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تـــقـــريـــر
أنـــشـــطـــة

تمت طباعة غالف هذا التقرير باستخدام طالء مضاد للبكتيريا.

قيـــمــنــــا تلــهــمـنـــا 
وتـوجـه أعـمـــالـنـــــا



فهرس

مقتطف من خطاب 
صاحب الجاللة

الملك محمد السادس

كلمة السيد
خاليد سفير 

المدير العام لصندوق اإليداع 
والتدبير

أسس صندوق اإليداع
والتدبير في خدمة

االنتعاش االقتصادي
• هدفنا

• مهمتنا

• تاريخنا
• مجموعة، 5 مهن، 5000 موظف

• المؤشرات األساسية
• هياكل الحكامة

صندوق اإليداع والتدبير، 
مجموعة حيوية

أهم األحداث لسنة 2021

استراتيجية تحول
في طور التنفيذ

• استراتيجية حيوية للتحول
• المرونة في التشغيل وطرق عمل جديدة

•  اختيارات استراتيجية مالئمة ألولويات 
المملكة المغربية

• ONE CDG، مجموعة واحدة، 6 أوراش 
من أجل التحول الثقافي للمجموعة

•  خارطة طريق من أجل تدبير موارد بشرية 

عادلة ومتكاملة ومستشرفة للمستقبل
•  قيم مستجدة تستند على »األمانة« والثقة

•  التنمية المستدامة من أهم التزامات 
المجموعة

األداء برسم سنة 2021
• االدخار واالحتياط

• التنمية الترابية
• السياحة

• االستثمار
• البنك والمالية

• التضامن والمعرفة

القوائم المالية 2021
• المناخ االقتصادي الوطني والدولي

• حسابات المؤسسة

• الحسابات الموطدة
• الحسابات الموطدة للمجموعة

بيانات االتصال بالشركات 
التابعة
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مقتطف من خطاب صاحب
الجاللة الملك محمد السادس

)...( فالمغرب دولة عريقة، وأمة موحدة، تضرب جذورها في أعماق التاريخ.
والمغرب قوي بوحدته الوطنية، وإجماع مكوناته حول مقدساته.

وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه، وعملهم على تنميته وتقدمه، 
والدفاع عن وحدته واستقراره.

إن هذا الرصيد البشري والحضاري المتجدد والمتواصل، هو الذي مكن بالدنا من 
رفع التحديات، وتجاوز الصعوبات.

)...(

ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي، على المشاريع واألنشطة االقتصادية، وعلى 
األوضاع المادية واالجتماعية، للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول، للحد من 

آثار هذه األزمة.

وقد بادرنا، منذ ظهور هذا الوباء، بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، 
لقي إقباال تلقائيا من طرف المواطنين.

كما أطلقنا خطة طموحة إلنعاش االقتصاد، من خالل دعم المقاوالت الصغرى 
والمتوسطة المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية لألسر، 

بتقديم مساعدات مادية مباشرة.

وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس لالستثمار، للنهوض باألنشطة اإلنتاجية، 
ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الستثمارية.

)...(

بفضل هذا المجهود الوطني الجماعي، يسجل االقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية، 
على طريق استعادة قدراته الكاملة.

مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، 
السبت 31 يوليوز 2021.
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الســيد خاليد سفير، 
المديــر العام لصندوق 

اإليداع والتدبير

بروح من المسؤولية وبتقدير تام للتحديات التي علينا 
مواجهتها، أتولى المهمة التي كلفني بها صاحب الجاللة الملك 

محمد السادس، نصره الله.
أود أوال أن أشيد بالعمل القيم الذي أنجزه المدير العام السابق 

السيد عبد اللطيف زغنون، الذي تمكن خالل فترة واليته من 
إطالق عملية واسعة النطاق إلعادة هيكلة المجموعة وتحديد 
توجهات جديدة لها، تمكن من خاللها صندوق اإليداع والتدبير 

االنخراط في مسار الربحية واالستدامة.

لقد توالت األزمات خالل السنوات العشرة األخيرة على 
العديد من القطاعات االستراتيجية التي نتدخل فيها. لكن 

هذه الوضعية مكنت أيضا من معرفة مدى صمود االقتصاد 
المغربي والدور الحاسم الذي لعبه صندوق اإليداع والتدبير 

كقاطرة للتقدم تحظى بالثقة.

وبفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك 
محمد السادس نصره الله، تمكنت المجموعة، تماما كما هو 
الحال بالنسبة إلى بالدنا، من مواجهة تحديات هذه المرحلة 

والخروج منها أكثر قوة وتماسكا. 

اليوم، ونحن على مشارف السنة األخيرة من المخطط 
االستراتيجي لصندوق اإليداع والتدبير 2022-2017، صارت 

المجموعة أكثر فعالية في تدخالتها واتسمت توجهاتها 
االستراتيجية بمزيد من الوضوح، وهو ما يتماشى مع مهامها 

األصلية وكذا التحديات السوسيو-اقتصادية الراهنة.

لقد وضعت المجموعة تصورات جديدة لكيفيات تدخلها 
بوصفها بيتا للخبرة ومموال شريكا ومستثمرا، وبذلك أوجدت 

موقًعا جديًدا لها، أكثر انسجاًما مع التحديات المطروحة على 
المستوى الوطني وأكثر استجابة لحاجيات محيطها.

إن هذه الوضعية المبنية على القيمة المضافة التي يوفرها 
صندوق اإليداع والتدبير تضفي على عملنا مرونة أكبر وتتيح 

لنا الرفع من جودة األداء الجماعي مع شركائنا، من القطاعين 
الخاص والعام والمجتمع المدني. كما أنها تعزز قدرتنا على 

الـتأثير بشكل أفضل في مجاالت تدخلنا االستراتيجية وكذلك 
على مستوى الجماعات المحلية، مما يساهم في تحقيق 

الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.

وإني أشيد بجميع مستخدمي صندوق اإليداع والتدبير 
الذين اشتغلوا بأقصى طاقتهم وبجدية وشجاعة خالل 

الفترة األخيرة، لمواجهة القيود الصحية واإلنسانية 
الصعبة. 

وفي هذا السياق، حافظت المجموعة على مشاريعها 
وأوفت بالتزاماتها، وواصلت دعم شركائها، ال سيما 

في القطاعات التي كانت في وضعية صعبة، كالسياحة 
والفندقة، سعيا منها للحفاظ على االستثمار ومناصب 

الشغل.

إن العمل الذي تم إنجازه على المستوى التنظيمي 
والحكامة كان أيضا عمال متميزا. ففي إطار مشروع 
التحول الداخلي ONE CDG، تم تنفيذ العديد من 

المشاريع المهيكلة، وهي تعطي دينامية جديدة لعملية 
التدبير وتمنح دفعة قوية لثقافة االنسجام داخل 

المؤسسة، بحيث تتقاسمها جميع مكونات المجموعة. 
وقد تمت ترجمة هذه الروح الجديدة للمؤسسة اليوم 

من خالل إعادة صياغة القيم - التميز والمسؤولية 
والمواطنة – التي تعتبر تجسيدا حيا »لألمانة« الموكلة 

لصندوق اإليداع والتدبير من طرف السلطات 
العمومية والمواطنين المغاربة.

ومراعاة لتحديات االستدامة، سنواصل معا حشد جميع 
طاقاتنا البشرية والمالية والتقنية لإلسهام في مالئمة 

االقتصاد الوطني مع تحديات إزالة الكربون والتحول 
الرقمي.

سنواصل جميعا، إلى جانب كل القوى الحية في 
الفروع والشركات التابعة للمجموعة، وبالتعاون مع 
جميع الشركاء في المجاالت التي نتدخل فيها، دعم 

االقتصاد الوطني والجهود المبذولة من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة والدامجة.

» ومراعاة لتحديات االستدامة، 
سنواصل معا حشد جميع طاقاتنا 

البشرية والمالية والتقنية لإلسهام في 
مالئمة االقتصاد الوطني مع تحديات 

إزالة الكربون والتحول الرقمي «.

كـــــــــــلــــــــمـــــــة  كلمة
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يتحمل صندوق اإليداع والتدبير »أمانة« 
عهدت بها إليه الدولة والمغاربة، وهي 

أمانة تفرض علينا واجبا مزدوجا يتمثل في 
المسؤولية واألداء خدمة للصالح العام.

نساهم بشكل مسؤول ومستدام في تأمين 
مستقبل البالد، ونسعى باستمرار لتحقيق 

التوازن الصحيح بين التدبير اآلمن للمدخرات 
المعهودة إلينا والمساهمة الفعالة في تحقيق 

التنمية لبالدنا.
ونسهر على تحفيز منظومتنا حول المشاريع 
التي تخلق القيمة المضافة من خالل أنماط 

تدخالتنا كخبراء وممولين شركاء ومستثمرين.

يتولى صندوق اإليداع والتدبير تجميع 
مدخرات المغاربة ويعمل على تأمينها قصد 

استخدامها في االستثمارات المربحة والخالقة 
للقيمة والداعمة للنمو االقتصادي.

نحن قوة في خدمة التقدم االقتصادي 
واالجتماعي للمغرب وداعم دائم وخالق 

ومتفاني للنموذج التنموي الوطني.
والتزاما منا بتحويل اقتصاد المملكة وتحديث 

أراضيها، نشارك بنشاط في كل ما يتعلق 
بالجهوية والتحول الطاقي والتكنولوجي 
ونسعى لتطوير القطاعات االستراتيجية 

المعززة للنمو والمحفزة للتنمية االجتماعية.

ونعمل بشكل يتماشى مع القضايا الوطنية 
من خالل ضمان خلق القيمة.

مـهـمـتــنــاهـدفــنــا 
دأب صنــدوق اإليداع والتدبير 

منــذ أزيــد من 60 عاما على 
تأميــن المدخرات التي تم 

جمعها واالســتثمار في البنية 
التحتيــة ومهــن الغد. ويتموقع 

الصنــدوق اليوم في طليعة 
المؤسسات الداعمة 

للنهــوض االقتصادي وضمان 
مســتقبل مزدهر وشامل 

ومســتدام للمغرب والمغاربة.

أسس صندوق 
اإليداع والتدبير في 

خدمة االنتعاش 
االقتصادي 
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تاريخنا
عمل صندوق اإليداع والتدبير والشركات التابعة له باستمرار وعلى مدى ستة عقود لبناء المغرب الحديث والمزدهر 

والمستدام، كما شارك في أبرز األوراش المهيكلة التي أثمرت مغرب اليوم.

تم إنشاء صندوق اإليداع والتدبير سنة 
1959 بعد استقالل البالد. وتعد المجموعة 
بمثابة رافعة لتوطيد السيادة الوطنية. منذ 
البداية، لم يكن مؤسسة تقنية فحسب، بل 
كان أيًضا مؤسسة ذات حس وطني ورؤية 
تتقاسمها األجيال، حيث أطلق أول األوراش 
االستراتيجية والمهيكلة، وعمل يومًيا على 
تحسين حياة المواطنين.

خالل السبعينيات والثمانينيات، ركزت 
المؤسسة جهودها على قطاعي العقارات 
والمالية، وأسهمت في تطوير التراث الوطني 
في مجال الممتلكات والمعدات العقارية، 
وتحفيز السوق المالية وتعزيزها، وتطوير 
المدخرات وناتج التقاعد. بل وأصبحت 
المجموعة أيضا محركا للسياحة المغربية.

تميزت التسعينيات بتحديث متسارع الوثيرة 
وتحرير للسوق المالية العالمية. وقد أكد 
صندوق اإليداع والتدبير دوره كمحرك لألدوات 
المالية في خدمة التنمية واالستثمار على 
المستوى الوطني. وعملت المجموعة على 
تنويع محفظته وتوسيع نطاق تدخالته.

يضطلع صندوق اإليداع والتدبير بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه، ويركز جهوده على 
القطاعات التي تعتبر ذات أولوية في كل 
مرحلة من المراحل التي قطعتها المملكة 
في طريق التنمية. وبالتالي، تقوم المجموعة 
بالموازاة مع مهمتها الرئيسية في تنمية 
المدخرات، بتصنيع حافظتها وتنويع أنشطتها 
من أجل استجابة أفضل وأنسب للمتطلبات 
الجديدة للحداثة.

في مطلع القرن الحالي، كان صندوق 
اإليداع والتدبير جزًءا من دينامية التطور 
التي شهدتها المملكة، من خالل تعبئته 
لجمع المدخرات وحمايتها، وتوسيع نطاق 
الضمان االجتماعي، وتمويل االقتصاد، 
وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

مجموعة، 5 مهن، 5000 مستخدم
إيمانا بالقيم النبيلة وترسيخا لاللتزام 
الثابت. تسخر جميع الجهات الفاعلة 
في مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 
جهودها ومواهبها للعمل يومًيا ضمن 
هيكلة فعالة ورائدة ومواطنة من 
أجل مواجهة تحديات بناء »مغرب 
الغد« مًعا.

1959-196590 70 - 802017-2021 1965-19702000
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(+11%)

112 000

+2,9%

+207%

مجموعــة، 5 مهن،
المؤشرات األساسية5.000 موظف

إيمانا بالقيم النبيلة وترسيخا لاللتزام الثابت، تسخر جميع الجهات الفاعلة في مجموعة صندوق اإليداع والتدبير جهودها 
ومواهبها للعمل يومًيا ضمن هيكلة فعالة ورائدة ومواطنة من أجل مواجهة تحديات بناء »مغرب المستقبل« مًعا.

5 مهن أساسية

نمو مستمر

مساهمة قوية في االقتصاد الوطني
3 آليات للتدخل

التزامات المسؤولية االجتماعية للمقاولة

السياحة
يقوم صندوق اإليداع 
والتدبير بمبادرة االستثمارات 
وتنسيقها من أجل قطاع 
وطني استراتيجي.

البنك والمالية
يعد صندوق اإليداع والتدبير 
فاعال ورافعة مهيكلة للسوق 
المالية الوطنية.

مستثمر 
يوجه صندوق اإليداع والتدبير 
قوة عمله نحو تنمية النسيج 
اإلنتاجي، وخلق فرص الشغل في 
القطاعات الرئيسية للمغرب.

ممول شريك
يخلق صندوق اإليداع والتدبير 
قيمة مضافة دون أن يحل محل 
الجهات الفاعلة من القطاعين 
العام والخاص.

خبير 
يضع صندوق اإليداع والتدبير 
ما راكمه من خبرة في خدمة 
األوراش الكبرى للدولة والجماعات 
المحلية.

تضامن - معرفة - ثقافة
يلتزم صندوق اإليداع والتدبير باستثمار 

رأس ماله الوطني غير المادي كأداة 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

االستثمار
يستجيب صندوق اإليداع والتدبير 
لتحديات النموذج التنموي المغربي 
وورش الجهوية المتقدمة.

التنمية الترابية
يدعم صندوق اإليداع والتدبير العمل 
المتضافر للمواطنين والجماعات 
المحلية والجهات الفاعلة من 
القطاعين العام والخاص.

تدبير االدخار و االحتياط
يقوم صندوق اإليداع والتدبير 
بجمع األموال وتأمينها واستثمارها 
وكسبها وإعادة توزيعها من خالل 
خلق القيمة على مدار دورة االدخار 
واالستثمار برمتها.

مليون777 16
مليون2252درهم 

درهم 

العائدات البنكية الصافيةالرأسمال

مليون1629
درهم 

مليون159136
درهم 

مليون922
درهم 

الناتج الصافي لحصة المجموعة

حصيلة

الناتج الصافي

منصب شغل مباشر من 
خالل مشاريع المجموعة

مناطق حرة على مساحة 
000 288 م²

14 منطقة صناعية وقطب 
فالحي ممتد على 907 هكتار

 إنجاز 000 676 م²
 من الفضاءات المهنية المؤجرة

4



17 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 162021

هياكل الحكامة

المدير العام

فرع االحتياطالكاتب العام

التعاونالصندوق العام

فرع التنمية الترابية

المفتشية ومراقبة 
الحسابات

قطب تدبير
االدخار

فرع السياحة

قطب االستراتيجية 
والتنمية

قطب المالية

فرع االستثمار

قطب رأس المال 
البشري

للمجموعة

البنك والتمويل

قطب التواصل 
والعالقات 
المؤسساتية

قطب الدعم

قطب الحكامة 
و المطابقة 
واالستشارة 

القانونية للمجموعة

قطب التحول 
الرقمي، التنظيم 

والعمليات

قطب
 إدارة المخاطر

مؤسسة صندوق 
اإليداع والتدبير

لجنة المراقبة
تعنى لجنة المراقبة، تحت رئاسة والي بنك المغرب، بالنيابة عن الدولة بمراقبة العمليات الرئيسية لصندوق اإليداع 

والتدبير. وتتألف من قاضيين اثنين من محكمة النقض، وممثل عن رئيس الحكومة وممثل عن وزيرة االقتصاد والمالية.

السيد عبد اللطيف الجواهري، 
والي بنك المغرب،

األعضاءالرئيس 

السيد خاليد السفير،
المدير العام لصندوق 

اإليداع والتدبير

السيدة فوزية زعبول، 
مديرة األمانة والتمويل 

الخارجي بوزارة االقتصاد 
والمالية

السيدة دنيا الفقيري،
مكلفة بمهمة لدى

رئيس الحكومة

السيد مصطفى بعاج، 
مستشار لدى محكمة 

النقض

السيد سعيد السعداوي، 
مستشار لدى محكمة 

النقض

لجنة التدقيق والمخاطر
من أجل مساعدة لجنة المراقبة، تجري لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر 

تحليال شامال للملفات المتعلقة بالمراجعة الداخلية والخارجية لتدبير المخاطر 
والمعلومات المالية والمحاسبية وأي موضوع آخر بطلب من لجنة المراقبة.

لجنة االستثمار واالستراتيجية
تقوم هذه اللجنة بدراسة القرارات التي تنطوي على االلتزام أو عدم االلتزام 
المالي للمجموعة بمبلغ كبير. وهي تتألف من المدير العام لصندوق اإليداع 

والتدبير )الرئيس( وعضوين من لجنة المراقبة.

الهيئات المركزية
واألفقية لإلدارة
اللجنة التنفيذية للمجموعة

تضطلع هذه اللجنة باتخاذ القرارات التنفيذية 
قصيرة األمد، وتتكون من :

• المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير
• الكاتب العام لصندوق اإليداع والتدبير

• مدير قطب االستراتيجية والتنمية
•  المدير العام لبنك األعمال لصندوق اإليداع 

CDG CAPITAL والتدبير
•  المدير العام لفرع التنمية لصندوق اإليداع 

CDG DEVELOPPEMENT والتدبير
MADAEF المدير العام لمضايف  •

•  المدير العام لبنك االستثمار لصندوق اإليداع 
CDG NVEST والتدبير

•  المدير العام للضمان االجتماعي لصندوق اإليداع 
CDG Prévoyance والتدبير

لجنة استراتيجية المجموعة

تعنى هذه اللجنة باتخاذ القرارات التي لها تأثير 
كبير على التوازنات الكلية للمجموعة على المديين 

المتوسط والطويل.
وتتألف من :

•  المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير
•  أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة

•  مدير قطب المالية
•  مدير قطب إدارة المخاطر

لجنة تنسيق المراقبة الداخلية للمجموعة

تتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في تقييم 
مجموع المسائل المتعلقة باتساق وفعالية 
المراقبة الداخلية على مستوى المجموعة، 

سواء بين هياكلها أو بين فروع المراقبة ذاتها.

رقمنة هيئات الحكامة

لجنة المراقبة 
لجنة التدقيق والمخاطر

لجنة االستثمار واالستراتيجية

منذ فبراير 2018، وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، تبنت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير حاًل رقمًيا
يدعى »ديليتراست إكزيك« » Dilitrust Exec «. وقد مكن هذا النظام المبتكر من تجريد هيئات الحكامة التابعة 

للمجموعة من الطابع المادي، ال سيما لجنة المراقبة لصندوق اإليداع والتدبير.

القيادة االستراتيجية
مخطط إدارة المشاريع

ية
مال

وال
د 

صا
قت

اال
ة 

زار
 و

بة
اق

مر

ب
غر

لم
ك ا

 بن
بة

اق
مر

اإلدارة الــعــامــة

هيئات الحكامة المركزية
اللجنة التنفيذية للمجموعة

لجنة االستراتيجية للمجموعة

هيئات الحكامة
األفقيــة

لجنة المراقبة الداخلية للمجموعة
لجنة الموارد البشرية بالمجموعة

أدوات القيادة األفقيــة

اإلدارة العامة 
 األمين العام للصندوق 
وزارة االقتصاد والمالية

لجنة االئتمان
لجنة تدبير األصول والخصوم

لجنة الخزينة واالستثمار

فروع المجموعة
  

 هيئة اإلدارة
 لجنة االستثمار

 لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر
لجنة التعيينات والرواتب 
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تعتبر ســنة 2021 ســنة االنتقال والتحول والزخم، حيث تم 
إطــالق ديناميــة جديدة لهيكلة وإعادة توجيه اســتراتيجية 

مثلى لالستثمار.

أبرز األحداث برسم
سنة2021

شــراكات على المستوى الدولي 
وتعاون ثنائي

يعمل صندوق اإليداع والتدبير كشريك رئيسي للفاعلين المؤسساتيين الدوليين. واصلت المجموعة استراتيجيتها 
في سنة 2021، والسيما ما يتعلق بالنفوذ القاري كما عقدت شراكات استراتيجية مع العديد من الفاعلين من 

افريقيا وأوروبا ودول الخليج.

ماي 2021
جلسة عمل مع السيد سيمون 
مارتن، سفير المملكة المتحدة 

يندرج االجتماع المنعقد بين السيد عبد اللطيف 
زغنون وسعادة السفير البريطاني في إطار تعزيز 

العالقات بين المغرب والمملكة المتحدة، ويهدف 
إلى تنمية العالقات االقتصادية والتعاون في 
المجاالت ذات االهتمام المشترك. وقد مكن 

االجتماع من استكشاف السبل والوسائل لبث الروح 
في تنفيذ شراكة »العمل المناخي« من أجل تسريع 
اعتماد الطاقات المتجددة على أوسع نطاق والحد 

من تأثيرنا على البيئة.

يونيو 2021
اجتماع عمل مع السيد جون

جوسيه، المكلف باألعمال لدى 
جمهورية هايتي 

في إطار تعزيز العالقات االقتصادية بين المملكة 
المغربية وجمهورية هايتي، انعقد هذا االجتماع 

بين المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير والقائم 
باألعمال بسفارة هايتي، وكان فرصة لعرض 

النموذج االقتصادي لصندوق اإليداع والتدبير 
ومهمته المتمثلة في مواكبة التنمية االقتصادية 

للبالد.

أكتوبر 2021
المشاركة بقمة التمويل المشترك 
أتاح هذا االجتماع، الذي نظمته الوكالة الفرنسية 

للتنمية، بمشاركة السيد عبد اللطيف زغنون وقادة 
األبناك العمومية للتنمية، فرصة إلعادة تأكيد وتعزيز 

التزامهم بالعمل المتضافر من أجل المناخ والتنمية 
المستدامة.

منتدى صناديق اإليداع بليبرفيل، 
الغابون 

انعقد االجتماع في ليبروفيل لتقديم أنشطة 
المنتدى والمصادقة على اإلعالن والميثاق 

المشتركين الجديدين للمنتدى. وفي هذا السياق، 
قام فريق تدبير المخاطر التابع لصندوق اإليداع 

والتدبير بتنشيط ورشة عمل تحت عنوان »النموذج 
االحترازي وتدبير المخاطر« وشرع في وضع إطار 
مرجعي لتدبير المخاطر ونموذج احترازي لفائدة 

أعضاء المنتدى.

نونبر 2021
النسخة الرابعة من البرنامج الدولي 

لصندوق اإليداع والتدبير إلفريقيا 
في إطار أنشطة منتدى صناديق اإليداع، نظم 

صندوق اإليداع والتدبير ورشة عمل حول رأس المال 
البشري.

وقد نبعت هذه المبادرة من رغبة صندوق اإليداع 
والتدبير في االنخراط إلى جانب الشركاء الدوليين 

للمجموعة في التفكير في تدبير رأس المال البشري 
وتحدياته وأساليبه وعناصره الحاسمة.

زيارة وفد تابع لصندوق اإليداع 
واألمانات لجمهورية النيجر 

دامت هذه الزيارة أسبوعا كامال وعقدت خالله 
ورشات عمل لتبادل وجهات النظر والخبرات بين 

مسؤولي المؤسستين حول مختلف المهن. واتفق 
الطرفان على تنسيق أعمالهما للرفع من فعالية 

التعاون جنوب-جنوب.

دجنبر 2021
تنظيم ندوة افتراضية بعنوان » 

التدقيق في خدمة صندوق اإليداع« 
تم التركيز على األبعاد التالية: نظام المراقبة 

الداخلية، وتحديد مواقع المراقبة الدورية، وتنظيم 
وتحديد أنماط اشتغال الهيئة التابعة لصندوق اإليداع 

والتدبير المكلفة بالتدقيق. 

صندوق اإليداع والتدبير 
مجموعة حيوية
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التنظيــم والعمليات

واصل صندوق اإليداع والتدبير جهوده الرامية إلى تنظيم وتحويل العمليات االستراتيجية في مجاالت 
الحكامة والقيادة والمطابقة.

إنشاء قطب الحكامة 
والمطابقة واالستشارة 

القانونية للمجموعة
في إطار تعزيز التنظيم الداخلي للمجموعة، عرفت 

سنة 2021 إنشاء قطب جديد تابع للمدير العام 
لصندوق اإليداع والتدبير. ويتعلق األمر بقطب 

يضم مديريتي الحكامة والمطابقة للمجموعة 
والهيئة االستشارية القانونية، كما يضطلع بالشؤون 

المتعلقة بالحكامة والمطابقة وتعزيز القيادة 
القانونية من خالل إسداء المشورة االستراتيجية 

لهياكل المجموعة.

مطابقة المجموعة في 
المقدمة

تعكس اإلنجازات الهامة في أنشطة المطابقة رغبة 
صندوق اإليداع والتدبير في وضع االمتثال للقوانين 

واألنظمة والممارسات المهنية ضمن اهتماماته 
الرئيسية.

وقد استمر تحسين النظام العام لوظيفة المطابقة 
من خالل تنفيذ تعليمات تؤطر المنتجات والخدمات 

الجديدة، والتي تنص على إنشاء لجنة للمنتجات 
الجديدة.

تأتي عدة مبادرات استكماال لهذا النظام: إضفاء 
الطابع الرسمي على اإلطار المرجعي الدائم لمراقبة 

المطابقة؛
مواصلة نشر إطار مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب على مستوى صندوق اإليداع والتدبير؛ 
التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق باالنضمام إلى 

برنامج داتا-تيكا )DATA-TIKA( التابع للجنة الوطنية 
لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

خطة العمل لتدبير الحكامة 
للمجموعة

واصلت مديرية الحكامة للمجموعة نشر خطة عملها 
في إطار نهج نموذجي وتحسين مستمر للنظام 

المعمول به. وقد مكنت اإلجراءات الرئيسية المتخذة 
من تنفيذ توصيات اإلصالح الشامل وتعزيز الطابع 

الجماعي لصنع القرار داخل هيئات المجموعة من 
خالل تعيين مديرين مستقلين في لجنة مراجعة 

الحسابات والمخاطر التابعة لصندوق اإليداع والتدبير 
وفي الهيئات اإلدارية لبعض الشركات الفرعية.

