147 854  3 838 267  á∏LDƒŸG ™FGOƒdG -

534 310  469 163  iôNCG áæFGO äÉHÉ°ùM -

8 018 987  9 621 146  IQó°üŸG ¿ƒjódG äGóæ°S

4 666 264  6 598 394  ¢VhÉØà∏d á∏HÉ≤dG ¿ƒjódG äGóæ°S -

1 477 425  1 370 556  á«°Vôb äGóæ°S -

1 875 299  1 652 196  IQó°üe iôNCG ¿ƒjO äGóæ°S -

874 731  1 040 017  iôNCG äÉHƒ∏£e

299 004  256 588  äÓªëàdGh ôWÉîŸÉH á°UÉÿG äÉfhDƒŸG

-  -  áææ≤e äÉfhDƒe

-  -  ¿Éª°†∏d á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh á°ü°üîŸG áeÉ©dG ∫GƒeC’Gh äÉfÉYE’G

-  -  ájƒfÉãdG ¿ƒjódG

-  -  º««≤àdG IOÉYEG ¥QÉa

880 678  903 618  ∫ÉŸG ¢SCGôH á£ÑJôŸG ä’ƒª©dGh äÉWÉ«àM’G

2 660 809  2 660 809  ∫ÉŸG ¢SCGQ

-  -  (-) ´ƒaóŸG ÒZ ∫ÉŸG ¢SCGQ  ¿ƒªgÉ°ùŸG -

283 309  320 037  (+/-) ójóL øe π«MôJ

-  -  (-/+) OÉ°UQE’G QƒW ‘ á«aÉ°üdG áé«àædG

458 789  470 138  (-/+) á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

36 483 420  37 453 260  äÉHƒ∏£ŸG  ´ƒª›

2013/12/31  2014/12/31  äÉæ««©àdG

4 640 061  5 212 626  áeó≤ŸG äÉeGõàd’G

-  -  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG øe É¡H π°UƒàŸG πjƒªàdÉH äÉeGõàd’G

625  -  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG øe É¡H π°UƒàŸG ¿Éª°†dÉH äÉeGõàd’G

4 639 436  5 212 626  ¿Éª°†dG äÉ°ù°SDƒe ∞∏àh ádhódG øe É¡H π°UƒàŸG ¿Éª°†dÉH äÉeGõàdE’G

-  -  AGô°ûdG IOÉYEG äÉbÉØJG ÖLƒÃ É¡©«H ” »àdG äGóæ°ùdG

-  -  É¡H π°Uƒà∏d iôNCG äGóæ°S
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حسابات المنتوجات والتحمالت
بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

2013/12/31  2014/12/31  ¿É«ÑJ

2 263 713  2 299 159  »µæÑdG ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY

15 233  32 024  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

1 817 428  1 741 466  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

130 897  143 448  ¿ƒjódG äGóæ°S ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

98 392  153 313  á«µ∏ŸG äGóæ°S ≈∏Y äGóFÉY

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äGóFÉY

157 040  178 159  äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y ä’ƒª©dG

44 723  50 749  iôNCG á«µæH äGóFÉY

825 511  837 585  »µæÑdG ∫Ó¨à°S’G äÓª–

86 184  63 149  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

316 698  306 358  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

376 585  421 507  IQó°üŸG ¿ƒjódG äGóæ°S ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äÓªëàdG

46 044  46 570  iôNCG á«µæH äÓª–

1 438 202  1 461 575  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG

62 203  33 550  á«µæÑdG ÒZ ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY

10 937  9 643  á«µæÑdG ÒZ ∫Ó¨à°S’G äÓª–

784 976  888 699  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äGóFÉY

412 260  430 039  Úeóîà°ùŸG ∞jQÉ°üe

24 562  25 803  Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG

227 486  268 944  á«LQÉÿG äÓªëàdG

25 683  25 889  ∫Ó¨à°SÓd iôNCG áeÉY äÓª–

  äÉfhDƒŸGh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü

94 985  138 024  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

502 977  279 264  á∏°üëŸG ÒZ ¿ƒjódG ≈∏Y ôFÉ°ùÿGh äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü

215 643  213 769  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh ¿ƒjó∏d äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü

265 099  19 141  á∏°üëŸG ÒZ ¿ƒjódG ≈∏Y ôFÉ°ùÿG

22 235  46 354  äÉfhDƒª∏d iôNCG äÉ°ü°ü

484 130  413 841  Ióªîà°ùŸG ¿ƒjódG äGOGOÎ°SGh äÉ°ü°üîŸG äÉYÉŒQG

442 144  219 217  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG ≈∏Y äÉ°ü°üîŸG äÉYÉŒQG

23 479  123 732  Ióªîà°ùŸG ¿ƒjódG ≈∏Y äGOGOÎ°SG

18 507  70 892  iôNC’G äÉ°ü°üîŸG äÉYÉLQEG

685 646  731 360  ájQÉ÷G áé«àædG

62 049  22 975  ájQÉL ÒZ äGóFÉY

22 546  35 090  ájQÉL ÒZ äÓª–

725 150  719 245  áÑjô°†dG πÑb áé«àædG

266 361  249 107  èÄàædG ≈∏Y ÖFGô°†dG

458 789  470 138   á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

2013/12/31  2014/12/31  ¿É«ÑJ

2 263 713  2 299 159  »µæÑdG ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY

15 233  32 024  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

1 817 428  1 741 466  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

130 897  143 448  ¿ƒjódG äGóæ°S ≈∏Y á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG

98 392  153 313  á«µ∏ŸG äGóæ°S ≈∏Y äGóFÉY

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äGóFÉY

157 040  178 159  äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y ä’ƒª©dG

44 723  50 749  iôNCG á«µæH äGóFÉY

825 511  837 585  »µæÑdG ∫Ó¨à°S’G äÓª–

86 184  63 149  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

316 698  306 358  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dG ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

376 585  421 507  IQó°üŸG ¿ƒjódG äGóæ°S ≈∏Y á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äÓªëàdG

46 044  46 570  iôNCG á«µæH äÓª–

1 438 202  1 461 575  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG

62 203  33 550  á«µæÑdG ÒZ ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY

10 937  9 643  á«µæÑdG ÒZ ∫Ó¨à°S’G äÓª–

784 976  888 699  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äGóFÉY

412 260  430 039  Úeóîà°ùŸG ∞jQÉ°üe

24 562  25 803  Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG

227 486  268 944  á«LQÉÿG äÓªëàdG

25 683  25 889  ∫Ó¨à°SÓd iôNCG áeÉY äÓª–

  äÉfhDƒŸGh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü

94 985  138 024  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

502 977  279 264  á∏°üëŸG ÒZ ¿ƒjódG ≈∏Y ôFÉ°ùÿGh äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü

215 643  213 769  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh ¿ƒjó∏d äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü

265 099  19 141  á∏°üëŸG ÒZ ¿ƒjódG ≈∏Y ôFÉ°ùÿG

22 235  46 354  äÉfhDƒª∏d iôNCG äÉ°ü°ü

484 130  413 841  Ióªîà°ùŸG ¿ƒjódG äGOGOÎ°SGh äÉ°ü°üîŸG äÉYÉŒQG

442 144  219 217  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG ≈∏Y äÉ°ü°üîŸG äÉYÉŒQG

23 479  123 732  Ióªîà°ùŸG ¿ƒjódG ≈∏Y äGOGOÎ°SG

18 507  70 892  iôNC’G äÉ°ü°üîŸG äÉYÉLQEG

685 646  731 360  ájQÉ÷G áé«àædG

62 049  22 975  ájQÉL ÒZ äGóFÉY

22 546  35 090  ájQÉL ÒZ äÓª–

725 150  719 245  áÑjô°†dG πÑb áé«àædG

266 361  249 107  èÄàædG ≈∏Y ÖFGô°†dG

458 789  470 138   á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

حسابات الشركة
قائمة أرصدة التدبير

بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم

2013/12/31  2014/12/31  èFÉàædG π«µ°ûJ ∫hóL - I
1 963 558  1 916 938  á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG +

779 467  791 015  á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG -

1 184 091  1 125 923  IóFÉØdG ¢ûeÉg

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äGóFÉY +

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äÓªëàdG -

-  -  QÉéà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äÉ«∏ªY áé«àf

160 528  181 861  É¡H π°UƒàŸG ä’ƒª©dG +

5 164  6 539  áeó≤ŸG ä’ƒª©dG -

155 364  175 323  ä’ƒª©dG ≈∏Y ¢ûeÉ¡dG

200  -  äÓeÉ©ŸG äGóæ°S ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

1 480  9 989  ∞«XƒàdG äGóæ°S ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

13 945  17 925  ±ô°üdG äÉ«∏ªY áé«àf +

-  -  á≤à°ûŸG äGóFÉ©dG ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

15 625  27 914  ¥ƒ°ùdG äÉ«∏ªY áé«àf

118 258  170 168  áØ∏à iôNCG á«µæH äGóFÉY +

35 135  37 752  áØ∏à iôNCG á«µæH äÓª– -

1 438 202  1 461 575  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG

389  -100  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

62 203  33 550  á«µæÑdG ÒZ iôNC’G ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY +

10 407  9 643  á«µæÑdG ÒZ iôNC’G ∫Ó¨à°S’G äÓª– -

784 976  888 699  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äÓª– -

705 413  596 683  á«dÉªLE’G ∫Ó¨à°S’G áé«àf

  ¿ƒjó∏d äÉfhDƒŸG äÉYÉLQE’ á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +

-15 119  110 039  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh

-4 648  24 638  äÉfhDƒŸG äÉYÉLQE’ á«aÉ°U iôNCG äÉ°ü°ü +

685 646  731 360  ájQÉ÷G áé«àædG

39 504  -12 115  ájQÉ÷G ÒZ áé«àædG

266 361  249 107  èFÉàædG ≈∏Y ÖFGô°†dG -

458 789  470 138  á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

2013/12/31  2014/12/31  »JGòdG πjƒªàdG ≈∏Y IQó≤dG -II
458 789  470 138  á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

  äÉfhDƒŸGh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü +

94 985  138 024  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

111  100  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ¿É°ü≤æd äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

19 366  45 172  áeÉ©dG ôWÉîª∏d äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

-  -  áææ≤ŸG äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

-  -  ájQÉL ÒZ äÉ°ü°ü +

11 844  56 039   äÉ°ü°üîŸG äÉYÉLQEG -

11 481  6 064  áª°ùéŸG ÒZh áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG âjƒØJ áª«b ¢†FÉa -

10 407  9 643  áª°ùéŸG ÒZh áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG âjƒØJ áª«b ¢ü≤f +

-  -  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y âjƒØà∏d áª«≤dG ¢†FÉa -

530  -  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y âjƒØà∏d áª«≤dG ¢ü≤f +

-  -  É¡H π°UƒàŸG QÉªãà°S’G äÉfÉYEG äÉYÉLQEG -

560 862  600 974  »JGòdG πjƒªàdG ≈∏Y IQó≤dG +

372 513  399 121  áYRƒŸG äÉ«ëHôdG -

188 349  201 852  »JGòdG πjƒªàdG

2013/12/31  2014/12/31  èFÉàædG π«µ°ûJ ∫hóL - I
1 963 558  1 916 938  á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG +

779 467  791 015  á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG -

1 184 091  1 125 923  IóFÉØdG ¢ûeÉg

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äGóFÉY +

-  -  QÉéÄà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äGô≤©à°ùe ≈∏Y äÓªëàdG -

-  -  QÉéà°S’Gh …QÉéjE’G ¢Vô≤dG äÉ«∏ªY áé«àf

160 528  181 861  É¡H π°UƒàŸG ä’ƒª©dG +

5 164  6 539  áeó≤ŸG ä’ƒª©dG -

155 364  175 323  ä’ƒª©dG ≈∏Y ¢ûeÉ¡dG

200  -  äÓeÉ©ŸG äGóæ°S ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

1 480  9 989  ∞«XƒàdG äGóæ°S ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

13 945  17 925  ±ô°üdG äÉ«∏ªY áé«àf +

-  -  á≤à°ûŸG äGóFÉ©dG ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

15 625  27 914  ¥ƒ°ùdG äÉ«∏ªY áé«àf

118 258  170 168  áØ∏à iôNCG á«µæH äGóFÉY +

35 135  37 752  áØ∏à iôNCG á«µæH äÓª– -

1 438 202  1 461 575  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG

389  -100  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y äÉ«∏ª©dG áé«àf +

62 203  33 550  á«µæÑdG ÒZ iôNC’G ∫Ó¨à°S’G äGóFÉY +

10 407  9 643  á«µæÑdG ÒZ iôNC’G ∫Ó¨à°S’G äÓª– -

784 976  888 699  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äÓª– -

705 413  596 683  á«dÉªLE’G ∫Ó¨à°S’G áé«àf

  ¿ƒjó∏d äÉfhDƒŸG äÉYÉLQE’ á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +

-15 119  110 039  IÌ©àŸG ™«bƒàdÉH äÉeGõàd’Gh

-4 648  24 638  äÉfhDƒŸG äÉYÉLQE’ á«aÉ°U iôNCG äÉ°ü°ü +

685 646  731 360  ájQÉ÷G áé«àædG

39 504  -12 115  ájQÉ÷G ÒZ áé«àædG

266 361  249 107  èFÉàædG ≈∏Y ÖFGô°†dG -

458 789  470 138  á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

2013/12/31  2014/12/31  »JGòdG πjƒªàdG ≈∏Y IQó≤dG -II
458 789  470 138  á«dÉŸG áæ°ù∏d á«aÉ°üdG áé«àædG

  äÉfhDƒŸGh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü +

94 985  138 024  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

111  100  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ¿É°ü≤æd äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

19 366  45 172  áeÉ©dG ôWÉîª∏d äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

-  -  áææ≤ŸG äÉfhDƒŸG äÉ°ü°ü +

-  -  ájQÉL ÒZ äÉ°ü°ü +

11 844  56 039   äÉ°ü°üîŸG äÉYÉLQEG -

11 481  6 064  áª°ùéŸG ÒZh áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG âjƒØJ áª«b ¢†FÉa -

10 407  9 643  áª°ùéŸG ÒZh áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG âjƒØJ áª«b ¢ü≤f +

-  -  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y âjƒØà∏d áª«≤dG ¢†FÉa -

530  -  á«dÉŸG äGô≤©à°ùŸG ≈∏Y âjƒØà∏d áª«≤dG ¢ü≤f +

-  -  É¡H π°UƒàŸG QÉªãà°S’G äÉfÉYEG äÉYÉLQEG -

560 862  600 974  »JGòdG πjƒªàdG ≈∏Y IQó≤dG +

372 513  399 121  áYRƒŸG äÉ«ëHôdG -

188 349  201 852  »JGòdG πjƒªàdG



7475

سـنوي 2014
التـقـــريـــر ال

سـنوي 2014
التـقـــريـــر ال

تقرير مراجعة احل�سابات ح�ل الق�ائم املالية امل�طدة لل�سنة املالية

من 1 يناير اإىل 31 دجنرب 2014

قمنا بفح�ض القوائم املالية املوطدة املرفقة اخلا�سة ببنك CIH وفروعه )جمموعة CIH(، وامل�سكلة من 

ح�ساب النتيجة، حالة النتيجة االإجمالية، حالة تغري الر�ساميل الذاتية وجدول دفقات اخلزينة املتعلقة 

بال�سنة املالية املغلقة بتاريخه، وكذا بيانات ت�سمل موجز للمناهج الرئي�سية للح�سابات وبيانات اأخرى 

تف�سريية. وتظهر هذه القوائم املالية مبلغ الر�ساميل الذاتية املوطدة وقدره 978 901 4 األف درهم، 

�سمنها ربح �ساف ُيقدر مببلغ 013 500 األف درهم.

