
 

  م.مصرف المغرب ش
  

  مذكرة ا�ع�ممن  مستخلص

  

  الزيادة في الرسمال عن طريق خيار تحويل

  إلى أسھم جديدة لمصرف المغرب 2013السنة المالية  ربيحات

  
  سھم 814 452:  االعدد ا:قصى ل8سھم  المتعين إصدارھ

  درھم 525: ثمن ا�صدار 

  درھم 100: القيمة ا�سمية

  درھم 237.727.350: المبلغ ا:قصى للعملية 

  مع إدخال الغاية 18/09/2014إلى  19/08/2014  من: دة ممارسة ا?ختيارم

  

  )مرتبطة 2013قسيمة (إصدار مخصص لحائزي أسھم مصرف المغرب 

  

  المستشار المالي والمنسق ا#جمالي

  مصرف المغرب

  

  الھيأة المكلفة بالتركيز               الھيأة المكلفة بالتسجيل 

  مصرف المغرب              رسمال مصرف المغرب

  

  لقيم المنقولة اتأشيرة مجلس 

من الظھير  14تطبيقا للفصل  صادرةال، 2012أبريل  فاتحالسارية في  لقيم المنقولةمجلس اطبقا لمقتضيات دورية 

، (CDVM) – لقيم المنقولةمجلس االمتعلق ب 1993شتنبر  21بتاريخ  212-93-1المصدر للقانون رقم 

الملتجئين إلى اJدخار العمومي كما تم تعديله وتتميمه، تمت لمستلزمة من اFشخاص المعنويين وللمعلومات ا

مرجع تحت  2014/08/06 في لقيم المنقولةمجلس اتأشيرة على أصل مذكرة ا#عOم ھاته من ال

VI/EM/022/2014.  

  

  تنبيـه

 ى مذكرة إعOم متعلقة بالزيادة في الرسمال عنعل 2014/08/06 بتاريخ (CDVM)أشر مجلس القيم المنقولة 

  .إلى أسھم جديدة لمصرف المغرب 2013طريق خيار تحويل ربيحات السنة المالية 

  

ومذكرة ا#عOم المؤشر عليھا من طرف مجلس القيم المنقولة توجد متيسرة في كل وقت في مقر مصرف 

  .لدى المؤسسات المستقطبة لWوامر) 48(ن ساعة المغرب، وھي متيسرة أيضا أثناء أجل أقصاه ثمان وأربعي

  

www.casablanca-توجد المذكرة رھن إشارة العموم بمقر بورصة الدار البيضاء وفي موقعھا لWنترنيت    

bourse.com نترنيت لمجلس القيم المنقولةF؛ وھي متيسرة أيضا في موقع ا www.cdvm.gov.ma .  
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  تقديم العملية

I – ا�طار التنظيمي للعملية  

أن تقترح على مجلس الرقابة استدعاء جمعية عامة ، 2014 مارس 03لمجتمعة بتاريخ قررت ا#دارة الجماعية ا

نضيا أو على شكل أسھم أو ا#ثنين  2013المالية متعلقة بالسنة الربيحات الفي اقتراح توزيع مختلطة قصد البت 

  .معا

التي  على الجمعية العامة المختلطة، 2014مارس  14المجتمع بتاريخ المغرب  فمجلس الرقابة لمصر اقترح

ال الشركة عبر خيار تسديد مبلغ ربيحة السنة المالية ، زيادة في رسم2014 أبريل 22تدعاھا لOنعقاد في اس

  .أسھم الشركة أو ا#ثنين معاأو مقابل  ، إما نضيا2013

، باقتراح من ا#دارة الجماعية، 2014 أبريل 22كيفية عادية بتاريخ الجمعية العامة المختلطة وھي تتداول ب قررت

  .نضيا أو بأسھم الشركة أو ا#ثنين معا 2013يار أداء ربيحة السنة المالية أن تقترح على كل مساھم خ

عية العامة أنه في إطار الخيار الذي اقترحته الجمختلطة المنعقدة على سبيل غير عاد المالجمعية العامة  قررت

لقيام به إJ بتخصيص أن دفع قيمة اJكتتابات سوف لن يمكن ابخصوص أداء الربيحة،  وھي تبت على سبيل عاد

عية العامة وھي تبت بكيفية من الربيحة ا#جمالية التي حددتھا الجم (%85)في المائة  مبلغ يعادل خمسة وثمانين

̀````````ن عادية، أي   .درھم عن كل سھم واحد (22,9) تس̀``````عةفاصلة  نوعشري اثني

بتشكيل وإنجاز قد كلفت ا#دارة الجماعية  ،وفي قرارھا الثاني، فإن الجمعية العامة وھي تبت على سبيل غير عاد

  . الزيادة في الرسمال

 بواسطةأو عن طريق رئيسھا أو  إما بكيفية مباشرةالخصوص، ، سيمكن لcدارة الجماعية بفي إطار ھذه المھمة

 :أن كل وكيل

  

 افتتاح وإقفال فترة اJكتتاب ؛تحدد تاريخي  •

  ؛المتطابقة اJكتتابات والدفعات أن تستقطب •

 ؛"الزيادة في الرسمال –مصرف المغرب "غير متيسر تحت ركن  افتح حسابت •

 مبلغ اJكتتابات المستقطبة في متم فترة اJكتتاب؛حصر المبلغ النھائي للزيادة في الرسمال في  •

ا#يداع أن تعمل على بالمحكمة التجارية للدار البيضاء، أو كتابة الضبط لدى  تحرر وتوقع وتودع •

التقييد طلب ، واتوالدفع اتكل حامل مرخص له، التصريح باJكتتاب والدفع، وقائمة اJكتتابواسطة ب

 ؛ذا المستندات اFخرى التي ينص عليھا القانونوكالتعديلي في السجل التجاري 

 ؛سمال معاينة ا#نجاز النھائي للزيادة في الر •

 القيام بالتعديOت التOزمية للنظام اFساسي؛ •

  .جميع ا#جراءاتوا#شھارات والقيام ب ا#يداعات القيام بجميع التصريحات و وبكيفية عامة •
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 مبلغ العملية ■

درھم كقيمة إسمية لكل سھم  100سھم جديد ذات  452.814 أقصاه مال بإصدارستنجز ھذه الزيادة في الرس