خطة موحدة للتدقيق في 
المجموعة

من أجل وضع تطور أنشطة المجموعة وممارساتها 
في مجال التدقيق الداخلي على أساس منسق 

وامتثاال لألنظمة والمعايير الالزمة، تم اعتماد 
الصيغة الجديدة لميثاق التدقيق الداخلي، التي 

تشكل الوثيقة المرجعية لممارسة المهمة وتحدد 
مبادئها التوجيهية.

وجرى تعديل آليات العمل لقسم التدقيق للمجموعة 
وذلك من أجل إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ 

التوجيهية المعتمدة لمواءمة أنشطة التدقيق 
وممارساتها، مما يشكل اإلطار المرجعي الجديد 
لمختلف الفاعلين المعنيين في القسم المذكور.

تميزت سنة 2021 بالتقييم السنوي للمخاطر، الذي 
أفضى إلى وضع خطة موحدة للتدقيق استجابة 

للحاجة إلى تغطية نطاق المجموعة بشكل منتظم.
مكنت عملية التنسيق التي أجريت مع هياكل 

افتحاص الفروع والمستويات والشركات الفرعية 
من ضمان اتساق خطط افتحاص لمختلف الهياكل 

وتعزيز إبراز التغطية الشاملة لعالم االفتحاص 
للمجموعة.

لقد تم وضع نهج شامل لخطة االفتحاص وتحديد 
أولويات التدخل على أساس نتائج التقييم ودورة 
التدقيق. وتمكن هذه العمليات من وضع خطة 

موحدة للتدقيق على مستوى مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبير.

إطالق الفرع القانوني - 
الحكامة

تم إنشاء الفرع القانوني -الحكامة على مستوى 
المجموعة من خالل تنظيم أول اجتماع لتبادل 

وجهات النظر مع محامي المجموعة تحت شعار 
»األنشطة القانونية وأنشطة الحكامة في العصر 

الرقمي«.

اختتام مسار التكوين في 
الحكامة

يسعى هذا البرنامج، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع 
أكاديمية صندوق اإليداع والتدبير والمعهد المغربي 
للمتصرفين، إلى تشكيل مجموعة من المتصرفين 

لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير. وقد مكن 
المشاركين من االستفادة من التكوين والمواكبة 

الالزمين لالضطالع بدورهم وفقا لألحكام القانونية 
والتنظيمية، وتماشيا مع أفضل الممارسات في هذا 

المجال.

التدقيــق وتدبير المخاطر

إضفاء الطابع الرسمي من الناحية المنهجية ومواءمة األولويات على مستوى التدقيق الداخلي وتدبير 
المخاطر.

تعزيز التدبير الشامل 
للمخاطر والمراقبة الدائمة

كان تدبير المخاطر في صلب العديد من المستجدات 
الهادفة إلى تعزيز بيئة المراقبة الداخلية وتدبير 

المخاطر لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير.
وجرى تعزيز النظام على مستوى المجموعة 

من خالل التطبيق الفعال لقسم المخاطر التابع 
للمجموعة، وتم إرفاقه ب »إطار مرجعي«، يتناول 

بالتفصيل أسس ومبادئ قسم المخاطر التابع 
للمجموعة.

يتطلب تفعيل القسم المذكور إعداد تقارير لعدد 
من مؤشرات المخاطر للمجموعة وفقا التفاقيات 

التبادل. وقد أجري تقييم أولي لموجز المخاطر 
العملياتية والمالية لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير 

على أساس هذه التقارير.

تحديث السياسة العامة 
لتدبير المخاطر

•  تحديد أساليب ومستويات التدخل على مستوى 

المجموعة ؛
•  توسيع نطاق أنواع المخاطر التي تتعرض لها 

المجموعة وإعادة تحديدها ؛
•  استعراض المبادئ المتعلقة بآليات تدبير المخاطر 

والتحكم بها ؛
•  تنفيذ مبادئ قسم المخاطر للمجموعة فور نشرها ؛

•  تنفيذ اإلطار المرجعي لمدى كفاية المجموعة ؛

•  إصدار تقارير داخلية وخارجية برسم السنة المالية 
2020

•  تنفيذ نظام معلومات عن المخاطر يشمل عناصر 

المالءة على أساس فردي وموحد؛
•  إطالق مشروع تكييف اإلطار التنظيمي لمجموعة 

صندوق اإليداع والتدبير مع المخاطر الهيكلية ؛
•  مراعاة إطار المخاطر الهيكلية الجديد في بناء الخطة 

متوسطة المدى 2025-2021 ؛
•  وضع الصيغة النهائية آللية التجميع الخلفي 

المتعلقة بنموذج التصنيف الداخلي ؛

•  وضع الصيغة النهائية للنهج الجديد لحساب 

االرتباطات بين عوامل الخطر المرتبطة بنهج تقييم 
مخاطر االستثمار PVR ؛

•  مواصلة العمل على تعزيز نظام تدبير المخاطر 

العملياتية، ورسم خرائط للمخاطر المرتبطة 
باألنشطة المنفذة باالستعانة بمصادر خارجية، 

ورقمنة نظام تدبير الحوادث العملياتية.

تنفيذ نظام المراقبة الدائم
أصبح اعتماد سياسة لتدبير المراقبة الدائمة 

للعمليات يحدد من اآلن فصاعدا اإلطار المنهجي 
واإلداري للنظام والتفاعالت مع هياكل مجموعة 

صندوق اإليداع والتدبير. وسيتم إطالق المشروع 
تحت إشراف اللجنة التنفيذية للمجموعة.
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التحول الرقمي

إن التحول الرقمي وما يرافقه من دينامية يوجدان في صلب تطور عمليات صندوق اإليداع والتدبير، 
ذلك أن الهدف يتجلى في التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزبناء والشركاء.

استكمال البرامج المهيكلة
استجابة لرؤية صندوق اإليداع والتدبير وتوجهاته 

االستراتيجية، اختتم قطب التحول الرقمي والتنظيم 
والعمليات، في سنة 2021، جميع البرامج المهيكلة 

التي تم إطالقها سنة 2017 والتي تم تعديلها منذ 
ذلك الحين من أجل تكييفها بشكل أفضل مع 

أولويات السياق وفرص التحول.
وفي نفس الوقت، أطلق القطب مجموعة من 

التجارب لإلثبات )POC( على أحدث التكنولوجيات، 
من أجل تنوير التوجهات االبتكارية للمجموعة، في 

سياق من التحوالت الرقمية المستمرة.

خدمة "أمانتي"
تعميم وتنفيذ اإلشراف المتواصل )طيلة اليوم 

وعلى مدار األسبوع( على الخدمة الرقمية للقرب مع 
المواطن للبحث والتشاور بشأن األصول المتخلى 

عنها والمسجلة لدى صندوق اإليداع والتدبير.

بوابة شكاية
تطوير نظام معلومات لتدبير الشكايات وإدماجه 

في البوابة الوطنية للمواطن، بعد موافقة اللجنة 
الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 

الشخصي.

لوحات المتابعة اآللية
تنفيذ لوحات القيادة اآللية في فروع صندوق 

اإليداع والتدبير لخدمة إدارة األداء والتحسين 
المستمر لجودة الخدمة التي تقدمها فروعنا.

األداء المرقمن لضرائب 
الخزينة العامة

توسيع نطاق خدمة األداء اإللكتروني لرسوم 
المديرية العامة للضرائب لتشمل حسابات اإليداع 
والتسوية التي يوجد مقرها في صندوق اإليداع 

والتدبير وفقًا للقوانين التنظيمية لعمل الموثقين 
في المغرب.

خدمات جديدة
تم تقديم خدمات الرقن والمراقبة اآلليين. ويتعلق 
األمر بخدمات جديدة تم إطالقها سنة 2021 لدعم 
أنشطة تدبير المدخرات والضمانات. وتشمل هذه 

الخدمات أتمتة التحويالت الجماعية للتخلف عن 
السداد، وأتمتة إصدار أوامر األداء المتعلقة بدفع 
األصول الخاملة، وتجريد الضمانات الصادرة عن 
بوابة المشتريات العامة من الطابع المادي، بما 

يتماشى مع المشروع الوطني الذي تقوده الخزينة 
العامة للمملكة.

مشروع مقاولة
انطلق العمل بمشروع التحول الثقافي »مجموعة واحدة« )ONE CDG( على مستوى المجموعة في عام 2019، واستمر 

طرحه بوتيرة مستدامة، تميزت بإطالق مبادرات محددة لالتصال وتظاهرات داخلية تهدف إلى إعادة بث ثقافة المقاولة في 
مكونات المجموعة.

يناير - أبريل 2021
انطالق الحوارات حول العمل االستراتيجي واإلبداعي 

بشأن قيم مجموعة صندوق اإليداع والتدبير؛
•  اجتماع اإلدارة العليا إلعادة إطالق مشروع 

»مجموعة واحدة )ONE CDG( ؛
•  إطالق Channel ONE، والقناة الرقمية لمجموعة 

صندوق اإليداع و التدبير وبث مقطع الفيديو 
)ONE CDG Restart( ؛

 MyONECDG ،إطالق الشبكة الداخلية للمجموعة  •
وبث شريط فيديو مخصص على Channel ONE ؛

•  إصدار الرسالة اإلخبارية الداخلية News ONE ؛
•  إقرار اللجنة التنفيذية لصياغة قيم جديدة 

للمجموعة. 

يونيو 2021
•  افتتاح فضاء » ONE CDG «، وهو فضاء جديد 

لإلبداع والتقاسم يقع في الطابق األول من المقر 
؛

)News ONE( »اإلصدار األول من »أخبار واحدة  •
التي تقدم فضاء »مجموعة واحدة« 

سبتمبر 2021
•  حملة إعالمية لإلعالن الرسمي عن قيم المجموعة 

وعرضها على المتعاونين ؛
•  نشر بيان »مجموعة واحدة« لصندوق اإليداع والتدبير 

باعتباره مرجعا ثقافيا للمجموعة. 

نوفمبر 2021
•  االجتماع الثاني لإلدارة العليا للمجموعة حول هدف 

.ONE CDG مجموعة واحدة
 

دجنبر 2021
•  إصدار الطبعة الثالثة من News ONE عن مشروع 
رأس المال البشري وبث مقطع الفيديو المرتبط به.

الـمـرجـعية
الـثـقـافـية

لـمـجـمـوعـة
في تطور

مستمر
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تواصــل المجموعــة تطورها لالســتجابة على نحــو أفضل لتحديات عالم 
يشــهد تغيرا مســتمرا، من خالل إعادة تنظيم أنشــطتها بشــكل اســتراتيجي، 

وإحــداث تحــول إداري وثقافــي عميق، وااللتــزام بالتنمية المندمجة 
والمستدامة.

مرونــة عملياتية وطريقة 
عمل جديدة

بفضل ما يزيد على 60 عاما من الخبرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة، وبفضل االلتزام الثابت 
لنسائها ورجالها، واجهت المجموعة باستمرار التحديات التي تفرضها مختلف الظروف التاريخية التي مرت بها، من 
خالل تكييف عملها وأساليب عملها باستمرار مع التطورات االجتماعية واالقتصادية في البالد. وفي عالم متقلب 

وغير مؤكد، بينما يعيد المغرب تحديد توجهاته وأولوياته االستراتيجية، تشحد المجموعة جهودها لدعم هذه 
الدينامية والتوافق مع المسار الذي رسمته أعلى السلطات في البالد لبناء مستقبل المملكة المغربية.

دينامية تحول فعلية
من أجل مواكبة المغرب في مساره التنموي 

االقتصادي واالجتماعي، يستند مجال تدخل صندوق 
اإليداع والتدبير إلى ركيزتين رئيسيتين هما: تجميع 

الودائع وتعبئتها من جهة، وتوجيه األموال نحو 
هيكلة االستثمارات والمشاريع من جهة أخرى.

وفي سياق اجتماعي واقتصادي متغير، راجعت 
المجموعة طريقة عملها مراجعة عميقة من أجل 
ضمان أداء مهمتها على نحو أفضل كجهة فاعلة 

مركزية في االستثمار في المغرب.

في إطار الخطة االستراتيجية 2022-2017، تم 
تنفيذ سلسلة من اإلصالحات لضمان نمو واستدامة 
نشاط المجموعة. فقد أعاد صندوق اإليداع والتدبير 
في البداية تحديد دوره من أجل الحفاظ على توازن 

حساباته المالية واالحتياطية، حيث تطور من منصب 
فاعل ومطور للمشاريع إلى بيت خبرة لحساب 

الدولة والجماعات الترابية. كما يضع صندوق اإليداع 
والتدبير نفسه كممول مشارك مع الجماعات الترابية 

والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة وكمستثمر 
استراتيجي، يركز على تطوير النسيج اإلنتاجي في 

القطاعات الرئيسية للبلد.

وفي الوقت نفسه، استفادت المجموعة من 
تنظيمه على النحو األمثل بغية تحقيق قدر أكبر من 

التآزر ورسملة الخبرات وزيادة فعالية تنفيذ المشاريع. 
يواصل صندوق اإليداع والتدبير أيًضا إعادة هيكلة 

أنشطته من خالل التخلي عن القطاعات واألنشطة 
التي أصبحت أقل ربحية وذات قيمة مضافة أقل. 

وفي الوقت نفسه، تركز المجموعة نطاق عملها من 
خالل عمليات النقل واالندماج لتبسيط محفظتها 

من الشركات التابعة واألسهم والرفع من أداء التدبير 
اإلداري.

وفي الوقت نفسه، عزز صندوق اإليداع والتدبير 
هيئاته اإلدارية وآلياته التوجيهية من أجل تحسين 

مراقبة تعرضه للمخاطر، وتعزيز قاعدته الرأسمالية، 
وضمان استدامة نموذج أعماله.

خيارات استراتيجية مخطط 
لها جيدا

في إطار رؤية طويلة األمد، يستثمر صندوق اإليداع 
والتدبير في األصول التي تدر إيرادات منتظمة 

وربحية كافية. ويعمل الصندوق على التدخل بكامل 
المسؤولية عن طريق تأمين األرصدة التي يتحمل 

مسؤوليتها ضد المخاطر واالرتقاء بها إلى المستوى 
األمثل من أجل المساهمة المالئمة في تنمية البلد.

وتركز المجموعة على دورها كمواكب ومستثمر 
استراتيجي يمهد الطريق أمام القطاع الخاص عن 

طريق اإلضافة النوعية والتكامل. ومن خالل الخبرة 
التي يقدمها إلى السلطات العمومة والجماعات 

الترابية، فإنه يؤمن تصميم وتنفيذ المشاريع 
متعددة المشارب في قطاعي التنمية الحضرية 
والصناعية. كما أنه يطور عروض إعادة التمويل 

والتمويل المشترك التي تحفز الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، والشراكات الوطنية 

والدولية. 

تدخالت مستهدفة
أطلق صندوق اإليداع والتدبير تدخالت جديدة في 
قطاعات التصدير التي تخلق فرص شغل أو قيمة 

طويلة األمد. وتعتبر الصناعة واألغذية الزراعية 
والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا 
الرقمية والتكنولوجيات الجديدة كلها قطاعات 

من النسيج اإلنتاجي الوطني مرتبطة بالتحديات 
المستقبلية الرئيسية التي يعتبر تدخل صندوق 
اإليداع والتدبير مهيكال لها . وفي إطار تدخالته 

أساسا على شكل استثمارات أقلية في الشركات 
القائمة أو الشركات الناشئة، أدى انخراط المجموعة 
في المهن العالمية كقطاع السيارات واألوفشورينغ 
والطيران إلى خلق مئات اآلالف من فرص الشغل.

إعادة الهيكلة على شاكلة 
فروع المهن

في إطار الخطة االستراتيجية 2022-2017، تم 
وضع هيكلة قيادية جديدة، بالموازاة مع إجراءات 

هامة تروم تجميع األنشطة وإعادة الهيكلة 
المالية. وتغطي »الفروع«، والشركات القابضة 

الجديدة المتخصصة حسب المهن، جميع األنشطة 
المنتمية إلى نفس القطاع.

فرع االحتياط االجتماعية، الذي يتواله صندوق 
اإليداع والتدبير CDG Prévoyance، المكلف 

 CNRA بتسيير الصندوق الوطني التقاعد والتأمين
والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ؛

• فرع السياحة بقيادة »مضائف«
•  فرع االستثمار، بقيادة صندوق اإليداع والتدبير 

لإلستثمار CDG Invest ؛
•  فرع التنمية الترابية بقيادة صندوق اإليداع 
.CDG Développement والتدبير للتنمية

استراتيجية تحول
في طور التنفيذ
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خيارات اســتراتيجية تتماشى 
مــع أولويات المملكة

يقوم صندوق اإليداع والتدبير بوصفه مؤسسة عمومية رائدة، بمواكبة المشاريع الوطنية الكبرى تماشيا مع 
مجال تدخله ووفق األولويات الوطنية. ويسهر على انسجام ومواءمة أنشطته مع احتياجات المملكة وأولوياتها. 

وينعكس ذلك في تحديد توجهاته االستراتيجية الكبرى، التي ترتكز على ثالثة محاور رئيسية.

النمو االقتصادي
يعمل صندوق اإليداع والتدبير على تعزيز النمو االقتصادي المستمر 

والمستدام، مما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين والمواطنات. 
وتساهم المجموعة من خالل تدخالتها المستهدفة، في االستخدام الكامل 

إلمكانات الدولة، وتحسين اإلنتاجية وخلق فرص الشغل، مع ضمان التوازن 
بين مكونات النمو االقتصادي، المتمثلة في رأس المال، واإلنتاجية والتشغيل.

الجهوية المتقدمة
تعتبر الجهوية المتقدمة، المستمدة من الرؤية الملكية، أولوية استراتيجية 

وعملية تشمل جميع مناطق المملكة، لكونها تهم تنفيذ مشاريع تتالءم مع 
الخصائص المحلية، ومع القدرة على إحداث تحوالت اقتصادية واجتماعية 

حقيقية.

يسهر صندوق اإليداع والتدبير على النهوض بأنشطته ضمن هذا اإلطار 
المؤسساتي، وذلك من خالل استراتيجيات مالئمة قادرة على تلبية احتياجات 
التنمية للساكنة وتقليل الفوارق المجالية، بهدف توفير عرض جهوي متعدد 

األنشطة في إطار برامج التنمية.

نماذج من الشراكات الجهوية

•  الشراكة مع جهة مراكش آسفي بهدف تطوير قصر للمؤتمرات 
وفضاء معارض في مراكش.

•   تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهة فاس مكناس لتطوير مشاريع 
رائدة في قطاعي الصحة والتعليم.

•   الشراكة مع جهة سوس ماسة إلنشاء منطقة تسريع صناعي 
ومحطة لتحلية مياه البحر.

االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة
لقد اختارت المملكة المغربية وضع تحديات التنمية المستدامة ضمن أولوياتها، 

حيث أطلقت مشاريع عدة تروم حماية البيئة واالندماج والتماسك االجتماعي 
وضمان النمو االقتصادي المسؤول والمستدام. 

وقد عمل صندوق اإليداع والتدبير كمؤسسة فاعلة مواطنة ومسؤولة، على إدماج 
تحديات هذه االستراتيجية الوطنية ضمن جميع مسارات اتخاذ القرار ومشاريعه 

واستثماراته وأنشطته. كما أرسى األسس لميثاق التنمية المستدامة الذي يرسخ 
التزامه ويضع المبادئ التي ينبغي أن توجهه في تحقيق أهدافه؛ وهو مشروع 

يحظى بدعم المجلس األعلى للحسابات مما يعزز صحة التوجه الذي تم تبنيه.

غالف ميثاق التنمية المستدامة المعتمد 
من قبل صندوق اإليداع والتدبير

تدخالت تتماشى مع النموذج التنموي
الجديد للمملكة

في 25 مايو 2021، قامت اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي برفع تقريرها 
إلى جاللة الملك محمد السادس، حفظه الله.

ويعتبر النموذج التنموي الجديد الذي تمخض عن تفكير طويل ومقاربة بناءة 
تشاركية، بمثابة بوصلة تستنير بها المملكة لتحديد النهج الذي يتعين تبنيه لتحقيق 

االستدامة االقتصادية واالجتماعية المتوخاة.

ويتطلع النموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهداف استراتيجية ومؤشرات نتائج 
ملموسة، مشكال بذلك نقطة البداية نحو مرحلة جديدة من النمو تسمح بإعادة 

إطالق اآللة االقتصادية، مع تعزيز التماسك ورفاه المواطنين والمواطنات، 
وتقليل التفاوتات االجتماعية والمجالية.

واعتبارا النخراطه القوي في المشهد االقتصادي واالجتماعي الوطني، فإن 
صندوق اإليداع والتدبير يتبنى تماًما هذه الطموحات والتوجهات. وتعتزم 

المجموعة االضطالع بدور محفز جنًبا إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في 
القطاعين العام والخاص والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل النهوض 

بتنفيذ مبادرات مهيكلة ذات منافع اجتماعية واقتصادية قوية.

ومن خالل دعم النسيج اإلنتاجي وتعزيز شبكة مناطق األنشطة االقتصادية 
والصناعية في جميع أنحاء المملكة، يشارك صندوق اإليداع والتدبير بشكل مباشر 

في االدماج االقتصادي.

فيما يتعلق باإلدماج االجتماعي والمالي، أصبحت مبادرات فرع االحتياط أكثر 
من أي وقت مضى تلعب دورا طالئعيا في مجتمع يتوق أكثر فأكثر إلى األمن 

والعدالة.

وأخيًرا، فإن إجراءاته في مجال المسؤولية االجتماعية، المدعومة بالقيم القوية 
المشتركة بين جميع موظفي المجموعة، تظل هي المحرك لبيئة مجتمعية أكثر 

انفتاًحا وإبداًعا.

الرهانات الرئيسية الثالثة للتنمية 
المستدامة

• االنتقال الناجح إلى االقتصاد األخضر ؛
• اإلسراع في تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ ؛

• تعزيز التنمية البشرية مع الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية.
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 ONE CDG، أوراش 
التحول الثقـــافي الستة

للمجموعة
تم إطالق مشروع مجموعة واحدة ONE CDG في عام 2019، وهو يتطلع إلى 

تكريس دينامية التحول الثقافي في مجموعة موحدة، تستمد قوتها من جميع 
فاعليها ومؤسساتها، عاقدة العزم على تحقيق نفس الطموح الهيكلي على 

المستوى الوطني وتوضيح الرؤية لجميع الفاعلين داخل المجموعة. وتتمحور 
هذه العملية الطموحة حول ستة مشاريع أساسية هي: رأس المال البشري، 

واالتصاالت، والتآزر، والرقمية واالبتكار، والقيم والحكامة.

الــــورش 1
رأس المال البشري

يعتبر رأس المال البشري بمثابة المحرك الرئيسي ألداء صندوق اإليداع والتدبير، 
لكونه يستفيد بشكل أفضل من مهارات جميع الفاعلين مما يتيح له المساهمة 

بشكل إيجابي في تطوير فرق العمل. وتسهر المجموعة على تغيير نظامها اإلداري 
نحو نموذج قيادة أفقي أكثر شمواًل في إطار تعزيز الذكاء الجماعي. وتتالئم سياسة 
المجموعة في مجال الموارد البشرية مع تحدياتها الرامية إلى إذكاء روح المسؤولية 

في العمل وتقوية التقارب بين اإلدارة والفرق وتطوير قابلية التوظيف والريادة 
لدى المسيرين.

الــــورش 4
الرقمية واالبتكار

يلتزم صندوق اإليداع والتدبير، اعتبارا لدوره الريادي التاريخي، بتطوير أساليب 
اشتغاله باستمرار لمواكبة الواقع الجديد المحيط به. وفي هذا السياق، تعد 

الوسائل الرقمية محرًكا لالبتكار ورافعة لتحول المجموعة.

كما أنها تتيح االستفادة بشكل أكبر من التقدم التكنولوجي لتحسين نجاعة 
المجموعة وإنتاجيتها، فضال عن كونها تساهم في خلق بيئة مواتية لتحرير 

الطاقات، مما يسمح للمواهب بالبروز ويشجعها على أخذ المبادرات بهدف تجربة 
األفكار الجديدة ذات القيمة المضافة.

الــــورش 3
التآزر

من أجل الرفع من دينامية التعاون والتنسيق بين جميع الشركات التابعة لمجموعة 
صندوق اإليداع والتدبير، يسعى مشروع »التآزر« إلى توحيد العمليات، وتثمين 

التكاليف وتعميم الممارسات الفضلى لتحسين النجاعة واإلنتاجية اإلجمالية.

يتطلب هذا الطموح توحيد عمل الشركات التابعة لتعزيز تقاسم المعلومات 
وتجميع الموارد والمساعدة المتبادلة بين جميع مكونات المجموعة. وأخيًرا، فإن 

توضيح التموقع االستراتيجي لمختلف المؤسسات من شأنه تفادي المنافسة 
داخل المجموعة وتوحيد عرض الهياكل المخصصة.

الــــورش 6
القيم

أطلقت ONE CDG أيضا دينامية أتاحت إعادة تعريف القيم التي تشكل قوة 
وتميز صندوق اإليداع والتدبير، حيث عملت على توضيحها بشكل جلي لجعلها 

بوصلة توجه عمل المجموعة على أساس يومي.

وبعد إطالق مشاورات تشاركية تم التوصل إلى إعادة صياغة واضحة ومشتركة 
للمعايير والمقاييس التي ينبغي أن تكون بمثابة دليل إلجراءات المجموعة 

وقراراتها. وبالتالي، تم التأسيس لمفاهيم »التميز والمواطنة والمسؤولية« كقيم 
مركزية وكأساس مشترك لثقافة مجموعة صندوق اإليداع والتدبير، يتعين على 

جميع مكوناتها تجسيدها وتطبيقها بشكل يومي من أجل ضمان تأثير عميق ودائم 
في خدمة المجتمع.

الــــورش 2
التواصل

تقع استراتيجية التواصل الجديدة للمجموعة في صدارة نظام التحول الثقافي، إذ 
أنها تشجع على بروز األفكار المبتكرة لدعم التغيير.

ويهدف التواصل على المستوى الداخلي إلى إبالغ المستخدمين بشكل أفضل 
باألهداف والقيم المشتركة وتوحيد جهودهم حول تحقيق مشروع المقاولة.

وهو يقوي شعور الفخر بانتماء المستخدمين للمجموعة ويوحدهم حول تاريخها 
المشترك وماضيها الذي يشكل أساس هويتها.