م�س�ؤولية الإدارة

تعترب االإدارة م�سوؤولة عن بلورة وعن تقدمي القوائم املالية ال�سحيحة، طبقا للقواعد الدولية للبيانات 

املالية. وت�سمل هذه امل�سوؤولية اإعداد وتنفيد ومتابعة نظام الرقابة الداخلية اخلا�ض بال�سركة، وتقدمي قوائم 

مالية �سليمة ودون عيوب جوهرية، �سواء كانت عن طريق اخلطاأ اأو االحتيال، وكذا حتديد توقعات حما�سبية 

معقولة بالنظر اإىل حيثيات الظرفية.

م�س�ؤولية مراجع احل�سابات

تكمن م�سووؤليتنا يف االإدالء بالراأي يف هذه القوائم املالية مو�سوع املراجعة باالعتماد على فح�سنا.

وقد قمنا بهذا االأمر وفق اأمناط وقواعد املهنة يف املغرب. وت�ستلزم هذه االأمناط احرتامنا التام للقواعد 

واالأخالقيات اجلاري بها العمل، وقيامنا بتخطيط املراجعة وتنفيذها من اأجل التاأكد من عدم احتواء هذه 

البيانات املوجزة على عيوب جوهرية واأنها �سليمة.

وتقت�سي مراجعة احل�سابات و�سع م�ساطر من اأجل جتميع عنا�سر االإثبات املتعلقة باملبالغ و املعلومات 

املبينة يف البيانات املوجزة. ويبقى اأمر اختيار امل�ساطر من اخت�سا�ض مراجع احل�سابات، وكذا بالن�سبة 

مل�ساألة تقييم املخاطر التي ت�سكلها القوائم املالية التي تت�سمن عيوبا جوهرية، �سواء كانت عن طريق 

االحتيال اأو اخلطاأ. عندالقيام بتقييم املخاطر، ياأخد مراجع احل�سابات بعني االعتبار نظام املراقبة 

الداخلية ال�ساري املفعول يف املوؤ�س�سة عند و�سع وتقدمي القوائم املالية من اأجل حتديد م�ساطر مراجعة 

احل�سابات االأن�سب يف هذه الظروف و لي�ض من اأجل االإدالء براأيه بخ�سو�ض فعالية النظام.وت�سمل مراجعة 

احل�سابات اأي�سا تقييم املناهج املحا�سبية املعتمدة وتقييم التوقعات املحا�سبية املنجزة من طرف االإدارة، 

واأي�سا تقييم طريقة تقدمي جمموع القوائم املالية. ونعتقد اأن عنا�سر االإثبات املتجمعة لدينا كافية ومنا�سبة 

من اأجل االإدالء براأينا.

الراأي ح�ل البيانات امل�جزة

ن�سهد اأن القوائم املالية املوطدة الواردة يف الفقرة االأوىل اأعاله تعطي، يف جميع جوانبها الداللية، �سورة 

�سليمة و�سادقة عن الو�سعية املالية ملجموعة بنك CIH بتاريخ 31 دجنرب 2014، وكذا االأداء املايل 

ودفقات اخلزينة لل�سنة املالية املقفلة بتاريخه، وذلك طبقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

الدار البي�ساء، بتاريخ 12 مار�ض 2015

منـدوبـي احل�سـابـات

القرار الأول :

�سادق اجلمع العام العادي، على ال�سكل وامل�سمون، لالإعالن ال�سادر عن جمل�ض االإدارة، واأقر �سالحيته 

واالآثار املرتتبة عنه. وهو يربئ بذلك ذمة املجل�ض ب�سكل نهائي.

القرار الثاين :

�سادق اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، وبعد اال�سطالع على تقرير التدبري ملجل�ض االإدارة والتقرير العام ملراقبي احل�سابات املتعلق 

بح�سابات الفرتة املالية املنتهية بتاريخ 31 دجنرب 2014، على التقارير امل�سار اإليها �سلفا يف جمموعها 

وعلى ح�سابات ال�سنة املالية 2014، يف ال�سكل الذي اأعدت فيه وقدمت فيه، حيث ت�سري اإىل نتائج اإيجابية 

بلغت 470.137.819،77 درهما، فيما يخ�ض احل�سابات االجتماعية.

وبه يقدم اجلمع العام �سهادة اإبراء الذمة الأع�ساء جمل�ض االإدارة مبا يرتبط باملهام املوكلة اإليهم يف ال�سنة 

املالية 2014.

القرار الثالث :

�سادق اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، على اإبراء ذمة مراقبي احل�سابات، فيما يتعلق باملهام املوكلة اإليهم.

القرار الرابع :

بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة العادية، وبعد اأخذ علم 

بتقرير جمل�ض االإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات حول احل�سابات ال�سنوية :

 يقر اجلمع العام اأن االأرباح القابلة للتوزيع بلغت 766.667.867،29 درهما، وذلك باحت�ساب اأرباح 

الفرتة املنتهية، والتي بلغت 320.036.938،51 درهما.

 يقرر اجلمع العام حتديد قيمة االأرباح املوزعة بال�سكل التايل :

• اأرباح عادية على ال�سهم حمددة يف 14 درهم.
• اأرباح ا�ستثنائية على ال�سهم حمددة يف درهمني اثنني. 

اأي ما يعادل جمموع اأرباح يبلغ 16 درهم على ال�سهم.

 ياأخذ اجلمع العام علما باأن جمموع مبلغ االأرباح العادية واال�ستثنائية على ال�سهم الذي �سيتم توزيعه 

مبوجب ال�سنة املالية 2014 قد بلغ   360،00 729 425 درهم.

 يقرر اجلمع العام تخ�سي�ض ما تبقى من االأرباح القابلة للتوزيع، لفتح ر�سيد جديد مببلغ قدره 

340 درهم. 938 507،29

تقرير مندوبي الحسابات 
حول القوائم المالية الموطدة

مشاريع قرارات معروضة على 
الجمع العام العادي للمصادقة 

عليها
بتاريخ الثنني 20 اأبريل 2015 على ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا

470 137 819,77 ربحيات ال�سنة املالية 

0,00 خ�سم اخل�سائر ال�سابقة 

470 137 819,77 ربحيات ال�سنة املالية بعد خ�سم اخل�سائر  

23 506 890,99 االحتياطي القانوين )-( 

320 036 938,51 االرباح املحتفظ بها من ال�سنة ال�سابقة 

766 667 867,29 ر�سيد جديد ي�سكل االأرباح القابلة للتوزيع لل�سنة املالية 

26 608 085,00 عدد اال�سهم 

  14 اأرباح عادية على ال�سهم 

  2 اأرباح ا�ستثنائية على ال�سهم 

 425 729 360,00 جمموع موزع على �سكل ارباح على امل�ساهمني )16 درهم لل�سهم( 

340 938 جمموع غري موزع خم�س�ض بالكامل حل�ساب االرباح املحتفظ بها   507,29

2014

Deloitte Audit
288، �سارع الزرقطوين

الدار البي�ساء

املغرب

Mazars Audit et Conseil
101, ، �سارع عبد املومن

الدار البي�ساء

املغرب

Deloitte Audit

فـوزي بريطل

�ســريــك اإداري

Mazars Audit
et Conseil

كـمـال مقـداد

�سريك اإداري
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القرار اخلام�ض :

قرر اجلمع العام بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، وبناءا على اقرتاح جمل�ض االإدارة، عدم دفع تعوي�سات عن احل�سور بر�سم ال�سنة املالية 2014.

القرار ال�ساد�ض :

قرر اجلمع العام بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، وبعد اال�ستماع للتقرير اخلا�ض باالتفاقيات التي ميكن اأن تكون من�سو�سا عليها يف الف�سل 56 

والف�سول التي تليه من قانون 95- 17 املتعلق بال�سركات امل�ساهمة، امل�سادقة على اخلال�سات الواردة يف 

التقرير.

القرار ال�سابع : ا�ستقالة وتعيني مت�سرف

.CIH اأحيط اجلمع العام علما با�ستقالة ال�سيد اأن�ض هوير العلمي من جمل�ض اإدارة بتاريخ 2015/03/11 بنك

وقد �سادق اجلمع العام على قرار تعيني ال�سيد عبد اللطيف زغنون كمت�سرف، كما �سدر عن جمل�ض، ملدة 

�ستة �سنوات، اأي اإىل غاية انتهاء اأ�سغال اجلمع العام العادي الذي �سيخ�س�ض للنظر يف ح�سابات املوؤ�س�سة 

بتاريخ 31 دجنرب 2020.

القرار الثامن: جتديد وليات املت�سرفني

جدد اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، والية املت�سرفني ملدة �ستة �سنوات، تنتهي مع انتهاء اأ�سغال اجلمع العام العادي ال�سنوي الذي 

�سيعقد للنظر يف ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دجنرب 2020، وهم:

• ال�سيد اأحمد رحو، الرئي�ض املدير العام،
• �سركة م�سرية كابيتال ماناجمانت، ممثلة يف ال�سيد �سعيد لفتيت،

• �سركة هوملاركوم، ممثلة يف ال�سيد حممد ح�سن بن�سالح،
• ال�سيد حممد اأمني بنحليمة، املدير العام امل�ساعد ل�سندوق االإيداع والتدبري،

• ال�سيد م�سطفى حلبوبي، مدير قطب املخاطر، ب�سندوق االإيداع والتدبري.

القرار التا�سع:  امل�سادقة على تعيني املت�سرفني

�سادق اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، على قرار تعيني ال�سيد عمر حللو مت�سرفا ملدة �ستة �سنوات، كما اأقره جمل�ض االإدارة بتاريخ 17 

دجنرب 2014، اأي اإىل غاية انتهاء اأ�سغال اجلمع العام العادي الذي �سيعقد للنظر يف احل�سابات املنتهية 

بتاريخ 31 دجنرب 2019.

�سادق اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، على قرار تعيني ال�سيد كرمي �سيوار مت�سرفا ملدة �ستة �سنوات، كما اأقره جمل�ض االإدارة بتاريخ 17 

دجنرب 2014، اأي اإىل غاية انتهاء اأ�سغال اجلمع العام العادي الذي �سيعقد للنظر يف احل�سابات املنتهية 

بتاريخ 31 دجنرب 2019.

القرار العا�سر: تعيني مندوبي احل�سابات

عني اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، ال�سيد في�سل مكوار، من مكتب فيداروك جرانت ثورنثون، مفت�سا للح�سابات ملدة ثالثة �سنوات 

مالية )2015 و 2016 و 2017(، تنتهي مع انتهاء اجلمع العام الذي �سينظر يف احل�سابات املنتهية بتاريخ 

31 دجنرب 2017.

عني اجلمع العام، بعد التاأكد من �سمان �سروط الن�ساب القانوين واالأغلبية املقررة يف اجلموع العامة 

العادية، ال�سيد عبد العزيز امل�ساط، من مكتب كوبر اأوديت، مفت�سا للح�سابات ملدة ثالثة �سنوات مالية 

)2015 و 2016 و 2017(، تنتهي مع انتهاء اجلمع العام الذي �سينظر يف احل�سابات املنتهية بتاريخ 31 

دجنرب 2017.