  .درھم لكل سھم واحد 525درھم كمكافأة إصدار للوحدة، أي بثمن  425واحد،  و 

سيھم مبلغا أقصى قدره  إلى أسھم جديدة 2013 ربيحةل اJختياري تحويلالالزيادة في الرسمال بإن مبلغ 

  . كافأة ا#صداردرھم وضمنه م 237.727.350

  

  عناصـر تقييم الثمن ■

وتم احتسابه على أساس . درھم 525في  2013تم تحديد ثمن إصدار اFسھم الممنوحة كأداء لربيحة السنة المالية 

 3جلسة البورصة التي سبقت انعقاد اجتماع ا#دارة الجماعية بتاريخ ) 20(معدل السعرات المسومة أثناء العشرين 

  . والمجبور إلى حوالي درھم واحد %10تمت مبادلة السند، منقوصا منه إزالة سومة بنسبة  وحيث 2014 مارس

وتمتد فترة . ويتمثل ھذا المنھج في التقييم عبر معدل سعرات البورصة لمصرف المغرب المتزنة حسب اFحجام

 .مع إدخال الغاية 2014فبراير  25إلى  2013 نونبر 12اJحتساب من 

 

  اھمين الرئيسييننوايا المس  ■  

في  %75إلى حدود  حسب ما في علم مسيري البنك، فإن المساھم الرئيسي لمصرف المغرب يعتزم أن يشارك

بأسھم مصرف المغرب، موضوع مذكرة ا#عOم  2013الزيادة في الرسمال عن طريق اختيار تسديد ربيحة 

  .ھاته

  :رب واردا في الجدول التالييوجد وقع الزيادة في الرسمال على بنية مساھمي مصرف المغ
  

 **بعد العملية قبل العملية المساھمون

 من الرسمال  % عدد اFسھم   ***الرسمال من % عدد اFسھم  

 %78,38 8.404.076 %78,56 8.137.289 م.مجموعة اJئتمان الفOحي ش

 %10,45 1.120.744 %10,37 1.073.803 تأمين الوفاء 

 %11,17 1.197.547 %11,08 1.147.390 *مساھمون مختلفون

 %100,00 10.722.367 %100,00 10.358.482 المجموع

 .من رسمال مصرف المغرب %5، يتوفرون على أزيد من "مساھمون مختلفون"إلى غاية ھذا التاريخ، J يوجد مساھمون في فئة * 

  .في الزيادة في الرسمال %75مشاركة البيضاء إلى حدود **

  من حق التصويت %= ل من الرسما %*** 

 مصرف المغرب: المصدر 

  

II – ھدف العملية  
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إن الزيادة في الرسمال باختيار تحويل الربيحات إلى أسھم مصرف المغرب، يتمثل ھدفه الرئيسي في تقوية 

اJموال الذاتية لمصرف المغرب بغية مواكبة تنمية نشاطه وخاصة بتزايد قدرته على توزيع اJعتمادات، توازيا 

  .ع احترام ينسوب المOءة كما ھو محدد بتعليمات بنك المغربم

III – المعلومات المتعلقة بالسندات المتعين إصدارھا  

  أسھم كلھا من فئة واحدة  طبيعة السندات 

حساب لدى الوالمقيدة في للحامل، مزالة التجسيد بكاملھا   شكل اFسھم 
  "ماروكلير" الوديع المركزي

  سھم جديد 452.814  المتعين إصدارھا دد اFقصى لWسھمالع

  درھم عن كل سھم واحد 525  ثمن اJكتتاب 

  درھم  100  القيمة ا#سمية 

  درھم 425  مكافأة ا#صدار 

  ستدفع قيمة اFسھم الجديدة بكاملھا وھي مجردة من كل التزام  دفع قيمة اFسھم 

  2014فاتح يناير   *تاريخ التمتع 

اFسھم من أصل ھذه الزيادة في الرسمال ستماثل باFسھم   سومة السندات الجديدة 
  في الخط اFول االقديمة وستتم سومتھ

  

  الحقوق المرتبطة

أو اFرباح تستفيد كل اFسھم من نفس الحقوق سواء في توزيع 
  .في توزيع نفل التصفية

J . الجمعية كل سھم الحق في التصويت حين انعقاديعطي 
  .مزدوج تصويتحق  ذاتتوجد أسھم 

  .2015القابلة للتوزيع في سنة  2014الحق في الربيحات المتعلقة بالسنة المالية : تاريخ التمتع* 

  

IV –   العملية ) جدولة زمنية(مزمنة  

اpجال على أبعد   المراحل  اFوامر
  تقدير

 04/08/2014  استOم الملف الكامل للعملية من طرف بورصة الدار البيضاء   1

 06/08/2014  عOم بمصادقة بورصة الدار البيضاء على العملية إصدار ا#  2

 06/08/2014  استOم بورصة الدار البيضاء لمذكرة ا#عOم المؤشر عليھا من طرف مجلس القيم المنقولة  3

، وتطھير دفتر اFوامر واستعدال سعرة 2013النشر في جريدة السومة لcعOم المتعلق بكيفيات أداء ربيحات   4
  قيمة ال

06/08/2014 

  الزيادة في الرسمال عن طريق خيار تحويلب  النشر في جريدة السومة لcعOم المتعلق 5

  إلى أسھم جديدة لمصرف المغرب 2013ربيحات السنة المالية 

06/08/2014 

 13/08/2014  استعدال خاصيات سومة القيمة وتطھير مذكرة اFوامر/ 2013فصل ربيحات السنة المالية  6

 19/08/2014  إلى أسھم 2013افتتاح فترة ممارسة اختيار تحويل ربيحات   7

 18/09/2014  إلى أسھم  2013إقفال فترة ممارسة اختيار تحويل ربيحات   8

 26/09/2014  نقدا  2013أداء ربيحات   9

 29/09/2014  ھمإلى أس 2013انعقاد اجتماع الھيأة التي ستصادق على الزيادة في الرسمال بتحويل ربيحات  10

 استOم بورصة الدار البيضاء لمحضر اجتماع الھيأة التي صادقت على الزيادة في الرسمال  -   11

  .استOم بورصة الدار البيضاء لنتائج الزيادة في الرسمال - 

30/09/2014 

 02/10/2014  تسليم السندات الجديدة  12

 في الرسمال؛ قبول السندات الجديدة في الخط اFول وتسجيل الزيادة -  13

  نشر نتائج الزيادة في الرسمال - 

03/10/2014 
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  التقديم العام لمصرف المغرب