كما أنه يمثل أيًضا ناقاًل لصورة العالمة التجارية CDG لدى جميع األطراف 
المعنية، لتعزيز مساهمة المجموعة بشكل أفضل في تقدم البالد والتزامها بوضع 

العنصر البشري في صميم اهتماماتها.

ويسعى قطب التواصل جاهدا إلى تزويد العموم بالمعلومات المفيدة وبالبيانات 
المستوحاة من أرض الواقع لتمكينهم من تقييم مدى تأثير أنشطته بشكل 

أفضل.

الــــورش 5
الحكامة

تم إطالق مشروع إصالح ميثاق الحكامة الخاص بالمجموعة، الذي يهدف إلى بناء 
الثقة كأساس للعالقات بين الهياكل والمسيرين من خالل إنشاء ثقافة مؤسساتية 

منفتحة وموحدة ومتضامنة. 

كما تم إطالق دورة تدريبية لفائدة المتصرفين من أجل تطوير روح الذكاء الجماعي، 
وإنشاء فريق عمل لوضع سياسة النوع االجتماعي داخل المجموعة بهدف تعزيز 

المناصفة على أعلى مستويات المؤسسة والحد من أوجه عدم المساواة.

تتناول هذه النشرة اإلخبارية 
اإللكترونية على أساس دوري 

مواضيع التواصل الداخلي الشامل 
وتركز على مستجدات المجموعة 

والشركات التابعة لها.

يتم تزويد هذه القناة اإللكترونية 
لصندوق اإليداع والتدبير بالمحتوى 

السمعي البصري )المقابالت، 
التقارير، استجوابات الشارع، 

الكبسوالت أو البرامج التعليمية(، 
المتعلقة بالمشاريع الداخلية أو 

القضايا االستراتيجية ذات االهتمام 
العام.

تعد البوابة الداخلية للمجموعة، 
أداة تفاعلية مبتكرة تساهم 

في النهوض بالعمل المشترك 
وتتيح الوصول إلى العديد من 

الوظائف المفيدة.

أدوات لتواصــل أفضل
لمشــاركة رؤيــة المجموعــة الموحــدة ONE CDG وتعزيــز التفاعل والتبادالت، تــم توفير قنوات اتصال جديدة 

لفائدة المســتخدمين.
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خارطــة الطريق إلدارة 
الموارد البشــرية بشكل عادل 

ومتكامل واستباقي 
يعتبر وضع رأس المال البشري وتنميته في طليعة استراتيجية تحول ONE CDG بمثابة استثمار في مستقبل 

المجموعة. وقد تواصل نشر خارطة طريق الموارد البشرية واألدوات المشتركة في عام 2021 من خالل العديد من 
المبادرات المهيكلة.

المبادئ األربعة لخارطة طريق الموارد البشرية
•  التقائية وتطوير ثقافة ولغة مشتركة ؛

• تعزيز اإلنصاف وتحسين األداء ؛
• تطوير قابلية التشغيل وإضفاء الطابع الفردي على المسارات الوظيفية ؛

• تطوير المقاولة المتعلمة.

معيار مرجعي للوظائف يغطي 52 قطاعا بما في ذلك :
• مهن تسيير االدخار واالحتياط وإعادة التأمين.

• مهن التنمية الترابية.
• مهن السياحة.

• مهن البنك والمالية واالستثمار.
• وظائف شراكة األعمال والريادة والدعم.

المعيار المرجعي للوظائف ونظام تصنيف المجموعة
يسمح تطبيق األدوات والمؤشرات المشتركة بتوحيد أساس التسيير المتكامل للموارد البشرية عبر المجموعة برمتها، بغض النظر عن مهن المجموعة وهياكلها. وقد شكل 

تطوير المعيار المرجعي للوظائف ونظام تصنيف المجموعة شرًطا أساسًيا لربط األجهزة من أجل تطوير الموارد البشرية وفق أعلى المعايير.

وقد تم وضع المعيار المرجعي للوظائف باستخدام مقاربة تشاركية من خالل حشد ممثلين من مختلف الفروع والشركات التابعة في إطار ورشات عمل. وقد شمل هذا 
المسح 40 بنية من هياكل المجموعة، بحوالي 2500 مستخدم في المجموع.

وفي سياق مواصلة هذا المجهود، تم تقييم مناصب الشغل بغية تطوير نظام تصنيف يسمح بقراءة موحدة لمستويات متطلبات الوظائف على مستوى المجموعة. 
وسيستمر هذا المشروع في عام 2022 من خالل إعداد سياسة أجور ثابتة ومتغيرة تكون متسقة وعادلة وقائمة على الحوافز، تأخذ في االعتبار خصوصيات المهن.

انسجام نظام تقييم األداء
تشكل سياسة األداء ونظام التقييم داخل المجموعة مشروًعا مركزًيا لتحسين تقييم األداء الفردي والجماعي ومواءمته مع استراتيجية المجموعة.

وقد أتاح العمل الذي تم تنفيذه في عام 2021 تأطير رؤية األداء على مستوى المجموعة والتحديات المرتبطة بها، فضاًل عن االختيار المنهجي لنظام النهوض باألداء.
وعلى إثر المقابالت والتشخيصات التي تم إجراؤها، وقع االختيار على تنفيذ »بطاقات األداء المتوازن« كأداة للنهوض باألداء على مستوى التسيير. ويتم حاليا إجراء ورشات 

عمل تشاركية من شأنها أن تتيح تقديم نظام تقييم منسجم على مستوى المجموعة برسم سنة 2022.

وترغب المجموعة من خالل ذلك في تعزيز أدائها المالي وطريقة تحقيقه، من أجل جعله قيمة مستدامة على مر الزمن. ويأخذ هذا النهج في االعتبار أربعة أبعاد هي: المالية 
وإدارة المخاطر، المحيط واألطراف المعنية، والتميز العملياتي، والتعلم واالبتكار.

نظام الحركية داخل المجموعة
على إثر تفكير تشاركي في إطار مجموعة عمل داخلية مكونة من إدارات الموارد البشرية في مختلف الشركات التابعة للمجموعة، قام صندوق اإليداع والتدبير في أبريل 

2021 بوضع ميثاق يتعلق بالحركية داخل المجموعة.

ينشئ هذا الميثاق إطاًرا مرجعًيا مشترًكا لتعزيز الحركية داخل المجموعة، وهو عامل حقيقي في تطوير قابلية تشغيل المستخدمين، في إطار مسارات وظيفية دينامية 
ومتنوعة.

ويقدم آليات تحفيز جديدة، من قبيل إنشاء تجمع المهارات التي تزخر بها المجموعة.

إدارة المواهب
في صميم اهتمامات اإلدارة القبلية واالستباقية لرأس المال البشري، تم وضع نظام »إدارة المواهب« بشكل مشترك من قبل ممثلي فروع المجموعة والشركات التابعة 

لها، وذلك من خالل تعبئة الذكاء الجماعي لصندوق اإليداع والتدبير، بغية التعرف على المواهب ودعمها واالحتفاظ بها من خالل جعلها قادرة على استشراف مسارها 
المهني.

كما أنه يساهم في توقع الجيل القادم واالستعداد له وتطوير جاذبية المجموعة.

مقتطف من مقطع الفيديو المخصص لمشروع رأس المال البشري، يوضح خارطة طريق الموارد البشرية للمجموعة
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مــع بلوغ المجموعة مرحلة رئيســية 
جديــدة فــي تاريخها، فقد آن األوان 
إلعــادة صياغــة القيم التي تعبر عن 

هويــة صندوق اإليداع والتدبير 
وتوجهه. وتســاهم هذه القيم 
المســتجدة في تعزيز مرتكزات 

المهام األساســية للمجموعة 
األوليــة وترفــع صوتها عاليًا في 

بيئــة مجتمعية جديدة.

تحٍد موحد بزاوية 360 درجة
يتمثل الهدف من صياغة القيم أوال في توحيد الفرق حول 
ثقافة قوية مبنية على المراجع المشتركة والسلوك البناء ؛ 

وثانيا في إشراك األطراف المعنية داخل المجموعة في رؤية 
أصلية وملهمة.

وتماشيا مع روح ONE CDG، تم نشر عملية استشارية لدى 
جميع الفروع والشركات التابعة، من أجل تسليط الضوء على 
القيم األساسية التي تعبر بشكل أفضل عن موقع المجموعة 

ورسالتها المتجددة. وكان للمشاركين الحرية الكاملة في 
التعبير عن مشاعرهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم.

عملية التفكير الجماعي
في نهاية عملية التفكير الجماعي، برزت بقوة خاصية 

المصلحة العامة التي أسندتها الدولة المغربية إلى 
صندوق اإليداع والتدبير، منذ إنشائه في عام 1959، 
وارتكزت حول المفهوم المتمثل في »األمانة«، وهي 
قيمة تكتسي أهمية قصوى. إن »دين الثقة«، الذي 
منحته السلطات العمومية والمواطنين للمؤسسة، 

يقع على عاتق مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 
ويقودها للمساهمة بطريقة مسؤولة ومستدامة 
في تنمية المملكة، من خالل إحداث تأثير إيجابي 

يهم مجموع المواطنين والمواطنات، كما أنه يجعل 
المجموعة وجميع موظفيها يجدون أنفسهم في ثالث 

قيم مركزية ال حياد عنها أبًدا.

القيم الجوهرية
ثالث قيم نبيلة، تعد جزءا ال يتجزأ من هوية المجموعة، وتستند عليها في الوفاء بالتزاماتها اليومية، في سبيل 

خدمة المغرب والمغاربة. من خالل تجسيد هذه القيم بطريقة واعية ومستدامة، يواصل صندوق اإليداع والتدبير 
أداء مهمته بالكامل تجاه المواطنين وبناء مستقبل مزدهر لألجيال الحالية والمستقبلية.

يخلق صندوق اإليداع والتدبير تغييًرا دائًما 
وإيجابًيا في النسيج االجتماعي المغربي 

من خالل السعي إلى التميز ورفع المعايير 
والتطوير المستمر لمهارات موظفيه 

إلحداث تغيير دائم يأتي بالقيمة المضافة.

يتولى صندوق اإليداع والتدبير بطريقة 
مسؤولة مهامه وينجز مشاريعه من خالل 
تحليه بسلوك يعد قدوة لآلخرين. وهو 

يتصرف بمسؤولية وتبصر من أجل الحفاظ 
على وثيرة النمو والتنمية.

إعادة صياغة القيم 
حول "األمانة" 

عنوان الثقة

صندوق اإليداع والتدبير في خدمة القضايا 
التي لها قيمة ومعنى بالنسبة إلى البالد. 

وتشكل قيمة التفاني وإدماج اآلخر ، رافعة 
لقضية مشتركة، في خدمة »األمانة« التي 

عهد إليه بها.
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إنها فلســفة مشــتركة بين جميع موظفي المجموعة. ويتعلق 
األمر بالبحث عن التحســين واالبتكار المســتمر وغير المحدود. 

ويعنــي ذلــك أن تكون المؤسســة دائًما فــي خضم عملية واعية 
تــروم التعلــم والتطوير والســعي لتحقيق العمل الجيد.

ُيترجم التميز بصرًيا من خالل رمز الالنهاية، مبسًطا بخطين 
دائريين في األعلى واألسفل، مما يثير االلتزام بالجهد المستمر. 
في الوسط، تعبر إيماءة اليد، وهي عالمة عالمية على الكمال، 

عن هدف التحسين المستمر واالبتكار.

يخلق صندوق اإليداع 
والتدبير الظروف للتطوير 

الفردي والجماعي من 
أجل تحرير الطاقات 

وتحقيق النمو والتحول 
إلى مقاولة مرجعية.

على المستوى 
الداخلي

تجاه الزبناء 
والشركاء

تجاه المغرب والمواطنين 
واألجيال القادمة

يقدم صندوق اإليداع 
والتدبير حلواًل مبتكرة 

ذات قيمة مضافة عالية 
ويبذل قصارى جهوده 

ليظل الخيار األول لزبنائه 
والمرجع لشركائه.

صندوق اإليداع والتدبير 
مجموعة مقاوالتية 

ومبتكرة ومبدعة تعمل 
بإخالص من أجل التقدم 

وخلق القيمة المضافة 
المستدامة.

االلتزامــات المترتبة عن ذلك

التميز
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يرمز التصميم المركزي إلى كائن بشري، وهو بذلك يشير إلى 
رأس المال البشري الذي يدفع بالدنا إلى األمام. يرمز الخطان 

الموجودان على جانبي الصورة المرئية إلى يدين تصونان 
وتضمنان حماية مصالح المواطنين ورفاههم وتنميتهم.

إنهــا فــي قلــب العمل اليومي لصندوق اإليداع والتدبير منذ إنشــاء 
المجموعــة. وتهــدف إلــى المصلحة الجماعيــة، داخل الفرق والمجموعة، 

فــي خدمــة محيــط المجموعة والمملكــة المغربية. فالعيش كمواطن 
يفــرض احتــرام اآلخــر دون قيــد أو شــرط، والعمل في تآزر من خالل 

التفاني واإلدماج.

تكمن قوة صندوق 
اإليداع والتدبير في 

التنوع. يساعد المديرون 
والمستخدمون بعضهم 

البعض مما يتيح لهم 
العمل في بيئة هادئة 

ولطيفة.

على المستوى 
الداخلي

تجاه الزبناء 
والشركاء

تجاه المغرب والمواطنين 
واألجيال القادمة

يبني صندوق اإليداع 
والتدبير عالقاته مع 

الفاعلين من القطاعين 
العام والخاص، 

والمجتمعات واألفراد، 
على أسس المنفعة 

المتبادلة وبما يتماشى 
مع المصلحة العامة.

يعتبر صندوق اإليداع 
والتدبير رافعة للمصلحة 

الجماعية، ويصون 
»األمانة« الموكولة 

إليه من قبل المملكة 
ومواطني اليوم والغد.

االلتزامــات المترتبة عن ذلك

المواطنة
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تمثل الخطوط الثالثة التي تشمل هذه الصورة عجلة التنمية 
المستدامة. في الوسط، يرمز حرف اليد المرتفع إلى المجموعة 
والتزامها. يمثل الخط الموجود على اليمين شعلة مضاءة، مما 

يشير إلى أهمية الدور والمهام التي تضطلع بها المجموعة.

ويعني ذلك إنشــاء معيار للســلوك النموذجي، باســم المجموعة، 
لتمكيــن الجميــع مــن التصــرف بوضوح وتبصــر والمضي قدًما بكل ثقة. 

التصــرف بمســؤولية يعنــي اتخاذ خيــارات ناجعة، والتصرف بااللتزام 
والتمييــز مــن أجــل الحفاظ على وثيرة التنمية المســتدامة.

يستند موظفو صندوق 
اإليداع والتدبير دائًما 

إلى المنظومة األخالقية 
من أجل إحداث التأثير 

والتصرف بحكمة وتبصر.

صندوق اإليداع والتدبير 
يكرس جهوده لزبنائه 

ويحترم شركائه. فهو دائم 
الوفاء بالتزاماته ويتصرف 

بطريقة مثالية.

يتولى صندوق اإليداع 
والتدبير مهمته كـ »أمانة« 

في عنقه تجاه المجتمع. 
وهو يعمل بالتزام من 
أجل بناء مغرب قوي 

وضمان رفاهية األجيال 
القادمة.

على المستوى 
الداخلي

تجاه الزبناء 
والشركاء

تجاه المغرب والمواطنين 
واألجيال القادمة

االلتزامــات المترتبة عن ذلك

المسؤولية
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التنمية المســتدامة في 
صميــم التزامات المجموعة

بناًء على هويتها كمستثمر طويل األجل وتماشيا مع مهمتها وقيمها األصلية، تعمل المجموعة كفاعل مسؤول يحترم 
بيئته وشركائه. وتعمل في جميع مبادراتها على تعزيز العوامل الخارجية اإليجابية ألنشطتها وتسعى جاهدة للتخفيف من 

اآلثار السلبية ؛ وقد تم ترسيخ هذا المنحى في ميثاق التنمية المستدامة لصندوق اإليداع والتدبير.

حرص صندوق اإليداع والتدبير منذ تأسيسه على تعديل تدخالته من أجل االنسجام 
مع محيطه ومجابهة التحديات المعاصرة والقضايا طويلة األمد لالقتصاد الوطني. 

إن تنوع وطبيعة األعمال التي تنفذها المجموعة تضعها في قلب التحديات 
المجتمعية، فيما يتعلق بالمواطن والبيئة واألخالق والتنمية االقتصادية.

باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لمكانتها كمستثمر عمومي رائد، فقد أخذت المجموعة 
دائًما في االعتبار اآلثار طويلة المدى إلجراءاتها، من الناحيتين االقتصادية والمالية 

واالجتماعية والبيئية. ويلزمها هذا الموقف بالعمل بمسؤولية كاملة من أجل 
الحفاظ على مصالح األجيال الحالية والمستقبلية.

في عالم اليوم، تشمل هذه المسؤولية قضايا الحفاظ على البيئة واالنتقال 
الطاقي والتماسك االجتماعي والترابي.

وتشكل هذه االهتمامات األساس لرؤية معززة داخل المجموعة بشأن هذه 
الرهانات، فضاًل عن إعادة تحديد األولويات والممارسات.

مضاعفة التعبئة منذ عام 2016 في إطار 
أهداف التنمية المستدامة

في سياق المساهمة التطوعية، يلتزم صندوق اإليداع والتدبير بشكل تام بوضع 
التنمية المستدامة في صميم عمله وجعلها مبدأ للعمل على الدوام، بما يتماشى 

مع أولويات المملكة ومصالحها.

ومنذ عام 2016، بمناسبة مؤتمر COP22 في مراكش، وهو حدث كبير يؤكد 
التزام المغرب الفعال بحماية البيئة، أعلنت المجموعة عن التزامات صارمة 

تتعلق على وجه الخصوص بالحد من البصمة البيئية وإدماج قضايا المناخ في 
استراتيجيتها.

وفي إطار استمرار هذا االلتزام بالمناخ، عمل صندوق اإليداع والتدبير على توسيع 
طموحه من أجل تغطية جميع محاور التنمية المستدامة من الجوانب االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية واألخالقية، إلخ.

ويترتب عن ذلك بشكل خاص إدماج هذه الرهانات في عملية صنع القرار لمختلف 
مؤسسات المجموعة، فضاًل عن تنفيذ العديد من المبادرات التي تغطي مختلف 

المجاالت المتعلقة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف في دعم االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تعزيز اإلدماج 
االقتصادي والمالي للمجتمعات االجتماعية والحد من عدم المساواة.

التوافق مع االستراتيجية الوطنية للتنمية 
المستدامة

تنخرط المجموعة أيًضا في دينامية الدولة من خالل مواءمتها مع أهداف 
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتساهم في تحقيقها من خالل االنخراط 
في رهاناتها الرئيسية. كما تؤكد عزمها على التصرف بطريقة نموذجية مع االمتثال 

للقوانين واألنظمة المعمول بها في الشؤون االجتماعية والبيئية، والقيام 
بأنشطتها بشفافية وضمان اعتماد السمو األخالقي في جميع الظروف.

يتم ترسيخ هذه االلتزامات جميعها في ميثاق التنمية المستدامة الذي يشكل 
إطاًرا مرجعًيا لكافة مكونات المجموعة وشركائها. ويهدف هذا الميثاق إلى تهيئة 

الظروف لتحقيق تنمية عادلة وشاملة اجتماعًيا ومزدهرة ودينامية اقتصادًيا 
ومراعية للقضايا البيئية.

3 رهانات رئيسية 
• االنتقال الناجح إلى االقتصاد األخضر.

• اإلسراع في تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
• تعزيز التنمية البشرية والحد من التفاوتات االجتماعية والترابية.

المجموعة ملتزمة دون قيود 
بأهداف التنمية المستدامة الـ 12 

التي تغطي الجوانب األربعة التالية 
• النمو االقتصادي ؛

• الرهانات البيئية ؛
• الرفاه والتماسك االجتماعي ؛

• الحكامة واألخالقيات وإعطاء القدوة على المستوى الداخلي.

النمو االقتصادي

الحكامة واألخالقيات وإعطاء 
القدوة على المستوى الداخلي، 

التحديات

الرفاه والتماسك االجتماعي

الرهانات البيئية
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قطب رأس المال البشري
يهدف مشروع التحول الثقافي ONE CDG الذي 

تم إطالقه عام 2019 إلى غرس دينامية التحول في 
إطار مجموعة موحدة تسعى إلى تحقيق طموح 
هيكلي على صعيد البالد وإلى تقديم رؤية لكل 

مستخدم داخلها.

ونظًرا لكون رأس المال البشري في قلب استراتيجية 
تحول المجموعة، فقد تم تصميم خارطة طريق 

طموحة للموارد البشرية للمجموعة، تتكون من 10 
ONE CDG مشاريع، لدعم نشر ثقافة

وقد تم تصميمه وفًقا لمبادئ تهدف إلى :

• االلتقاء وتطوير ثقافة ولغة مشتركة. 
• تعزيز اإلنصاف وتحسين األداء.

•  تطوير قابلية التوظيف وإضفاء الطابع الفردي على 
المسارات الوظيفية.

• تطوير المقاولة المتعلمة.

واستمر نشر خارطة الطريق هذه في عام 2021 من 
خالل المبادرات التالية :

•  المعيار المرجعي للوظائف ونظام تصنيف 
المجموعة، وهو بمثابة الدعامة األساسية لنظام 

الموارد البشرية المتكامل.
•  يعد إنشاء المعيار المرجعي للوظائف ونظام 

تصنيف المجموعة شرًطا أساسًيا للربط البيني 
لجميع أنظمة الموارد البشرية لتطوير رأس المال 

البشري وفًقا ألعلى المعايير.

ومن أجل القيام بذلك، تم إنشاء المعيار المرجعي 
للوظائف داخل المجموعة من خالل مقاربة تشاركية 

شملت ممثلين من مختلف الفروع والشركات 
التابعة في سياق ورش العمل. وقد شملت هذه 

المبادرة 40 بنية من هياكل المجموعة، بما مجموعه 
2500 مستخدم ومستخدمة.

ويضم المعيار المرجعي للوظائف داخل المجموعة 
52 قطاعا تغطي على وجه الخصوص :

• مهن تسيير االدخار واالحتياط وإعادة التأمين.

• مهن التنمية المجالية.

• مهن السياحة.

• مهن البنك والمالية واالستثمار.

• مهام شراكة األعمال، والريادة والدعم.

واستمراًرا في هذا المنحى، يتم حاليا تقييم مناصب 
الشغل بهدف إنشاء نظام تصنيف داخل المجموعة 

يتيح قراءة موحدة لمستوى متطلبات مختلف 
الوظائف.

سياسة ونظام تقييم 
األداء، وربط األداء الفردي 

والجماعي باستراتيجية 
المجموعة

تم إطالق المشروع المركزي الهادف إلى ضمان 
االنسجام بين أداء المجموعة واألداء الفردي، وتنفيذ 

سياسة األداء ونظام تقييم المجموعة، عن طريق 
ما يلي :

•  إطار عمل لرؤية األداء على مستوى المجموعة 
والقضايا المرتبطة بها.

•  االختيار المنهجي لنظام إدارة األداء. وبالتالي، وبعد 
مختلف المقابالت والتشخيصات، وقع االختيار 

على تنفيذ »بطاقات األداء المتوازن« كأداة إلدارة 
األداء. لذلك، ترغب المجموعة في تعزيز األداء 

المالي الذي سيتم تحقيقه والطريقة التي يتم بها 
ذلك، من أجل جعله قيمة مستدامة باستمرار.

يوفر نظام الحركية داخل المجموعة مسارات وظيفية 
دينامية ومتنوعة.

بعد تفكير تشاركي في إطار مجموعة العمل الداخلية 
المكونة من مدراء الموارد البشرية بالمجموعة، وضع 

صندوق اإليداع والتدبير الميثاق المتعلق بالحركية 
داخل المجموعة يهم مجموع موظفيها.

تتمثل أهداف هذا النظام فيما يلي :
 

•  تعزيز الحركية داخل المجموعة، وهو عامل حقيقي 
في تطوير قابلية توظيف المستخدمين.

• إنشاء إطار مرجعي مشترك للمجموعة بأكملها.
•  تقديم آليات جديدة لتعزيز الحركية داخل المجموعة، 

من قبيل إنشاء تجمع للمهارات.

تم إنشاء نظام إدارة المواهب من قبل ممثلين 
عن الفروع داخل المجموعة والشركات التابعة لها، 
مما أتاح حشد الذكاء الجماعي داخل أركان مجموعة 

صندوق اإليداع والتدبير.
ويهدف هذا النظام إلى :

•  التعرف على مواهب المجموعة ودعمها واإلبقاء 
عليها من خالل منحها رؤية استشرافية حول 

مسارها المهني.
•  توقع وتحضير الخلف واألجيال القادمة.

•  تطوير جاذبية المجموعة.

المستعرضة األنشطة 

في عام 2021، وفي ســياق اجتماعي واقتصادي اتســم باالرتياب، 
أظهــرت جميــع فروع مجموعة صندوق اإليداع والتدبير والشــركات 

التابعــة لهــا تضامنــا أتاح صمود ومرونة القطاعات االســتراتيجية 
واالســتمرار بنجــاح فــي مواجهة تحديــات النمو والتنمية التي 

المملكة. تعرفها 

األداء برسم سنة 2021
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• طــرف ثالث موثوق به

• تأمين

• تقاعد

• حماية

يتحمــل صندوق اإليــداع والتدبير، الذي يتوفر 
علــى أكثــر من 60 عاًمــا من الخبرة والمعرفة، 
مســؤولياته األساســية بكل صرامة ومهنية، 
حيــث يتولــى جمع وتأمين أموال االدخار 
والودائــع المنظمــة الموكلة إليه بموجب 
التفويضات.
وتحثه مهمة هذا الفرع األساســي على 
دعم توســيع قاعدة المســاهمات لعدد أكبر 
من المســتفيدين والتقليص المســتمر من 
الهشاشة.
ومــن خــالل ضمــان الحفاظ على التوازن بين 
التدبيــر اآلمن للمدخرات الموكلة والمســاهمة 
الفعالــة فــي التنميــة الوطنية، يعيد صندوق 
اإليــداع والتدبيــر التوزيــع من خالل خلق قيمة 
طوال دورة المدخرات المســتثمرة، مما يســمح 
لــكل جيــل بالتآزر مع الجيــل التالي، لتحقيق 
تقدم مســتدام ومشترك.

االدخار واإلحتياط
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نبذة
يعتبر قطب تدبير االدخار مسؤواًل عن المهام األصلية لصندوق 

اإليداع والتدبير CDG: مركزة وتعبئة المدخرات من الصناديق 
الخاصة المنظمة. يتم تنظيمها في ثالثة خطوط مهن: البنوك، 

األمانات وإدارة األصول .