القرار احلادي ع�سر:  ال�سلطات

خول اجلمع العام كل ال�سلطات التي ت�سمح حلامل الن�سخة االأ�سلية لهذا املح�سر اأو ن�سخة مطابقة له اأو 

نبذة منه اإمتام االإجراءات القانونية اأو االإدارية، وكذا اإيداعه اأو اإ�سهاره كما تن�ض على ذلك القوانني 

اجلاري بها العمل.
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بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم 
2013/12/31  2014/12/31   äGOƒLƒŸG

  áeóNh áeÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,ájó≤ædG º«≤dG

2 460 839  2 092 174  ájójÈdG äÉµ«°ûdG

-  -  èFÉàædÉH áWƒÑ°†ŸG áª«≤∏d á«dÉŸG äGOƒLƒŸG .2

-  -  á≤à°ûŸG á«£¨àdG äGhOCG .3

1 287 586  214 812  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG .4

493 848  1 030 022  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y äÉ≤ëà°ùŸGh äÉØ∏°ùdG .5

31 790 220  32 605 804  AÉæHõdG≈∏Y äÉ≤ëà°ùŸGh äÉØ∏°ùdG .6

-  -  Ö°ùædG ≈∏Y Ióªà©ŸG äÉ¶ØëŸG äGOƒLƒe º««≤J IOÉYEG ¥QÉa .7

2 220 549  3 521 808  ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàëŸG äÉØ«XƒàdG .8

282 305  315 808  áÑLƒà°ùŸG áÑjô°†dG äGOƒLƒe .9

5 063  3  á∏LDƒŸG áÑjô°†dG äGOƒLƒe .10

659 539  711 998  iôNCG äGOƒLƒeh ájƒ°ùàdG äÉHÉ°ùM .11

-  -  âjƒØà∏d á¡Lƒe ájQÉL ÒZ äGOƒLƒe .12

561 818  572 852  á©HÉàdG äÉcô°ûdG ‘ äÉªgÉ°ùŸG .13

434 829  712 223  äÉØ«XƒàdG äGQÉ≤Y .14

961 487  1 039 937  áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG .15

116 986  146 441  áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG .16

174 884  174 884  AÉæàbE’G ¥QÉa .17

41 449 953  43 138 767  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

2013/12/31  2014/12/31   äGOƒLƒŸG

  áeóNh áeÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,ájó≤ædG º«≤dG

2 460 839  2 092 174  ájójÈdG äÉµ«°ûdG

-  -  èFÉàædÉH áWƒÑ°†ŸG áª«≤∏d á«dÉŸG äGOƒLƒŸG .2

-  -  á≤à°ûŸG á«£¨àdG äGhOCG .3

1 287 586  214 812  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG .4

493 848  1 030 022  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y äÉ≤ëà°ùŸGh äÉØ∏°ùdG .5

31 790 220  32 605 804  AÉæHõdG≈∏Y äÉ≤ëà°ùŸGh äÉØ∏°ùdG .6

-  -  Ö°ùædG ≈∏Y Ióªà©ŸG äÉ¶ØëŸG äGOƒLƒe º««≤J IOÉYEG ¥QÉa .7

2 220 549  3 521 808  ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàëŸG äÉØ«XƒàdG .8

282 305  315 808  áÑLƒà°ùŸG áÑjô°†dG äGOƒLƒe .9

5 063  3  á∏LDƒŸG áÑjô°†dG äGOƒLƒe .10

659 539  711 998  iôNCG äGOƒLƒeh ájƒ°ùàdG äÉHÉ°ùM .11

-  -  âjƒØà∏d á¡Lƒe ájQÉL ÒZ äGOƒLƒe .12

561 818  572 852  á©HÉàdG äÉcô°ûdG ‘ äÉªgÉ°ùŸG .13

434 829  712 223  äÉØ«XƒàdG äGQÉ≤Y .14

961 487  1 039 937  áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG .15

116 986  146 441  áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG .16

174 884  174 884  AÉæàbE’G ¥QÉa .17

41 449 953  43 138 767  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

2013/12/31  2014/12/31  äÉHƒ∏£ŸG

181  877  ájójÈdG äÉµ«°ûdG áeóNh áeÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG .1

-  -  èFÉàædÉH áWƒÑ°†ŸG áª«≤∏d á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG .2

-  -  á≤à°ûŸG á«£¨àdG äGhOCG .3

4 525 905  4 125 312  É¡JÓ«ãeh ¢Vhô≤dG äÉ°ù°SDƒŸ ¿ƒjódG .4

22 212 014  22 428 918  AÉæHõ∏d ¿ƒjódG .5

8 581 948  10 065 601  IQó°üŸG ¿ƒjódG äGóæ°S .6

-  -  Ö°ùædG ≈∏Y Ióªà©ŸG äÉ¶ØëŸG äÉHƒ∏£e º««≤J IOÉYEG ¥QÉa .7

270 948  271 467  áÑLƒà°ùŸG áÑjô°†dG äÉHƒ∏£e .8

91 458  95 341  á∏LDƒŸG áÑjô°†dG äÉHƒ∏£e .9

743 842  1 042 539  iôNCG äÉHƒ∏£eh ájƒ°ùàdG äÉHÉ°ùM .10

-  -  âjƒØà∏d á¡LƒŸG ájQÉ÷G ÒZ äGOƒLƒŸÉH á£ÑJôe ¿ƒjO .11

-  -  ÚeCÉàdG Oƒ≤©d á«æ≤J äÉfhDƒe .12

230 516  206 734  äÉfhDƒŸG .13

-  -  á∏«ãŸG ∫GƒeC’Gh äÉfÉYE’G .14

-  -  ¿Éª°†∏d á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh ájƒfÉãdG ¿ƒjódG .15

4 793 141  4 901 978  á«JGòdG π«eÉ°SôdG .16

4 702 663  4 790 642  áYƒªéŸG á°üM á«JGòdG π«eÉ°SôdG

2 660 809  2 660 809  á£ÑJôŸG äÉWÉ«àM’Gh ∫ÉŸG ¢SCGQ .18

1 521 845  1 641 804  IóWƒŸG äÉWÉ«àM’G .19

5 258  5 824  á∏LDƒŸG hCG á≤≤ëŸG  ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G .20

514 751  482 206  á«dÉŸG áæ°ùdG áé«àf .21

90 478  111 336  á«∏bC’G óFGƒa .22

41 449 953  43 138 767  äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

2013/12/31  2014/12/31  äÉHƒ∏£ŸG

181  877  ájójÈdG äÉµ«°ûdG áeóNh áeÉ©dG áæjõÿG ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG .1

-  -  èFÉàædÉH áWƒÑ°†ŸG áª«≤∏d á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG .2

-  -  á≤à°ûŸG á«£¨àdG äGhOCG .3

4 525 905  4 125 312  É¡JÓ«ãeh ¢Vhô≤dG äÉ°ù°SDƒŸ ¿ƒjódG .4

22 212 014  22 428 918  AÉæHõ∏d ¿ƒjódG .5

8 581 948  10 065 601  IQó°üŸG ¿ƒjódG äGóæ°S .6

-  -  Ö°ùædG ≈∏Y Ióªà©ŸG äÉ¶ØëŸG äÉHƒ∏£e º««≤J IOÉYEG ¥QÉa .7

270 948  271 467  áÑLƒà°ùŸG áÑjô°†dG äÉHƒ∏£e .8

91 458  95 341  á∏LDƒŸG áÑjô°†dG äÉHƒ∏£e .9

743 842  1 042 539  iôNCG äÉHƒ∏£eh ájƒ°ùàdG äÉHÉ°ùM .10

-  -  âjƒØà∏d á¡LƒŸG ájQÉ÷G ÒZ äGOƒLƒŸÉH á£ÑJôe ¿ƒjO .11

-  -  ÚeCÉàdG Oƒ≤©d á«æ≤J äÉfhDƒe .12

230 516  206 734  äÉfhDƒŸG .13

-  -  á∏«ãŸG ∫GƒeC’Gh äÉfÉYE’G .14

-  -  ¿Éª°†∏d á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh ájƒfÉãdG ¿ƒjódG .15

4 793 141  4 901 978  á«JGòdG π«eÉ°SôdG .16

4 702 663  4 790 642  áYƒªéŸG á°üM á«JGòdG π«eÉ°SôdG

2 660 809  2 660 809  á£ÑJôŸG äÉWÉ«àM’Gh ∫ÉŸG ¢SCGQ .18

1 521 845  1 641 804  IóWƒŸG äÉWÉ«àM’G .19

5 258  5 824  á∏LDƒŸG hCG á≤≤ëŸG  ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G .20

514 751  482 206  á«dÉŸG áæ°ùdG áé«àf .21

90 478  111 336  á«∏bC’G óFGƒa .22

41 449 953  43 138 767  äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

حساب النتيجة الموطدة
بتاريخ 2014/12/31 بآالف الدراهم 

2013/12/31  2014/12/31  

2 372 833  2 392 398  á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG + .1

(958 818)  (995 095)  á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG - .2

1 414 015  1 397 303  IóFÉØdG ¢ûeÉg .3

184 050  201 727  ä’ƒª©dG äGóFÉY + .4

(17 270)  (21 078)  ä’ƒª©dG äÓª– - .5

166 779  180 649  ä’ƒª©dG ≈∏Y ¢ûeÉ¡dG .6

2  17  ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉŸG äGhOC’G ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .7

-  -  áé«àædG Ö°ùM áª«≤dG

23 517  11 718  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .8

492 723  524 676  iôNCG á£°ûfCG äGóFÉY + .9

(366 685)  (413 391)  iôNCG á£°ûfCG äÓª– -.10

1 730 351  1 700 970  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG.11

(870 466)  (914 492)  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äÓª– - .12

(105 130)  (96 950)  ¿É°ü≤fh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü + .13

-  -  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

754 755  689 528  á«dÉªLE’G ∫Ó¨à°S’G áé«àf .14

(29 802)  51 641  ôWÉîŸG áØ∏µJ   .15

724 954  741 169  ∫Ó¨à°S’G èFÉàf .16

-  -  äÉcô°ûd á«aÉ°üdG áé«àædG á°üM +/- .17

26 662  25 203  á«ª¡°ùdG á°ü◊G

17 408  17 174  iôNCG äGOƒLƒe ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .18

3 478  -  AÉæàb’G ¥QGƒa º«b äGÒ¨J +/- .19

772 501  783 546  áÑjô°†dG πÑb áé«àædG .20

(258116)  (283 533)  èFÉàædG ≈∏Y áÑjô°†dG - .21

-  -  ó«b hCG áØbƒàŸG á£°ûfC’G ≈∏Y áÑjô°†∏d á«aÉ°üdG áé«àædG +/- .22

-  -  âjƒØàdG

514 385  500 013  á«aÉ°üdG áé«àædG. 23

366  (17 807)  á«∏bC’G óFGƒa .24

514 751  482 206  áYƒªéŸG á°üM - á«aÉ°üdG áé«àædG .25

19.3  18.1  ºgQódÉH º¡°ùdG Ö°ùM á«°SÉ°SC’G áé«àædG .26

19.3  18.1  ºgQódÉH º¡°ùdG Ö°ùM áØØîŸG áé«àædG .27

2013/12/31  2014/12/31  

2 372 833  2 392 398  á∏«ãŸG äGóFÉ©dGh óFGƒØdG + .1

(958 818)  (995 095)  á∏«ãŸG äÓªëàdGh óFGƒØdG - .2

1 414 015  1 397 303  IóFÉØdG ¢ûeÉg .3

184 050  201 727  ä’ƒª©dG äGóFÉY + .4

(17 270)  (21 078)  ä’ƒª©dG äÓª– - .5

166 779  180 649  ä’ƒª©dG ≈∏Y ¢ûeÉ¡dG .6

2  17  ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉŸG äGhOC’G ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .7

-  -  áé«àædG Ö°ùM áª«≤dG

23 517  11 718  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .8

492 723  524 676  iôNCG á£°ûfCG äGóFÉY + .9

(366 685)  (413 391)  iôNCG á£°ûfCG äÓª– -.10

1 730 351  1 700 970  ‘É°üdG »µæÑdG œÉædG.11

(870 466)  (914 492)  ∫Ó¨à°SÓd áeÉY äÓª– - .12

(105 130)  (96 950)  ¿É°ü≤fh äGOÉªîà°S’G äÉ°ü°ü + .13

-  -  áª°ùéŸGh áª°ùéŸG ÒZ äGô≤©à°ùŸG

754 755  689 528  á«dÉªLE’G ∫Ó¨à°S’G áé«àf .14

(29 802)  51 641  ôWÉîŸG áØ∏µJ   .15

724 954  741 169  ∫Ó¨à°S’G èFÉàf .16

-  -  äÉcô°ûd á«aÉ°üdG áé«àædG á°üM +/- .17

26 662  25 203  á«ª¡°ùdG á°ü◊G

17 408  17 174  iôNCG äGOƒLƒe ≈∏Y á«aÉ°üdG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G +/- .18

3 478  -  AÉæàb’G ¥QGƒa º«b äGÒ¨J +/- .19

772 501  783 546  áÑjô°†dG πÑb áé«àædG .20

(258116)  (283 533)  èFÉàædG ≈∏Y áÑjô°†dG - .21

-  -  ó«b hCG áØbƒàŸG á£°ûfC’G ≈∏Y áÑjô°†∏d á«aÉ°üdG áé«àædG +/- .22

-  -  âjƒØàdG

514 385  500 013  á«aÉ°üdG áé«àædG. 23

366  (17 807)  á«∏bC’G óFGƒa .24

514 751  482 206  áYƒªéŸG á°üM - á«aÉ°üdG áé«àædG .25

19.3  18.1  ºgQódÉH º¡°ùdG Ö°ùM á«°SÉ°SC’G áé«àædG .26

19.3  18.1  ºgQódÉH º¡°ùdG Ö°ùM áØØîŸG áé«àædG .27
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من 2014/01/01 إلى 2014/12/31 بآالف الدراهم

2013/12/31  2014/12/31  áæjõÿG äÉ≤aO

772 501  783 546  ÖFGô°†dG πÑb áé«àædG .1

400 007  426 198  áª°ùéŸG ÒZ h Ió°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG äGOÉªîà°S’ á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .2

(458)  91  iôNCG äGô≤©à°ùeh AÉæàb’G ¥QGƒa Êóàd  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .3

(316 626)  (32 430)  á«dÉŸG äGOƒLƒŸG Êóàd  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .4

(70 537)  (9 811)  äÉfhDƒª∏d  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .5