I  - المعلومات ذات الطابع العام  

  مصرف المغرب    :تسمية الشركة

  الدار البيضاء –، شارع محمد الخامس 58 – 48    :مقر الشركة 

  00 70 47 22 05 (212): الھاتف    :رقم الھاتف  

   27 71 27 22 05 (212): اJستنساخ المرسل  لواJستنساخ المرس

   www.cdm.co.ma  :موقع اFنترنيت ويب

  مصرف المغرب ھو شركة مساھمة ذات إدارة جماعية ومجلس رقابة    :الشكل القانوني

   %37ات بسعر مصرف المغرب ھو خاضع كمؤسسة ائتمان للضريبة على الشرك    :النظام الجبائي

  .  %10وللضريبة على القيمة المضافة بسعر 

   10/04/1963    تاريخ ا#حداث

  سنة  99    مدة الدوام

  من السجل  RC 28 717الشركة مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم   رقم السجل التجاري

  .التحليلي

  دجنبر 31من فاتح يناير إلى   السنة المالية للشركة

  المختصة المحكمة 

  .المحكمة التجارية للدار البيضاء    في حالة نزاع

  اJطOع على 

  النظام اFساسي، محاضر الجمعيات العامة وتقارير المنتدبين للحسابات يمكن   المستندات القانونية

  .اJطOع عليھا في مقر الشركة

   1414محرم  15بتاريخ  1.93.147يكمـن غـــرض الشركـة، طبقـا للقانـون رقم       

  المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات اJئتمان ومراقبتھا والقانون) 1993يوليوز  6(      

  المصدر لمدونـة التجــارة وجميـع القوانيـــن الموجودة أو المستقبليـة  95- 15رقم       

  المتصلة بنشاطھا بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، في القيام بجميع عمليـــات البنك      

  قــي اFموال من العموم، وتوزيـع جميع أشكال اJئتمان والوضع رھـن وعموما تل      

  .إشارة الزبانة لجميع وسائل اFداء أو تدبيرھا      

  :ويمكنه أن يقوم أيضا       
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  بكل عمليات الصرف والتجارة الخارجية وتدبير الذمة المالية؛      

  لمنقولة؛اJستشارة والتدبير في المجال المالي والقيم ا     غرض الشركة

  فيفي طور التكوين سواء في المغرب أو  تولي المصالح في المقاوJت الموجودة أو    من 3الفصل (

  . الخارج    )النظام اFساسي

  :استجابة لحاجات نشاطاته، سيمكنه 

  سواءاقتناء، كراء، تجھيز، استغOل جميع المحـOت والبنايات واFصـول التجــارية       

  لخارج؛في المغرب أو في ا      

  اقتناء أو كراء جميع التجھيزات والمعدات والسيارات؛      

  إحداث كل وكالة أو شركة تابعة سواء في المغرب أو في الخارج؛      

  على البنوكوبكيفية عامة القيام في الحدود المرسومة بالقانون والتنظيمات القابلة للتطبيق       

العقارية، التجارية أو  المالية، المنقولة أو بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، بجميع العمليات      

  .غيرھا التي من شأنھا أن تشجع تنميتھا      

  رسمال الشركة 

  .رھمألف د 1.035.848يبلغ رسمال شركة مصرف المغرب   31/12/2013في 

  

II  - معلومات حول رسمال شركة مصرف المغرب  

  

  توزيع رسمال الشركة/ أ

  :كما يلي 2013و  2012، 2011، 2010،  2009دجنبر  31ب في يظھر توزيع رسمال شركة مصرف المغر

  2013  2012  2011  2010  2009  *المساھمون

** عدد  

  اFسھم

الرسمال  %
وحقوق 

  التصويت

** عدد

  اFسھم

الرسمال  %
وحقوق 

  التصويت

** عدد

  اFسھم

الرسمال  %
وحقوق 

  التصويت

** عدد

  اFسھم

الرسمال  %
وحقوق 

  التصويت

لرسمال ا %  اFسھم** عدد
وحقوق 

  التصويت

مجموعة 
اJئتمان 
الفOحي 

  م.ش

6.392.046 76,66%  6.637.508  76,71%  6.858.759  77,03%  7.141.352  77,42%  8.137.289  78,56%  

  %10,37  1.073.803  %10,22  942.379  %10,17  905.088  %10,12  875.892  %10,07  839.654  تأمين الوفاء

مساھمون 
  مختلفون

1.106.476  13,27%  1.139.415  13,17%  1.139.956  12,80%  1.140.185  12,36%  1.147.390  11,08%  

  %100,00  10.358.482  %100,00  9.223.916  %100,00  8.903.803  %100,00  8.652.815  %100,00  8.338.176  المجموع

  يعطي كل سھم محوز لمالكه حق تصويت مجرد* 

  عدد اFسھم** 

  مصرف المغرب: المصدر
   

  

III –  ھيآت المديرية  

 تكون مجلس الرقابة  -أ 
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 :ھم 31/05/2014أعضاء ا#دارة الجماعية لمصرف المغرب إلى غاية 

  

  انقضاء المھام  تاريخ التعيين  الھوية  تكون مجلس الرقابة

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  دة سعيدة العمراني كريمالسي  الرئيس 
  22/04/2014في 

التي  الجمعية العامة العادية
  2018ستبت في حسابات 

الجمعية العامة العادية المنعقدة   "كسافيي موسكا"السيد   نائب الرئيس 
  22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018ستبت في حسابات 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  السيد إسماعيل الفاسي الفھري  عضو
  22/04/2014في 

التي  الجمعية العامة العادية
 2018ستبت في حسابات 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  السيد مارك أوبنھايم  عضـو
  22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018ستبت في حسابات 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  السيد جيرار أوفريي بوفي  عضـو
   22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018في حسابات ستبت 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  السيد مارك بوزي  عضو
 22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018ستبت في حسابات 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي  اكوالسيد امحمد ص  عضـو
 22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018ستبت في حسابات 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي   جون كريستوف كيرنيد الس  عضو 
 22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018ستبت في حسابات 

يمثله (م .اJئتمان الفOحي ش  عضو
  ")*فرانسوا بينشون"السيد 

ة العامة العادية المنعقدة الجمعي
  22/04/2014في 

الجمعية العامة العادية التي 
  2018سابات ستبت في ح

  