أبرز األحداث 
النشاط العام

• تعبئة ودائع بقيمة 4.5 مليار درهم بزيادة ٪3.2 مقارنة بعام 2020
• إدارة 156 مليار درهم من إجمالي المدخرات داخل القطب

•  تجديد شهادة إيزو ISO 9001 في نسختها لعام 2015 لنظام التدبير دون 
أي إخالل بالمطابقة ؛

•  مواصلة خطة التحول والتطوير الخاصة بـقطب تدبير االدخار، من خالل 

رقمنة خدماته وإطالق العروض المبتكرة.
•  إطالق الدراسة االستراتيجية المتعلقة بـ »جرد الوضع وآفاق تنمية موارد 

المجموعة«.

نشاط بنكي مخصص للمهن القانونية
•  مواصلة تكثيف شبكة صندوق اإليداع والتدبير، ال سيما مع افتتاح الفرع 

الجديد في فاس في مارس 2021 وزيادة عدد الفروع إلى 120.
•   االنتهاء من هيكلة المشاريع في إطار رقمنة العروض، والسيما مع نشر 

خدمة دفع الضرائب DGI على حساب اإليداع والتسوية لفائدة الموثقين 
في سبتمبر 2021 ؛

•   تمويل مقاعد 5 مجالس جهوية للموثقين.

نشاط اإلحالة فيما يتعلق بالخدمات العامة
•  دفع األموال الموكلة إلى القطب مقابل األمانات : تصفية 64769 ملًفا 

)بما في ذلك 45.189 ضماًنا تمت تصفيته على مستوى شبكة TGR( في 
سياق نزع الملكية وممتلكات القاصرين والضمانات المقدمة من مقدمي 

المناقصات والعطاءات الذين رست عليهم الصفقات العمومية،
•  دفع سلف من صندوق المساعدة األسرية لصالح المطلقات والمتخلى 

عنهن من خالل دفع مخصصات لفائدة 14.925 أسرة.

األرقام الرئيسية 
بماليين الدراهم

نشاط إدارة صندوق التكافل العائلي
•  دعم المستفيدين الجدد من صندوق التكافل العائلي )بعد صدور القانون 

رقم 87-17 المغير للقانون رقم 41-10( الذي يشمل النساء المتخلى عنهن 
باإلضافة إلى المطلقات.

النشاط البنكي للزبناء المؤسساتيين
 

صندوق التوفير الوطني
• تطبيق قرار صندوق التوفير الوطني بشأن الفائدة ربع السنوية اعتباًرا من 

يناير 2021

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات CNRA والنظام الجماعي 
RCAR لمنح رواتب التقاعد

•  دمج 5 هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة جديدة في محفظة 

اإليداع )االستعانة بمصادر خارجية لتدبير جزء من إدارة موارد النظام الجماعي 
لمنح رواتب التقاعد(.

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي
•  تنفيذ أموال التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة الطلبة في إطار تفويض 

بالتدبير بمبلغ 40 مليون درهم.

2021 2020

272 681 246 300

16 319 17 434

2021 2020

99 195 98 032

28 145 28 352

12 700 11 301

140 039 137 686

أصول محتفظ بها

األصول خاضعة لإلدارة باستثناء 
المؤسسات المسيرة

أموال مؤسساتية

أموال المهن القانونية

أموال اإليداعات

إجمالي الودائع

نبذة
التدبير اإلداري والفني والمالي لهيئتين: الصندوق الوطني 

للتقاعد والتأمينات )CNRA( والنظام الجماعي لمنح رواتب 
.)CNRA( التقاعد

يدير صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط ثالثة مهن هي :

• تدبير التقاعد
يعمل صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط من أجل تعزيز وتدبير المنتجات 
وأنظمة التقاعد اإللزامية واالختيارية لصالح مختلف الشرائح االجتماعية 

المهنية: النظام العام والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 
RCAR، والنظام التكميلي للتقاعد )RECORE(، وصندوق التقاعد لهيئات 

.)FRAM( المحامين بالمغرب

• تدبير صناديق التكافل
يدعم صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط برامج المساعدة المباشرة التي 

تهدف إلى اإلدماج االجتماعي ومكافحة الهشاشة، مثل صندوق االستثمار 
العائلي ودعم األرامل. ويشارك صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط أيًضا في 
 ،)MP( واألمراض المهنية )AT( تدبير المعاشات التقاعدية للحوادث المهنية

.)FDT( وصناديق الشغل )AC( والمعاشات السنوية لحوادث السير

• تدبير االستثمارات
يعمل صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط على تصميم وتنفيذ استراتيجيات 

استثمار تتكيف مع احتياجات صناديقه الخاضعة للتدبير، وكذا مع سياق 
وتوقعات األسواق المالية. لهذا فهو يعتمد على هياكل للحكامة المالية 

تستجيب ألفضل المعايير، وعلى التقريب بين أنشطة »االستثمار« و 
»االكتواري«، وذلك من أجل اإلدراج الفعال لاللتزامات الخاصة بكل نظام 
أو منتجات يتم تدبيرها من خالل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو 

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.

تمثل المدخرات التي يديرها صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط، في نهاية عام 
2021، 159 مليار درهم، أي ما يقرب من 13 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 

وأكثر من ثلث صناديق التقاعد على المستوى الوطني.

أبرز األحداث 
النشاط العام

•  نشر أنظمة مبسطة جديدة لمراقبة استمرارية الحقوق تعتمد أساسا على 
تبادل البيانات مع مختلف الشركاء المؤسساتين )وزارة الداخلية، وزارة التربية 

الوطنية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، التعاضديات، إلخ(.
•  تطبيق مقتضيات القانون 19-55 المتعلقة بتبسيط المساطر واإلجراءات 

اإلدارية.
•  نشر باقة الحلول الرقمية التي تهدف إلى زيادة التقارب مع المنخرطين 

والمتقاعدين والمستفيدين )ساروت احتياطي و شات احتياطي و واتساب 
احتياطي و ألو احتياطي و سيلفي احتياطي( ؛

•  مواصلة تنفيذ االستراتيجية الجديدة لنشر الباقة الرقمية »منخرطي احتياطي« 
التي تهدف إلى تبسيط المبادالت ومعالجة سلسلة القيمة بأكملها مع 

منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
•  إطالق 5 وحدات متنوعة من »هيئات التوظيف الجماعي في القيم 

المنقولة« ابتداًء من فبراير 2021 مخصصة للنظام الجماعي لمنح رواتب 
التقاعد بمبلغ إجمالي مبدئي شامل قدره 15 مليار درهم.

•  تحقيق استثمارات بديلة بمبلغ إجمالي قدره 4 مليار درهم منها 2 مليار درهم 
في هيئات التوظيف الجماعي العقاري و 2 مليار درهم في الرأسمال الخاص.

اآلفاق 
•  تقديم الحلول للسلطات العمومية وإفادتها فيما يتعلق باإلدارة اإلدارية 

والتقنية والمالية للقطب العمومي للتقاعد ؛
•  مواصلة الشراكة مع السلطات العمومية بصفتها كمسيرة بالتفويض 

لصناديق التضامن ؛
•  تحديد وتطوير مصادر جديدة للنمو بما يتماشى مع دورها كمسؤولة عن 

تسيير الحقوق ؛
•  جعل إدارة االستثمار دينامية في خدمة توازنات األنظمة المسيرة والتمويل 

المربح لالقتصاد ؛
• متابعة التحسين المستمر لسلسلة القيمة والنظام العملياتي وإدارة المخاطر.

•  جعل األداء العملياتي والمرونة واالستخدام الجيد للموارد آليات ضامنة 

لنموذج التسيير.

الشهادات واالعترافات
•  الحصول على شهادة ISO 27001 نسخة 2017 لنظام تأمين نظم 

المعلومات ؛
• الحصول على شهادة ISO 9001 نسخة 2015 لنظام إدارة الجودة ؛

•  الحصول على شهادة التميز الرابعة من الجمعية الدولية للضمان االجتماعي، 
بعد إتمام برنامج االعتراف بإرشادات االتصال إلدارات الضمان االجتماعي، 
والحصول في عام 2020 على شهادات للمبادئ التوجيهية من حيث جودة 

الخدمة، وتقنيات االتصال والحكامة الجديدة.

صندوق اإليداع قطــب تدبير االدخار
والتدبير لإلحتياط

طــبــيــعة األمــوال 

الــتعــييـــن 
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نبذة
تاريخ التأسيس : 1959

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير: مؤسسة مسيرة من 
قبل صندوق اإليداع والتدبير

• المهن : االحتياط والتقاعد
• محاور التدخل الرئيسية :

-  إدارة اإليرادات المدفوعة برسم التعويضات عن حوادث الشغل 
وحوادث السير

- عروض منتجات التقاعد المستهَدفة
- التسيير نيابة عن الدولة لصندوق التقاعد والتضامن

أبرز األحداث 
•  استمرار عملية تحويل محفظة حوادث الشغل/األمراض المهنية، مما أتاح 

للصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات بأن يصبح فاعال رئيسيا في إدارة 
إرادات حوادث الشغل بأكثر من ٪50 من احتياطيات السوق.

•  مساهمة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات في الدراسة التي أطلقتها 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، بالتشاور مع وزارة التشغيل، 

حول ترسيخ االلتزام بالتأمين اإلجباري ضد األمراض المهنية.
•  قيام المفتشية العامة للمالية بمهمة تدقيق تهم العمليات المنجز في إطار 
االتفاقية المتعلقة بإدارة المساعدة المخصصة لألرامل الموقعة بين الدولة 

والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات / صندوق اإليداع والتدبير ؛
•  مشروع تكفل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات نيابة عن صندوق 

التضامن ضد الكوارث، بتسيير عمليات تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية: 
اتفاقية التدبير جاهزة للتوقيع )القانون 14-110 بتاريخ 25 أغسطس 2016( ؛
•  تصفية مخطط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وفًقا لمقتضيات القانون 

رقم 21-24 بشأن تصفية النظام.
•  ترخيص هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي لمنتج جديد مدر 

لإليرادات المؤجلة، يتم نشره في المقام األول لصالح المستفيدين من 
هيئة اإلنصاف والمصالحة ؛

•  ترخيص هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي لمنتج جديد مدر 
لإليرادات الفورية، يتم نشره في المقام األول لصالح مستخدمي قطاع 

توزيع الماء والكهرباء والتطهير ؛
.RECORE »استمرار مشروع إصالح منتوج »روكور •

نبذة
تاريخ التأسيس : 1977

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير: مؤسسة مسيرة من 

قبل صندوق اإليداع والتدبير
• المهن : االحتياط والتقاعد

•  محاور التدخل الرئيسية: ضمان الحقوق الشخصية لفائدة 

المنخرطين أو ذوي حقوقهم فيما يتعلق بمخاطر الشيخوخة 
والعجز والوفاة.

أبرز األحداث 
•  نشر المراسيم المغيرة والمتممة لبعض شروط تطبيق األنظمة العامة 

والتكميلية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )تتعلق التعديالت أساسا 
بمراجعة بعض المعايير التقنية، وتحسين بعض الخدمات، وتعزيز الحكامة 

وتوسيع نطاق االستثمارات( ؛
•  نشر القانون 21-01 المتعلق بخضوع مستخدمي األكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين للمعاشات المدنية الذي يتولى تدبيره الصندوق المغربي 
للتقاعد.

•  النشر التدريجي لنظام المعلومات الجديد أجيليس 2.0، وهو عبارة عن 
منصة متعددة الصناديق، متعددة المنتجات في أفق اإلنتاج النهائي في 

النصف األول من عام 2022 ؛
•  تحقيق أداء بنسبة ٪7.45 في عام 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح 

رواتب التقاعد )النظام العام(.

األرقام الرئيسية

األرقام الرئيسية

2021 2020

1 978,3 2 338,9

1 587,2 1 520,6

22 573,5 21 390,8

160,2 101,0

21 431,6 20 273,9

2 873,7 2 363,8

2021 2020

4 022,9 4 201,3

7 198 6 777,9

120 499,6 116 780,7

1 789,2 1 495,6

117 043,1 112 688

17 871,4 13 570,1

2052 2051

19 085 18 500

رقم المعامالت )التسيير الخاص( 

الخدمات المدفوعة )التسيير الخاص(

 )CIR االشتراكات والمساهمات )بما في ذلك

الحصيلة اإلجمالية 

النتيجة الصافية 

إجمالي التوظيفات الصافية 

منتوجات التوظيفات 

الخدمات المدفوعة 

الحصيلة اإلجمالية الصافية 

النتيجة الصافية 

إجمالي التوظيفات الصافية

المنتوجات المالية

أفق جدوى النظام )نهاية عام 2020( 

السقف الشهري للنظام العام )درهم( 
)اعتباًرا من 1 يناير 2022( 

الصندوق الوطني 
للتقاعــد والتأمينات - 

CNRA

النظام الجماعي 
لمنــح رواتب التقاعد - 

 RCAR

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم
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الجهات
مناطق األنشطة

التهيئة
العقار

مــن خــالل تدخله في صميــم دينامية التنمية 
التــي تهــم العديد من األطراف المعنية 
)الجماعــات المحليــة، والمرافق الالمركزية 
للدولــة، والمجتمع المدني، إلخ(، يســعى 
صنــدوق اإليداع والتدبيــر إلى تعبئة جميع 
مــوارده فــي خدمة اإلدماج االجتماعي 
واالقتصــادي وفــك العزلة عن الجهات، 
وبالتالــي المســاهمة فــي تحقيق رؤية مغرب 
أكثــر دينامية وازدهارا.
وبصفتهــا متدخــال مركزيا متعدد الوظائف، 
تشــارك المجموعة بشــكل كامل، من خالل 
»هولدينــغ صندوق اإليــداع والتدبير للتنمية« 
ومؤسســات هذا الفرع، في اســتراتيجية تنمية 
محليــة مهيكلــة من خالل اســتثمارات طويلة 
األجــل ومربحة ومحفزة للنمو.
وهــي تعمــل بالتالــي على تحقيق العدالة 
الترابيــة والمســاهمة في تنمية االقتصاد 
الوطنــي من خالل تفضيل تطوير األنشــطة 
العقاريــة والتهيئة الحضرية وتنشــيط 
القطاعــات ذات إمكانــات النمو العالية.

التنمية الترابية
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نبذة
• تاريخ التأسيس : أكتوبر 2004

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير: شركة تابعة 
لصندوق اإليداع والتدبير )100٪(

• المهن : التنمية المجالية
• مجاالت النشاط :

- الهندسة واإلشراف على األشغال بالتفويض
- التهيئة

- اإلنعاش العقاري
- تأجير العقارات

- إدارة المرافق وإدارة الحسابات
- مهن جديدة

 

أبرز األحداث لعام 2021 
•  الشراكة مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط 
أكدال : تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز البحث والتطوير وتعزيز االندماج 

المهني للخريجين الشباب وإطالق نظام التكوين بالمناوبة.

•  إطالق خدمات إكسبيريس Xperis : أنشأت هولدينع صندوق اإليداع 
والتدبير للتنمية شركة خدمات إكسبيريس، التي ستعمل على مركزية 

 )Exprom أعمال إدارة المرافق والممتلكات )باستثناء مرافق إكسبروم
لفرع التنمية المجالية. ستجمع الشركة في البداية بين األنشطة الخدماتية 
للشركات التابعة »ميدزد سورسينغ« MedZ Sourcing والشركة العامة 

 Compagnie Générale des Parkings )CG )للمرائب )ش ع بارك
Park( و شركة شالة العقارية Foncière Chellah. وتتمثل رؤيتها 

االستراتيجية في أن تصبح العبًا مرجعيًا في قطاع الخدمات، وتتموقع 
كخبير مبتكر، من خالل عرض مجموعة شاملة من الخدمات لفائدة زبنائه، 

من القطاعين العام والخاص.

•  تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة العامة العقارية CGI : واصلت الشركة 
العامة العقارية تنفيذ التوجيهات المنبثقة عن مخططها االستراتيجي 

»التميز« Cap Excellence، والتي أدت إلى نتائج ملموسة من حيث األداء 
العملياتي، السيما فيما يتعلق بتحسين التكلفة والجودة وآجال اإلنجاز.

•  إعادة التموقع االستراتيجي لشركة نوفيك Novec : يتمثل هدف التفكير 
االستراتيجي الذي قامت به شركة نوفيك، في إطار مشروع أفق جديدة 

New Horizons، في االبتكار كآلية قوية لتحقيق التنمية. وهي تكمن في 
جعل نوفيك تتموقع كمكتب دراسات من بين أكثر المكاتب إبداًعا في 

خدمة الدولة ودعم الفاعلين المغاربة الرئيسيين أو المانحين الدوليين في 
إطار إنجاز المشاريع الكبرى في إفريقيا.

•  نقل شركة صوناداك Sonadac إلى الدولة : توقيع مذكرة التفاهم 
المتعلقة بنقل صندوق اإليداع والتدبير للتنمية حصتها في الشركة الوطنية 

للتهيئة الجماعية )Sonadac( إلى الدولة )الوكالة الحضرية للدار البيضاء(.

األرقام الرئيسية غير المالية 
عدد المستخدمين

• المقر: 64 مستخدم
• فرع التنمية الترابية : 1،265 مستخدم

الهندسة )نوفيك(
• دفتر الطلبات : 1023 مليون درهم )أي 3 سنوات من النشاط(

تطوير مراكز حضرية جديدة
• مدينة زناتة البيئية

- المساحة القابلة للتطوير : 1860 هكتار
- إجمالي مساحة البناء )منطقة تنمية المدينة البيئية األولى(: 6،000،000 متر مربع

• كازا أنفا

- المساحة : 350 هكتار
- مساحة البناء اإلجمالية: 4،300،000 متر مربع

 -  المساحة المطورة أو قيد التطوير : 790.000 م² شون*
صافي مساحة السطح

• كازا غرين تاون

- المساحة : 356 هكتار
- مساحة البناء اإلجمالية : حوالي 940.000 م²

- سعة المشروع : 2748 وحدة سكنية )1048 فيال + 1700 شقة( منها 162 وحدة 
يجري تسويقها حاليا

• حي الرياض

- المساحة : 528 هكتار
- مساحة البناء اإلجمالية : 3.000.000 م²

)MEDZ( مناطق األنشطة االقتصادية •

- عدد مناطق األنشطة : 24
- مناطق صناعية : 15 )منها 5 مناطق تسريع صناعي(

- مناطق سياحية : 5
- مناطق النقل إلى الخارج : 4

- االستثمارات : أكثر من 15 مليار درهم
- المساحة المهيئة : 2000 هكتار

- المكاتب المطورة : 350.000 م²
- الزبناء : أكثر من 500 زبون

- األثر االجتماعي : خلق حوالي 85 ألف منصب شغل
- شرائح جديدة : أكثر من 300 هكتار

- مشاريع جديدة )قصيرة ومتوسطة المدى( : أكثر من 100 هكتار
- الفرص : 1500 هكتار قيد المناقشة

• تأجير العقارات
المساحة المملوكة

- أصول "إيوان" Ewane Assets: 400.000 م²
- شالة العقارية Foncière Chellah : مكاتب )146،496 متر مربع(، محالت تجارية 

)65،026 متر مربع(، الخدمات اللوجستية والصناعة )50،889 متر مربع(
- ديار المدينة : مساحة األمالك الخاصة حوالي 333000 متر مربع )بما في ذلك 

اإلقامات الطالبية(
)CGI اإلنعاش العقاري )فرع •

- المحفظة اإلجمالية للمشاريع : 20،277 وحدة موزعة على النحو التالي: س.ج.ي 
 ،)Al Manar 387( المنار ،)CGI Social ،4680( االجتماعي 

 )Dyar Al Mansour 13696( و ديار المنصور )Chwiter 1514 ( شويطر
)Xperis إدارة المرافق )إكسبيريس خدمات •

- المساحة اإلجمالية المسيرة: حوالي 2.600،000 متر مربع شون*

• النجاعة الطاقية : تموقع شركة الخدمات الطاقية ESCO كمحاور متميز 
للشركات التابعة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير في مجال النجاعة الطاقية، 

ومعالجة قضايا الطاقة في المباني العمومية والبرنامج الوطني لإلنارة العمومية ؛

• التنمية المستدامة : رغبة صندوق اإليداع والتدبير للتنمية في جعل التنمية 
المستدامة مكوًنا أساسًيا في كنه فرع التنمية المجالية، بدًءا من تصميم المشاريع 

ووصوال إلى مرحلة التطوير ؛

• رأس المال البشري : تعزيز دور الموارد البشرية على مستوى فرع التنمية 
الترابية، السيما في تنمية المهارات، مما يتيح دعم تطوير المهن.

األرقام الرئيسية
2021
469

6 400

991

229

47 200

20 800

النتيجة الصافية 

رقم األعمال الموطد 

)EBITDA( الفائض اإلجمالي للتشغيل الموطد

النتيجة الصافية لحصة المجموعة )باستثناء األرصدة( 

الحصيلة اإلجمالية الموطدة 

األموال الخاصة الموطدة 

سجل األداء المالي لشركة صندوق اإليداع والتدبير للتنمية تحسنًا 
ملحوظًا بعد استكمال مختلف أوراش االنتعاش التي أطلقها فرع 

التنمية المجالية.

اآلفاق 
الجهوية المتقدمة : مواصلة تنفيذ استراتيجية مجموعة صندوق اإليداع 

والتدبير لدعم الجهوية المتقدمة، من خالل االستفادة بشكل خاص من التدخل 
بحكم »خبرة« فرع التنمية المجالية.

• إعادة هيكلة المحفظة : تم البدء في استكمال أوراش إعادة هيكلة محفظة 
الشركات التابعة وتعزيز أوجه التآزر بين مختلف المهن، مما أتاح تقوية 

أساسيات الفرع، ودعم النمو على أساس دائم. هذا وقد شرع صندوق اإليداع 
والتدبير للتنمية في عملية اندماج استراتيجي بين الشركات العقارية التابعة 
لفرع التنمية الترابية، أال وهي شالة العقارية Foncière Chellah و أصول 

إيوان Ewane Assets. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز خبرة الفرع ومهاراته 
في إدارة األصول، من أجل تعزيز طموحات النمو في مجال تأجير العقارات ؛

• دائرة االبتكار : تفعيل دائرة االبتكار بهدف التحسين المستمر لألداء وخلق 

القيمة لفرع التنمية الترابية. تتيح هذه الدائرة تحفيز الذكاء الجماعي في خدمة 
األداء، من خالل نهج البناء المشترك، مما يجعل االبتكار عنصًرا أساسًيا من 

عناصر الفرع ويمكن من ترسيخ ثقافة دائمة في مجال اإلبداع ؛

• إدارة المعرفة : إطالق مشروع إدارة المعرفة لمواجهة التحديات االستراتيجية 
لفرع التنمية الترابية، بهدف الحفاظ على ذاكرة الشركات التابعة وتعزيز الخبرات 

المختلفة داخل الفرع.

صندوق اإليداع
والتدبيــر للتنمية 

CDG DÉVELOPPEMENTبماليين الدراهم

*صافي مساحة السطح
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نبذة
• تاريخ التأسيس : 1973

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير: شركة تابعة لصندوق اإليداع 
والتدبير للتنمية )97٪(

• المهن : الهندسة واالستشارات
•  محاور التدخل الرئيسية: البنية التحتية الرئيسية )السدود، الطرق، الطرق 

السيارة، السكك الحديدية، أشغال البناء الكبرى(، المياه )الماء الصالح 
للشرب، التطهير، الموارد المائية(، البيئة، الزراعة، الطاقة، التهيئة 

الحضرية، البناء
• عدد المستخدمين : 391 مستخدم

أبرز األحداث 
• استراتيجية

- التحقق من صحة دراسة التموقع االستراتيجي من قبل الهيئات،
-  هيكلة مكتب إدارة المشاريع لتنفيذ الخطة االستراتيجية ومراقبة األوراش 

االستراتيجية المنبثقة عن الدراسة.
- أشغال في طور اإلنجاز بتهم تحقيق مشاريع التحول المحددة.

• دراسات

- استكمال الدراسات األولية للقطب الحضري الجديد لبوسكورة.
-  إجراء الدراسات الهيدرولوجية لـ 18 سدا تقع في اليوسفية والصويرة 

والرحامنة والحوز وشيشاوة ومراكش والرشيدية وتنغير وزاكورة.
- دراسة األثر والمردودية االقتصادية لسد تاديغوست.

- دراسة تنفيذ بناء سد خنق غرو وسد تغزيرت.

• الموارد البشرية
- إعداد معيار مرجعي للوظائف والمهارات.

- إضفاء الطابع الرسمي على المخطط المديري للتكوين.
-  إطالق العديد من وحدات التكوين الداخلي عن بعد، السيما في إطار 

موضوع إدارة تحول نمذجة معلومات البناء.

• المسؤولية االجتماعية
- الحصول على شهادة التميز في المساواة المهنية بين الجنسين.

- إعداد بحث حول المناخ االجتماعي.
- إطالق عملية اصطياف لفائدة 100 مستفيد ؛

- إنشاء مساعدة طبية لصالح المستخدمين ؛
- تنظيم حملتين للتبرع بالدم من خالل تعبأة 75 مشاركا.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2006

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )100٪(

• المهنة : التنمية والتهيئة الحضرية
•  محاور التدخل الرئيسية : اإلشراف العام على مشروع كازا أنفا )التطهير 

العقاري، تطوير الموقع، تهيئة الفضاءات العمومية وإدارة عمليات 
التنمية(

• عدد المستخدمين : 51 مستخدم

أبرز األحداث 
• األشغال

-  تقدم أشغال المشاريع السكنية بـ كازا أنفا: ليكسيريا تاور )حي المركز المالي( 
و أوكسيتانيا )حي نوادي أنفا(.

• التسويق والتطوير
-  مدينة الدار البيضاء المالية - المرحلة األولى: توظيف جميع البقع األرضية 

تقريًبا لتطوير مشروع بمساحة صافية تبلغ 278000 متر مربع ؛
-  مدينة الدار البيضاء المالية - المرحلة الثانية: إطالق التسويق لتطوير متوقع 

على مساحة صافية تصل إلى 354000 متر مربع. تبلغ مساحة البقع 
األرضية الموضوعة حوالي 140،000 متر مربع.

• أنفا بارك
- افتتاح الحديقة التي تستقطب 200 ألف زائر شهريًا في المتوسط.

أرقام رئيسية

أرقام رئيسية

2021
285

19

2021
637,5 

175,8 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

NOVEC وكالة التعميرنوفيك
AUDA - والتنميــة آنفا

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2006

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )100٪(

• المهنة : التهيئة الترابية
•  محاور التدخل الرئيسية : التصميم والتهيئة الشاملة لمدينة زناتة 

اإليكولوجية، ضمان تطوير المشروع وتنفيذه
• عدد المستخدمين : 64 مستخدم

أبرز األحداث 
• قطب الصحة

- الحصول على الترخيص ببدء مشروع إنشاء المستشفى.

• قطب التربية
-  تفويت قطعة أرضية مساحتها حوالي 3 هكتارات إلى جامعة الحسن الثاني، 

لتدشين مجمع الذكاء الترابي واالقتصادي.

• السكنى
- تسليم الشقق األولى في حي المزرعة.