(26 662)  (25 203)  á«ª¡°ùdG á°ü◊G äGP äÉcô°ûdÉH á£ÑJôŸG áé«àædG á°üM -/+ .6

(8 286)  12 402  QÉªãà°S’G á£°ûfC’ á«aÉ°üdG ìÉHQC’Gh ôFÉ°ùÿG +/- .7

(2 133)  (8 341)  πjƒªàdG á£°ûfCG äÓª–/äGóFÉY +/- .8

(21 801)  (33 316)  iôNCG äÉ«∏ªY +/- .9

(46 496)  32 9590  áLQóŸG ájó≤ædG ÒZ äGhOC’G (9) ¤EG (2) ´ƒª› = .10
   iôNC’G äÓjó©àdGh áÑjô°†dG πÑb á«aÉ°üdG áé«àædÉH        

571 712  (488 377)  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dÉH á£ÑJôŸG äÉ≤aódG -/+ .11

1 843 733  (559 923)  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dÉH á£ÑJôŸG äÉ≤aódG -/+ .12

2 187 716  1 076 550  á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒŸG  ¢üîJ iôNCG äÉ«∏ªY ™e á£ÑJôe äÉ≤ØJ -/+ .13

(175 509)  177 522  á«dÉŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒŸG  ¢üîJ iôNCG äÉ«∏ª©H á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .14

(258 116)  (243 895)  áYƒaóŸG ÖFGô°†dG - .15

4 169 536  (38 122)   áŒÉædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ‘ á«aÉ°U (IOÉjR) ¢ü≤f  = .16
   (15 ¤EG 11 øe äGhOC’G ´ƒª›) á«JÉ«∏ª©dG á£°ûfC’G øY         

4 895 541  1 075 014  øY áŒÉædG áæjõî∏d á«aÉ°üdG äÉ≤aódG = .17
   (ä ,Ü ,CG äGhOC’G ´ƒª›) á«JÉ«∏ª©dG á£°ûfC’G        

(2 172 323)  (1 236 592)  äÉªgÉ°ùŸGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸÉH á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .18

 -  -  äÉØ«XƒàdG äÉµ∏àªÃ á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .19

(351 348)  (837 874)  Ió°ùéŸG ÒZh Ió°ùéŸG äÉµ∏àªŸÉH á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .20

(2 523 671)  (2 074 466)   äÉ«∏ª©H §ÑJôŸG áæjõî∏d á«aÉ°üdG äÉ≤aódG .21
   (20 ¤EG 18 øe äGhOC’G ´ƒª›) QÉªãà°S’G        

384 767  (415 021)  ÚªgÉ°ùª∏d ¬LƒŸG hCG ΩOÉ≤dG áæjõÿG ≥aóJ +/- .22

516 155  1 496 999  á«∏jƒ“ á£°ûfCG øY áŒÉf áæjõî∏d á«aÉ°U iôNCG äÉ≤aóJ +/- .23

900 922  1 081 978  πjƒªàdG äÉ«∏ª©H §ÑJôŸG áæjõî∏d ‘É°üdG ≥aóàdG .24
   (20 ¤EG 18 øe äGhOC’G ´ƒª›)        

 É¡JÓ«ãeh áæjõÿG ≈∏Y ±ô°üdG Ö°ùf ¥QÉa ÒKCÉJ .25

1 470 948  82 526   áæjõÿG ‘ á«aÉ°üdG (¿É°ü≤f) / IOÉjR .26
   (ì ,ê ,ç) äGhOC’G ´ƒª›) É¡JÓ«ãeh       

   áæjõÿG π«µ°ûJ

31/12/2013  31/12/2014  

971 051  2 441 999  ìÉààa’G ‘ É¡∏KÉÁ Éeh áæjõÿG .27

1 065 136  2 460 658  (äÉHƒ∏£ŸG h äGOƒLƒŸG) ójÈdG áë∏°üÃ ájQÉ÷G äÉHÉ°ù◊G ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,¥hóæ°üdG .28

(94 084)  (18 659)  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG iód ¢VGÎb’Gh ∞∏°ùdGh (äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG) äÉHÉ°ù◊G .29

2 441 999  2 524 525  ∫ÉØbE’G ‘ É¡∏KÉÁ Éeh áæjõÿG .30

2 460 658  2 091 297  (äÉHƒ∏£ŸG h äGOƒLƒŸG) ójÈdG áë∏°üÃ ájQÉ÷G äÉHÉ°ù◊G ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,¥hóæ°üdG .31

(18 659)  433 227  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG iód ¢VGÎb’Gh ∞∏°ùdGh (äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG) äÉHÉ°ù◊G .32

1 470 948  82 526  ‘É°üdG áæjõÿG Ò¨J .33

2013/12/31  2014/12/31  áæjõÿG äÉ≤aO

772 501  783 546  ÖFGô°†dG πÑb áé«àædG .1

400 007  426 198  áª°ùéŸG ÒZ h Ió°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG äGOÉªîà°S’ á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .2

(458)  91  iôNCG äGô≤©à°ùeh AÉæàb’G ¥QGƒa Êóàd  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .3

(316 626)  (32 430)  á«dÉŸG äGOƒLƒŸG Êóàd  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .4

(70 537)  (9 811)  äÉfhDƒª∏d  á«aÉ°üdG äÉ°ü°üîŸG +/- .5

(26 662)  (25 203)  á«ª¡°ùdG á°ü◊G äGP äÉcô°ûdÉH á£ÑJôŸG áé«àædG á°üM -/+ .6

(8 286)  12 402  QÉªãà°S’G á£°ûfC’ á«aÉ°üdG ìÉHQC’Gh ôFÉ°ùÿG +/- .7

(2 133)  (8 341)  πjƒªàdG á£°ûfCG äÓª–/äGóFÉY +/- .8

(21 801)  (33 316)  iôNCG äÉ«∏ªY +/- .9

(46 496)  32 9590  áLQóŸG ájó≤ædG ÒZ äGhOC’G (9) ¤EG (2) ´ƒª› = .10
   iôNC’G äÓjó©àdGh áÑjô°†dG πÑb á«aÉ°üdG áé«àædÉH        

571 712  (488 377)  É¡JÓ«ãeh á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉ«∏ª©dÉH á£ÑJôŸG äÉ≤aódG -/+ .11

1 843 733  (559 923)  AÉæHõdG ™e äÉ«∏ª©dÉH á£ÑJôŸG äÉ≤aódG -/+ .12

2 187 716  1 076 550  á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒŸG  ¢üîJ iôNCG äÉ«∏ªY ™e á£ÑJôe äÉ≤ØJ -/+ .13

(175 509)  177 522  á«dÉŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒŸG  ¢üîJ iôNCG äÉ«∏ª©H á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .14

(258 116)  (243 895)  áYƒaóŸG ÖFGô°†dG - .15

4 169 536  (38 122)   áŒÉædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ‘ á«aÉ°U (IOÉjR) ¢ü≤f  = .16
   (15 ¤EG 11 øe äGhOC’G ´ƒª›) á«JÉ«∏ª©dG á£°ûfC’G øY         

4 895 541  1 075 014  øY áŒÉædG áæjõî∏d á«aÉ°üdG äÉ≤aódG = .17
   (ä ,Ü ,CG äGhOC’G ´ƒª›) á«JÉ«∏ª©dG á£°ûfC’G        

(2 172 323)  (1 236 592)  äÉªgÉ°ùŸGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸÉH á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .18

 -  -  äÉØ«XƒàdG äÉµ∏àªÃ á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .19

(351 348)  (837 874)  Ió°ùéŸG ÒZh Ió°ùéŸG äÉµ∏àªŸÉH á£ÑJôe äÉ≤aóJ +/- .20

(2 523 671)  (2 074 466)   äÉ«∏ª©H §ÑJôŸG áæjõî∏d á«aÉ°üdG äÉ≤aódG .21
   (20 ¤EG 18 øe äGhOC’G ´ƒª›) QÉªãà°S’G        

384 767  (415 021)  ÚªgÉ°ùª∏d ¬LƒŸG hCG ΩOÉ≤dG áæjõÿG ≥aóJ +/- .22

516 155  1 496 999  á«∏jƒ“ á£°ûfCG øY áŒÉf áæjõî∏d á«aÉ°U iôNCG äÉ≤aóJ +/- .23

900 922  1 081 978  πjƒªàdG äÉ«∏ª©H §ÑJôŸG áæjõî∏d ‘É°üdG ≥aóàdG .24
   (20 ¤EG 18 øe äGhOC’G ´ƒª›)        

 É¡JÓ«ãeh áæjõÿG ≈∏Y ±ô°üdG Ö°ùf ¥QÉa ÒKCÉJ .25

1 470 948  82 526   áæjõÿG ‘ á«aÉ°üdG (¿É°ü≤f) / IOÉjR .26
   (ì ,ê ,ç) äGhOC’G ´ƒª›) É¡JÓ«ãeh       

   áæjõÿG π«µ°ûJ

31/12/2013  31/12/2014  

971 051  2 441 999  ìÉààa’G ‘ É¡∏KÉÁ Éeh áæjõÿG .27

1 065 136  2 460 658  (äÉHƒ∏£ŸG h äGOƒLƒŸG) ójÈdG áë∏°üÃ ájQÉ÷G äÉHÉ°ù◊G ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,¥hóæ°üdG .28

(94 084)  (18 659)  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG iód ¢VGÎb’Gh ∞∏°ùdGh (äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG) äÉHÉ°ù◊G .29

2 441 999  2 524 525  ∫ÉØbE’G ‘ É¡∏KÉÁ Éeh áæjõÿG .30

2 460 658  2 091 297  (äÉHƒ∏£ŸG h äGOƒLƒŸG) ójÈdG áë∏°üÃ ájQÉ÷G äÉHÉ°ù◊G ,ájõcôŸG ∑ƒæÑdG ,¥hóæ°üdG .31

(18 659)  433 227  á«fÉªàFE’G äÉ°ù°SDƒŸG iód ¢VGÎb’Gh ∞∏°ùdGh (äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG) äÉHÉ°ù◊G .32

1 470 948  82 526  ‘É°üdG áæjõÿG Ò¨J .33

جدول تغير الرساميل الذاتية الموطدة
من 2014/01/01 إلى 2014/12/31

äÉWÉ«àM’G

á£ÑJôŸG 

∫ÉŸG ¢SCGQ

(2)

º¡°SC’G

á«JGòdG

(3)

äÉWÉ«àM’G

IóWƒŸG èÄàædGh

(4)

ìÉHQC’G

ôFÉ°ùÿG hCG

á∏LDƒŸG hCG á≤≤ëŸG

(5)

π«eÉ°SôdG

á°üM á«JGòdG

áYƒª›

(6)

óFGƒØdG

á«∏bC’G

(7)

´ƒªéŸG

(8)

∫ÉŸG ¢SCGQ

(1)

4 806 181  90 478  4 715 703  5 258  2 049 636  -  -  2 660 809  2013 ÈæLO 31 ïjQÉàH á«JGòdG π«eÉ°SôdG 1

(12 987)  -  (12 987)  -  (12 987)  -  -  -  ègÉæŸG äGÒ«¨JÒKCÉJ 2

(53)  -  (53)  -  (53)  -  -  -  iôNCG äÉ«∏ªY   

4 793 141  90 478  4 702 663  5 258  2 036 596  -  -  2 660 809  2013 ÈæLO 31 ïjQÉàH áëë°üŸG á«JGòdG π«eÉ°SôdG 3

-  -  -  -  -  -  -  -  ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y äÉ«∏ª©dG 4

-  -  -  -  -  -  -  -  º¡°SC’G ≈∏Y á°ù°SDƒŸG äGAGOC’G 5

-  -  -  -  -  -  -  -  á«JGòdG º¡°SC’G ≈∏Y äÉ«∏ª©dG 6

(399 121)  -  (399 121)  -  (399 121)  -  -  -  ìÉHQC’G 7

500 013  17 807  482 206  -  482 206  -  -  -  á«dÉŸG áæ°ùdG áé«àf 8

-  -  -  -  -  -  -  -  (CG) âjƒØàdGh äÉª««≤àdG IOÉYEG :áª°ùéŸG ÒZh áª°ùéŸG äGô≤©à°ùŸG 9

566  -  566  566  -  -  -  -  áé«àædÉH πjƒëàdGh áWƒÑ°†ŸG á«dÉŸG äGhOC’G 10

-  -  -  -  -  -  -  -  (ä) èFÉàædG πjƒ– πjƒëàdG ¥QÉa 11

566  -  566  566  -  -  -  -  (ä) + (Ü)+ (CG) á∏LDƒŸG hCG á≤≤ëŸG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G 12

        §«ëŸG Ò¨J 13

4 894 599  108 286  4 786 313  5 824  2 119 681  -  -  2 660 809  2014 ÈæLO 31 ïjQÉàH ∫ÉØbE’G óæY á«JGòdG π«eÉ°SôdG 14

7 722  3 050  4 672  -  4 672  -  -  -  AÉ£NC’G í«ë°üJh äÉHÉ°ù◊G ègÉæe Ò«¨J 15

(344)  -  (344)  -  (344)  -  -  -  iôNCG äÉ«∏ªY CG 16

4 901 978  111 336  4 790 642  5 824  2 124 009  -  -  2 660 809  2014 ÈæLO 31 ïjQÉàH áëë°üŸG á«JGòdG π«eÉ°SôdG 16
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المساهمة في الشركات المعاد تقييمها