  . م في وظيفته كمدير عام مساعد لبنك التقرب والدولي، المكلف با#شراف.ھو ممثل اJئتمان الفOحي ش" بينشون"السيد (*) 

  مصرف المغرب: المصدر

  

 تكون ا�دارة الجماعية  –ب 

  

  : ھم 31/05/2014إن أعضاء ا#دارة الجماعية لمصرف المغرب في 

  
  انقضاء المھام  تاريخ التعيين  الھوية  تكون ا�دارة الجماعية

 مجلس الرقابة بتاريخ   السيد بادوميرو فالفيردي  رئيس ا#دارة الجماعية

22/01/2013  

الجمعية العامة العادية التي 
  2014ستبت في حسابات 

 مجلس الرقابة بتاريخ   السيد جمال لمريدي  عضو ا#دارة الجماعية

20/05/2011  

ة التي الجمعية العامة العادي
  2014ستبت في حسابات 

 مجلس الرقابة بتاريخ   السيد عدنان الكداري  عضو ا#دارة الجماعية

20/05/2011  

الجمعية العامة العادية التي 
  2014ستبت في حسابات 

مجلس الرقابة بتاريخ   السيد ميشيل زاناطا  عضو ا#دارة الجماعية
20/05/2011  

الجمعية العامة العادية التي 
  2014حسابات  ستبت في
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V - النظمة القانونية  
 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

         

 

 

  مصرف المغرب : المصدر 

  

  ) حسابات الشركة( تطور ا?عتمادات -أ 

 تغيـر  2013  تغيـر  2012  2011  )الدرھمم
يين المبالغ ب( حسابات الشركة

  %4,43  12.857  %10,83 12.311 11.108  اعتمادات الخزينة ل�ستھ�ك 

  %9,07-  7.877  %10,87-  8.662  9.719  اعتمادات التجھيز

  %3,33  12.275  %7,96  11.879  11.003  القروض العقارية 

  %48,85  2.361  %28,28-  1.586  2.212  اعتمادات أخرى

  %2,70  35.370  %1,16  34.439  34.043  مستحقات على الزبانة 

مستحقات على مؤسسات ائتمان تحت 
  الطلب

399 1.283 221,47%  886 -30,93%  

  %68,06 4.104  %48,75- 2.442 4.765  مستحقات على مؤسسات ائتمان 'جل

مستحقات على مؤسسات ا�ئتمان 
  والمماثلة

 

5.164 

 

3.725 

 

-27,87%  

 

4.990 

 

33,97%  

  %5,75 40.360  %2,66- 38.164 39.207  مجموع ا�عتمادات
 

  مصرف المغرب: المصدر 

  

  

  

  

  

  

 

مغربمصرف ال  

66,6% 100% 100% 100% 100% 

مصرف 
المغرب 
لOئتمان 
 ا#يجاري

مصرف 
المغرب 
 رسمال

مصرف 
 المغرب للتأمين

البنك الدولي 
 لطنجة

(SIFIM)

 سيفيم

40% 60% 

مصرف المغرب 
 للذمة المالية
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  )حسابات الشركة( الودائع ورتط -ب 
  تغيـر  2013  تغيـر  2012  2011  )المبالغ بم�يين الدرھم( حسابات الشركة

  %9,10  21.436  %0,57- 19.649 19.761  حسابات تحت الطلب دائنة 

  %7,18  8.110  %6,46  7.567  7.108  حسابات اJدخـار

  %15,34  6.385  %3,37-  5.536  5.729  ودائـع Fجـل 

  %28,15-  835  %7,34  1.162  1.083  رى دائنـةحسابات أخ

  %8,41  36.768  %0,69  33.914  33.681  ودائـع الزبانـة 

  %35,94- 80  %22,68- 125 162  تحت الطلب

  F  997 982 -1,51%  994 1,23%جل

   ديون على مؤسسات ا?ئتمان والمماثلة

1.159 

 

1.107 

 

-4,47%  

 

1.074 

 

-2,98%  

  %8,05 37.842  %0,52 35.022 34.840  مجموع الديـون

 مصرف المغرب: المصدر 
  

  عوامل المخطر

إن تدبير مخاطر مصرف المغرب موكول لمديرية اJعتمادات وتدبير المخاطر التي ھي مكلفة با#شراف 

  .والمراقبة وقياس المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة

  

I- مخطر السعر   

ومردود اJعتمادات المتظافر مع مغاJة كلفة الموارد . عار الفائدةيعرف النظام البنكي ميO نحو اJنخفاض Fس

إن مصرف المغرب، على غرار جميع  البنوك المحلية، يتعرض للمخطر لكون . يؤثر على ھوامش الوساطة

  .التطور المستقبلي Fسعار الفائدة يأتي لتنقيص المنتوجات الصافية البنكية

عار ملطف عبر اJعتماد على إعطاء الفعالية القصوى لتدبير موجودات في غياب أدوات للتغطية، فمخطر اFس

ويتعلق اFمر إذا بالحصول على توافق بين . ومطلوبات البنك من خOل استراتيجيته في مجال الودائع واJعتمادات

  .اJستعماJت والموارد من حيث حلول اJستحقاقات وطبيعة السعر

في الحفاظ قدر ا#مكان على التOؤم بين بنية الموارد بالسعر  ALM تتمثل سياسة مصرف المغرب في مجال

  .الثابت والمتغير، مع بنية اJستعماJت

بذلك تتبعا منتظما لمخطر السعر ويتكلف بتغطية الفوارق المحتملة لWسعار في الحدود المرسومة  ALMيضمن 

  . ALMمن طرف لجينة 

  

II – مخطر الصرف  

البنكية، يتعرض مصرف المغرب لمخطر الصرف المرتبط بمختلف النشاطات  على غرار جميع المؤسسات

يمكن للبنك أن يعاين تطورا Fسعار الصرف ...). الوكاJت في الخارج، اJقتراضات بالعمOت، الصرف Fجل (

  .المستقبلية لمصلحته وأن يسجل نتيجة لذلك تقليص ھامشه

ن بالنسبة لمعظم العمليات بالعمOت، إذ أن البنك J يقوم إJ بدور إJ أن ھذا المخطر محدود طالما يتحمله الزبو

ويتعلق اFمر بالخصوص بحالة التمويOت بالعمOت وتنقيOت اFموال من المغاربة المقيمين في . الوسيط

  ...الخارج
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  على مختلف العم�ت 31/12/2013وضعيات مصرف المغرب في 