• الشراكة
-  ليديك Lydec : تطوير بنية تحتية ذكية تجريبية إلعادة شحن السيارات 

 Open Innovation الكهربائية، في إطار برنامج ذكاء االبتكار المفتوح ز
Smart Z. ويتمثل الهدف من ذلك في إشراك مجتمع االبتكار وتطوير بنية 

تحتية قابلة للتطوير للشحن الكهربائي، تحسًبا إلدخال المركبات الكهربائية 
كطريقة من طرق التنقل النظيف ؛

- معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمنتزه األخضر: 
اتفاقية إطار للتعاون تعزز رغبة الشركة في أن تنخرط في االبتكار والتنمية 
المستدامة، من خالل تضافر الجهود مع شركاء وطنيين من ذوي الخبرة 

الكبيرة وااللتزام العلمي القوي.

• المسؤولية االجتماعية
- تجديد عالمة المسؤولية االجتماعية للشركات المنضوية تحت لواء االتحاد 

العام لمقاوالت المغرب؛
- دعوة لتقديم طلبات لتطوير الخدمات الذكية.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2002

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )100٪(

• المهنة : التصميم والتهيئة والتطوير والتسويق وإدارة مجاالت األنشطة
• محاور التدخل الرئيسية : الصناعة واألوفشورينغ

• عدد المستخدمين: 79 مستخدم

أبرز األحداث 
• المشاريع المهيكلة

- إطالق دراسة حول التموقع االستراتيجي.
-  إنشاء إكسبيريس خدمات Xperis، التي تجمع بين أنشطة إدارة الممتلكات 

والمرافق؛
Fon- و شالة العقارية Ewane Assets  -  إطالق عملية دمج أصول إيوان

.cière Chellah

• صناعة
-  التوقيعات : منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، القطب الفالحي 

للوكوس، القطب المائي بتيغرت )تحت لواء شركة بارك هاليوبوليس ش.م.( ؛
-  المنشآت والتوسعات: مجموعة هيكسيل Hexcel )منطقة التسريع 

الصناعي ميدبارك(، مجموعة أبتيف )منطقة التسريع الصناعي بتيكنوبول 
وجدة(، إلخ ؛

-  التسليمات : ثكنة للحماية المدنية )المنطقة الحرة أتلنتيك(، ومبنى 
االستقبال )المنطقة الحرة في هاليوبوليس( والمرحلة الثانية )منتزه الجرف 

األصفر( ؛
-  التسويق : الشطر األول من منطقة التسريع الصناعي في سوس ماسة، 

والشطر الثاني من منطقة بارك فاس شور.
-  أشطر جديدة : المنطقة الحرة بمنتزه أتلنتيك )توسع(، الجرف األصفر 

)المرحلتان 2 و 3(، بارك سلوان )الشطر 2(، ميدبارك )الشطر 4(.

• األوفشورينغ
-  التوقيع : شراكة مع الوكالة الرقمية لنشر مركز المهارات في 3 حدائق: 

كازانيرشور، وتكنوبوليس، وفاس شور ؛
-  إطالق : تعزيز خدمات دعم الزبناء، من خالل إطالق فضاءات للعمل 

المشترك في كازانيرشور و تيكنوبوليس؛
-  التسويق : كازانيرشور )االستثمار في مبنيين بمساحة 17000 متر مربع( 

و فاس شور )استقرار فاعل عالمي في مجال خدمات االتصاالت( و 
تكنوبوليس )استقرار العديد من الزبناء في آخر البقع األرضية التي تم 

تسليمها(.

شــركة تهيئة زناتة 
SAZ

 MEDZ ميدزيد 

أرقام رئيسية

أرقام رئيسية
2021
759,5 

38,4 
2021
141,5 

2,3 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم معامالت الشركة 

النتيجة الصافية للشركة 

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم



57 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 562021

نبذة
• تاريخ التأسيس : 1960

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )98.11٪(

• المهنة : اإلنعاش العقاري
• محاور التدخل الرئيسية: مشاريع الترويج المتفق عليها والمشاريع 

االجتماعية
• عدد المستخدمين : 243 مستخدم

أبرز األحداث لعام 2021 
• االستراتيجية : مواصلة تنفيذ توجهات الخطة االستراتيجية للتميز.

• العقار : دراسة الفرص العقارية )قيد الدراسة أو الشراء أو المعالجة(.

•  بدء األشغال بـ : ساحة تمارة، واد يكيم، و اإقامات الزرقاء، و إقامات 
إسلي، و أنفا أيروسيتي، و بارك II و إقامات بافيونير 2.

•  التطوير : مضاعفة رأس مال شركة الدار البيضاء مارينا منجمنت كومباني 
لتمكينها من تطوير مشاريع جديدة.

• التسويق
- تسويق ما يقرب من 834 وحدة )بارك II و إقامات بافيونير 2( ؛

-  تسويق الشطر الثاني من فيال ال كولين و إامات بافيونير و بارك أنفا 
كوندميوم؛

-  تسويق إقامات تمارة سكوير بالشراكة مع مؤسسة األشغال االجتماعية 
التابعة لوزارة االقتصاد والمالية.

•  الشهادات : شهادة ISO 45001 V2018 الدولية وتجديد الشهادة الثالثية 
 ISO 9001 الجودة - السالمة - البيئة( وفًقا لمعايير( QSE لنظام إدارة

)نسخة 2015( و ISO 45001 )نسخة 2018( و ISO 14001 ) نسخة 
.)2015

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2006

 •  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لـ
MEDZ ميدزيد

• المهنة : تأجير العقار المهني
•  محاور التدخل الرئيسية : تصميم وتطوير الفضاءات التجارية 

)كازانيرشور، تكنوبوليس، فاس شور، وجدة شور(
• عدد المستخدمين : 19 مستخدما 

أبر األحداث لعام 2021 
•  التوظيفات : 46600 متر مربع عام 2021 )منها 35100 متر مربع مكاتب 

و 5200 متر مربع محالت تجارية(.

•  تعزيز فرص الشغل : شراكة مع الوكالة الرقمية لنشر التجربة الرائدة لمركز 
المهارات في كازانيرشور على مستوى مناطق األوفشورينغ.

•  فضاءات العمل المشترك : افتتاح محوري عمل إلكتروني في كازانيرشور 

و تيكنوبوليس.

.O االبتكار : نشر نمذجة المباني الصناعية على مستوى القطعة األرضية  •

•  التطوير :
-  االستثمار : تقييم العديد من الفرص االستثمارية لدعم تطوير المحفظة 

)مراكز التسوق، مكاتب، صحة، تعليم، إلخ(.
 R + في -E + C كازانيرشور: في طور تشييد 4 مباني O القطعة األرضية  -

7 بتكلفة 269 مليون درهم مع تقليل البصمة الكربونية بنسبة 31٪.

•  التوسعات :
-  مباني جديدة وفضاءات مكتبية في كازانيرشور، بما يتماشى مع أفضل 

المعايير الدولية ؛
-  التوقيع على تعديل التفاقية االستثمار مع الدولة في بارك كازانير شور، 

لتوسيع P2I بموقع موطور فيالج إلى بوسكورة ؛
 CNS R : Exceed توقيع عقود إيجار جديدة في القطعة األٍرضية مخطط  -

JESA & )أكثر من 8000 متر مربع لكل منهما(.

•   اإلدارة التقنية : تنفيذ نظام اإلدارة التقنية المركزية واإلدارة التقنية للمباني 
ألصول بارك كازانير شور.

 BBCA ،)جودة بيئية عالية( HQE :الشهادات : تصنيف الشهادات الثالثية  •
)مبنى منخفض الكربون( و Osmoz لتصميم مجموعة من المكاتب ذات 

األداء البيئي العالي، وانخفاض الكربون والنجاعة الطاقية في القطعة 
األرضية O بـ بارك كازانيرشور. 

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2005

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )100٪(

• المهنة : تطوير وتسييل أصول اإليجارات العقارية المهنية
•  محاور التدخل الرئيسية : سوق اإليجار العالي في قطاعات المكاتب 

والمتاجر والخدمات اللوجستية
• عدد المستخدمين : 45 مستخدما 

أهم أحداث 2021 
•  سيكستي ماين ستريت Sixty Main Street : مواصلة أشغال بناء 

مشروع كازا أنفا )معدل التقدم المادي ألشغال البناء الكبرى بنسبة 74٪ 
في نهاية عام 2021( والمناقشات مع الشركات التابعة لمجموعة صندوق 

اإليداع والتدبير لتسويق المشروع )حوالي ٪80 من المساحة اإلجمالية(. 

•  عضوية الجمعية المغربية للعقار اإليجاري : كعضو مؤسس. تهدف هذه 
الجمعية إلى إحداث دينامية مهيكلة للقطاع، لدعم الطموحات التنموية 

لالقتصاد الوطني.

• التسويق : المساحة اإلجمالية 19600 م 2 خالل العام:
- قطاع المكاتب: 8100 متر مربع ؛

- قطاع المحالت التجارية: 5200 متر مربع ؛
- التفويتات المنجزة: 6300 م².

•  الزبناء : تنفيذ سياسة دعم للشركات على مستوى القطاع بأكمله، جراء آثار 
الجائحة، ومنح غالف مالي إجمالي قدره 11.6 مليون درهم دون احتساب 

الضرائب.

•  الخطة المستهدفة : إعادة نشر 12 مستخدما نحو شركة إكسبيريس 
.Xperis خدمات

• الشهادات : تجديد شهادة األيزو V2015 9001 مع إدماج النشاط المالي.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 1951

•  نوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة لصندوق 
اإليداع والتدبير للتنمية )بنسبة 83٪(

•  المهنة : إدارة األصول وتطوير وإدارة اإلقامات الطالبية وتنفيذ مشاريع 
إعادة التأهيل الحضري أو التجديد الحضري

• عدد المستخدمين : 123 مستخدما
 

أبرز األحداث 
•  الشراكة : توقيع عقدين مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات 
)UM6P( إلدارة اإلقامة في مواقع الرباط وتوسيع موقع بن جرير بسعة 

إجمالية قدرها 1402 سرير )على التوالي 498 و 904 سرير إضافي(.

• الشهادات : شهادة ثالثية
-  شهادة إيزو الدولية ISO 45001 )نسخة 2018( لنظام إدارة الصحة 

والسالمة المهنية ؛
- الحفاظ على الشهادة وفًقا لمعيار إيزو ISO 9001 )نسخة 2015( ؛
- الحفاظ على الشهادة طبقا لمعيار إيزو ISO 14001 )نسخة 2015(.

أرقام رئيسية

أرقام رئيسية

الشــركة العامة العقارية
 CGI

إيوان أسيتس 
 EWANE ASSETS 

شالة العقارية 
FONCIERE CHELLAH

ديار المدينة
DYAR AL MADINA

أرقام رئيسية

أرقام رئيسية

2021
2 532

15,5 

2021
361

58

2021
273,3 

90,3 

2021
77

20

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم



59تـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 582021 صندوق اإليداع والتدبير

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2011

 MEDZنوع االنتساب إلى صندوق اإليداع والتدبير: شركة تابعة لـ ميدزيد  •
100٪

• المهنة : إدارة المرافق والممتلكات
•  محاور التدخل الرئيسية : األوفشوريغ، القطاع الثالث، متنزهات 

األنشطة، الصناعة، مواقف السيارات، المنتجعات والتعليم
• عدد المستخدمين : 78 مستخدم

أبرز األحداث 
•  إنشاء شركة إكسبيريس Xperis Services التي ستعمل على مركزية 

مهن إدارة المرافق والممتلكات )باستثناء مرافق إكسبروم Exprom( لفرع 
التطوير الترابي لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير ؛

- االنتهاء من دراسة التموقع االستراتيجي ؛
-   اإلطالق الرسمي للشركة في 10 ديسمبر برؤية جديدة وطموحات جديدة 

للنمو ؛
-    إدماج الفرق المعنية على مستوى خدمات إكسبيريس Xperis وإنشاء فرق 

عمل مخصصة لمختلف المشاريع المحددة )التطوير، إدارة عالقات الزبناء، 
إلخ(.

المسؤولية االجتماعية
•  الحصول على بطاقة تحسين الصحية لثالث مجمعات تجارية: كازانيرشور، 

تكنوبوليس والمنطقة الحرة أتلنتيك.
•  تهيئة مركز تلقيح داخل بارك كازانيرشور.

أرقام رئيسية
2021
203

33

 XPERIS SERVIcES

بماليين الدراهم
رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 
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منتجعات سياحية
فندقة

مالعب غولف
تنشيط

اســتجابة لتطلعــات قطاع من القطاعات 
االســتراتيجية لالقتصــاد الوطني، تم وضع 
صندوق اإليداع والتدبير كمســتثمر رئيســي 
في قطاع الســياحة في المغرب. من خالل 
التدخــل فــي جميع مراحل سلســلة القيمة 
الســياحية، تعمــل المجموعــة على تعزيز قدرة 
القطاع على االســتقبال، إلنشــاء وجهات 
جديدة ومناطق جذب جديدة، وتشــارك 
بشــكل كامل في توســيع فندق نوعي وموقع 
ســياحي على المســتوى الدولي. كما أنها تلعب 
دور المواكب والمســتثمر االســتراتيجي الذي 
يســاعد علــى تمهيــد الطريق للقطاع الخاص 
بمنطــق التكامل التام.

يديــر فرع الســياحة، بقيادة مضايف، جميع 
الشــركات التابعــة للمجموعــة العاملة في هذا 
القطــاع ويضم جميع أصولها الســياحية.

السياحة



63 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 622021

نبذة
• تاريخ التأسيس : 1996

•  فرع صندوق اإليداع والتدبير / فرع السياحة التابع بنسبة 100٪ 
لصندوق اإليداع والتدبير

• المهنة : االستثمار والتسيير السياحي
•  محاور التدخل الرئيسية : تهيئة وتطوير المنتجعات السياحية المتكاملة، 

وتطوير وتشغيل أصول الفنادق، وإدارة الفنادق، وتسيير تشغيل أصول 
الغولف

• عدد المستخدمين : 79 )المقر الرئيسي(
 

أبرز األحداث 
• افتتاح فندق حياة ريجنسي تغازوت باي.

• افتتاح منتجع راديسون بلو وراديسون بلو الحسيمة.

• تجديد رويال غولف الجديدة.

•  استمرار مبادرة مضائف إيكوMadaëf Eco6 6، وهو برنامج يهدف إلى 
تعزيز ريادة األعمال وتطوير أنظمة بيئية مبتكرة ومستدامة حول مشاريع 

ووجهات مضائف السياحية )تم إطالق 6 نسخ(. 

•   توقيع شراكة مع مجموعة راديسون لسبع وحدات فندقية، أربعة منها 
فتحت أبوابها في الربع الثالث: السعيدية ريسورت والحسيمة وتغازوت باي.

•  االنتهاء من مشروع إعادة هيكلة فرع السياحة، من خالل دمج فروع 
مجموعة صندوق اإليداع والتدبير العاملة في قطاع السياحة واألصول 

الفندقية.

األرقام الرئيسية غير المالية
األرقام الواردة أدناه تتعلق بكافة المؤسسات التابعة لفرع السياحة:

• 40 فندًقا وأكثر من 16500 سرير.

• 10 أصول تتعلق بالغولف.

• 5100 وظيفة مباشرة )المقر الرئيسية والفنادق(.

• 7800 منصب شغل غير مباشر.

• 16 عالمة فندقية دولية.

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت 
استمرار برنامج مضائف إيكو6 الذي يهدف إلى تحفيز ريادة األعمال وتطوير 

منظومات بيئية مبتكرة ومستدامة داخل منتجعات ومشاريع مضائف السياحية، 
مع توخي تحقيق األهداف التالية :

• المشاركة في تحسين تجربة الزبناء في هذه المنتجعات / المشاريع السياحية.

• خلق فرص الشغل والثروة والحياة بها.

•  الترحيب بالنسيج المحلي ومساعدته على هيكلة نفسه وإكمال عروض اإلقامة 
والرياضة والترفيه.

• تهيئة الظروف لبيئة شاملة للمبادرات الخاصة. 

• تسريع تطوير المقاوالت المستهدفة وأصحاب المشاريع. 

اآلفاق
• االنتهاء من المشاريع التنموية التي تتبناها "مضائف".

• مواصلة مشروع تحول فرع السياحة.

•  مواصلة برنامج "مضائف إيكو6" من خالل دعم وتنفيذ المشاريع الفائزة في 

النسخ الست للبرنامج.

أرقام رئيسية

2021
476,1 

- 173,5 

13 007,7 

رقم المعامالت 

نتيجة االستغالل

الحصيلة اإلجمالية 

ُتظهر حسابات مضائف في 31 ديسمبر 2021، كما تم حصرها من قبل 
مجلس اإلدارة، التراكمات الرئيسية التالية :

MADAËF مضائف

بماليين الدراهم

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت 
الحفاظ على شهادة المؤسسة المؤهلة نسخة 2015 من معايير إيزو ISO 9001 و 

إيزو ISO 14001 ؛

 ISO الحصول على شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية وفًقا لمعيار إيزو  •
45001 نسخة 2018 ؛ 

•  الحفاظ على شهادة "غرين غلوب" بالنسبة للمؤسسات الثالثة حياة بالس 
وراديسون بلو وتازغزوت غولف - "العضو الذهبي" ؛

•  توقيع اتفاقية مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والوالية وجماعتي 
تغازوت وأورير والمديرية العامة للجماعات الترابية بشأن برنامج الشواطئ 

النظيفة ؛

•  نشر خطة العمل المتعلقة ببرنامج الشواطئ النظيفة خالل موسم صيف 
2021، على سبيل المثال :

-  إقامة شراكة مع سيرف ريدر ماروك Surf Rider Morocco للقيام بأعمال 
توعية وتثقيفية بيئية على مستوى الشاطئ طيلة موسم الصيف ؛

-  إخبار وتحسيس المرتفقين ببرنامج الشواطئ النظيفة )تصميم الملصقات، 
الالفتات، إلخ( ؛

-  االنخراط في إطار عملية "بحر بال بالستيك" بالشراكة مع مؤسسة محمد 
السادس لحماية البيئة.

 تنفيذ عدة أعمال بيئية واجتماعية على مستوى الفندق أهمها :

فندق حياة بالس :

• الحصول على شهادة متطلبات نظام إدارة سالمة األغذية من حياة بالس ؛

• إنشاء نظام الري بالتنقيط في ٪60 من الفضاءات الخضراء ؛

•  معرض للعديد من المنتجات المحلية )سجاد، منتجات الصناعة التقليدية، 

منتجات محلية، زيت أركان، إلخ(.

راديسون بلو :

•  استعادة النفايات العضوية من قبل جمعية تاليلت أورغة بهدف إعادة استخدامها ؛

•  تنظيم يوم من األنشطة )ركوب األمواج، ورشات الطبخ، وصنع الحلويات، 
والسباحة...( لفائدة 16 طفاًل من جمعية قرى األطفال "إس.أو.إس" بأكادير؛

•  تنظيم سلسلة الصحراوية 2021، تحدي رياضي نسائي بنسبة ٪100 بهدف 
تضامني، وتم التبرع بجزء من األموال المحصلة لجمعية محلية.

الغولف

•  االستخدام الحصري للمياه المعالجة بواسطة محطة للتطهير بغية سقي ملعب 
الغولف ؛

•  استخدام األسمدة الطبيعية والقيام بعمليات ميكانيكية لصيانة الملعب )تقليل 
استخدام المنتجات الكيماوية( ؛

• تنظيم مسابقة للغولف بمناسبة المسيرة الخضراء ؛

•  تنظيم عملية جني ثمار شجرة األركان الموجودة على مستوى الطريق من قبل 
سيدات التعاونيات أعضاء اتحاد تساليوين ؛

• معرض لألعمال الفنية لفنانين من المنطقة على مستوى كلوب هاوس.

اآلفاق
• افتتاحات جديدة : هيلتون وماريوت.

• افتتاح مركز أركان.

نبذة
• تاريخ التأسيس : يوليو 2011

 SAPST فرع / شركة تابعة لصندوق اإليداع والتدبير: ٪45 من رأسمال  •

تمسكه مضائف
•  المهنة : تهيئة وتطوير محطة سياحية

•  محاور التدخل الرئيسية : تهيئة، تطوير، تسويق وتسيير المحطة 

السياحية تاغازوت باي
•  عدد المستخدمين في نهاية عام 2021 : 

- مقر SAPST : 42 مستخدم دائم
- النشيطون )الفنادق + الغولف( SAPST : 172 دائم 95 مؤقت

 

أبرز األحداث 
•  افتتاح فندق حياة ريجنسي تغازوت باي وفندق فيرمونت تغازوت باي.

•  افتتاح ملعب تازغزوت للغولف اإلضافي المكون من 9 حفر ؛

•  تغيير العالمة التجارية Surf Village إلى فندق Radisson Blu ؛

•  تصميم مساحة عمل مشتركة على مستوى Radisson Blu والتحديث 
المستمر لألصل ؛

•  توقيع عقد إدارة Tazegzout Golf مع شركة مدائن للغولف ؛

•  إطالق النسخة األولى من برنامج Madaëf Eco6 ؛

•  عقد النسخة األولى من التحدي األخضر ؛

•  إطالق النسخة األولى من برنامج طاغسوق ؛

•  تجهيزات المسلسل الصحراوي ؛

•  إطالق الحملة اإلعالمية الصيفية لخليج تغازوت "تجد نفسك" ؛

•  إطالق تسويق ميدان تاوينزة.

أرقام رئيسية

2021
223,5

-94,7

-135,9

رقم المعامالت 

نتيجة االستغالل

الحصيلة اإلجمالية 

شــركة تهيئة وإنعاش 
SAPST - محطــة تغازوت

بماليين الدراهم
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نبذة
• تاريخ التأسيس : ديسمبر 2011

• فرع تابع لصندوق اإليداع والتدبير : ٪66 من رأسمال SDS مملوك من 
قبل مضائف )فرع السياحة(
• المهنة : التنمية السياحة

• محاور التدخل الرئيسية : التطوير السياحي لمنتجع السعيدية )تطوير 
وتشغيل وحدات اإلقامة السياحية، ومكونات الترفيه والترويج للمنتجع(

• عدد المستخدمين : 19 )المقر الرئيسي(
 

أبرز األحداث 
•  إطالق برنامج نسخة ريسورت السعيدية مضائف إيكو6 بمدينة السعيدية 

في يناير 2021 واإلعالن عن الفائزين في إطار البرنامج في أبريل 2021.

• افتتاح فندق الشاطئ تحت العالمة التجارية "راديسون بلو".

نبذة
• تاريخ التأسيس : مايو 1977

• فرع صندوق اإليداع والتدبير / تابعة ٪100 لـ مضائف
• المهنة : إدارة الفنادق

• محاور التدخل الرئيسية : إدارة الفنادق وتطويرها، التكوين والتنشيط
• عدد المستخدمين : 1000 مستخدم )المقر الرئيسي والفنادق(

 

أبرز األحداث 
•  إطالق وحدة أعمال التكوين بأول وحدات تدريبية للفنادق التي تديرها 

HRM )حوالي 800 مشارك( ؛

•  إطالق وحدة أعمال التنشيط المخصصة للترفيه السياحي واألنشطة 
الترفيهية.

نبذة
 •  تاريخ التأسيس : 1989 تأسيس RGF،2018 )تغيير تسمية 

"مضائف غولف"(
• فرع / تابع لصندوق اإليداع والتدبير : شركة تابعة ٪100 لمضائف

• المهنة : إدارة مالعب الغولف
•  محاور التدخل الرئيسية : اإلدارة الخضراء، وإدارة مالعب الغولف، وإدارة 

أكاديميات الغولف، وإدارة المرافق، والتموين وإدارة التظاهرات، وتعزيز 
خدمات الغولف وتسويقها

• عدد المستخدمين MG و GOLF المسيرة :

أبرز األحداث 
•  تسيير ملعب تازغزوت غولف ؛
•  تسيير ملعب كتبان الغولف ؛

•  افتتاح ملعب تازغزوت غولف المكون من 9 حفر ؛
•  افتتاح مطعم "مائدة غرين" في السعيدية ؛

•  توقيع اتفاقية مع االتحاد الملكي المغربي للغولف إلنشاء أكاديمية فيدرالية 
جهوية في تازغزوت ؛

•  تنظيم نسخة الغولف لبرنامج مضائف إيكو6 ؛
•  تغيير العالمة التجارية: هوية بصرية جديدة لـ "مضائف غولف" والنوادي 

وتوقيع جديد "مضائف غولف، تجربة المزيد".

المواطنة / المسؤولية االجتماعية 
للمقاوالت

• وضع العالمات الزرقاء على الشاطئ الغربي لمنتجعات السعيدية.

• وضع العالمات الزرقاء على المرسى الترفيهي.

• الحفاظ على شهادة الجودة العالية في مجال البيئة لمنتجعات السعيدية.

• إدارة الشواطئ في احترام للقيود الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد19-؛

•  تحسين سالمة مناطق االصطياف من خالل تعزيز وسائل االتصال 
المخصصة للزوار بالتشاور مع الحماية المدنية.

•  حماية حزام الكثبان الرملية مما يساهم في جودة المناظر الطبيعية للموقع 

والحفاظ على الشواطئ.

•  زيادة الوعي بحماية البيئة والحفاظ على حزام الكثبان الرملية على شواطئ 
المنتجع خالل أشهر الصيف )3 أشهر(، بالشراكة مع جمعيات حماية البيئة 

المحلية.

•  تطوير الشراكة لصالح التنقل البيئي )التنقل الناعم والتنقل الكهربائي 
الخفيف( على نطاق المحطة.

اآلفاق
•  االنتهاء من أعمال التطوير والتجهيز في اإلقامة الفندقية بهدف افتتاحها تحت 

العالمة التجارية "إقامات راديسون بلو". 

•  مواصلة أعمال التطوير والتسويق في المرحلة األولى من "إقامات الغولف".

•  إعادة تهيئة المركز التجاري "المدينة".

•  افتتاح فندق "غاردن" تحت عالمة "راديسون بلو" التجارية في صيف 2022.

اآلفاق
إعادة التنظيم االستراتيجي لـ HRM من خالل أربعة أنشطة مهنية هي :

• تقديم الخدمات لمؤسسات فرع السياحة ؛

• التكوين في مهن السياحة ؛

• التنشيط السياحي ؛

• إدارة مراكز االصطياف.

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
•  تنظيم بطولة خيرية في "نورية غولف كلوب" بالتعاون مع "روطاري كلوب 

إيبيكير".

•  المشاركة في تنظيم يوم التدريب األولي على لعبة الغولف بالتعاون مع فندق 
"بيلمان مازاغان روايال غولف س.ب.أ" لفائدة أطفال قرى األطفال "إيس.

أو.إيس" في الجديدة.

•  االندماج على مستوى أكاديميات غولف الشباب المنحدرين من األحياء 
المستضعفة حول مالعب الغولف )برنامج "بذور الغولف"(.