المساهمة في الشركات المعاد تقييمها

IóWƒe  100%  100%  100%  100%  Üô¨ŸG  »MÉ«°ùdGh …QÉ≤©dG ¢Vô≤dG

ΩÉàdG êÉeOE’G  100%  100%  100%  100%  Üô¨ŸG  áWÉ°SƒdG »MÉ«°ùdGh …QÉ≤©dG ¢Vô≤dG

á«ª¡°ùdG á°ü◊G  24%  24%  24%  24%  Üô¨ŸG  ≥jQƒJ Üô¨ŸG

á«ª¡°ùdG á°ü◊G  34%  34%  34%  34%  Üô¨ŸG  Maroc Leasing

ΩÉàdG êÉeOE’G  61%  61%  61%  61%  Üô¨ŸG  SOFAC

ΩÉàdG êÉeOE’G  61%  61%  61%  61%  Üô¨ŸG  Sofassur

ΩÉàdG êÉeOE’G  89%  89%  89%  89%  Üô¨ŸG  LE TIVOLI

ΩÉàdG êÉeOE’G  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  Üô¨ŸG  Crédilog 2

ΩÉàdG êÉeOE’G  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  Üô¨ŸG  Crédilog 3

ΩÉàdG êÉeOE’G  -  -  ôaƒàe ÒZ  ôaƒàe ÒZ  Üô¨ŸG  Crédilog 4

  
    

1 213  18 145  25 338  4 984  3 835  Maghreb Titrisation

23 990  3 598 395  11 861 585  70 535  569 017  Maroc Leasing

25 203  3 616 540  11 886 923  75 519  572 852  ́ ƒª›

AÉcô°ûdGº¡°SC’G áª«báé«àf´ƒª›

á∏«°ü◊G 

äGOGôjE’G

á£°ûfC’G øe

ájOÉ©dG

á°üM

áé«àf ‘

Ú«©àdG

»YÉªàL’G
ó∏ÑdG

14 - ÈæLO

óFGƒØdG %áÑbGôŸG %

2013 ÈæLO
è¡f

óFGƒØdG %áÑbGôŸG %

المساهمة في الشركات المعاد تقييمهاالمساهمة في الشركات المعاد تقييمها
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¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

,∞°Sƒj …ó«°S áFõŒ ,º«gGôH øH óª AGôª◊G ôYÉ°T ´QÉ°T  ó«ÑYƒH ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - 34 ºbQ á©£b  

á∏NGódG - 10 ºbQ »æ«æMÉH óªMCG ´QÉ°T  áæjóŸG á∏NGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – »∏©dG ¢VÉjQ Éà«c ƒÑjOƒe ´QÉ°T   AÉ°†«ÑdG QGódG

êÉà«eQ’

•ÉHôdG - 5 »L ¢SGƒbC’G »M 3 ºbQ ,IÒ°ùŸG ´QÉ°T  •ÉHôdG

Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j

ájó«°TGôdG - …QÉÑdG ´QÉ°Th ájô◊G ´QÉ°T ájhGR  ájó«°TGôdG

áéæW - ÊGƒ°ùdG »M ,4 ºbQ ÉØfCG ´QÉ°T  ÊGƒ°ùdG áéæW

¿ÉcôH - ó°TQ øHG ´QÉ°Th ˆG óÑY øH ∫ÓY ´QÉ°T ájhGR  ∫ÓY ¿ÉcôH

ˆG óÑY øH 

05 28 29 32 10-19
05 28 29 32 20

05 22 85 97 00-08
05 22 85 97 09

05 37 28 17 38-46
05 37 28 18 47

05 35 79 91 70-78
05 35 79 91 70 79

05 28 93 23 00-08
05 28 93 23 09

05 39 37 95 50      58
05 39 37 95 59

05 36 23 91 06-14
05 36 23 91 15

¤EG

Üô``Z

AÉ°†«ÑdG QGódG

05 22 47 93 14 /15/16 
05 22 47 93 19

05 22 85 92 80/08 
05 22 85 92 89

05 22 25 72 44
05 22 25 72 74

05 22 29 65 14
05 22 29 73 21

05 22 29 65 14
05 22 86 45 15

05 22 99 11 33      74 
05 22 99 19 36

05 22 48 35 01/06 
05 22 48 36 12

05 22 23 62 57
05 22 23 62 96

05 22 48 12 71 
05 22 20 48 28

05 22 44 09 68/69/96 
05 22 44 10 05

05 22 44 13 85/86 
05 22 44 13 88

05 22 20 17 12/14 
05 22 20 92 97

05 22 44 71 31/34 
05 22 44 71 31/35

05 22 99 99 50      58
05 22 99 99 59

05 22 46 69 80      88
05 22 46 69 89

05 22 47 94 83/86
/80/81/74
05 22 47 94 19

05 22 98 38 80/90
05 22 98 38 67

05 22 98 57 99
05 22 98 64 05
05 22 98 73 02

05 22 23 87 76/79
05 22 23 81 68

05 22 29 39 88 
05 22 29 39 89

05 22 47 94 92
/96/91/36
05 22 47 94 99

05 22 85 97 00-08
05 22 85 97 09

¤EG

¤EG

¤EG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 187 ºbQ ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  ájõcôŸG ádÉcƒdG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 1 ió¡dG áeÉbEG ,128 ºbQ ¢SQÉe 2 ´QÉ°T  ¢SQÉe 2 AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 104 ºbQ ,õ«µ°SÓ«a á≤fRh øeƒŸG óÑY ´QÉ°T ájhGR  øeƒŸG óÑY AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 133 ºbQ ƒªëæH ¢ùjQƒe …óæ÷G á≤fRh ÉØfCG ´QÉ°T ájhGR  ÉØfCG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ∂dÉŸG óÑY ¿Ghôe ƒHCG á≤fRh øeƒŸG óÑY ´QÉ°T ájhGR  ∫GƒfCG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 121 ºbQ 74 ,ÊÉàfƒe á≤fRh Iójó÷G ≥jôW ájhGR  ¿GQõfCG ôÄH AÉ°†«ÑdG QGódG

 ¿ƒcQƒH »M 01/06 ,»°SÉæµŸG óª á≤fRh ¿ÉW ¿ÉW ´QÉ°T ájhGR   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  ¿ƒcQƒH

AÉ°†«ÑdG QGódG – …ƒëædG ¢SÉëædG á≤fRh ÊGOhôdG º«gGôHG ´QÉ°T ájhGR   AÉ°†«ÑdG QGódG

ÊGOhôdG º«gGôHG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¿É£∏°ùdG ¢Sôe ,Ohó◊G á≤fR  ‹Éc AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ájhÉ°ûdG á≤fRh »≤jôaE’G ó°SC’G á≤fR ájhGR  AÉ°†«ÑdG QGódG §°Sh

AÉ°†«ÑdG QGódG – 33 ºbQ …ôjhódG óª á≤fR  …QƒjódG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 15 ºbQ …õjô◊ ¢ùjQOG á≤fR   AÉ°†«ÑdG QGódG

…õjô◊ ¢ùjQOG

AÉ°†«ÑdG QGódG – »æ«ÑeÉ°T á≤fRh ’hR π«eEG ´QÉ°T ájhGR  ’hR π«eEG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 58 …ófÉZ ´QÉ°T ,∫ƒe …ófÉZ …QÉéàdG ÖcôŸG  ∫ƒe …ófÉZ AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¿ƒcQƒH ,ÒÑeCG á≤fRh áª«ª∏c á≤fR ájhGR  áª«ª∏c AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¢UÉbh »HCG øH ó©°S á≤fRh ÊÉ©ŸG ≈Ø£°üe ájhGR   AÉ°†«ÑdG QGódG

ÊÉãdG ø°ù◊G

AÉ°†«ÑdG QGódG »∏©dG ¢VÉjQ Éà«c ƒÑjOƒe ´QÉ°T ,586  êÉà«eQ’ AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG øjódG ∞°UÉf á≤fRh Iójó÷G ≥jôW ájhGR  ∞jQÉ©ŸG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – »«ŸÉH ,»JÉjR ø°ùM á≤fRh πjôHCG 9 ´QÉ°T ájhGR  »«ŸÉH AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – IQGQR øHG ó©°SCG á≤fRh ™aÉf ˆG óÑY ƒHCG á≤fR ájhGR  AÉ°†«ÑdG QGódG

¥ƒ°ùdG áMÉ°S

AÉ°†«ÑdG QGódG – 106 …hGôë°üdG ¿ÉªMôdG óÑY á≤fR ,104   áMÉ°S AÉ°†«ÑdG QGódG

 ¢ùeÉÿG óª

AÉ°†«ÑdG QGódG – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,159    AÉ°†«ÑdG QGódG

á«°ù«FôdG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

áµÑ°û∏d ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG

 وكــاالت جـديـدة

افتتاحات جديدة

≥ يف 2014 



8889

سـنوي 2014
التـقـــريـــر ال

سـنوي 2014
á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dGالتـقـــريـــر ال  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

 

05 22 31 57 32/39 
05 22 31 57 52

05 22 44 01 88/89
05 22 44 01 92

05 22 39 21 91/92
05 22 39 21 96

05 22 45 31 20      28
05 22 45 31 29

05 22 94 86 24/26
05 22 94 86 25

05 22 48 59 24/31
05 22 48 52 67

¤EG

05 23 29 90 00      08 
05 23 29 90 09

05 22 69 98 40      48
05 22 69 98 49

05 22 34 45 80/81
 05 22 34 45 83

05 22 76 58 71
 05 22 76 58 68 

05 22 66 61 51/53
05 22 66 61 55

05 22 76 58 63
 05 22 76 58 66

05 22 24 38 96
05 22 24 39 40

05 22 70 76 78
 05 22 70 76 77

05 22 76 31 10      14
 05 22 76 31 19

05 22 63 90 80      88
 05 22 63 90 89

05 22 76 39 70/71
 05 22 76 39 79

05 22 38 42 64
 05 22 38 39 26

05 22 35 46 42

05 22 85 81 40      48
 05 22 85 81 49

05 22 81 17 69 
05 22 81 19 12

 05 22 81 17 21

05 22 69 95 60/61
05 22 69 95 60

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

Üô``Z

AÉ°†«ÑdG QGódG

Üƒ`æ`L

AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – »æ«µ°ùŸG ∫ÉMQ ´QÉ°T ,107  »æ«µ°ùŸG ∫ÉMQ AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG ÆQƒÑ°SGÎ°S á≤fRh áehÉ≤ŸG ´QÉ°T ájhGR  áehÉ≤ŸG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – Ú°SGQ ,…hÉî°ùdG á≤fRh ¿GRQRCG ôÄH ´QÉ°T ájhGR  …ófÉehQ AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – π«°T ¥ô£dG ≈≤à∏e ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,281   AÉ°†«ÑdG QGódG

π«°T ¥ô£dG ≈≤à∏e

AÉ°†«ÑdG QGódG QÉØdG á≤fRh Qhób øH ∞«£∏dG óÑY ´QÉ°T ájhGR  ΩhQOƒ∏«a AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG »Ñ«d hO »HCG á≤fRh Êƒ£bQõdG ´QÉ°T ájhGR  Êƒ£bQõdG AÉ°†«ÑdG QGódG

¿Éª«∏°S øH – ∞°Sƒj …’ƒe á≤fRh »∏°Sh …õ«J á≤fR ájhGR  ¿Éª«∏°S øH

…Ghôë°üdG QOÉ≤dG óÑY ´QÉ°T ,C IQÉªY ,3-96 ¢S-Ω ,2 IójÉÑdG áFõŒ  AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG ó«°TQ …’ƒe »M ,  …hGôë°üdG QOÉ≤dG óÑY

AÉ°†«ÑdG QGódG ™Ñ°ùdG ÚY – á£ëŸG ´QÉ°Th ÊhÉ°ûØ°ûdG ´QÉ°T ájhGR  ™Ñ°ùdG ÚY AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – π«∏e §«J ≥jôW ,ôgRC’G áFõŒ  ôgRC’G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG ÒÑµdG ΩGõ◊G ´QÉ°T ,øjóMƒŸG áeÉbEG  øjóMƒŸG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ΩÓ¨dG πgCG ádÉªY ,9  »°SÉfCG AÉ°†«ÑdG QGódG

 ôjó«Ø∏«H (kÉ≤HÉ°S ¿ƒ°SGƒ°S á≤fR) …hÓ°ùdG »°VGQ á≤fR ,51  ôjó«Ø∏«H AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

AÉ°†«ÑdG QGódG – ìÓØdG »M ,ó«°TQ …’ƒe »M  ∂«°ùe øHG AÉ°†«ÑdG QGódG

»°UƒfÈdG …ó«°S •ÉHôdG ≥jôW ,23 IQÉªY ,2 ¿Éà°ùÑdG áFõŒ  »°UƒfÈdG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

…óªëŸG »◊G 149 ºbQ ,QÉ£«H øHG á≤fRh áà©j »∏Y ´QÉ°T ájhGR  QÉ£«H øHG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

»°UƒfÈdG …ó«°S 3 πeC’G áeÉbEG ,…QÉØ¨dG QGó«HCG ´QÉ°T ,116   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  πeC’G »°UƒfÈdG

á©ª÷G »à«°S AÉ°†«ÑdG QGódG ,»KQÉ◊G ¢ùjQOG ´QÉ°T ,960   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  á©ª÷G »à«°S

AÉ°†«ÑdG QGódG – ™Ñ°ùdG ÚY ,•ÉHôdG ≥jôW ,ºc 7  ≈LódG AÉ°†«ÑdG QGódG

788 ºbQ á©£b ,2 á«°ùjQOE’G »M ,‹ÉcódG Ö«©°T ƒHCG ´QÉ°T ,529  á«°ùjQOE’G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

AÉ°†«ÑdG QGódG – AGóØdG ´QÉ°T ,398  AGóØdG AÉ°†«ÑdG QGódG

,»KQÉ◊G ¢ùjQOG ´QÉ°T ,58 ºbQ á≤fõdGh 16 ºbQ á≤fõdG ájhGR   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ó«°TQ …’ƒe »M  »KQÉ◊G ¢ùjQOG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