   (FPN) ا:موال الذاتية %  الدراھم المغربيةيمة بابل القمق  الوضعية بالعم�ت با\?ف  العم�ت
EUR 27208  305743  6,96 
USD  8031 65513 1,491 
GBP 71 960 0,022 
CAD  71  553  0,013  
CHF 196 1798 0,041 
JPY 4424 344 0,008 

DKK 55 83 0,002 
NOK 94 126 0,003 
SEK 157 199 0,005 
DZD 103 11 0 
TND 22 110 0,003 
SAR 435 951 0,022 
AED 231 514 0,012 

KWD 21 599 0,014 
MRO   0 
LYD   0 
BHD 1 19 0 
QAR 5 11 0 

GIP    
 

 مصرف المغرب: المصدر
  

III – مخطر السيولة  

تحدث مختلف حلول اJستحقاقات لOستعماJت والموارد ضمن حصيلة مصرف المغرب فوارق بين أحجام 

قد يمكن للبنك أن يجد نفسه بذلك في استحالة استقدام . الموجودات والمطلوبات التي ھي مصدر لمخطر السيولة

  .السيوJت وفق الشروط العادية من حيث الحجم والسعر

  .%125,37يبلغ  2013مي للشركة في نھاية دجنبر النظا ²وينسوب السيولة

، يلجأ البنك إلى تدبير صارم  %100بغية اJمتثال للسعر اFدنى النظامي الذي يستلزمه بنك المغرب والبالغ 

ومن جھة أخرى، يشجع الموارد Fجل . لخزينته Fمد متوسط وطويل ويقوم بتتبع شھري لسيوJته Fمد قصير

  .تر نظرا Fسباب الكلفة، لكن بإمكانه أن يلجأ إلى أشكال أخرى للتمويل كمثل شواھد ا#يداعوالحسابات على الدف

  

IV – مخطر الطرف المتعامل  

في ظرفية متسمة بتحرير اJقتصاد المغربي وفتح الحدود وتفكيك التعريفة الجمركية وأيضا إقرار مناطق حرة مع 

، قد يعرف مخطر الطرف المتعامل على مستوى مجموع القطاع اJتحاد اFوربي والوJيات المتحدة اFمريكية

وقد يحتد ھذا الميل بسبب . البنكي ترديا، ونتيجة لذلك أن يتولد عنه ارتفاع منھجي لينسوب المنازعاتية ا#جمالي

  .ظرفية اقتصادية قليلة السناحية

  

2 – F مد قصير والتعھدات بالتوقيع المستلمة، ومن جھة أخرى بين المستوجبات النسبة من جھة، بين عناصر الموجودات المتيسرة القابلة للتحقيق
  .لبنك المغرب G/2006/31منھج اJحتساب محدد بالدورية رقم . تحت الطلب وFمد قصير والتعھدات بالتوقيع المعطاة

  

  الزيادة في الرسمال : مصرف المغرب
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ات على الزبناء وھو المجھود الذي يحافظ عليه قام مصرف المغرب بمجھود ملموس لتطھير محفظته من المستحق

  .في إطار سياسته لتدبير المخطر والمطابقة مع القواعد اJحترازية التي سنھا بنك المغرب

  :قصد تدبير مخطره لOئتمان، حدد مصرف المغرب ثOث مستويات للمراقبة 

رة من مختلف وحدات البيع للمجموعة، الطلبات المتضمنة للمخطر والصاد: المراقبة المسبقة لطلبات اJعتماد

التي تكمن مھمتھا في تحليل ملف اJعتماد، وتقييم  (DCGR)تعرض على مديرية اJئتمانات وتدبير المخاطر 

 .حجم نشاط الزبون وحسن اFساس اJقتصادي للتمويOت المطلوبة وكذا تقييم مكمن للضمانات وصOحياتھا

من طرف مديرية اJئتمانات وتدبير المخاطر وتعرض على مصادقة لجينة وبعد ذلك، تقبل طلبات اJعتمادات 

  .اJستثمار

  تتبع تعھدات البنك عبر قطب تدبير المخاطر؛: المراقبة الOحقة للتمويOت

المطابقة مع القواعد التي أصدرھا بنك المغرب خاصة في مجال تحليل المخاطر حسب الزبون وبالنسبة لجميع 

يتقاسم مصرف المغرب أيضا المخاطر مع الزمOء بخصوص عمليات . لنفس المجموعةالزبناء المنتمين 

 .اJستثمار الكبيرة

 

V – المخطر الم�ءة  

يتوفر مصرف المغرب على أسس متينة تمكنه من مواجھة مجموع تعھداته، كما يبرھن على ذلك ينسوبه للمOءة 

  ): حسابات الشركة(

 

  2013  2012  2011  )حسابات الشركة( السنة

  Tier One  8,14%  8,30%  9,61%معامل 

 %13,12  %12,74 %12,51  معامل الم�ءة للشركة 
  

  مصرف المغرب: المصدر

  

VI – المخطر التنافسي  

الخواص والمھنيون، المقاوJت الصغيرة (مصرف المغرب ھو بنك دولي ويتوفر على جميع مقاطع الزبانة 

  .، وعلى جميع مھن البنك)والمقاوJت الكبيرة والمتوسطة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ومنافسوه الرئيسيون ھم التجاري وفا بنك، البنك الشعبي المركزي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، الشركة 

العامة، البنك المغربي للتجارة والصناعة وحديثا القرض العقاري والسياحي والقرض الفOحي للمغرب الذي ينمي 

  .التجاريةنشاط البنوك 

 

  :واستراتيجية تموقع مصرف المغرب تعتمد على

 ؛)ساعة، والقروض لOستھOك 48حمOت القروض العقارية : مثال(جودة الخدمة واحترام التعھدات تجاه الزبانة 
  الزيادة في الرسمال : مصرف المغرب
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البنكي، بطاقة مسبقة اFداء وقابلة #عادة  أداء الفاتورات في الشباك اpلي(التجديد كثقافة للمقاولة في خدمة زبناته 

 )...(e-banking)والبنك الكھروبي " دابا دابا"الشحن 

عرض من الحركية للخواص مع سلسلة (أن يجعل منه حجم مجموعته فاعO متميزا بالنسبة لجميع مقاطع الزبانة 

Oئتمان الفOحي في فرنسا بخصوص مع الصناديق الجھوية ل e-Risبشراكة مع كريدي ليوني، أنترميد و " رباط"