اآلفاق
•  افتتاح "كثبان الغولف" و "روايال غولف الجديدة" )بعد التجديد الكامل( في عام 

.2022
•  إنشاء أكاديميات فدرالية جديدة في جميع مالعب الغولف بالشراكة مع الفدرالية 

الملكية المغربية للغولف.
•  تحسين تجربة الزبناء في مالعب الغولف من خالل أنشطة الغولف وأنشطة 

الغولف الموازية: تجربة المزيد.

أرقام رئيسيةأرقام رئيسية

أرقام رئيسية

2021
41

- 672 

- 103 

- 37 

- 812 

2021
81,4

- 6,5 

2021
11,2

-36,4

-20,4

64

190

254

رقم المعامالت 

نتيجة االستغالل

النتيجة المالية 

نتيجة غير جارية 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 

رقم المعامالت 

نتيجة االستغالل 

النتيجة الصافية 

عدد المستخدمين الدائمين 

المؤقتين 

المجموع 

شركة تنمية 
SDS - السعيدية

 HOTELS AND RESORTS 
OF MOROCCO - HRM

مضائف غولف
MADAËF GOLFS

بماليين الدراهم
بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

نوع العقد 
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اســتثمارات استراتيجية
قيمة مالية

شركات ناشئة
المقاوالت

ريادة األعمال

بصفتها مستثمًرا على الصعيدين المركزي 
والهيكلي، يسعى صندوق اإليداع والتدبير باستمرار 
إلى تحقيق المردودية وأهداف خلق القيمة، مع 
التأكد من تلبية تحديات النموذج التنموي للبالد.

وهكذا تشارك المجموعة بنشاط في الجهوية، 
واالنتقال الطاقي والتكنولوجي وتطوير قطاعات 
استراتيجية تساهم في النمو والتقدم االجتماعي.

يعتمد هذا الفرع االستراتيجي على صندوق اإليداع 
والتدبير لالستثمار CDG Invest، وهي شركة 
 Fipar ،قابضة مهيكلة حول صندوقي استثمار
Holding و NAMA Holding، و شركتي تدبير 
صناديق االستثمار، CDG Invest Growth و 
CDG Invest Infrastructures و برنامجي
.Génération Entrepreneurs 212 و Founders

وتسمح اإلجراءات المتضافرة لهذه المؤسسات 
لصندوق اإليداع والتدبير بدعم القطاعات 
والمجاالت التي تحقق قيمة مضافة، وتعزيز ريادة 
األعمال المحلية والمساهمة بشكل مستدام في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية للمملكة.

االستثمار
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نبذة
• تاريخ التأسيس : 1999

• نوع االنتساب : شركة تابعة ٪100 لصندوق اإليداع والتدبير
• المهنة : االستثمار المالي

• محاور التدخل الرئيسية : حيازة وإدارة محفظة متنوعة من االستثمارات
• عدد المستخدمين : 35 

 

أبرز األحداث
•  االكتتاب في مايو 2021 من قبل صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار، 

بصفتها المستثمر الرئيسي الراعي، في صندوق الجيل الرابع "كاب ميزانين 
3" الذي يديره »CDG Invest Growth« في إطار اإلغالق األول )بحجم 
945 مليون درهم( بمبلغ 400 مليون درهم. أما باقي االكتتابات فقد تم 

رفعها من قبل مستثمرين مؤسساتيين مغاربة مشهورين.

•  إطالق »Génération Entrepreneurs« وهو برنامج دعم وتمويل جديد 
لرواد األعمال ذوي الخبرة في قطاعي الصناعة والخدمات.

•   بلغ الجاري اإلجمالي لمحفظة صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار اعتباًرا من 
30 سبتمبر 2021 7054 مليون درهم ؛

•  تحقيق CDG Invest للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 من 
نتيجة صافية قدرها 1611 مليون درهم.

 212 Founders برنامج
•   إطالق الدفعة 3 و 4 من برنامج Founders 212 في عام 2021.

•   اعتباًرا من 31/12/2021، دعم »CDG Invest« 55 شركة ناشئة 
واستثمرت في 10 شركات ناشئة بمبلغ إجمالي قدره 46 مليون درهم ؛

•   إطالق أكاديمية Founders 212، وهي دورة تدريبية عبر اإلنترنت لفائدة 
الشركات الناشئة الناجحة. في نهاية هذه الدورة، ستتوفر لدى المقاولين 

العناصر األساسية لتقديم مشروعهم إلى المستثمر ؛

•   تحقيق أول تمويل دولي للشركات الناشئة المنبثقة عن البرنامج.

•   إنشاء ستوديو 212 ضمن برنامج 212F إلبراز الشركات المغربية الطموحة 
في مجال التكنولوجيا المالية. وتوقيع اتفاقية شراكة مع القرض العقاري 

والسياحي CIH لتطوير هذه المبادرة بشكل مشترك.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2010

•  نوع االنتساب : شركة تابعة ٪100 لصندوق اإليداع والتدبير لالستثمار 
»CDG Invest«

• المهنة : شركة إدارة صندوق االستثمار في البنى التحتية
• محاور التدخل الرئيسية : إدارة محفظات متنوعة من المساهمات

• عدد المستخدمين : 6 
 

أبرز األحداث 
•  االنتهاء المرتقب من مشروع إنشاء محطة شتوكة لتحلية مياه البحر على 

مرحلتين : )1( تدريجية من نهاية يناير 2022 و )2( نهائية بعد أبريل 2022 ؛
•  االنتهاء من الدراسات والمفاوضات للحصول على حصة في مشاريع طاقة 

الرياح.
•  توقيع اتفاقية إطارية مع شركة فيبار هولدينغ لدراسة وإنشاء مشاريع البنى 

التحتية في قطاع المياه.
•  مساعدة صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار في دراسة قطاعات البنى 

التحتية.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2001

• نوع االنتساب : شركة تابعة ٪100 لصندوق اإليداع والتدبير لالستثمار 
»CDG Invest«

• المهنة : شركة إدارة صناديق االستثمار
• محاور التدخل الرئيسية : إدارة محفظات متنوعة للمساهمات

• عدد المستخدمين : 9 

أبرز األحداث 
 »CDG Invest Growth« ليصبح »CDG Invest PME« تغيير اسم شركة  •

اعتباًرا من أكتوبر 2021 ؛
•  إنهاء اإلغالق األول في ماي 2021 للجيل الرابع من صندوق كاب ميزانين 

3 بحجم 945 مليون درهم يمثل ضعف حجم صندوق كاب ميزانين 2 
السابق المستثمر بالكامل.

•  إنهاء أول خروج من صندوق كاب ميزانين 2 بعد بيع حصة T2S إلى 
صندوق هيليوس Hélios االستثماري.

•  االنتهاء، في ديسمبر 2021، من دخول صندوق كاب ميزانين 3 بنسبة 
٪23.3 في رأسمال الشركة المغربية لتوزيع المنتوجات الصيدالنية واألجهزة 
الطبية "سوليديا مغرب" Soludia Maghreb، الشركة الدوائية الرائدة في 

غسيل الكلى.

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت 
يهدف صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار إلى أن يصبح من بين المستثمرين 

الوطنيين بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية من حيث البيئة ورأس المال 
البشري والحكامة، مما يجعل االلتزام االجتماعي والبيئي رافعة لالبتكار والمساءلة 

واألداء االقتصادي.
على هذا النحو، نفذ صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار سياسته الجديدة بشأن 

الحكامة البيئية واالجتماعية وحكامة الشركات في عام 2021، والتي تم تقسيمها 
على النحو التالي :

ميثاق ESG : يتمثل الغرض من هذا الميثاق في تحديد المبادئ التي توجه 
صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار، وكذلك جميع الشركات التابعة له وصناديقها، 
باعتبارها جهات فاعلة مالية مسؤولة في تناسق مع هويته. وهي تحدد التزاماتها 

تجاه األطراف المعنية وتشرح األنظمة الموضوعة لضمان نجاح مهمتها.

سياسة االستثمار المسؤول : وهي تصف األساليب التي نفذها صندوق اإليداع 
والتدبير لالستثمار في اختيار / إدارة ملفات االستثمار.

نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية : ويهدف هذا النظام إلى توفير إرشادات حول 
التنفيذ العملياتي اللتزامات االستثمار المسؤول للمستثمر وتحديد التدابير ذات 
الصلة التي يجب اتخاذها في كل مرحلة من جميع االستثمارات التي تقوم بها 

الصناديق المسيرة من قبل صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار.
هذا ويهدف صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار، من خالل سياسته الجديدة 

بشأن ESG، إلى أن يكون من بين المستثمرين الوطنيين المبتكرين من خالل 
تنفيذ »نماذج أعمال« جديدة تحترم البيئة ورأس المال البشري وممارسات اإلدارة 

المسؤولة، مما يتيح جعل االلتزام االجتماعي والبيئي رافعة لالبتكار والمساءلة 
واألداء االقتصادي.

اآلفاق
يتدخل صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار في 6 مواضيع : المقاوالت الكبرى، 

والمهن العالمية في المغرب ورأسمال التنمية، والبنى التحتية، وريادة األعمال، 
والشراكات الترابية بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا اإلطار، ركز صندوق 

اإليداع والتدبير لالستثمار تدخله على المدى القصير والمتوسط حول :

1. دعم البرنامج الجديد »Génération Entrepreneurs«، وهو برنامج دعم 
وتمويل لفائدة أصحاب المشاريع من ذوي الخبرة في قطاعي الصناعة والخدمات 

وتوفير دفعة أولى من المشاريع ؛
2. تعزيز برنامج Founders 212، المخصص لريادة األعمال في مجال التكنولوجيا، 
بهدف متوسط المدى للوصول إلى مستوى جديد يتيح توسيع قاعدة رواد األعمال 

المستهدفين وتمويل أكبر للوحدات ؛
3. نشر استراتيجيته االستثمارية في المحاور المستهدفة من خالل الصناديق 

المختلفة التي يديرها.
4. تطوير خطته 2026-2022 حيث يخطط صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار 

لبرنامج استثماري موحد لفرع االستثمار بأكمله بحوالي 5.9 مليار درهم.

اآلفاق
تعتزم »CDG Invest Infrastructures« مواصلة مشاريعها االستثمارية الجارية 

في قطاع الطاقة، فضاًل عن مراقبة وإنشاء وتطوير مشاريع البنى التحتية 
لالستفادة من خبرة فريق اإلدارة في االستشارات وفي هيكلة استثمارات البنى 
التحتية بهدف المشاركة في تنفيذ إستراتيجية استثمار صندوق اإليداع والتدبير 

لالستثمار.

اآلفاق
• مواصلة مشاريع التفويت من خالل عمليتين جاريتين.

.III تحقيق تدفقات رأسمالية جديدة من صندوق كاب ميزانين •
•  مواصلة الدعم للمساهمات الممسوكة وإعداد تتفويتها مع مراعاة ظروف 

السوق من خالل االستفادة القصوى من المردودية لفائدة المستثمرين.

أرقام رئيسية

األموال تحت اإلدارة

األموال تحت اإلدارة

نتيجة االستغالل 

النتيجة المالية 

نتيجة غير جارية 

النتيجة الصافية 

)*( السنة المالية المنتهية في 30/09/2021.

إنفرا ماروك 
184 مليون درهم 

 III كاب ميزانين
رأسمال التنمية

945 مليون درهم

 II كاب ميزانين
رأسمال التنمية

444,4 مليون درهم 

كاب ميزانين 
رأسمال التنمية

350 مليون درهم 

مستثمر
بالكامل 

تم إنشاؤه عام 2021، 
في طور االستثمار

في فترة
سحب االستثمار
منذ يونيو 2020

مستثمر بالكامل وفي 
طور سحب االستثمار

حصة صندوق
اإليداع والتدبير 

 69.2٪

حصة صندوق اإليداع 
والتدبير لالسـتثمار 

 42,3٪

حصة صندوق
اإليداع والتدبير 

 22,5٪

حصة صندوق
اإليداع والتدبير 

 28,6٪

 CDG Invest 
Infrastructures

CDG Invest

Growth
صنــدوق اإليداع والتدبير 
CDG Invest - لالســتثمار

2021بماليين الدراهم
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نبذة
• تاريخ التأسيس : 1989

• نوع االنتساب : شركة تابعة ٪100 لصندوق اإليداع والتدبير لالستثمار 
»CDG Invest«

• المهنة: االستثمار المالي / األسهم الخاصة
• محاور التدخل الرئيسية : بدء / تطوير المشاريع مع منطق الربحية 

المالية على المدى المتوسط والطويل، حيازة وإدارة محفظة متنوعة من 
المساهمات بالحصص الصغرى

 
 

أبرز األحداث 
•  بيع ٪12,3 من رأسمال TMPA )هيئة ميناء طنجة المتوسط(.

٪22,6 من رأس المال(. ( "Les Domaines Zniber" بيع حصة مزارع زنيبر  •

•  تحقيق شركة فيبار هولدينغ لنتيجة صافية برسم السنة المالية المنتهية في 
30 يونيو 2021 ما قدره 1685 مليون درهم.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2020

• نوع االنتساب : شركة تابعة ٪100 لصندوق اإليداع والتدبير لالستثمار 
»CDG Invest«

• المهنة : االستثمار المالي
• محاور التدخل الرئيسية : حيازة وإدارة محفظة متنوعة من المساهمات.

 
 

أبرز األحداث 
•  العديد من العمليات جارية، بما يتماشى مع استراتيجية االستثمار الخاصة 

بـ ناما، بشراكة مع جهات صناعية وطنية ودولية عالية الجودة، السيما في 
صناعة النسيج والسيارات والصناعات الزراعية.

•  توقع تنويع القطاعات المستهدفة بما يتجاوز "المهن العالمية للمغرب" 
لتغطية القطاع الصناعي بأكمله الموجه للتصدير أو استبدال الواردات أو 

دمج ُبعد السيادة الصناعية.

أرقام رئيسية
أرقام الرئيسية

نتيجة االستغالل 

النتيجة المالية 

نتيجة غير جارية 

النتيجة الصافية 

نتيجة االستغالل 

النتيجة المالية 

نتيجة غير جارية 

النتيجة الصافية 

)*( السنة المالية المنتهية في 30/06/2021.

اآلفاق
تتضمن خطة تطوير فيبار هولدينغ برسم سنة 2026-2022 برنامًجا طموًحا 
لالستثمار في مشاريع هيكلة واسعة النطاق مع شركاء / فاعلين من القطاع 

الخاص أو في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، في قطاعات البنى 
التحتية )الطاقات المتجددة، والمياه، واللوجستيك، إلخ.(، والصناعات، والخدمات 

)الصحة والتعليم إلخ.(.

اآلفاق
ستواصل ناما هولينغ في عام 2022 إنجاز وتنفيذ استراتيجيتها االستثمارية في 

القطاعات الصناعية والسيما في تلك الموجهة للتصدير، في قطاعات السيارات 
والصناعات الزراعية والنسيج والطيران. تتوقع خطة تنمية ناما هولدينغ 2022 - 

2026 استثماًرا يتراوح بين 1,5 و 1,8 مليار درهم.

فيبــار - هولدينغ 
FIpar holding

ناما هولدينغ
Nama holding

2021بماليين الدراهم
-4

4,8

-0.5

0.2

2021بماليين الدراهم
-19

230
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1 685
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استشارة
هندسة مالية

تمويل المقاوالت الصغرى والمتوســطة
إعادة التأمين

بصفته فاعال ماليا مرجعيا، تمكن صندوق 
اإليداع والتدبير من التموقع كالعب أساسي 
في النظام المالي في المغرب.

وبانتشارها من خالل شركاتها التابعة 
ومساهماتها، صممت المجموعة على مر 
السنين أنواع متعددة من األدوات والعمليات 
المخصصة لتعزيز وتوحيد وتحديث القطاع.

إن مجال التدخل الواسع للمجموعة في مجال 
الخدمات البنكية لألفراد واالستثمار وكذلك 
في الهندسة المالية والوساطة في سوق 
البورصة واألنشطة المالية األخرى منحها 
خبرة تحظى باعتراف المستثمرين المحليين 
والدوليين.

وفي مواجهة التعقيدات المتزايدة للقطاع 
المالي، يعمل صندوق اإليداع والتدبير أيًضا 
كالعب هيكلي ورائد، قادر، وفًقا الحتياجات 
السوق، على تسريع تبني منتجات مالية من 
الجيل الجديد وإدخال أساليب إدارة جديدة.

بنك وتمويل
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نبذة
• تاريخ التأسيس : 1920

• المهنة :
- بنك األفراد والمهنيين: تطوير تجميع الموارد ومنح القروض

-  بنك الشركات والمعامالت العقارية: توطيد المكانة التاريخية للبنك 
في تمويل اإلنعاش والولوج إلى السكن من خالل تطوير أعمال تجارية 

جديدة لدعم المقاوالت
- بنك التمويل واالستثمار : تطوير أعمال تجارية ذات الصلة بأسواق 

الرساميل، وتمويل الشركات والتجارة، والدعامات الجديدة للنمو
• محاور التدخل الرئيسية : النقديات، إدارة الحسابات، التأمين المصرفي، 

المساعدة، القروض
• عدد المستخدمين : 2181 مستخدما )4,7٪+(

 
 

أبرز األحداث 
•  إطالق نسخة جديدة من عملية فتح الحساب عن بعد باستخدام تقنيات 

رقمية بالكامل وإثراء عروض ووظائف CIH موبايل وCIH نت )CIH معاك، 
بطاقة وورد إليت World Elite، خدمة التقييد في سجل المقاولين الذاتيين، 

عرض التأجير ...( ؛

•  توسعة الشبكة بافتتاح 6 فروع جديدة في عام 2021 )الشبكة الحالية 313 
فرًعا( و 63 جهاًزا آليا إضافًيا للنقد واإليداع.

•  افتتاح المديرية الجهوية الجديدة الوسط-الجنوبي )مراكش( و CIH بالي 40 
)تكنولوجيا المعلومات، الجودة، النا كاش Lana Cash، التسويق، إلخ( ؛

•  تجديد شهادة أيزو الرباعية ISO 9001 V 2015 لألنشطة : النقديات، 
القروض العقارية والتأمين المصرفي وتمويل المقاوالت.

•  إعادة شراء صندوق التسنيد FCPT CREDILOG IV؛

•  إقفال عملية بيع "ماروك ليزينغ و مغرب تسنيد".

نبذة
• تاريخ التأسيس : مارس 2006

• المهنة : بنك التمويل واالستثمار
 •  المحاور الرئيسية للتدخل : استشارة، هيكلة، تمويل، استثمار،

 خدمات لفائدة المستثمرين، تدبير مفوض، تسيير جماعي 
 )CDG CAPITAL GESTION(، التوسط في البورصة 

)CDG CAPITAL BOURSE(
 
 

أبرز األحداث 
 إدارة الديون، وتمويل األسهم واالبتكار

يتموقع بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير حاليا كخبير معترف به في 
تقديم االستشارة بشأن استراتيجية التمويل والهندسة المالية، وإسداء 

المشورة بشأن عمليات الدمج واالستحواذ، وترتيب اإلصدارات على شكل 
رساميل، والتمويل المهيكل وتمويل المشاريع، وجمع األموال في السوق 

)السندات، األسهم، التسنيد، إلخ.(.
•  أول صفقة تسنيد تركيبي في أسواق الرساميل.

•  أول صندوق تسنيد لفائدة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة التي تدور في 
فلك اآلمر الرئيسي.

•  دعم مؤسسة عمومية في إصالح وتجديد نموذج عملها.

•  تكثيف النشاط التمويلي مع زيادة النشاط االئتماني بنسبة 60٪.

CAPITAL MARKET SERVICES قطب خدمات سوق الرأسمال

من خالل قطب خدمات سوق الرأسمال، أضحى بنك األعمال لصندوق 
اإليداع والتدبير خبيًرا معترف به في مجال الخدمات متعددة األصول، من 

خالل التزامه بدعم زبنائه وتحقيق طموحاتهم من حيث توفير حلول االستثمار 
والتغطية والمعلومات الخاصة بالسوق، وأيضا من حيث الخدمات المرتبطة 

بمهنة التسنيد واإلنجاز من ناحية أخرى.

Securities Services إدارة خدمات األوراق المالية

بإعطائه األولوية التامة للخدمات الموجة للمستثمرين، أتاح قطب خدمات 
سوق الرأسمال )CMS( لـبنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير من ترسيخ 

مكانته كشركة رائدة ورائدة في صناعة ما بعد السوق مع دعم زبنائه في 
تطويرهم من خالل إنشاء منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم وتقديم 

مقترحاته حول مختلف اإلصالحات التي شرعت فيها الجهة المسؤولة عن 
التنظيم.

•  توطين 2 من صناديق FPCT الجديدة بما مجموعه 273 مليون درهم.
•  توطين صندوق OPCC جديد بحجم مستهدف قدره 1 مليار درهم.

•  توطين الصندوق الثالث OPCI ألصول تقدر بحوالي 12 مليار درهم.
•  توطين 10 صناديق جديدة لـ«هيئات التوظيف الجماعي في القيم 

المنقولة« الخاصة ببنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير تم اختيارها 
لمركزية اإلصدارات االعتمادية الجديدة بما مجموعه 10 مليار درهم.

•  إنجاز بوابة رقمية لبنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير لالستشارة حول 
أوضاع األوراق المالية والمصرفية لفائدة زبناء بنك األعمال لصندوق 

اإليداع والتدبير.
•   تجديد شهادة إيزو ISO 9001 نسخة 2015 لجميع عمليات األوراق المالية 

وزبناء قطب "خدمات األوراق المالية".

قطب األسواق العالمية

إن أنشطة السوق التي تندرج في صميم خدمات سوق رأس المال، تعرف 
بقدراتها الهيكلية واالبتكارية، من حيث إنشاء حلول استثمارية مصممة 

خصيًصا وتزويد مجموعة واسعة من الزبناء بحلول التمويل وإدارة مخاطر 
عالية الجودة.

•  توظيف تسنيد الديون في سياق بطء اإلصدارات بسبب األزمة الصحية 
والتأخير في تنفيذ المشاريع االستثمارية.

•  نمو قوي في التجارة اإللكترونية مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول على 
منصة Ebond )+ 87٪ على أساس سنوي( ؛

•  زيادة العرض العالمي لألسواق الدولية، مما يعزز دورها الرئيسي في تمويل 
االقتصاد.

•  حركة دينامية لسوق الصرف في سياق ارتفاع قيمة الدرهم مع زيادة في 

أحجام التداول بأكثر من ٪52 مقارنة بعام 2020.
 

بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير - البورصة
CDG CAPITAL BOURSE CDG 

يعد بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير- البورصة فاعال رئيسًيا في مجال 
الوساطة في سوق األوراق المالية في المغرب، مما يجعله من أولى شركات 

البورصة المرخصة في المغرب.
•  تشغيل استثنائي بقيمة 2.5 مليار درهم.

 •  دعم ومشورة وتنفيذ عملية استراتيجية لمساهمة األوراق المالية بمبلغ

3.8 مليار درهم.
 •  مرافقة زبون شريك في عملية استراتيجية لنهاية السنة بمبلغ

374 مليون درهم.
.TGCC IPO المشاركة في  •

•  شراكة جديدة وإدارة النظام للشبكة البنكية لمصرف المغرب.

قطب إدارة االستثمار

يعمل قطب إدارة االستثمار، الرائد في تسيير األصول بأكثر من
230 مليار درهم من األصول الخاضعة لإلدارة، وفًقا اللتزام مزدوج باألداء 
وجودة الخدمة التي تغطي جميع فئات األصول. يتموقع القطب كالعب 

مبتكر ومهيكل، مع توليه مهمة المساهمة في تطوير المركز المالي الوطني 
ككل، السيما من خالل توفير منتجات مبتكرة وإبرز أساليب إدارة جديدة.

التسيير الجماعي

 CDG Capital يعتبر بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير - التسيير
Gestion شركة رائدة في إدارة "هيئات التوظيف الجماعي في القيم 

المنقولة". وتشمل خدماته المتنوعة الصناديق المفتوحة والمخصصة، 
المستثمرة في فئات أصول مختلفة )نقديات، سندات، عمليات متنوعة 

وأسهم( لفائدة زبناء مؤسساتيين بشكل أساسي.
•  المشاركة ونيل استشارة االستثمار لدى زبون مؤسساتي.

•  تخصيص صندوق متنوع لحساب شركة عائلية.
•  إنشاء 7 صناديق جديدة الستكمال مجموعة بنك األعمال لصندوق اإليداع 

والتدبير - التسيير من خالل دعم احتياجات الزبناء.
•  تأكيد الحصول على أعلى تصنيف لشهادة "ممتاز" ممنوحة من مؤسسة 

فيتش ريتينغ.

أرقام رئيسية

األرقام الرئيسية غير المالية
• 205،5 م من االتصاالت بـ CIH أون الين و CIH موبايل؛

• 72+ نقطة تطور من جانب الشباب المستفيدين من الخدمات المجانية ؛
• زيادة 90,6 نقطة في استفادة األفراد من الخدمات المجانية.

• معدل رضا الزبناء بنسبة 92٪.
• 1738,044 مليون زبون من األفراد.

• 23656 زبون من المقاوالت.

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
• 56 عملية غير ورقية من أصل 60، بما في ذلك 13 في عام 2021 ؛

• ٪100 من الطابعات الجماعية.

.LED 68 من الوكاالت المجهزة بإضاءة٪ •

• 25 مليون يورو مخصصة للتمويل األخضر.

•  3 لجان إدارية تضع المسؤولية االجتماعية للشركات على جدول أعمالها ومدير 1 

مكلف بالمسؤولية االجتماعية للشركات.

اآلفاق
•  3 ماليين زبون من الخواص والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغيرة جدا 

النشطة )بما في ذلك ٪70 في مناطق خارج الدار البيضاء( ؛
• ٪98 نسبة إقفال شكاوى الزبناء داخل اآلجال.

•  نشر ما ال يقل عن برنامج ابتكار داخلي واحد وبرنامج ابتكار خارجي واحد لصالح 
الشركات الناشئة كل عام.

القرض العقاري والســياحي 
CIH BANK

بنــك األعمال لصندوق 
اإليداع والتدبير 
 CDG CAPITAL

57 MMDH (+14,4%)

61 MMDH (+14,4%)

2 506 MDH (+ 11,1%)

467 MDH (+87,1%)

63 MMDH (+17,1%)

74 MMDH (+18,1%)

3 107 MDH (+12,6%)

603 MDH (+647,7%)

ودائع الزبناء 

قروض الزبناء 

 PNB

 RN

ودائع الزبناء 

قروض الزبناء 

 PNB

 RNPG

)*( التقدم مقارنة بشهر ديسمبر 2020

األرقام التجارية

أرقام موطدة



77 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 762021

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
وضع بنك األعمال صندوق اإليداع والتدبير سياسة طموحة في مجال المسؤولية 

االجتماعية للمقاولة قائمة على التمويل المستدام، وأخالقيات األعمال التجارية، 
وتنمية رأس المال البشري، ودعم المجتمع والحفاظ على البيئة.