Üƒ`æ`L

AÉ°†«ÑdG QGódG

05 22 63 31 00      08 
05 22 63 31 09

05 22 85 79 60      68 
05 22 85 79 69

05 22 63 34 90      98 
05 22 63 34 99

05 22 70 77 72/00 
05 22 70 73 31

05 22 63 43 40      48 
05 22 63 43 49

05 22 40 66 09 
05 22 24 71 77

05 22 55 99 20/28 
05 22 55 99 29

05 22 69 99 01      08 
05 22 69 99 09

05 22 80 11 21 
05 22 80 10 23

05 22 69 98 50      58 
05 22 69 98 59

05 22 81 28 48/ 

 

05 22 81 35 89

 

05 22 80 35 79

05 22 69 95 10      18

 

05 22 69 95 19

05 22 55 98 10      18
05 22 55 98 19

05 22 55 90 50      58

 

05 22 55 90 59

05 22 41 90 00      08

 

05 22 41 90 09

05 22 57 94 4/46 

 

05 22 57 94 43

05 22 69 94 30/38
05 22 69 94 39

05 22 38 25 04/05

 

05 22 38 25 03

05 23 28 19 70

 

05 23 28 19 72

05 23 31 12 71/72
05 23 31 12 75

05 23 30 67 60      68

 

05 23 30 67 69

05 22 51 10 60/68
05 22 51 10 69

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

¤EG

AÉ°†«ÑdG QGódG – äGQGƒØdG ´QÉ°T ,18  äGQGƒØdG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ìôØdG »M OGóàeG ,AGóØdG ´QÉ°T ,860  ìôØdG »M AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – …óªëŸG »◊G ,AGó¡°ûdG ´QÉ°Th ™aÉf øH áÑ≤Y ´QÉ°T ájhGR  ÚØ°TÉJ øHG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – …Qó°ùdG »M ,IóYÉ°ùŸG äGƒ≤dG ´QÉ°T ,182  …Qó°ùdG »M AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – …óªëŸG »◊G ,IQÉª°S »M ,¿ÉæYh øHG á≤fR ,50  …óªëŸG »◊G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°Th á£ëŸG áMÉ°S ájhGR  áWƒ£H øHG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – Iôjôg ƒHCG ´QÉ°T ,IóMƒdG áFõŒ  É«≤jôaEG AÉ°†«ÑdG QGódG

12 ºbQ 7 IQÉªY ,»°Sƒ°ùdG Ú°ù◊G ´QÉ°T ,Iôgƒ÷G áFõŒ  Iôgƒ÷G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 21 áÁó≤dG áfƒjóe ≥jôWh ‹ÉcódG Ö«©°TG ´QÉ°T ájhGR  ÉjQƒc AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – øeƒe …ó«°S – AÉª°SCG Ód ´QÉ°T ,243  AÉª°SCG Ód AÉ°†«ÑdG QGódG

∂jQƒ∏a á≤fRh (kÉ≤HÉ°S áfƒjóe ´QÉ°T) ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  áfƒjóe AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¿ÉjR ƒHCG ´QÉ°T ,ó«°TQ …’ƒe »M ,52 áFõŒ  ó«°TQ …’ƒe AÉ°†«ÑdG QGódG

¢S á©ªL »à«°S 5 á∏«ªL 178 ºbQ IQÉªY ,ÖgòdG …OGh ´QÉ°T  ÖgòdG …OGh AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  

AÉ°†«ÑdG QGódG – á©ªL »à«°S ,IôjóZ É°VQ ´QÉ°T ,330  IôjóZ É°VQ AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG AGOƒ°ùdG Qƒî°üdG ,ΩGƒY øH ÒHõdG ´QÉ°T ,152   AÉ°†«ÑdG QGódG

AGOƒ°ùdG Qƒî°üdG

AÉ°†«ÑdG QGódG – 2 áª«∏°S ,¿’ƒ÷G ´QÉ°T ,182  á«ŸÉ°ùdG AÉ°†«ÑdG QGódG

øeƒe …ó«°S 4 ºbQ á≤fRh 9 ºbQ á≤fR ,»°Sƒ°ùdG Ú°ùM ´QÉ°T ájhGR   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  øeƒe …ó«°S

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¿ÉªãY …ó«°S ¢SQÉe 10 ´QÉ°T ,22h 19 áFõŒ ,8 ∑ƒ∏H  ¿ÉªãY …ó«°S AÉ°†«ÑdG QGódG

ájóªëŸG – 2 á«æ°ù◊G ,áehÉ≤ŸG ´QÉ°T ,89   á«dÉ©dG ájóªëŸG

ájóªëŸG – áÑ°ü≤dG Üô¨dG á≤fRh §«≤æ°T á≤fR ájhGR  áÑ°ü≤dG ájóªëŸG

ájóªëŸG - á«dÉ©dG »M ,á∏NGódG »M ,áàÑ°S ´QÉ°T ,59  á∏NGódG ájóªëŸG

π«∏e §«J – π«îædG ´QÉ°T ,28 ºbQ á©£≤dG ,1 πeC’G áFõŒ  π«∏e §«J

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG
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05 22 65 94 70à¤EGà78
05 22 65 94 79

05 23 38 20 30à¤EGà38
 05 23 38 20 39

05 23 72 80 40à¤EGà48 
05 23 72 80 49

05 22 53 50 60/61 
05 22 53 50 60 64

05 22 53 54 30à¤EGà38
05 22 53 54 39

05 22 50 77 01/02
05 22 50 75 72

05 22 91 88 60à¤EGà68 
05 22 91 88 69

05 22 91 88 50à¤EGà58  
05 22 91 88 59

05 22 87 80 10à¤EGà18 
05 22 87 80 19

05 22 91 40 30/31
05 22 91 40 34

05 22 91 88 40à¤EGà48 
05 22 91 88 49

05 22 91 80 70à¤EGà78
05 22 91 80 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 22 87 88 20/28
05 22 87 88 29 

05 22 90 28 94/95
05 22 90 28 97

05 22 93 68 60à¤EGà68 
05 22 93 68 69

05 22 97 71 10à¤EGà18
05 22 97 71 19

05 22 97 75 60à¤EGà68
05 22 97 75 69

05 22  39 54 58/59
05 22 39 54 57

05 22 53 00 40à¤EGà48
05 22 53 00 49

05 23 39 00 17/12
05 23 39 00 14

05 23 35 05 72    
05 34 20 49 
05 23 35 05 73

05 23 37 93 80à¤EGà88      
05 23 37 93 80 89

05 22 96 70 50à¤EGà58
05 22 96 70 59

RégionAgenceAdresseTéléphone / Fax

Üƒ`æ`L

AÉ°†«ÑdG QGódG

QƒeRCG - …Qhó«ÑdG ÜQOh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  QƒeRCG

óªMCG øH – π«YÉª°SG …’ƒe ´QÉ°T ,17  óªMCG øH

ó«°TôH - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,‘É°üdG áFõŒ ,49  ó«°TôH

ó«°TôH - Qƒà°SÉc »M ,áæ«ª°SÉj »M ,¿É«M øH ôHÉL á≤fRh AGóØdG ´QÉ°T ájhGR  áæ«ª°SÉj »M ó«°TôH

AÉ°†«ÑdG QGódG – IQÉfE’G »M ,¢Só≤dG ´QÉ°T Ú°SÉj øHG áeÉbEG ,6  ¢Só≤dG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – áªMôdG áæjóe  áªMôdG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG áÑ«ÑM áFõŒ ,3 ºbQ á≤fRh ìÉàa êÉ◊G ´QÉ°T ájhGR  ìÉàa êÉ◊G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ÉfhQGófÉe ,¢Só≤dG ´QÉ°T ,152  áØjô°T »M AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – QƒeRCG á≤fRh ¿ÉªMôdG óÑY …ó«°S ´QÉ°T ájhGR  »æ°ù◊G »M AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – º«°ùf »M ,171 áFõŒ  º«°ùf »M AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – »æ°ù◊G »M ,ƒd OGh á≤fRh Éæ«°S øHG ´QÉ°T ájhGR  Éæ«°S øHG AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – áØ°SÉ°ù«d – ¢ù∏WC’G ´QÉ°T  áØ°SÉ°ù«d AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – ¢SQÉe 2 ´QÉ°T ,1007   AÉ°†«ÑdG QGódG

ˆG óÑY …’ƒe

AÉ°†«ÑdG QGódG – áØdC’G ,ájƒ∏e OGh ´QÉ°T  áØdC’G AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG – áØdC’G 1 Q Æ   AÉ°†«ÑdG QGódG

áØdC’G ¢VÉjQ

±hô©e …ó«°S – Gh4 ,πÑ≤à°ùŸG ,1029 á«°ù«FôdG ≥jô£dG   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG  ±hô©e …ó«°S

¿hófO ∂dÉe áFõŒ ,Oƒ©°ùe …ó«°S ≥jôW ,±hô©e …ó«°S »M   AÉ°†«ÑdG QGódG

AÉ°†«ÑdG QGódG Oƒ©°ùe …ó«°S – Qôµe 104 ºbQ  Oƒ©°ùe …ó«°S

AÉ°†«ÑdG QGódG – Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j ´QÉ°T ,248   AÉ°†«ÑdG QGódG

Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j

IhQO – 103 ºbQ á©£b ,1 áæjóŸG áFõŒ  IhQO

Iójó÷G - ójRƒH …ó«°S ≥jôW ,§«ëŸG áeÉbEG  §«ëŸG Iójó÷G

Iójó÷G - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,5  á«°ù«FôdG Iójó÷G

Iójó÷G - 74 ºbQ á©£≤dG ,ΩÓ°ùdG áFõŒ ,™«HôdG ΩCG Öcôe  ΩÓ°ùdG Iójó÷G

⁄Gƒ°ùdG óM – 251 ºbQ á©£≤dG ,IóMƒdG áFõŒ  ⁄Gƒ°ùdG »M

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

05 23 40 16 04/05 
05 23 40 16 07

05 23 36 80 40à¤EGà48 
05 23 36 80 40 49

05 37 37 48 39/31

05 37 36 90 30à¤EGà38

05 37 32 91 20/28

05 37 55 50 23à¤EGà24

05 37 68 56 90

05 37 29 67 46/48

05 37 29 24 92à¤EGà99   
05 37 29 25 00

05 37 69 34 94/96

05 37 70 74 04/45

05 37 70 44 41/42/48

05 37 70 47 14

05 37 23 62 70à¤EGà78

05 37 67 25 85/65

05 37 56 80 65à¤EGà73

05 37 63 59 14/22

05 37 57 61 60/61à¤EGà68

05 37 67 36 08/59

05 37 63 93 05/06/09

05 37 70 54 16/22

05 37 75 34 40

05 37 53 03 57

05 37 81 95 60à¤EGà68

05 37 81 95 40/48

05 37 88 16 84/85

05 37 28 17 38-46
05 37 28 18 47

äÉ£°S – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  äÉ£°S

QƒæH …ó«°S – QƒÑc ÉH áeÉbEG ,»µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T  QƒæH …ó«°S

Iô£«æ≤dG - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,ácGôM IQÉªY  Iô£«æ≤dG

Iô£«æ≤dG - GRƒª«e ,ó«°TôdG ¿hQÉg á≤fRh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  GRƒª«e Iô£«æ≤dG

Iô£«æ≤dG - 59 ºbQ H ∑ƒ∏H ,¬«LhCG O’hCG áFõŒ  ¬«LhCG O’hCG Iô£«æ≤dG

äÉ°ù«ªÿG - áWƒ£H øHG á≤fRh ‹É≤ÑdG ∑QÉÑe á≤fR ájhGR  äÉ°ù«ªÿG

•ÉHôdG – ∫GócCG ,CG IQÉªY ,2 ¿ÉeRÉj áeÉbEG ,»≤«aÉ¨dG ¿ÉªMôdG óÑY á≤fR  ∫GócCG •ÉHôdG

•ÉHôdG - ˆG óÑY øH óª …ó«°S ´QÉ°T ,18  …QÉµY •ÉHôdG

•ÉHôdG - Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j »M ,5 ∫ÉeCG ,IÒ°ùŸG ´QÉ°T ,1004  ∫ÉæŸG •ÉHôdG

ˆG óÑY øH óª …ó«°S ´QÉ°T ,IQƒµdG QGhO 9 ºbQ ,14 πeCG  IQƒµdG •ÉHôdG

•ÉHôdG -º«°S  

•ÉHôdG - ˆG óÑY øH ∫ÓY ´QÉ°T ,47   •ÉHôdG

ˆG óÑY øH ∫ÓY

•ÉHôdG - »Hô©dG Üô¨ŸG ´QÉ°T ájhGR  ó◊G ÜÉH •ÉHôdG

•ÉHôdG - ¿GhÒ≤dG á≤fRh ôFGõ÷G ´QÉ°T ájhGR  ¥GôbQƒH •ÉHôdG

•ÉHôdG - Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j »M ,1 Qƒ°üæŸG áeÉbEG ,1 Ü IQƒµdG ´Qƒ°ûe  ¢û«fQƒc •ÉHôdG