المقاوJت الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة و تقرب قوي مع بنك التمويل واJستثمار 

 ).للمجموعة لفائدة المقاوJت الزبونة
  

VII – المخطر العملياتي  

Fمر بالخسائر الناتجة من عدم ويتعلق ا. IIاعتمد مصرف المغرب تعريفا للمخطر العملياتية من أصل توصية بال 

المOءمة أو من اختOل السيرورات الداخلية، واFشخاص، واFنظمة، أو اFحداث الخارجية، مع اعتبار المخطر 

  .القانوني

  

  تجھيزة تدبير المخاطر العملياتية التي تم تفعيلھا

مصادر المخاطر الرئيسية بھدف  تستھدف تجھيزة تدبير المخاطر العملياتية التي أقامھا البنك تشخيص مجموع

التزوير الداخلي، التزوير الخارجي، الممارسات في مجال التشغيل واFمان في مكان الشغل، الزبناء، (تغطيتھا 

المنتجات والممارسات التجارية وا#ضرار بالموجودات المجسدة، واختOل سير النشاط واFنظمة، وتنفيذ تسليم 

 ).وتدبير السيرورات

  

  ھانات الرئيسيةالر -1

  لتحكم في كلفة المخاطر العملياتية؛ا �

 الوقاية من المخاطر الكبيرة؛ �

 إعطاء الفعالية القصوى لتغطية المخاطر؛ �

 .استدماج الوقع الثOثي التنظيمي أي القيادة باFموال الذاتية، وا#شراف التنظيمي والتواصل المالي �

  

  مكونات التجھيزة -2

  :ير المخاطر العملياتية التي تم تفعيلھا حول أربع مكوناتتتمفصل تجھيزة تدب

  المكونة التنظيمية

توكل حراسة المخاطر العملياتية إلى وحدة منتمية للمراقبة الدائمة للمخاطر، وھي بنية في ذروة تجھيزة المراقبة 

 .الداخلية للبنك

  الزيادة في الرسمال : مصرف المغرب

وريا كون تجھيزة تدبير المخاطر العملياتية قد تم إعمالھا بفعالية على مستوى يراقب نظام اJفتحاص الداخلي د

  .مجموع المؤسسة
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تتولى ا#دارة الجماعية تتبعا منتظما لوضعية المخاطر عبر لجينة المخاطر العملياتية التي يترأسھا رئيس ا#دارة 

  .الجماعية

  .ويتيقن من أخذ ھذه المخاطر بعين اJعتبار يخبر مجلس الرقابة عبر لجينة اJفتحاص بالمخاطر الھامة

  

  المكونة الكيفية 

  .تتيح تقييم المخاطر والوقاية منھا من خOل خرائطية المخاطر العملياتية

  

  المكونة الكمية 

  .تتيح قياس وحراسة كلفة المخطر واFحداث من خOل تتبع الخسائر وإقامة تجھيزة لcنذار

  

  مكونة تخصيص ا:موال الذاتية

مع " المؤشرات اFساسية"من باب اJحتياط، اعتمدت المؤسسة تخصيصا لWموال الذاتية يعتمد على منھج 

  ".الموحد"استھداف التطور السريع نحو المنھج 

  

  أمان أنظمة ا�ع�م -3

بارات ويقام بانتظام باخت. يتم التكلف بأمان أنظمة ا#عOم عبر إقامة سياسة لWمان وتجھيزة دائمة للمراقبة

  .اJقتحامات وتصورات قابلية الھشاشة، وكذا تقييمات Fمان أنظمة ا#عOم

  

  مخطط استمرارية النشاطات -4

على مخطط Jستمرارية النشاطات المتكون  ارية نشاطات البنك في حالة آفة، تتوفر المؤسسةقصد ضمان استمر

  :من 

  لحاسمة؛مخطط ا#نجاد المعلوماتي #غاثة الخدمات المعلوماتية ا

 مخطط انسحاب المستعملين مع إعداد موقع لOنسحاب المتعين استعماله في حالة آفة؛

 تجھيزة لتدبير اFزمة؛

  .تجھيزة استمرارية النشاط النوعي في فرضية الزكام الجارف

  

 PRU وھكذا يقام كل سنة بعدة تجارب وحداتية. ومخطط استمرارية النشاطات ھذا يقع اختباره وتحسينه بانتظام

  . PSIعلى اFقل لمخطط نظام ا#عOم  و يتم إنجاز اختبار واحد
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 2011-2013دجنبر  31في  IFRSالحسابات الموطدة 
)بآ?ف الدراھم(                                                                                                                                 

 2011/12/31 2012/12/31  2013/12/31 المذكرات  وجودات الموطدةالم

قيم في الصندوق، بنوك مركزية، الخزينة العمومية، مصلحة الشيكات 
 البريدية 

 
1 245 986 2 250 066 2 115 652 

 133 4 923 7 911 637 2 3,5 الموجودات المالية للقيمة المضبوطة حسب النتيجة 

 - - 0  أدوات فرعية للتغطية 

 991 736 3 337 505 5 535 723 3 3,3/3,5 موجودات مالية متيسرة للبيع 

 318 064 4 791 611 2 871 843 3 3,2 قروض ومستحقات على مؤسسات اJئتمان والمماثلة 

 505 275 35 508 646 35 477 842 36 3,2 قروض ومستحقات على الزبانة 

 - - 0  طية بالسعرفارق إعادة تقييم موجودات محفظة التغ

 - - 0 3,4 توظيفات محوزة إلى غاية استحقاقھا 

 792 4 963 1 871 114  الضريبة المستوجبة 

 564 92 585 152 720 95  موجودات الضريبة المؤجلة 

 020 193 843 143 775 246  حسابات التسوية وموجودات أخرى 

 - -   موجودات غير جارية موجھة لتكون مفوتة 

 - - 0  اركات في المقاوJت  الموضوعة رھن المعادلةمش

 - - 0  عقارات للتوظيف 

 131 267 1 931 348 1 173 366 1 3,6 مستعقرات مجسدة 

 304 122 590 130 286 130 3,6 مستعقرات غير مجسدة 

 - -   فوارق اJقتناء 

 410 876 46 537 799 47 605 247 50  المجموع 

                                                                                                               