التزام - حكامة 
•  إدراج نقطة المسؤولية االجتماعية للمقاولة السنوية في جدول أعمال مجلس 

إدارة البنك.
•  القيام بأعمال التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة، وخاصة في الموضوعات 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
• تعيين عضو مستقل ثان في مجلس اإلدارة.

•  إطالق حملة توعية رقمية للمستخدمين حول الممارسات العادلة، وقواعد 
مكافحة غسل األموال والفساد، واالمتثال لمدونة األخالق والسلوك المهني. 

التزامات التمويل المستدام
•  هيكلة آلية تمويل جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )صندوق التسنيد 

التركيبي(.
•  تنظيم دورات تدريبية حول تحديات المخاطر البيئية واالجتماعية لصالح زبناء 

البنك.
•  لمشاركة داخل نادي IDFC في إطالق دراسة تهدف إلى تصميم إطار مفاهيمي 

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل مؤسسات النادي وكذلك أدوات رسم 
الخرائط واألثر المتعلقة بها. 

االلتزامات تجاه المستخدمين
• نشر ميثاق النوع االجتماعي وتدريب المدراء على محاربة الصور النمطية المبنية 

على النوع وبالتالي تدمير الحواجز غير المرئية التي يمكن أن تؤدي إلى تمييز محتمل 
داخل الشركة ؛

• نشر ميثاق حول الحق في الوضع خارج التغطية الرقمية. 

االلتزامات البيئية
•  االنتهاء من التقييم الكربوني الثاني للبنك لتقييم االنبعاثات الناتجة عن بنك 
األعمال صندوق اإليداع والتدبير والشركات التابعة له: سجلنا انخفاًضا بنسبة 
٪25 في انبعاثاتنا مقارنة بتقييم الكربون األول الذي أجريناه في عام 2018 ؛

•  مواصلة المساهمة السنوية في برنامج تعويض الكربون الطوعي بقيادة 

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. 

االلتزامات االجتماعية
•  مواصلة برنامج تأطير الطالب الشباب المتميزين المنحدرين من أوساط فقيرة 

من قبل العديد من مستخدمينا بالشراكة مع مؤسسة جدارة )مؤسسة طالب 
المغرب سابقًا( ؛

•  التنشيط لورشات عمل موضوعاتية من قبل العشرات من مستخدمينا لفائدة 
244 طالًبا من نفس المؤسسة.

التدبير المفوض

وضع بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير اإلدارة الفعالة للمدخرات في 
صميم أولوياته. فهو ليس فقط رائدا من حيث األصول المسيرة تحت 

التفويض، بل يمتلك أيًضا محفظة مرموقة من زبناء كبار من المستثمرين 
المؤسساتيين الذين وضعوا ثقتهم فيه منذ عدة سنوات. كما أنه معروف 

بخبرته التي تغطي كل من السندات األساسية وأصول األسهم المدرجة 
واالستثمارات البديلة بما في ذلك العقارات واألسهم الخاصة والبنى التحتية.

•  االنتهاء بنجاح من المهمة االستشارية لتنفيذ سياسة إدارة المخاطر المالية 
نيابة عن زبون مؤسساتي.

• إنجاز دراسات متعمقة لخيارات الخروج الستثمارات األسهم الخاصة.

• إصالح عمليات إدارة الممتلكات في سياق تشغيل األصول العقارية.

•  مواصلة إعادة الهيكلة والتفاوض بشأن األسعار لدعم الزبناء في فترة ما 

بعد األزمة الصحية لالحتفاظ بهم وتحقيق االستفادة القصوى من مردوية 
المحفظة العقارية.

• تأكيد الحصول على أعلى تصنيف لشهادة "ممتاز" ممنوحة من مؤسسة 
فيتش ريتينغ.

توسيع مجال االكتتاب إلى القارة اآلسيوية

في عام 2021، انخرطت الشركة المركزية إلعادة التأمين في استراتيجية 
التنمية الدولية المتنوعة من أجل توسيع نطاق االكتتاب. أتاح توسع أنشطة 

الشركة المركزية إلعادة التأمين دولًيا تغطية غالبية األسواق اآلسيوية، بما 
في ذلك جنوب شرق آسيا وكومنولث الدول المستقلة.

تعيين متصرفين مستقلين جدد

عين مجلس إدارة المجلس الشركة المركزية إلعادة التأمين في 25 سبتمبر 
متصرفين اثنين مستقلين وفًقا لمقتضيات المادة 41 مكرر من القانون 

95-17 كما تم تعديله وتتميمه. يتمتع المتصرفان بخبرة طويلة وموثوقة في 
قطاع التأمين وإعادة التأمين ويتماشى تعيينهما مع طموح الشركة في أن 

تصبح العًبا إقليمًيا رائًدا.

افتتاح مكتب تمثيلي رابع في جوهانسبرغ

تماشيًا مع استراتيجيتها الرامية إلى التوسع الدولي، افتتحت الشركة 
المركزية إلعادة التأمين مكتًبا تمثيلًيا في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا، كمركز 
لمنطقة جنوب إفريقيا. وهذا المكتب التمثيلي هو الرابع بعد المكاتب التي 
تم افتتاحها في كوت ديفوار ومصر ورواندا، وهو يعتبر بمثابة رافعة للنمو 

وتحسين المردودية.

المشاركة في التظاهرات
على المستوى الوطني :

• النسخة السابعة من RDV للدار البيضاء.
على المستوى الدولي :

• المؤتمر السابع واألربعون والجمع العام لـ OAA في الغوس، 
نيجيريا.

•  المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد األفريقي اآلسيوي للتأمين وإعادة 
التأمين بشرم الشيخ، مصر.
• معرض دبي العالمي 2020.

• المنتدى الخامس والعشرون إلعادة التأمين OAA في كيغالي.

مشاريع جديدة تم إطالقها / تسليمها
خطة التحول الجديدة 2023-2021: قوة دافعة جديدة لنشر الطموحات 

االستراتيجية للشركة المركزية إلعادة التأمين

 ،STRONG II من خالل استفادتها من إنجازات خطة التحول سترونغ
أطلقت الشركة المركزية إلعادة التأمين خطة التحول االستراتيجي الجديدة 

تحت شعار "فلنغير غًدا مًعا" )We 3T(، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة 
الشركة المركزية إلعادة التأمين وتسريع نموها على الصعيدين الوطني 

والدولي. تتمحور We 3T حول 4 ركائز و 8 محاور وتتضمن بعًدا متعدد 
التخصصات للتعامل مع جميع القضايا اإلستراتيجية.

نمو األعمال وزيادة المردودية مدعوًما بشكل خاص بتنمية السوق 
المحلية والنشاط الدولي وأوجه التآزر )مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 

ومؤسسات مغربية أخرى( ؛

التحول الرقمي والتميز العملياتي مع المحاور الرئيسية لتعزيز نظم 
المعلومات، وتسريع الرقمنة على مستوى العمليات والعرض والتميز 

في عملية العالقات مع الزبناء ؛

أرقام رئيسية

374,9

230 900

499 500 

بماليين الدراهم
 PNB

األصول الخاضعة لإلدارة 

أصول محتفظ بها 

نبذة
• تاريخ التأسيس : 1960
• المهنة : إعادة التأمين

• محاور التدخل الرئيسية :

-  دعم إعادة التأمين للسوق المغربي من خالل العمل في أكثر من 70 
سوًقا مع أكثر من 500 زبون

- منطقة االكتتاب : أفريقيا والشرق األوسط وبعض األسواق اآلسيوية
-  مهام المصلحة العامة : نظام المخاطر الكارثية في خدمة شركات 

التأمين والمجموعات المغربية الرئيسية في تنميتها الدولية
-  تنفيذ منتجات جديدة لفائدة شركات التأمين المغربية واألفريقية 
)الودائع االئتمانية، المخاطر اإللكترونية، العنف السياسي، إلخ.(

-  4 مكاتب تمثيلية : أبيدجان في ساحل العاج، وكيغالي في رواندا، 
والقاهرة في مصر، وجوهانسبرج في جنوب إفريقيا

• عدد المستخدمين :

- المستخدمون الدائمون : 138
- المستخدمون في المكاتب التمثيلية : 6

- المستخدمون غير الدائمين : 12
 
 

أبرز األحداث
التظاهرات 

نشر كتاب بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الشركة المركزية إلعادة 
التأمين

بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها، أصدرت الشركة المركزية إلعادة التأمين 
كتابًا بعنوان : "60 عامًا في خدمة التأمين وإعادة التأمين" يسرد تاريخها وأهم 
إنجازاتها ورؤيتها للمستقبل، من خالل استقاء ذكريات وقصص من أشخاص 

وضعوا بصمتهم على هذه المؤسسة من خالل تعاونهم معها.
وقد أشاد هذا المؤلف بالنساء والرجال الذين مّكنوا الشركة المركزية إلعادة 
التأمين من االستمرار في لعب دوره بشكل كامل كفاعل رئيسي في مجال 
إعادة التأمين الوطني من خالل دعم المشاريع الكبرى في المملكة ووضع 

سوق التأمين المحلي في منآى عن االضطرابات الدولية.

زيادة رأس المال إلى 2،2 مليار درهم

وبهدف دعم استراتيجيتها التنموية، تقرر خالل اجتماع الجمعية العمومية 
االستثنائية للمساهمين المنعقد في يونيو 2021 زيادة رأس مال الشركة 

المركزية إلعادة التأمين نقًدا بمبلغ 700 مليون درهم. وقد انتقل رأس مال 
الشركة حاليا من مليار وخمسمائة مليون درهم إلى ملياري ومئتي مليون 

درهم.
ستسمح هذه الزيادة للشركة المركزية إلعادة التأمين بما يلي :

• تعزيز قاعدتها المالية في السوق الوطنية والدولية.
• المساهمة في تحسين تصنيفها مع وكاالت التصنيف.

•  ترسيخ مكانتها كالعب رئيسي في مجال إعادة التأمين على المستويين 
المحلي واإلقليمي.

الشــركة المركزية إلعادة 
 SCR - التأمين
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 •  دخلت الشركة المركزية إلعادة التأمين في شراكة ورعاية مع موقع

Assurances.com 212، الذي يعتبر الموقع الرائد في مجال معلومات التأمين 
وإعادة التأمين في المغرب.

تطوير فرع الحياة
•  وفيما يتعلق بتطوير فرع الحياة، تم دعم الشركة المركزية إلعادة التأمين من 

قبل الشركات الدولية بغية اختراق األسواق ذات اإلمكانات العالية وتطوير أعمال 
جديدة. وتم توجيه الدعوة للشركاء الخارجيين من أجل تطوير وتنفيذ أدوات 

التسعير، سواء فيما يتعلق بالشق الطبي أو بجانب المخاطر الشديدة.

وفي يناير 2022، حصلت الشركة المركزية إلعادة التأمين على موافقة من سلطة 
."Re Takaful المراقبة إلنشاء نافذتها "تكافل

تطوير محطات النمو والتآزر
•  وفيما يتعلق بمشروع "تطوير محطات النمو وأوجه التآزر"، أقامت الشركة 

المركزية إلعادة التأمين عالقات شراكة ومواكبة مع معيدي التأمين من 
الدرجة األولى. كما واصلت استكشافها للسوق األفريقية بهدف االنخراط في 

استثمارات األسهم في شركات إعادة التأمين في أفريقيا.

التحكم في هامش المالءة وتقويته من خالل السعي إلى تطوير التصنيف 
وتحسينه ؛

ثقافة الشركة والعالمة التجارية للمشغلين من خالل تعزيز ثقافة الشركة 
المشتركة والعالمة التجارية القوية ألرباب العمل.

كما أتاحت خطة "التحول غًدا مًعا" إمكانية تسجيل المهام وإضفاء الطابع 
الرسمي عليها، ورؤية الشركة المركزية إلعادة التأمين.

المهمة
تطوير أسواقنا والترويج لها من خالل تقديم الخبرة والحلول المبتكرة 

المصممة على المقاس والخدمة المحلية.
االستجابة للبعثات ذات االهتمام العام في السوق المغربي من خالل تنفيذ 

الخبرات المتطورة كطرف ثالث موثوق به.

الرؤية
التحول إلى مرجع في مجال إعادة التأمين في األسواق الناشئة، من خالل 

ربط عالقة وثيقة مع الزبناء، بهدف تزويدهم بحلول مبتكرة وشخصية 
لتحسين مرونتهم.

تنظيم ندوات عبر اإلنترنت في إطار مؤسسة أكاديمية الشركة المركزية 
*SCR ACADEMY RE إلعادة التأمين

من خالل مؤسسة SCR ACADEMY RE، نظمت الشركة المركزية إلعادة 
التأمين ندوات عبر اإلنترنت لفائدة شركائها وزبنائها بقيادة خبراء داخليين 
وخارجيين حول المواضيع التي تتناول األحداث الجارية في قطاع التأمين 

وإعادة التأمين، وهي :

•  إدارة المخاطر : تقييم متطلبات رأس المال وفًقا للمعايير االحترازية 
)S2 مقابل SBR( - حالة قطاع السيارات ؛

• الطاقات المتجددة: التأمين والخبرة.
• التأمين على المخاطر المعقدة: المخاطر التقنية.

• شجرة األسباب من حيث المطالبات.

• التصنيف المالي لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
• إدارة الحوادث واسعة النطاق.

* من أجل تلبية متطلبات سوق التأمين وإعادة التأمين، أطلقت الشركة 
المركزية إلعادة التأمين أكاديمية التكوين الخاصة بها في عام 2017. وكانت 
هذه المبادرة الكبرى تهدف إلى توفير خبراتها التقنية لشركائها في مختلف 

فروع التأمين )الحريق، الهندسة، الطيران، البحرية والمسؤولية المدنية(، 
وكذلك في مجاالت التسعير واالكتواري والوقاية.

مبادرات التواصل لفائدة زبناء وشركاء الشركة المركزية إلعادة التأمين
نفذت الشركة المركزية إلعادة التأمين العديد من مبادرات التواصل 

والتسويق بغية تطوير صورة عالمتها التجارية تجاه زبنائها وشركائها :

•  تم تصميم فيلم مؤسساتي وبثه على شبكات التواصل االجتماعية وخالل 
كل مشاركة في التظاهرات.

•  أقامت الشركة المركزية إلعادة التأمين مشروًعا لفتح خبراتها نحو الخارج بعنوان: 
»الكلمة لخبرائنا«، حيث تم في كل يوم خميس إعطاء الكلمة ألحد مستخدمي 

الشركة المركزية إلعادة التأمين على لينكدن Linkedin للتعبير بأنفسهم 
بخصوص وظيفتهم ولوضع معرفتهم رهن إشارة شركاء المؤسسة ؛

2 614,9 DH

207,4 DH

310,5 DH

2 663,9 DH

10 443,2 DH

15 619,2 DH

11,7 %

129 PNB

85 RBE

16,5 RN 

336,5 FP

الشهادات والجوائز
على الرغم من السياق الذي اتسمت به جائحة كوفيد19- وتصلب السوق، جددت 

وكالتا التصنيف رايتينغ فيتش Fitch Ratings و آم بست AM BEST على 
التوالي تصنيف الشركة المركزية إلعادة التأمين.

• آم بست : B ++ )جيد( ؛
• رايتينغ فيتش: AAA / مستقر )التصنيف المحلي(.

من خالل هذا التجديد، تعزز الشركة المركزية إلعادة التأمين آفاقها المستقرة 
وقيمتها الجوهرية.

شهادة رأس المال )بموجب معايير المالءة الثانية(
تم إجراء مراجعة مستقلة من قبل شركة اكتوارية دولية تبين من خاللها أن رأس 

مال المالءة المالية S2 ORSA الخاص بالشركة المركزية إلعادة التأمين اعتباًرا من 
31 ديسمبر 2020 يتوافق مع المعايير األوروبية بمعدل تغطية 175.9٪.

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
• التبرعات لفائدة جمعية "الهدف" التي تعنى باألشخاص المكفوفين.

•  استمرار وحدة االستماع التي تم إنشاؤها عام 2020 لتقديم الدعم النفسي 
للمستخدمين.

•  استقبال وتكوين ودعم 24 متدربا من قبل المستخدمين على المستوى الداخلي.

القيم
•  تكوين السفراء على التيسير والتواصل بين األشخاص والذكاء الجماعي والتنمية 

المشتركة لتمكينهم من تنشيط البرنامج.
• إبراز القيم على بوابة الموارد البشرية.

• نشر عدد قيم خاص في النشرة اإلخبارية للموارد البشرية.
• تكامل القيم في عملية اإلعداد للمستخدمين الجدد.

 
أرقام رئيسية

أرقام رئيسية

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

رقم المعامالت 

النتيجة التقنية الصافية لالسترداد 

النتيجة الصافية للسنة المالية 

األموال الخاصة 

التوظيفات اإلجمالية المخصصة 

الحصيلة اإلجمالية 

العائد على االستثمار 

نبذة
• تاريخ التأسيس : 1950

•  فرع / تابع لصندوق اإليداع والتدبير / شركة تابعة بنسبة ٪99.4 لـ 

صندوق اإليداع والتدبير
• المهنة : ولوج مقاوالت إلى التمويل

•  محاور التدخل الرئيسية : التمويل بالتوقيع، والتمويل المشترك، وإعادة 

التمويل وإدارة أموال الضمان
• عدد المستخدمين : 69

 
أبرز األحداث

التظاهرات 
•  التوقيع على اتفاقية إنشاء صندوق ضمان "ضمان التميز" للمنظومة 
البيئية للمكتب الشريف للفوسفاط ونشر نظام معلومات IS )عروض 

متعددة(.
•  االنتهاء من سحب 30 مليون يورو مخصصة لتمويل فينيا Finéa )خط 

.)AFD
•  االنتهاء من المشروع المتعلق بمراجعة نظام إدارة مخاطر االئتمان لدمج 

منتج فينيا إيسور Finéa Essor الجديد.
•  طرح العطاءات المتعلقة بمهمة المراجعة اإلستراتيجية لشركة فينيا.

مشاريع جديدة تم إطالقها / تسليمها 
•  إطالق عرضين جديدين إلنعاش تمويل المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت 

الصغرى والمتوسطة، لفائدة الشركات الوطنية العاملة في مجال 
المشتريات العمومية.

• تطبيق نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
• تنفيذ أداة إدارة مخاطر المالءة المالية )مشروع جماعي(.

.Le Cloud ترحيل الرسائل االلكترونية إلى السحابة •
 •  االنتهاء من مهمة تدقيق الرمز المصدر وبنية نظام المعلومات

.IS SIGMAE

األرقام الرئيسية غير المالية 
• تم تمويل 3.555 مقاولة صغيرة جدا، بما في ذلك 1،555 من خالل 

التمويل و 2000 عن طريق إعادة التمويل.

 FINÉA فينيا
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المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
إطالق بعثة دعم لتطبيق نظام إدارة بيئية واجتماعية في إطار المساعدة التقنية.

اآلفاق
إطالق أكاديمية فينيا، وهو موقع إلكتروني يوفر للمقاوالت الصغيرة جدا تكوينات 

وندوات عبر اإلنترنت لتمكينهم من إدارة أنشطتهم بشكل أفضل.
 WhatsApp وهو روبوت محادثة على الواتساب ،"FinBot" إطالق فينبوط  •
مخصص لزبناء فينيا، من أجل تزويدهم بالنصائح واإلجابات حول أوضاعهم 

المالية ؛
•  إطالق إزالة الطابع المادي على التبادالت مع اآلمرين.

•  فتح طلب االعتماد للشركاء.

•  إطالق عملية اإلصالح الشامل لنظام المعلومات.
•  توقيع اتفاقية شراكة مع بريد بنك لصالح المقاوالت المغربية الصغيرة جدا

.Finéa و TMSA إطالق شراكة بين  •
•  إطالق مشروع ائتماني )ائتمان متوسط األجل( بالشراكة مع بنك اإلعمال 

لصندوق اإليداع والتدبير.
•  افتتاح فرع جديد في وجدة.

األرقام الرئيسية غير المالية
•  94000 زبون تم تمويلهم من قبل جايدة JAIDA من خالل مؤسسات التمويل 

األصغر الزبونة.
•  استفادة الجمعيات النسائية المدرة للدخل على ٪37 من التمويل.

• ٪52 من تمويل جايدة موجه نحو المناطق القروية.

• تمثل التجارة والفالحة ٪71 من األنشطة الممولة.

اختتمت جيدة عام 2021 بنتيجة صافية إيجابية بلغت 1.1 مليون درهم بعد أن 
عززت مستوى تمويالتها بتخصيص 8.3 مليون درهم إضافي، مما رفع أرصدة 

المخاطر والتحمالت إلى 27.3 مليون درهم اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021. إن الرفع 
من تكلفة المخاطر يستجيب لرغبة حكيمة ومحافظة في سياق األزمة الحالية.

اآلفاق
•  إطالق مشروع المراجعة المحدودة إلستراتيجية جايدة في إطار النموذج التنموي 

الجديد وقانون التمويل األصغر الجديد.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2016

• فرع / تابع لـ صندوق اإليداع والتدبير / شركة تابعة بشكل مباشر

)OPCI( المهنة : هيكلة وإدارة هيئات التوظيف العقاري الجماعي •
 •  محاور التدخل الرئيسية : 

-  هيكلة وإدارة هيئات التوظيف العقاري الجماعي 
 -  تقديم المشورة في مجال االستثمار العقاري وإدارة إيجارات األمالك 

العقارية والحقوق العينية المتعلقة بالممتلكات المذكورة
• عدد المستخدمين : 18 مستخدما

 
أبرز األحداث

التظاهرات 
•  إحراز 3 استشارات رئيسية إلنشاء هيئات التوظيف العقاري الجماعي، 

الصندوق البيمهني المغربي للتقاعد، أكسا للتأمينات والصندوق المغربي 
للتقاعد.

.AJAR Invest تنظيم أول فريق عمل لشركة  •

مشاريع جديدة تم إطالقها / تسليمها 
• الموافقة على 3 هيئات إضافية للتوظيف العقاري الجماعي.

• الحصول على تأشيرتين تخص هيئات التوظيف العقاري الجماعي.

األرقام الرئيسية غير المالية 
• إدارة 7 هيئات التوظيف العقاري الجماعي تمثل ٪77 من حصة السوق.

•  تم هيكلة هيئة توظيف عقاري جماعي واحدة من أصل ثالثة في المغرب 
.AJAR Invest تحت إدارة

• ٪80 من مبيعات AJAR Invest تتم خارج مجموعة صندوق اإليداع والتدبير. 

• إجمالي المساحة المؤجرة المدارة : 940.000 متر مربع.
• قيمة األصول العقارية المدارة : 16 مليار درهم.

• تراكم اإليجارات المدارة : 1 مليار درهم.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2007

•  فرع / تابع لصندوق اإليداع والتدبير : مساهمة بنسبة ٪32 )صندوق 

اإليداع والتدبير : المساهم المرجعي(
• المهنة: تمويل ودعم مؤسسات التمويل األصغر

• محاور التدخل الرئيسية :

-  تمويل مؤسسات التمويل األصغر بهدف تحسين الولوج إلى القروض 
ألصحاب المشاريع الصغيرة في المغرب

-  رفع وجلب مصادر جديدة للتمويل لقطاع التمويل األصغر
-  تعزيز التطوير المؤسساتي لهذه المؤسسات من خالل الدعم 

والمساعدة عن كثب
• عدد المستخدمين : 9

 
أبرز األحداث

إطالق صندوق ضمان AGR المتعلق بإعادة هيكلة الديون المفرج عنها بين 
مارس 2020 ويونيو 2021.

•  توقيع 5 عقود تمويل في عام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 606 مليون 
درهم.

•  إصدار سندات اعتمادية عادية عن طريق طرح خاص بمبلغ إجمالي قدره 
200 مليون درهم مع مستثمرين مؤهلين.

•  التنظيم المشترك مع مؤسسة صندوق اإليداع والتدبير و الفدرالية الوطنية 
لجمعيات القروض الصغرى و مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى 

التضامنية للنسخة السابعة من برنامج دعم األنشطة المدرة للدخل عن 
طريق القروض الصغيرة.

2020/2021 2021 2020

0% 473 472

-5% 532 558

3% 1 045 1 010

-10% 23,5 26,3

70% 8,2 4,8

-85% 1,1 7,0

أرقام رئيسية
بماليين الدراهم

رساميل خاصة 

ديون 

أصول خاضعة لإلدارة 

PNB
أرصدة صافية 

نتيجة 

 AJARINVEST  JAïDA - جيدة

المواطنة / المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
.AJAR Invest تنظيم بناء الفريق لمستخدمي

اآلفاق
• تعزيز وتيرة تطوير األعمال من أجل :

- تحقيق حجم أصول تحت اإلدارة يتراوح بين 20 و 25 مليار درهم.
-  تحقيق ما بين 10 و 15 من هيئات التوظيف العقاري الجماعي الخاضعة 

للتسيير.

أرقام رئيسية
17 مليار درهمإجمالي األصول الخاضعة للتسيير 

36,8 مليون درهم
)أي بزيادة قدرها ٪102 مقارنة مع رقم 
المعامالت المحقق في عام 2020( 

14,9 مليون درهم
)أي بزيادة قدرها ٪186 مقارنة بالنتيجة 
الصافية المحققة عام 2020(

رقم المعامالت 

النتيجة الصافية 



83 صندوق اإليداع والتدبير تـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 822021

رأس المــال غير المادي
المواطنة

المســؤولية االجتماعية
الثقافة

باعتباره فاعال مؤسســاتيا رئيســيا في مجال 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية بالمغرب، 
يقــوم صنــدوق اإليــداع والتدبير أيًضا بدور ريادي 
لنشــر المعرفــة والثقافة والتضامن وتقوية 
الروابــط االجتماعيــة. ولتنفيذ هذه المهمة، 
تعتمــد المجموعــة على مؤسســة الرعاية لصندوق 
اإليــداع والتدبيــر ومعهد صندوق اإليداع والتدبير 
وجامعــة الربــاط الدوليــة : ثالثة محاور للعمل مع 
مجــاالت تدخل متنوعة.

وهكذا، عملت مؤسســة الرعاية لصندوق 
اإليــداع والتدبير منذ إنشــائها على ترجمة 
قيــم المواطنــة للمجموعــة إلى أعمال ملتزمة 
وموحــدة ومهيكلة. إن مشــاركة المجموعة في 
نشــاط جامعــة الربــاط الدولية أتاح لها العمل 
علــى تحقيــق جميع أهدافهــا المتمثلة في التميز 
والتكويــن والبحث والمشــاركة فــي تنمية المملكة 
والجهة.

هذا ويســاهم صندوق اإليداع والتدبير من 
خــالل معهــد صندوق اإليداع والتدبير في 
تغذيــة األفــكار األولية حول الموضوعات ذات 
الصلــة الوثيقة بالتحديات الرئيســية واألولويات 
االســتراتيجية للمملكة.