•ÉHôdG - ÜÉ£ÿG øH ôªY ´QÉ°T ,54  »©eÉ÷G »◊G •ÉHôdG

•ÉHôdG - ájGOƒdG ¢û«c ,6 ºbQ á©£≤dG ,¿Éµ°SE’G áFõŒ  ájGOƒdG ¢û«c •ÉHôdG

•ÉHôdG - 469 ºbQ á©£b ,á°†¡ædG »M ,áµjQhCG á≤fR  á°†¡ædG »M •ÉHôdG

•ÉHôdG - ¢VÉjôdG »M ,∂«J …Ég IQÉªY ,π«îædG ´QÉ°T ,3  ¢VÉjôdG »M •ÉHôdG

•ÉHôdG - ¿ÓÑjƒH πÑL á≤fRh ÒªY ódh ´QÉ°T ájhGR  Éæ«°S øHG •ÉHôdG

•ÉHôdG - ≈°Sƒe »æH á≤fRh ádOÉJ ´QÉ°T ájhGR  Ó«HÉe •ÉHôdG

•ÉHôdG - §«ëŸG ,¿ÉLó«HCG á≤fRh »HÉ£ÿG ËôµdG óÑY ´QÉ°T ájhGR  §«ëŸG •ÉHôdG

•ÉHôdG - »°ùjƒ°ùdG ,∞jôdG á≤fRh ÒYR ≥jôW ájhGR ,º∏c 3.5  »°ùjƒ°ùdG •ÉHôdG

•ÉHôdG -5»L ,¢SGƒbC’G »M 3 ºbQ ,IÒ°ùŸG ´QÉ°T  Qƒ°üæŸG Üƒ≤©j •ÉHôdG

Iójó÷G Ó°S – C á≤£æŸG ,…QÉéàdG ÖcôŸG ,™eÉ÷G áMÉ°S  Iójó÷G Ó°S

Iójó÷G Ó°S – ∂«eGQƒfÉH ´QÉ°T ,9   Iójó÷G Ó°S

π«ª÷G ô¶æŸG

Ó°S - áfÉ£H ,13 ºbQ 7 IQÉªY 1 ‹Óª°S áeÉbEG ,áfƒjóe ´QÉ°T  áfÉ£H Ó°S

Ó°S - á«∏HGôZ ,18 ºbQ 11 IQÉªY 3 QÉjO áeÉbEG – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T  QÉjO Ó°S

Ó°S - ìôØdG »M ,4 ´É£≤dG ,Ωƒc ,39 ºbQ á©£b ,ÒÿG íàa áFõŒ  ìôa Ó°S

,79 ºbQ á©£b ,¢ùdófC’G áFõŒ ,ó«ÑYƒH º«MôdG óÑY ´QÉ°T  ΩÓ°ùdG »M Ó°S

Ó°S - ΩÓ°ùdG »M  

Ó°S - âµjôHÉJ ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,ÒÿG ΩCG áeÉbEG  ¢ùeÉÿG óª Ó°S

Üƒ`æ`L

AÉ°†«ÑdG QGódG

á`¡`L

§°Sƒ`dG

05 37 81 95 60à¤EGà68

05 37 85 04 35/50

05 37 82 70 00à¤EGà08

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG
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05 37 88 95 40à¤EGà48

05 37 85 90 30à¤EGà38

05 37 50 53 35à¤EGà36

05 37 62 10 90à¤EGà98

05 37 64 34 93

05 37 61 68 80/88

05 37 60 07 70/71

05 37 61 69 60/61

05 37 64 71 60à¤EGà63
05 39 90 25 73

05 37 51 92 50/58/
05 37 51 92 59

Ó°S - Iô£«æ≤dG ≥jôW ,3 ºbQ á©£≤dG ,2 Ò°ûÑdG ájQÉ≤©dG áYƒªéŸG  Iô£«æ≤dG ≥jôW Ó°S

ÚØ°TÉJ øH ∞°Sƒj ´QÉ°Th ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR ,11 ºbQ á©£≤dG  âµjôHÉJ Ó°S

Ó°S - âµjôHÉJ  

¿Éª«∏°S …ó«°S – 4 á©£≤dG ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,…hÉë∏°ûdG áFõŒ  ¿Éª«∏°S …ó«°S

äGÒî°üdG - ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,…QÉéàdGh …QÉ≤©dG ÖcôŸG  äGÒî°üdG

IQÉ“ - 17 ºbQ á©£≤dG ,1 á«°ù«FôdG ≥jô£dG  §°SƒdG IQÉ“

IQƒgôg – ˆG óÑY …’ƒe ÒeC’G ´QÉ°T ,243  IQƒgôg IQÉ“

IQÉ“ - 1 IÒ°ùŸG ,236 ºbQ á©£≤dG ,∞jô°ûdG »∏Y ’ƒe ´QÉ°T  IÒ°ùŸG IQÉ“

IQÉ“ – 7h 8 ºbQ ,1 á©£≤dG ,ÒÿG ¢Sôe ,OÉjR øH ¥QÉW ´QÉ°T  ÒÿG ¢Sôe IQÉ“

º«©ædG áeÉbEG ,E ∑ƒ∏H ájQÉ°üfC’G ¥QÉ°T ΩCG á≤fRh AÉ°ùæÿG ´QÉ°T ájhGR  ¥ÉaƒdG IQÉ“

IQÉ“ - 11 ºbQ  

â∏Ø«J - AGô°†ÿG IÒ°ùŸGh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  â∏Ø«J

¥ó«æØdG - IÒ°ùŸG áeÉbEG ,1c2 ºbQ πëŸG  ¥ó«æØdG

ÒÑµdG ô°ü≤dG – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,4  ÒÑµdG ô°ü≤dG

¢ûFGô©dG - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,30  §°SƒdG ¢ûFGô©dG

¢ûFGô©dG 1 ¿ÉÑ©°T áFõŒ ,•ÉHôdG-áéæW ≥jôW  á«°ù«FôdG ¢ûFGô©dG

≥«°†ŸG ø°ù◊G …’ƒe á≤fRh OÉjR øH ¥ôW ´QÉ°T ájhGR  ≥«°†ŸG

π«JQÉe - ø°ù◊G …’ƒe ´QÉ°Th ô°üe ´QÉ°T ájhGR ,2 ºbQ  π«JQÉe

áéæW - 1 CG ∑ƒ∏H ,áÑ«ÑM áeÉbEG ,•ÉHôdG ≥jôc ,»µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T ,6  ÓgCG áéæW

áéæW – IOÉµe »æH ,IóL á≤fRh ¢Só≤dG ´QÉ°T ájhGR  ¢Só≤dG áéæW

áéæW - IOÉµe »æH OÉjR øH ¥QÉW ´QÉ°T  á«°ùjQOE’G áéæW

áéæW - áæjóŸG áéæW QÉ£≤dG á£  á£ëŸG áéæW

áéæW - •ÉHôdG ≥jôW ,7 º∏c »µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T ,22 ºbQ »æ°ù◊G ™ªéŸG  »æ°ù◊G áéæW

áéæW - ¿Gƒ£J ≥jôW ,¿GÒµæH ÖM ,áWƒ£H øHG ™ª› O ,2  áWƒ£H øHG áéæW

áéæW - ¢S’GóHCG áeÉbEG ,ÊÉ¨aC’G øjódG ∫ÉªL á≤fRh ÚØ°TÉJ øHG ´QÉ°T ájhGR  ÚØ°TÉJ øHG áéæW

,G27 250 IQÉªY ,•ÉHôdG ≥jôW ,¿Éaô©dG áeÉbEG  ¿Éaô©dG áéæW

áéæW – 2h 1 ºbQ á©£≤dG  

áéæW - 8 ºbQ á©£≤dG ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,»°VGôdG »æµ°ùdG ™ªéŸG  ÉWÉH’Ée áéæW

á`¡`L

§°Sƒ`dG

á`¡`L

∫Éª°ûdG

05 39 67 75 00/08
05 39 67 75 09

05 39 90 22 85 
05 39 90 25 73

05 39 91 70 60à¤EGà68 
05 39 91 70 69

05 39 52 11 31 
05 39 52 11 33

05 39 66 40 73à¤EGà78 
05 39 66 40 79

05 39 70 90 81/88 
05 39 70 90 89

05 39 31 91 10à¤EGà18 
05 39 31 93 19

05 39 35 93 51/60

 

05 39 35 93 59

05 39 32 89 00à¤EGà08

 

05 39 32 89 09

05 39 31 78 65 

 

05 39 31 78 68

05 39 35 90 20à¤EGà27

 

05 39 35 90 29 

05 39 35 95 20à¤EGà28
05 39 35 95 29

05 39 39 84 00à¤EGà08
05 39 39 84 09

05 39 34 99 50à¤EGà58
05 39 34 99 59

05 39 34 11 27/28
05 39 34 11 30 

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

áéæW - Éµ«é∏H á≤fR ,17  á«°ù«FôdG áéæW

áéæW - ÊGƒ°ùdG »M ,ÉØfCG ´QÉ°T ,4  ÊGƒ°ùdG áéæW

¿Gƒ£J - »µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T ,πHGƒàdG áFõŒ ,239 ºbQ á©£≤dG   è ¿Gƒ£J

»µ∏ŸG ¢û«÷G

¿Gƒ£J - …ô¶æŸG …ó«°S á≤fRh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  §°SƒdG ¿Gƒ£J

¿Gƒ£J – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,186  á«°ù«FôdG ¿Gƒ£J

05 39 33 15 45à¤EGà47
05 39 93 71 20

05 39 70 99 11/19
05 39 70 99 20

05 39 96 88 91/92
05 39 96 88 94

05 39 96 13 89 
/70 49 91 
05 39 96 03 43

05 39 37 95 50à¤EGà58
05 39 37 95 59

á`¡`L

∫Éª°ûdG

á¡é`dG

á«bô°ûdG

05 36 32 96 20/28
05 36 32 96 29

05 36 50 90 60/68
05 36 50 90 69

05 39 98 46 08/09
05 39 98 24 12

05 36 61 90 15/16
05 36 61 90 17

05 35 67 56 66à¤EGà72
05 35 61 56 79

05 36 32 95 30à¤EGà33
05 36 32 95 34

05 36 32 92 20
/21/22/28
05 36 32 92 29

05 36 33 01 48
05 36 33 05 37

05 36 33 46 23
05 36 33 47 24

05 36 51 91 55/63
05 36 51 91 64

05 36 70 98 82/88
05 36 70 98 89

05 36 69 07 34/75
05 36 70 09 93

05 36 71 90 40à¤EGà48
05 36 71 90 49

05 36 67 81 67/68/70
à 72/73/74/75/76
05 36 67 81 69

05 36 32 99 80à¤EGà80
05 36 32 99 89

05 36 23 91 06-14
05 36 23 91 15

¢TƒjQódG – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,219-221  ¢TƒjQódG

áª«°ù◊G ˆG óÑY …’ƒe ´QÉ°Th ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  áª«°ù◊G

¿ÉcôH - ¿GQóe IQÉªY ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,12  ¿ÉcôH

¿ÉcôH ,ó°TQ øHG á≤fRh ˆG óÑY øH ∫ÓY ´QÉ°T áHhGR ,¿ÉcôH   ¿ÉcôH

ˆG óÑY øH ∫ÓY

∞«°SôL – 37 ºbQ ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,IóLh ≥jôW  ∞«°SôL

…hô©dG πÑL – 441 ºbQ ,¿hÉ°ûØ°T á≤fRh ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ájhGR  …hô©dG πÑL

QƒXÉædG - …QGOE’G »◊G ,62 ºbQ ,ÒYR ´QÉ°Th »µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T ájhGR  »µ∏ŸG ¢û«÷G QƒXÉædG

QƒXÉædG - π«îædG á≤fRh áÁhÉJ á≤fR ájhGR   QƒXÉædG

ÒÑµdG »Hô©dG Üô¨ŸG

QƒXÉædG ˆG óÑY øH ∫ÓY á≤fRh á«Hô©dG á©eÉ÷G áMÉ°S  á«Hô©dG á©eÉ÷G QƒXÉædG

IóLh - 7 ºbQ á«°ùjOÉ≤dG áFõŒ ,¢Só≤dG »M ,π«îædG ´QÉ°T  π«îædG IóLh

IóLh – 92 ºbQ »∏Y Òe áFõŒ ,IRÉJ ≥jôW  IRÉJ ≥jôW IóLh

IóLh - 11 ºbQ IQÉªY ,»°SÉØdG ∫ÓY ´QÉ°T ,66 ∑ƒ∏H  »°SÉØdG ∫ÓY IóLh

IóLh - ÒÑµdG ô°ü≤dG á≤fRh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  »∏°ùjEG IóLh

IóLh - ΩÓ°ùdG áeÉbEG 130 ºbQ (ájó«©°ùdG ≥jôW) ø°ù◊G …’ƒe ´QÉ°T  ø°ù◊G …’ƒe IóLh

äôjQhÉJ - ô°†î∏H óª á≤fRh »Hô©dG Üô¨ŸG ´QÉ°T ájhGR  äôjQhÉJ

¿É¨æZRG - ¢UÉbh »HCG øH ó©°S á≤fRh ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  ¿É¨æZRG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG
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05 35 56 80 00 
05 35 56 80 08
05 35 56 80 09

05 35 61 21 76/81
05 35 61 22 02

05 35 62 40 20à¤EGà
62 67 87
05 35 65 49 07

05 35 73 70 20à¤EGà28
05 35 73 70 29

05 35 94 84 00
05 35 94 84 09

05 35 73 70 30
05 35 73 70 39

05 35 61 34 40à¤EGà48
05 35 61 34 49

05 35 94 74 10/18
05 35 94 74 19

05 35 62 57 98à¤EGà
65 20 81 à 62 66 58
05 35 65 25 33

05 35 64 40 84à¤EGà
64 41 22/23
05 35 64 17 32

05 35 38 90 25à¤EGà33
05 35 38 90 34

05 35 50 41 11/13
05 35 50 41 19

05 35 52 12 70à¤EGà
52.77.14
05 35 51 36 70

05 35 52 16 58
05 35 51 43 31

05 35 46 58 09
05 35 46 58 00/02

05 35 54 83 83à¤EGà85
05 35 54 83 54

05 35 52 45 41
52/41/69
05 35 51 36 71

05 35 53 03 66à¤EGà
53 à 16 à 33
05 35 55 52 99

05 35 96 99 70à¤EGà78
05 35 96 99 79

05 37 59 79 10à¤EGà18   
05 37 59 79 19

05 35 67 11 08/
/09/11
05 35 67 11 07

05 35 79 91 70-78
05 35 79 91 70 79

hQRCG - ¢SÉæµe ≥jôW ,±GóMCG ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  hQRCG