  )           بآ?ف الدراھم(                                                                                                              

 2011/12/31 2012/12/31  2013/12/31 كراتالمذ المطلوبات الموطدة

 184 1 7 7  بنوك مركزية، الخزينة العمومية، مصلحة الشكات البريدية

 218 18 364 4 068 3 3,5 المطلوبات المالية للقيمة المضبوطة حسب النتيجة

 - - 0  أدوات متفرعة للتغطية

 347 083 1 936 167 1 918 130 1  ديون تجاه مؤسسات اJئتمان والمماثلة

 606 711 33 690 924 33 875 790 36  ديون تجاه الزبانة

 539 301 6 584 622 6 726 611 5  سندات المستحقات المصدرة

 - - 0  فارق إعادة تقييم مطلوبات محفظة التغطية بالسعر

 612 18 797 49 745  مطلوبات الضريبة المستوجبة

 780 140 723 156 835 165  مطلوبات الضريبة المؤجلة

 903 504 331 464 136 457  حسابات التسوية ومطلوبات أخرى

 - - 0  ديون مرتبطة بالموجودات غير الجارية موجھة لتكون مفوتة

 - - 0  مؤن تقنية لعقود التأمين

 367 216 800 242 878 321 3,7 المؤن

 - - 0  إعانات، أموال عمومية مخصصة وأموال خاصة للضمانة

 370 527 1 782 527 1 453 529 1  وأموال خاصة للضمانة ديون تابعية

 484 352 3 525 638 3 966 235 4  رساميل ذاتية

 247 301 3 420 582 3 528 176 4  رساميل ذاتية نصيب المجموعة

 551 586 2 820 812 2 908 424 3  رسمال واحتياطيات مرتبطة

 402 377 714 422 114 471  احتياطيات موطدة

 427 5 -798 1 355 1  أرباح أو خسائر كامنة أو مؤجلة

 866 331 684 348 151 279  نتيجة صافية للسنة المالية

 237 51 105 56 438 59  فوائد اFقليات

 410 876 46 537 799 47 605 247 50  المجموع
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  2011-2013دجنبر  31فـي  IFRSحساب النتيجة الموطدة 
  )بآ?ف الدراھم(                                        

 2011/12/31 2012/12/31  2013/12/31 المذكرات  حسابات النتيجة الموطدة 

 024 524 2 810 604 2 002 553 2 2,2 فوائد ومنتوجات مماثلة 

 224 780 018 841 522 917 2,2 فوائد وتحمOت مماثلة 

 800 743 1 793 763 1 480 635 1  ھامش الفائدة 

 684 332 134 341 234 330 2,3 ) منتوجات(عموJت 

 697 26 447 30 781 31 2,3 ) تحمOت(عموJت 

 987 305 686 310 453 298  ھامش على العمو?ت 

 650 69 723 86 047 188  أرباح أوخسائر صافية على اFدوات المالية للقيمة المضبوطة حسب النتيجة 

 617 8 471 9 230 17  افية على الموجودات المالية المتيسرة للبيع أرباح أو خسائر ص

 187 10 875 12 112 11  منتوجات النشاطات اFخرى 

 171 71 454 76 280 76  تحمOت النشاطات اFخرى 

 071 067 2 095 107 2 041 074 2  المنتوج الصافي البنكي 

 714 927 437 969 343 013 1  تحمOت عامة لOستغOل 

 255 98 950 102 453 111  مخصصات لOستخمادات ولنقصانات قيمة المستعقرات غير المجسدة والمجسدة 

 103 041 1 708 034 1 244 949  النتيجة ا�جمالية ل�ستغ�ل 

 606 509- 243 456- 755 496- 2,1 كلفة المخطر

 497 531 465 578 489 452  نتيجة ا?ستغ�ل

 - - 0  ة الصافية للمقاوJت الموضوعة رھن المعادلة بدة النتيج

 552 3 188 135 2,4 أرباح أو خسائر صافية على موجودات أخرى 

 - - 0  تغيرات قيم فوارق اJقتناء

 048 535 653 578 354 452  النتيجة قبل الضرائب

 755 198 074 225 477 168  الضرائب المؤجلة/الضرائب على اFرباح

 - - 0  جة الصافية لضرائب النشاطات المحصورة أو الجارية للتفويتالنتي

 294 336 579 353 877 283  النتيجة الصافية 

 427 4 895 4 727 4  فوائد اFقليات 

 866 331 684 348 151 279  النتيجة الصافية نصيب المجموعة 

 37,27 37,80 26,95  النتيجة عن كل سھم 

 37,27 37,80 26,95  كل سھم  النتيجة المذابة عن
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 2011-2013 دجنبر 31في  الشركةحسابات 
    

  2011-2013دجنبر  31فـي ) بما فيھا الوكا?ت بالخارج(الحصيلــة 

  )بآ?ف الدراھم(                                                                                                      
 31/12/2011 31/12/2012 2013/12/31 داتالموجو

الخزينة العمومية،  ،قيم في الصندوق، بنوك مركزية 
  مصلحة الشيكات البريدية

  

1 245 974 
 

2 250 055 

 

2 115 646 

 253 164 5 607 724 3 813 989 4  مستحقات على مؤسسات ا?ئتمان والمماثلة

 173 399 683 282 1 979 885  تحت الطلب. 

 081 765 4 925 441 2 834 103 4  ل:ج. 

 871 042 34 456 439 34 392 370 35  مستحقات على الزبانة

 866 107 11 362 311 12 144 857 12  قروض الخزينة وقروض اJستھOك. 

 382 719 9 447 662 8 563 876 7  قروض التجھيز. 

 413 003 11 244 879 11 363 275 12  قروض عقارية. 

 210 212 2 403 586 1 323 361 2  ىقروض أخر. 

 - -   مستحقات مكتسبة بإنابة الفواتير 

 518 804 3 621 561 5 413 392 6  سندات المعاملة والتوظيف

 436 012 3 673 769 4 985 129 5  أذينات الخزينة وقيم مماثلة. 

 231 786 974 715 454 256 1  سندات مستحقات أخرى. 

سندات الملكية.   5 975 75 974 5 851 

 404 107 118 97 023 260  موجودات أخرى 

 - -    سندات ا?ستثمار 

 - -   أذينات الخزينة وقيم مماثلة. 