ájó«°TGôdG - …QÉÑdG á≤fRh ájô◊G ´QÉ°T ájhGR  ájó«°TGôdG

¢SÉa - ∞≤°T ÚY ≥jôW ,á°SQGOC’G »M ,ìôØdG ™ª›  á°SQGOC’G ¢SÉa

¢SÉa - …ó«æ«c áMÉ°S ,ájô◊G ™ª›  ájô◊G ¢SÉa

¢SÉa - IOƒ°ùæH ,ÒÑµdG ´QÉ°ûdG ,¿ÉæYƒH áeÉbEG  IOƒ°ùæH ¢SÉa

¢SÉa - RGô¡ŸG ô¡X ,∫ƒ¨dG ÜÉH 23 ,CG IQÉªY  RGô¡ŸG ô¡X ¢SÉa

,C 6 ºbQ øµ°ùdG áYƒª› ,á∏«dO »æµ°ùdG ™ªéŸG  á∏«dO ¢SÉa

¢SÉa - 11 ºbQ á©£≤dG  

 

¢SÉa - ˆG º°ùH áeÉbEG ,ó«°TQ …’ƒe ´QÉ°T ,hôØ°U ≥jôW  ¢ùLÔdG ¢SÉa

¢SÉa - ¢ùjQOG …’ƒe ¿ÉªãY áeÉbEG ,117 ºbQ á©£≤dG ,¢SÉa OGh áFõŒ  ¢SÉa OGh ¢SÉa

¢SÉa - »HÉ£ÿG ËôµdG óÑY á≤fR ,17  á«°ù«FôdG ¢SÉa

¢SÉa - QRGƒÁEG ≥jôW ,ƒJÉµ°S âjBG Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ,3 ºbQ á©£≤dG  ¢ùjÉ°S ¢SÉa

IôØ«æN - Êƒ£bQõdG ´QÉ°T ,200-201  IôØ«æN

¢SÉæµe - ÚJÉ°ùÑdG ,5 ºbQ á©£≤dG ,5 º«∏Y áFõŒ  ÚJÉ°ùÑdG ¢SÉæµe

¢SÉæµe - Iójó÷G áæjóŸG ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,71  ájôªM ¢SÉæµe

¢SÉæµe – »µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T  ¿hó∏N øHG ¢SÉæµe

¢SÉæµe - Ú«°SÉÑ©dG áeÉbEG ,¿ÉLôe »M ,¢SOÉ°ùdG óª ´QÉ°T  ¿ÉLôe ¢SÉæµe

 ,¿É°ShÉ°SCG áeÉbEG ,109 ºbQ á©£≤dG ,¿Ó°ùjh áFõŒ  ¿Ó°ùjh ¢SÉæµe

¢SÉæµe – 9 IQÉªY  

¢SÉæµe - á«æWƒdG áeÉbEG ,ˆG óÑY øH ∫ÓY ´QÉ°T  á«°ù«FôdG ¢SÉæµe

¢SÉæµe - »∏Y …ó«°S ,•ÉHôdG ≥jôW ,»∏«dh áeÉbEG  »∏Y …ó«°S ¢SÉæµe

hôØ°U - ∫õæŸG ≥jôW ,»°Sƒ«d ø°ù◊ ´QÉ°T ,140  hôØ°U

,¿GQõfCG ôÄH ´QÉ°Th ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  º°SÉb …ó«°S

º°SÉb …ó«°S 123 ºbQ  

IRÉJ - ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  IRÉJ

á`¡`L

¢ù``jÉ`°S

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG

á`¡`L

¢Sƒ``°S

05 28 30 92 70à¤EGà78
05 28 30 92 79

05 28 32 90 70à¤EGà78
05 28 32 90 79

05 28 28 60 60à¤EGà68
05 28 28 60 69

05 28 21 92 20à¤EGà28
05 28 21 92 29

05 28 27 90 20à¤EGà28
05 28 27 90 29

05 28 21 92 00à¤EGà08 
05 28 21 92 09

05 28 38 90 20à¤EGà28
05 28 38 90 29

05 28 84 01 55/ 
05 28 82 61 96
05 28 84 22 88

05 28 84 17 97
05 28 84 24 48
05 28 84 18 28

05 28 84 28 35/36
05 28 84 29 07

05 28 28 91 00à¤EGà08
05 28 28 91 09

05 28 81 70 40à¤EGà48
05 28 70 40 49

05 28 77 90 20à¤EGà28
05 28 77 90 29

05 28 83 30 93 
05 28 83 49 93
05 28 83 40 90

05 28 33 91 80à¤EGà88
05 28 33 91 89

05 28 89 37 02/07
05 28 89 36 99

05 28 55 92 10à¤EGà18
05 28 55 92 19

05 28 55 91 20à¤EGà28
05 28 55 91 29

05 28 86 09 43/47
05 28 86 09 23

05 28 29 32 10-19
05 28 29 32 20

05 28 93 23 00-08
05 28 93 23 09

ôjOÉcCG - 104 ºbQ ,4 •ƒ∏H ,2 ìôØdG áFõŒ §°Sh  ∫ƒ∏e âjBG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG – ió¡dG áFõŒ ,H ´ƒf ,78 ºbQ á©£≤dG  ió¡dG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - 232 ºbQ á©£≤dG ,hÉLô°ùæH ¥ÉaƒdG ¢VÉjQ »M  hÉLô°ùæH ôjOÉcCG

,∞°Sƒj …ó«°S áFõŒ ,º«gGôH øH óª AGôª◊G ôYÉ°T ´QÉ°T  ó«ÑYƒH ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - 34 ºbQ á©£≤dG  

ôjOÉcCG - á∏NGódG »à«°S ,∫hC’G ø°ù◊G ´QÉ°T ,30  á∏NGódG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - ¿ÉcõfEG IÒ°TO hÉcôcCG ¿GQõfCG ôÄH ´QÉ°T …hÓ°ùdG ,105  IÒ°TódG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG – …óªëŸG ,H 40 IQÉªY 7 ,IOÉ©°ùdG áeÉbEG  IOÉ©°ùdG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,13 ºbQ πeC’G áeÉbEG  ÊÉãdG ø°ù◊G ôjOÉcCG

ôjOÉcCG -ÊÉàµdG ∫GÔ÷G ´QÉ°T  ÊÉàµdG ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,ÊÉãdG ø°ù◊G á°ù°SDƒe ™ª›  ¢ùeÉÿG óª ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - âLÈdÉJ ,ôjGÈa 29 á≤fRh …ó©°ùdG ï«°ûdG ´QÉ°T ájhGR  âLÈdÉJ ôjOÉcCG

ôjOÉcCG - ¿ƒàjõdG áFõŒ ,A35 ºbQ á©£≤dG  øjƒµ«J ôjOÉcCG

Iôcƒ«H - 8 ºbQ á©£≤dG ,â°SÒJ áFõŒ ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  IQڭƒ«H

á∏NGódG »æ«æMÉH óªMCG ´QÉ°T 10 ºbQ :¿Gƒæ©dG  á∏NGódG áæjóe

º«ª∏c - ¿GQGõfCG ô°ûH áMÉ°S ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T  º«ª∏c

¿ÉcõfEG - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T  ¿ÉcõfEG

¿ÉcõfEG - 49-51 ºbQ ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°Th 1¿Q ájhGR  2 ¿ÉcõfEG

¿ƒ«©d - 122 Ü .¢U ,áµe ´QÉ°T ,18  ¿ƒ«©d

áÁÉJ O’hCG …QOE’G »◊G ,»à«fõ«J IQÉªY ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T  áÁÉJ O’hCG

âfGOhQÉJ - hõjõYG âjBG áFõŒ ,á£jÉ¡e »M ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T  âfGOhQÉJ

â«fõ«J - ájó∏ÑdG á≤fRh ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ájhGR  â«fõ«J
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∫Óe »æH – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°Th ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ájhGR  ∫Óe »æH

∫Óe »æH – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,94-96  á°Uô©dG ∫Óe »æH

Iôjƒ°üdG - IÒ°ùŸG ´QÉ°T ,1  IÒ°ùŸG Iôjƒ°üdG

Iôjƒ°üdG - ™Ñ°ùdG ÜÉH QGƒ°SC’G ÚH Öcôe  á«°ù«FôdG Iôjƒ°üdG

ídÉ°üæH ¬«≤Ød – ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,126  ídÉ°üæH ¬«≤Ød

(É≤HÉ°S ójÈdG á≤fR) ájô¡ØdG áªWÉa á≤fRh »WÉéŸG OÉÑY á≤fR ájhGR  ádOÉJ áÑ°üb

ádOÉJ áÑ°üb  

áæZGô°ùdG á©∏b – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,Qôµe ,198  áæZGô°ùdG á©∏b

áµÑjôN - ™eÉ÷G á≤fR ,19  §°SƒdG áµÑjôN

áµÑjôN ¢ùjQƒW ≥◊G óÑY á≤fRh ¢SOÉ°ùdG óª ´QÉ°T ájhGR  ¢ùeÉÿG óª áµÑjôN

áµÑjôN - ¢ûcGôe ´QÉ°T ,32  á«°ù«FôdG áµÑjôN

¢ûcGôe - ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T ,183  §°SƒdG õ«∏«c

¢ûcGôe - 15h 14h 13 ºbQ á©£≤dG ,13 ,¿ƒàjõdG êôH »æµ°ùdG ™ªéŸG  ¿ƒàjõdG êGôHCG ¢ûcGôe

¢ûcGôe - áÑ°†¡dG áeÉbEG ,QÉgORE’G áFõŒ ,167  QÉgORE’G ¢ûcGôe

¢ûcGôe - 7 ºbQ π ,¢ûcGôe ÜÉH á«∏ªY ájRhõ©dG  ájRhõ©dG ¢ûcGôe

¢ûcGôe - hÉæcCG ÜÉH á≤fR ,º≤jQR ájQÉ°ù«b  hÉæcCG ÜÉH ¢ûcGôe

¢ûcGôe - Ú£°ù∏a ´QÉ°T ,áªWQ áFõŒ  äÉjOhGódG ¢ûcGôe

¢ûcGôe - áYQO á≤fRh »HÉ£ÿG ËôµdG óÑY ´QÉ°T ájhGR  õ«∏«c ¢ûcGôe

¢ûcGôe - 2 ¢SÉeGÒe IQÉªY  âæéjQ

¢ûcGôe - õ«∏«c ,ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T ,8  ÊÉãdG ø°ù◊G ¢ûcGôe

¢ûcGôe - IÒ°ùŸG »M ,O 1 AGôgõdG áªWÉa áeÉbEG  á«ÑàµdG ¢ûcGôe

¢ûcGôe – 13 ºbQ á©£≤dG ,IÒ°ùŸG »M  IÒ°ùŸG ¢ûcGôe

¢ûcGôe - 09 ó«eÉ 13h 12h 11 ºbQ á©£≤dG ,14 á«ÑàµdG êGôHCG  ó«eÉ ¢ûcGôe

¢ûcGôe - ˆG óÑY …’ƒe ´QÉ°T ,25-26  ̂ G óÑY …’ƒe ¢ûcGôe

äGRGRQh - 19 ºbQ ,¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T   äGRGRQh

ΩR OGh – ¢ùeÉÿG óª ´QÉ°T  ΩR OGh

»Ø°SBG - äÉØjô°ûdG »M ,IÒ°ùŸG ´QÉ°T  IÒ°ùŸG »Ø°SBG

»Ø°SBG - ˆG óÑY øH óª ´QÉ°T ,28  á«°ù«FôdG »Ø°SBG

áªædG O’hCG âÑ°S ¥ƒ°S »µ∏ŸG ¢û«÷G ´QÉ°T ,¿ÉeC’G »M ,220-222  áªædG O’hCG âÑ°S ¥ƒ°S

05 23 44 60 40à¤EGà48
05 23 44 60 49

05 24 89 98 20/28
05 24 89 98 29

05 23 48 36 15
05 23 48 11 5
05 23 48 11 14

05 23 42 50 07à¤EGà15
05 23 42 50 16

05 24 47 63 34
05 24 47 68 22

05 24 47 92 50à¤EGà53
05 24 47 92 59

05 23 53 60 51à¤EGà60
05 23 53 60 59

05 24 44 88 30
05 24 44 88 31

05 24 22 91 30à¤EGà38
05 24 22 91 39

05 23 58 20 78
05 23 58 20 79

05 23 58 21 70à¤EGà78
05 23 58 21 79

05 23 49 21 13
05 23 49 20 99

05 24 42 52 80à¤EGà88
05 24 42 52 89

05 24 33 81 80à¤EGà87
05 24 33 81 89

05 24 42 48 60à¤EGà68
05 24 42 48 69

05 24 42 70 47à¤EGà48
05 24 42 70 49

05 24 31 20 05à¤EGà06
05 24 31 20 11

05 24 43 12 45  

05 24 43 68 91

05 24 43 72 64à¤EGà65
05 24 43 75 29

05 24 39 31 10à¤EGà18
05 24 39 31 19

05 24 49 92 20
05 24 49 92 29

05 24 36 81 40à¤EGà48
05 24 36 81 49

05 24 42 55 30à¤EGà38
05 24 42 55 39

05 23 52 20 40à¤EGà48
05 23 52 20 49

05 24 61 94 40à¤EGà48
05 24 61 94 49

05 24 62 52 62 / 27
05 24 62 70 79 

05 23 47 50 20      28
05 23 47 50 29

¤EG

á`¡`L

Üƒ`æ`÷G

á¡÷G¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG  ¿Gƒæ©dG  ádÉcƒdG
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AÉ°†«ÑdG QGódG - ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T

(+212) 0522 47 90 00 : ∞JÉ¡dG

(+212) 0522 47 91 11            

(+212) 0522 47 90 63  : ¢ùcÉa
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