سندات مستحقات أخرى.    - - 

 006 256 015 289 123 311  سندات المشاركة وا?ستعما?ت المماثلة 

 - -   مستحقات تابعية 

 - -   ن ا�يجاري والكراءمستعقرات ممنوحة على سبيل ا?ئتما 

 765 117 613 123 473 124  مستعقرات غير مجسدة 

 946 917 187 970 041 031 1  مستعقرات مجسدة 

 408 526 46 672 455 47 523 725 49 مجموع الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

                                                                                                               

 )بآ?ف الدراھم(                                                                                                                  
 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 المطلوبات

ات بنوك مركزية، الخزينة العمومية، مصلحة الشيك 
  البريدية

7 7 1 184 

 714 158 1 239 107 1 283 074 1  ديون تجاه مؤسسات ا?ئتمان والمماثلة 

 742 161 252 125 233 80  تحت الطلب. 

Fجل.   994 050 981 987 996 972 

 206 681 33 340 914 33 639 767 36  ودائع الزبانة

 939 760 19 722 648 19 427 436 21  حسابات تحت الطلب دائنة. 

 823 107 7 915 566 7 429 110 8  حسابات اJدخار. 

 494 729 5 214 536 5 487 385 6  ودائع Fجل. 

حسابات أخرى دائنة.   835 296 1 162 489 1 082 950 

 539 301 6 584 622 6 726 611 5  سندات المستحقات المصدرة

 539 301 6 584 622 6 726 611 5  سندات المستحقات القابلة للتداول. 

 - -    اقتراضات سندية. 

سندات مستحقات أخرى مصدرة.    - - 

 205 356 115 387 631 326  مطلوبات أخرى 

 950 390 364 542 802 446  مؤن لمخاطر وتحم�ت  

 - - -  مؤن منظمة 

مساعدات، أموال عمومية مخصصة وأموال خاصة  
  بالضمانة

- - - 

 370 527 1 782 527 1 453 529 1  ديون تابعية 

 - - -  فوارق إعادة التقييم 

 171 696 1 428 890 1 696 393 2  احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرسمال 

 380 890 392 922 848 035 1  الرسمال 

 - -   )- (رسمال غير مدفوع  –المساھمون  

 452 212 257 235 055 243  )-(+/المرحل من جديد  

 - - -  )-(+/انتظار التخصيص  النتائج الصافية في 

 237 310 164 306 384 296  )-(+/النتيجة الصافية للسنة المالية  

 408 526 46 672 455 47 523 725 49  مجموع المطلوبات  
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 -20112013 )بما فيه الوكا?ت بالخارج(حســاب المنتوجــات والتحمــ�ت 

( بآ?ف الدراھم(             

  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

 220 797 2 313 928 2 679 983 2  منتوجات ا?ستغ�ل البنكي 

  فوائد ومنتوجات مماثلة على عمليات مع مؤسسات اJئتمان

 فوائد ومنتوجات مماثلة على عمليات مع الزبانة

 فوائد ومنتوجات مماثلة على سندات المستحقات

 منتوجات على سندات الملكية

 والكراء قرات اJئتمان ا#يجاريمنتوجات على مستع

 عموJت على إيجار الخدمات

  بنكية ىمنتوجات أخر

162 265 

2 099 705 

194 959 

60 076 

0 

267 830 

198 845 

162 903 

2 138 048 

202 992 

55 652 

- 

277 638 

91 081 

208 649 

2 105 347 

88 260 

35 897 

- 

269 588 

89 480 

 534 878 846 965 552 031 1  تحم�ت ا?ستغ�ل البنكي 

  فوائد وتحمOت مماثلة على عمليات مع مؤسسات اJئتمان

 فوائد وتحمOت مماثلة على عمليات مع الزبانة

 فوائد وتحمOت مماثلة على سندات المستحقات المصدرة

 تحمOت على مستعقرات اJئتمان ا#يجاري والكراء

  تحمOت أخرى بنكية

18 640 

556 128 

341 099 

0 

115 685 

42 545 

454 502 

344 464 

- 

124 336 

23 690 

476 388 

276 762 

- 

101 694 

 686 918 1 467 962 1 127 952 1  المنتوج الصافي البنكي

  منتوجات اJستغOل غير البنكي

  تحمOت اJستغOل غير البنكي
9 252 

27 271 

 

26 924 

110 

 810 024 1 718 079 1 788 069 1  تحم�ت عامة ل�ستغ�ل 

  تحمOت المستخدمين

 ضرائب ومكوس

 تحمOت خارجية

 تحمOت أخرى عامة لOستغOل

مخصصات لOستخمادات ولمؤن المستعقرات غير المجسدة 
  والمجسدة

596 375 

18 658 

326 843 

-5 014 

132 925 

 

590 858 

18 327 

332 342 

13 935 

124 257 

556 448 

19 973 

310 522 

15 763 

120 103 

 361 687 089 660 107 064 1  صات للمؤن وللخسائر على المستحقات غير القابلة ل�ستيفاءمخص  

  المخصصات لمؤن المستحقات والتعھدات بالتوقيع العالقة

 خسائر على المستحقات غير قابلة لOستيفاء

  مخصصات أخرى للمؤن

887 007 

96 065 

81 036 

433 865 

47 768 

178 455 

597 289 

27 497 

62 574 

 960 267 427 301 570 550  استعادات المؤن وا?سترجاعات على المستحقات المستخمدة 

  استعادات المؤن للمستحقات والتعھدات بالتوقيع العالقة

 استرجاعات على مستحقات مستخمدة

  استعادات أخرى للمؤن

318 605 

29 330 

202 635 

249 671 

12 961 

38 794 

224 849 

14 266 

28 845 

 289 501 358 551 054 378 تيجة الجاريةالن  

  منتوجات غير جارية

  تحمOت غير جارية
11 038 

15 292 

10 705 

25 342 

7 026 

15 821 

 494 492 720 536 800 373  النتيجة قبل الضرائب 

 257 182 556 230 416 77  الضرائب على النتائج

 237 310 164 306 384 296  النتيجة الصافية للسنة المالية 
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  هـــيـبـنـت

إن المعلومات السالفة الذكر ? تشكل إ? جزء من مذكرة ا�ع�م المؤشر عليھا من طرف مجلس القيم المنقولة 

  .2014/08/06 بتاريخ VI/EM/022/2014رقم مرجع تحت 

لغة العموم باليوصي مجلس القيم المنقولة بقراءة كامل نص مذكرة ا�ع�م التي ھي موضوعة رھن إشارة و

  .الفرنسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 