التضامن والمعرفة
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نبذة
• تاريخ التأسيس : 2004

•  فرع / تابع لـ صندوق اإليداع والتدبير / شركة صندوق اإليداع والتدبير 

CDG CORPORATE
• المهنة : المسؤولية االجتماعية لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير

•  محاور التدخل الرئيسية : التضامن والتنمية االجتماعية والمستدامة 

والرعاية والفن والثقافة

 
البرامج

برنامج مساعدة المرأة في العالم القروي : مشروع بناء وتجهيز مركز للقرب 
من أجل دعم االندماج االقتصادي لنساجات السجاد في إقليم ورزازات 

بالشراكة مع برنامج تأهيل دور الشباب: برنامج تهيئة دور الشباب المحتاجة 
للترميم والتجهيز في عموم ربوع المملكة.

برنامج األنشطة المدرة للدخل : تنظيم النسخة السابعة من برنامج الدعم 
الوطني لألنشطة المدرة للدخل من خالل القروض الصغرى. يهدف برنامج 

المبادرة الوطنية للتربية ما قبل المدرسية في العالم القروي إلى توسيع 
نطاق التعليم األولي في المناطق المحتاجة: إطالق برنامجين جديدين في 
جماعتي أوالد حمو الغابة وبني عروس المركز بإقليم العرائش. يحظى هذا 

البرنامج بدعم من مؤسسة زاكورة للتربية.

برنامج "منح لال مريم" : بدعم من االتحاد الوطني لنساء المغرب، وهي 
جمعية تنشط تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة لال مريم. 

يتم تمويل هذا البرنامج من قبل شركاء مختلفين بما في ذلك مؤسسة 
الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير، التي تساهم من خالل التكفل بالمنح 

التعليمية لفائدة 168 خريجة من خريجات المدارس الثانوية اللواتي تعانين من 
أوضاع اجتماعية صعبة، مما يمثل العدد اإلجمالي للدفعات الثالث األولى 

من المستفيدات خالل السنوات الجامعية 2020-2026.

برنامج تعويض الكربون الطوعي: في عام 2009، وقعت مؤسسة محمد 
السادس لحماية البيئة اتفاقية شراكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع 
والتدبير بخصوص مشروع تعويض الكربون الطوعي، وقد استمرت هذه 

الشراكة لمدة 12 عاًما. وفي كل عام، يسمح هذا البرنامج لمؤسسة صندوق 
اإليداع والتدبير بتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية المتعلقة 
بالتنقالت المهنية عبر الطائرة أو القطار أو السيارة لمستخدمي مجموعة 

صندوق اإليداع والتدبير. وقد أتاحت القيمة المالية المعادلة لهذه التعويضات 
تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة من قبيل زراعة األشجار والنخيل 

لعزل الكربون ؛ نشر األلواح الشمسية على مستوى المدارس القروية غير 
المتصلة بشبكة الكهرباء ؛ تنظيم حمالت توعوية بتأثيرات االحتباس الحراري 

وتغير المناخ.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2004

•  فرع / تابع لـ صندوق اإليداع والتدبير : شركة صندوق اإليداع والتدبير 

CDG CORPORATE، قطب التواصل والعالقات المؤسساتية 
• المهنة : اقتصاد المعرفة

•  محاور التدخل الرئيسية: يشارك معهد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 

بنشاط في إشعاع مجموعة صندوق اإليداع والتدبير وتوسعها، من 
خالل اللقاءات العلمية التي تجمع خبراء وباحثين ومهنيين في إطار 

مؤتمرات ومحافل ومناظرات وندوات عبر األنترنت حول مواضيع تهم 
مهن المجموعة ومنظومتها البيئية االجتماعية واالقتصادية. وتهدف 

هذه اللقاءات الموجهة لمستخدمين مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 
وللعموم على حد سواء، إلى توفير قاعدة معلوماتية علمية لتوضيح 

التوجهات والرهانات المرتبطة بالتغيرات العالمية.
• عدد المستخدمين : 5

 
أحداث 2021

تم إطالق دورة »التطلع إلى المستقبل« من قبل معهد مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبير في عام 2018 الستكشاف التوجهات التي ستشكل 

المستقبل وتطوير التوجهات المستقبلية على المدى الطويل. ومنذ إطالقه، 
استقبل المعهد أكثر من ثمانين خبيرًا تبادلوا معارفهم ومهاراتهم حول عدد 

من المواضيع المستجدة والمستقبلية.

وخالل عام 2021، واصل معهد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير هذه 
الدورة من المؤتمرات، من خالل تنظيم سبع لقاءات جمعت خبراء من 

خلفيات مختلفة. وقد تم إيالء اهتمام خاص هذه السنة للقضايا المتعلقة 
بتنمية المدن واألقاليم: مشروع الجهوية المتقدمة، والتحول الرقمي 

لألقاليم، والتنسيق بين الحكومات المحلية والمركزية، والتواصل بين الجهات 
الفاعلة العامة والخاصة داخل النظم البيئية الترابية، وإشراك المجتمع المدني 
في عمليات صنع القرار المحلية، إلخ. كما مكنت االجتماعات التي تم تنظيمها 

من مناقشة القضايا المتعلقة بريادة األعمال وتطور البيئة االقتصادية 
واالجتماعية، الوطنية واإلقليمية، لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير.

مدينة الغد ستكون شاملة وخضراء وذكية
تهدف المدن اليوم إلى مواصلة تكوين ثروة اقتصادية وتلبية توقعات 

الساكنة الحضرية، مع ضمان التنمية المراعية للبيئة. وبالتالي، فإن التغييرات 
التنظيمية والتكنولوجية والمجتمعية في المدن تطبعها الرغبة في االستجابة 

لتغير المناخ وتلبية طموح الساكنة لمواصلة تحسين ظروفها المعيشية. 
وبالتالي، فإن آمال كبيرة تعلق على مدينة الغد في قدرتها على إشراك 

المجتمع المدني والمواطنين في عمليات صنع القرار، وتطوير التنسيق بين 
الحكومات المركزية والمحلية، وتعميم العيش مًعا، والحد من االنقسامات 

االجتماعية، ووضع المستخدمين في قلب الحلول المقترحة، وجعل التقنيات 
الجديدة أداة في خدمة تجديد الروابط االجتماعية.

اإلجراءات والمشاريع
دعم الفتيات المتمدرسات في العالم القروي من خالل :

•  توفير التجهيزات والمنشآت التقنية للملجأ الجديد "دار إنصاف" الذي 
أقيم لتشجيع تمدرس الفتيات في جماعات أغبار وإغيل وإجوقك وطلعة 

نياقوب بإقليم الحوز :

• تجديد وتجهيز 5 غرف مدرسية بدار الطالبة في تيغزة "خنيفرة".
• بناء غرفة متعددة التخصصات في دار الطالبة في ويرغان.

التكفل بالميزانية التشغيلية للمركزين االجتماعيين بأغبار وإغيل بإقليم 
الحوز : تم بناء هذين المركزين وتجهيزهما بمساعدة مالية من مؤسسة 

الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير.

العمل التضامني لفائدة "مبادرة البرد بتوبقال" التي تنفذها جمعية 
التضامن المغربية. وتتمثل هذه المبادرة في توزيع البطانيات والمالبس 
الدافئة لألطفال والكبار في هذه القرى الخمسة التابعة لجماعة توبقال: 

تيسيلداي، تاغاديرت، أنفسوين، تاساكا وميسور.

مساهمة لفائدة الجمعيات والجهات الفاعلة العاملة في مختلف المجاالت 
االجتماعية والتضامنية : الرابطة المغربية لحماية الطفولة، جمعية أصدقاء 

المعهد الوطني لألنكولوجيا، جمعية أولياء األمور وأصدقاء األطفال المصابين 
بالسرطان، الجمعية المغربية لمساعدة األشخاص ذوي التثلث الصبغي ، 

قرى األطفال SOS، جمعية عملية االبتسامة المغربية، جمعية دعم المرضى 
في مؤسسات الصحة العمومية، جمعية أصدقاء مستشفى األطفال بالرباط، 
المركز االجتماعي للمسنين، جمعية الحسنات، جمعية السيدات الدائرة الرباط 

2، جمعية هاجر لمساعدة األطفال المصابين بنقص المناعة األولية جمعية 
بديل...

تعزيز المواهب والتميز : دعم العديد من مبادرات تأطير الشباب بهدف 
المساهمة في ظهور جيل جديد من رواد األعمال وتعزيز التميز والجدارة. 

تم تنفيذ هذه اإلجراءات من قبل مؤسسة موالي يوسف التابعة لألقسام 
التحضيرية للمدارس العليا والمؤسسة األكاديمية و إناكتيس Enactus و 

إنجاز المغرب.

فن وثقافة :
رعاية جائزة أركانا الدولية للشعر، الممنوحة للسيد محمد األشعري الروائي 

والشاعر والسياسي والنائب البرلماني السابق بالرباط ووزير الثقافة لعدة 
مرات.

دعم تنظيم معرض "يهود الشرق، تاريخ متعدد األلفيات" المنظم من 
قبل معهد العالم العربي، مع التركيز على تاريخ الجاليات اليهودية في العالم 

العربي عبر آالف السنين.

دعم مشروع مزايا االجتماعي الثقافي الذي تقوده مؤسسة تينور للثقافة، 
بهدف توفير تكوين مهني عالي الجودة في مهن الموسيقى للشباب 
المنقطعين عن الدراسة واألطفال المنحدرين من مناطق معوزة وغير 
المتمدرسين. ويتمثل الهدف من وراء هذه المبادرة في تعزيز االندماج 

االجتماعي والمهني لهؤالء الشباب من خالل الممارسة الموسيقية.

أنشطة معرض الفنون "فضاء التعبير 
لصندوق اإليداع والتدبير"

على الرغم من سياق الوباء والقيود المفروضة، استضاف "فضاء التعبير لـ 
صندوق اإليداع والتدبير" أربعة معارض رئيسية في عام 2021:

•  "الشعيبية ساحرة الفنون" من 11 ديسمبر 2020 إلى 15 مارس 2021.

•  إن-ديسيبلين IN-DISCIPLINE، على طول نهر الكونغو من 8 أبريل إلى 
29 مايو 2021 ؛

•  بطاقة بيضاء Carte Blanche إلى صفاء رواس من 30 سبتمبر إلى 27 
نوفمبر 2021 ؛

•  "جنة عدن أم رؤية مجتمع مثالي" من 16 ديسمبر 2021 إلى 30 مارس 

.2022

المعلومات المالية
حجم تدخل مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير فيما يتعلق 

بالتضامن والتنمية االجتماعية والمستدامة والحماية : 31.5 مليون درهم.

اآلفاق
استمرار البرامج الجارية ومنها :

•  برنامج مساعدة النساء في المناطق القروية الذي تم نشره في إقليم 
ورزازات لنسجات السجاد في تزنخت. 

•  الشطر الثاني من برنامج تأهيل دور الشباب في جميع أنحاء المملكة.
•  برنامج دعم األنشطة المدرة للدخل من خالل القروض الصغيرة.

•  برنامج المبادرة الوطنية للتربية ما قبل المدرسية في العالم القروي.
•  تجديد بعض األعمال أو المشاريع المؤسساتية.

مؤسسة صندوق
اإليداع والتدبير 

 FONDATION CDG

معهــد مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبير
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التحول الرقمي في خدمة األقاليم الترابية
أثرت الثورة الرقمية التي شهدها العالم في السنوات األخيرة على المجتمع 
على جميع المستويات. وبالنسبة للجماعات المحلية، يشكل التحول الرقمي 

فرصة لتنمية المجاالت الترابية، من خالل استخدام التقنيات الجديدة كرافعة 
للعمل على توفير خدمات عمومية أكثر ابتكاًرا، وتحسين جاذبية المناطق 

المعنية من حيث االستثمارات والموارد البشرية المؤهلة، واالستغالل 
األمثل للميزانيات المعبأة من أجل تحسين نوعية الفضاءات العامة والمحيط 

المعيشي للمواطنين والمواطنات، إلخ. وللقيام بذلك، تعد مشاركة جميع 
األطراف المعنية أمًرا أساسًيا لتنفيذ الحلول المبتكرة والمتنوعة.

وبالتالي فإنه من الضروري اليوم وضع خارطة طريق استراتيجية للتحول 
الرقمي للمجاالت الترابية، بغية تحسين رؤية التحول الرقمي وترسيخه بشكل 

منهجي في خطط عمل التنمية المجالية. هذا ويجب أن يتم التحول الرقمي 
للمجاالت الترابية من خالل الدعم السياسي والدعم المالي والمساعدة التقنية 

وإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأخيًرا، يجب أن يضمن بناء 
القدرات من حيث الموارد البشرية، والسيما في صفوف الشباب.

التحالفات المجالية، فلنبتكر ونبني مًعا
تلعب المجاالت الترابية دوًرا أساسًيا في تحسين فعالية السياسات التنموية 

العمومية. وقد تم في المغرب تكريس المقاربات المجالية للتنمية بشكل 
تدريجي، والسيما من خالل مشروع الجهوية المتقدمة، ومؤخرا، من خالل 

النموذج التنموي الجديد.

يعتمد ترسيخ استراتيجيات التنمية على تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة 
العامة والخاصة ورافعات التنمية الرئيسية، وتموقع المجاالت الترابية 

كمناطق للتجربة، على المستوى البشري، البتكار حلول جديدة. ومع ذلك، 
يصعب فهم دور المجاالت الترابية دون بذل جهد تعليمي لنشر رؤية مشتركة 

ومتقاسمة، قبل العمل الجماعي التحويلي.

تندرج مسألة ابتكار نماذج اقتصادية جديدة في صميم عمل المؤسسات 
العمومية والخاصة. ومن أجل ترسيخ إجراء هذا التحول وخلق القيمة، ثمة 
ثالثة عناصر أساسية يجب أخذها بعين االعتبار: المهارات والموارد المالية 

والتحالفات. يجب اليوم على أي مؤسسة، لكي تضمن استدامتها، أن 
تتجاوز التمييز البسيط بين رأس المال / العمل لتتكيف مع مجالها الترابي 

ومنظومتها البيئية. ويتيح الحوار الذي ينشأ عن هذه التحالفات توفير 
حلقة إيجابية يتمكن في إطارها كل مستوى إقليمي من لعب دور هيكلي. 

وبالتالي، فإن التنمية تعتبر بمثابة سلسلة متصلة من النظم المجالية 
التي يجب أن تعمل في إطار التحالفات على المستويات الجزئية والكلية 
والمستعرضة لتحديد استراتيجيات التنمية المناسبة مع تشجيع االبتكار 

واألحالم المنطقية.

ما هو مستقبل الشركات الناشئة العاملة 
في مجال التكنولوجيا المالية في المغرب؟
اكتسحت شركات التكنولوجيا المالية قطاعات لم يكن بوسع البنوك تقديم 

خدماتها فيها على النحو األمثل. يتعلق األمر بابتكار وتطوير استخدامات 
جديدة لفائدة الزبناء، ولكن أيًضا بطرق جديدة لبناء الشراكات بين المقاوالت. 

من المؤكد أن العامل التكنولوجي مهم، لكن االستقاللية والمرونة أكثر 
أهمية إلبتكار أفكار جديدة.

يتخلف قطاع التكنولوجيا المالية المغربي عن باقي البلدان األفريقية األخرى. 
يعتمد تطوير المنظومة البيئية للتكنولوجيا المالية في المغرب على استعداد 

البنوك لمشاركة خبراتها ومعرفتها وبيانات الخاصة بالزبناء وكذا موافقاتهم 
مع الشركات الناشئة ذات المشاريع المبتكرة.

ماذا لو أصبح الحرفي المغربي رئيس 
مقاولة؟

اإلنتاج الحرفي هو فقط الجزء المرئي من منظومة اجتماعية واقتصادية أكبر 
وأكثر شمواًل تجمع، على طول سلسلة القيمة، الفاعلين المهتمين بدراسات 

السوق، والبحث والتطوير، وتوحيد المعايير، واإلنتاج، والخدمات اللوجستية، 
والتوزيع، واالتصال. ويبلغ حجم مبيعات القطاع نحو 78 مليار درهم، منها 

800 مليون درهم فقط تحقق على الصعيد الدولي، وهذا يعني أن اإلمكانات 
الكامنة في هذا القطاع تتطلب تحويل صورة عالمته التجارية إلى عالمة 

»المغرب«.

ولتنشيط القطاع، من الضروري اليوم التحرك نحو إنشاء نسيج اقتصادي 
دينامي يخلق فرص الشغل، السيما من خالل تطوير شبكة من المقاوالت 

الصغيرة جًدا، خاصة وأن اإلطار المؤسساتي المغربي يقدم مجموعة متنوعة 
من الحلول إلنشاء المقاوالت لفائدة الحرفيين، من قبيل وضعية المقاول 

الذاتي الذي ال تترتب عنه سوى مخاطر قليلة وعبء ضريبي خفيف جًدا، أو 
التجمع في إطار المنفعة االقتصادية.

أفريقيا، قارة الغد؟
إن القارة األفريقية تعرف دينامية دؤوبة وتشكل مسرحا لتغيرات هيكلية 

عميقة، تميزت بتحقيق أداء اقتصادي جيد وتحسن ملحوظ في المؤشرات 
االجتماعية واالقتصادية. وإفريقيا التي تعتبر أيضا أرضا غنية بالمواد الخام 
وقوية بساكنتها الشابة والدينامية، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى 
إلى مواءمة مساراتها االجتماعية واالقتصادية مع الضرورات التي تفرضها 
القدرة التنافسية العالمية. ويتمثل التحدي الكبير في تمويل االقتصادات 

األفريقية اليوم في توجيه التمويل نحو نسيج المقاوالت الصغيرة 
والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا، ولكن أيًضا النسيج غير النظامي الذي 

يوظف ما يقرب من 70 ٪ من السكان، الذين وإن كانوا يزخرون بالمواهب 
فإنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى التمويالت. وفي مواجهة 

التوترات الجيوسياسية وما يترتب عنها من صراعات شرسة بين القوى 
العالمية المختلفة، ستستفيد إفريقيا من توحيد جهودها والتحدث بصوت 
واحد لتكون قادرة على التأثير على الساحة الدولية وعلى الدفاع عن مصالح 

شعوبها.

كيف يتشكل االنتعاش االقتصادي؟
أثار نشر التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد نقاشا عاما حول القضايا 

المتعلقة بالتعليم والتوظيف والصحة وإنتاجية العوامل والتحول االقتصادي 
والبيئة واإلدماج والحماية االجتماعية والعديد من المواضيع األخرى، علما 

بأن هذه األسئلة ضرورية من منظور إطالق إمكانات التنمية في بلدنا وتعزيز 
صمود االقتصاد المغربي على المدى الطويل.

ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ النمو متوسط وطويل األجل إذا لم يتم 
إجراء إصالحات استراتيجية وهيكلية لوضع إطار اقتصادي شامل ومستقر. 

يجب أن تتعلق هذه اإلصالحات بجميع مكونات الميزانية والنقدية 
والمالية والمحاسبة، والسيما فيما يتعلق بميزان المدفوعات. كما أنه من 

الضروري التفكير في آليات التخطيط االستراتيجي وتتبعها وهيئات الحكامة 
واستراتيجيات الحوار االجتماعي. ويتم حاليا إعطاء األولوية للجانب االجتماعي 

خاصة فيما يرتبط بالتأمين الصحي والحماية االجتماعية. وتتعلق المشاريع 
الهامة األخرى بالقدرة التنافسية للمقاوالت، والتي يمكن أن تساهم بقوة 

في خلق فرص الشغل والتكامل بين االستثمارات العمومية والخاصة.
تعتبر تحديات التنمية المستدامة، أي المعايير البيئية واالجتماعية والحكامة، 

عناصر مهمة لتعبئة التمويل، وخاصة االستثمار األجنبي. وتمثل هذه القضايا 
خالصة الرهانات التي تواجهها المملكة.

نبذة
• تاريخ التأسيس : 2010

• المهن : تكوين أساسي ومستمر، بحث
• عدد المستخدمين : 390

 
التظاهرات

 .MEDIA و IHECS AFRICA COM اتفاقية شراكة  •
•  إطالق دبلوم الماستر في التسيير واإلدارة العمومية لفائدة أطر ومسؤولي 

المديرية العامة للوقاية المدنية.
•  توقيع اتفاقية UIR / الوكالة المغربية للسالمة واألمن النووي واإلشعاعي.

•  توقيع اتفاقية UIR / ثانوية مالرو
•  توقيع اتفاقية UIR / صوالر كلستر

•  التوقيع على اتفاقية تخصيص التمويل للمقاولة الناشئة "اليثين ماروك".
•  إطالق مشروع شهادة التميز برو مع مصرف المغرب.

•  توقيع اتفاقية التعاون بين UIR وكلية الحقوق و UGGC أفريقيا.
• دورة التكوين حول المجال الترابي والتعمير والتهئية.

•  شراكة جديدة بين جامعة-أطالن سبايس مشروع تطوير الطيران الفضائي.

األرقام الرئيسية غير المالية
• ما يقرب من 5800 طالب في التكوين األساسي.

• ما يقرب من 1600 من الطلبة الممنوحين.

• 470 براءة اختراع منها 88 براءة اختراع دولية.

• أكثر من 200 شراكة دولية في 46 دولة.
• 40 عقد بحث وتطوير مشترك على المستويين الوطني والدولي.

• تم تكوين أكثر من 2800 من المستفيدين واألطر في 2021-2020 ؛
• أكثر من 180 مسجاًل للحصول على شهادات )FC( في 2020-2021.

اآلفاق
• تطوير القطب الصحي : 2550 طالب وطالبة.
• افتتاح جامعة مراكش الدولية : 6000 طالب.

• افتتاح مجموعة مدرسية بمراكش : 7000 تلميذ.

أرقام رئيسية
أكثر من 2,6 مليار درهم 
في رقم المعامالت التراكمي

أكثر من 700 مليون درهم في 
رقم المعامالت التراكمي

UIR شركة تسيير 

UIR العقارية 

الجامعــة الدولية للرباط
UIR
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0,5 %7,2 %-6,5 %
الناتج المحلي اإلجمالي

-2,5 %
الناتج المحلي اإلجمالي

البيئة االقتصادية 
الوطنية والدولية

صمود االقتصاد العالمي 
في عام 2021 مع آفاق 

مستقبلية باهتة في عام 
2022 بسبب الصراع في 

أوكرانيا

في عام 2021، كان النمو االقتصادي العالمي 
في زخم تصاعدي ملحوظ، وبلغ ذروته عند 5.9٪، 

مقارنة بانخفاض قدره ٪3.1- في عام 2020 بسبب 
انتشار جائحة كوفيد- 19. ويفسر هذا االنتعاش 

القوي لالقتصاد العالمي بشكل أساسي باألداء الجيد 
لحمالت التطعيم ضد الفيروس، والتي تخللها رفع 
االحتواء على نطاق دولي، مما أدى إلى إحياء ثقة 

المستهلكين والمستثمرين.

تعزز النمو االقتصادي األوروبي في عام 2021، حيث 
ارتفع إلى ٪5.0 مقابل انخفاض حاد بنسبة 6.3٪ 

في عام 2020. وتحسن النشاط االقتصادي بشكل 
ملحوظ في منطقة اليورو خالل عام 2021 بسبب 

العوامل التالية :
1( دعم االستثمار في منطقة اليورو من خالل أداة 

التعافي "الجيل القادم" القائمة على المنح والقروض ؛
2( انتعاش االقتصاد العالمي الذي عزز الطلب 

المتزايد على صادرات االتحاد األوروبي ؛
3( كان هذا النمو مدفوًعا بقوة باالستثمار في 

منطقة اليورو، مما أدى إلى انتعاش مستدام في 
خلق فرض الشغل.

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي في منطقة 

اليورو

نمو الناتج المحلي 
من إجمالي الناتج المحلي رصيد الميزانيةاإلجمالي في المغرب

الرصيد الجاري

أرقام رئيسية 2021

تحسن النمو االقتصادي في 
المغرب

شهد نمو االقتصاد الوطني تقدما قويا في عام 
2021، مسجال تحسنا بنسبة ٪7.2 مقابل انخفاض 

بنسبة ٪6.3 في العام السابق، أي زيادة ملحوظة 
للغاية قدرها 13.5 نقطة خالل عام متدهور. ُيفسر 

هذا التعزيز الملحوظ لالقتصاد الوطني بشكل 
أساسي من خالل تعزيز جميع مكونات النشاط 

االقتصادي في المغرب، والسيما القيمة المضافة 
لألنشطة الزراعية، التي ارتفعت من ٪6.9- في عام 

2020 إلى ٪17.9 في عام 2021، وكذلك القيمة 
المضافة لقطاع البناء والتي سجلت انتعاشًا ملحوظًا 

بنسبة 10.8٪.
باإلضافة إلى ذلك، كان االقتصاد الوطني مدعومًا 
باألداء الجيد للقيمة المضافة غير الفالحية، والتي 

تراوحت بين ٪6.0- و ٪5.6 بين عامي 2020 و 
2021، فضاًل عن زيادة أنشطة الصادرات الصناعية 

التي حفزها األداء الجيد على وجه الخصوص. من 
الفوسفاط ومشتقاته )+ ٪57.1( والطيران )+ 

٪21.9( والسيارات )+ 15.9٪(.

توطيد التراكمات الماكرو 
اقتصادية

تقلص العجز العام في عام 2021، واستقر عند 
٪6.5 من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل ٪7.6 من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020. وُيفسر هذا 
االنخفاض في رصيد الميزانية على وجه الخصوص 
من خالل الزيادة المستمرة في اإليرادات الضريبية 
)٪8.5+( والتي كانت أكثر أهمية من تلك الخاصة 

بالنفقات العادية )+ ٪6.0( خالل عام 2021.

وعالوة على ذلك، استقر االختالل في الحساب 
الجاري لعام 2021، بسبب الزيادة الكبيرة في 

الواردات )+ ٪25.5( بنفس وتيرة الصادرات 
)+ ٪25.3(. على هذا النحو، فإن معدل تغطية 

الصادرات بالواردات ركد فعلًيا، حيث سجل رصيًدا 
قدره ٪62.1 في عام 2021 مقابل ٪62.2 في عام 

2020. في حين ارتفع العجز في الميزان التمويلي 
من ٪1.8 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 

إلى ٪2.5 من الناتج المحلي اإلجمالي برسم سنة 
2021، مع امتداد يزيد عن 0.7 نقطة.

نمو متنوع في قروض 
البنوك وتضخم متزايد

واصل االئتمان اإلجمالي نموه المعتدل، واستقر 
عند 3.0 ٪ في نهاية عام 2021، متأثًرا باالتجاهات 

المتناقضة في فئات مختلفة من القروض 
المصرفية. وقد ارتفعت قيمة بعض الفئات بشكل 

كبير، مثل القروض النقدية )+ ٪10.3( وقروض 
اإلسكان )+ ٪4.9(، في حين أن القروض التي 

غرقت في المنطقة الحمراء تتعلق بقروض اإلنعاش 
العقاري )٪7.0-( وقروض التجهيز )4.4٪-(.

أما بالنسبة للتضخم، فقد اندرج في إطار دينامية 
تصاعدية، حيث شكل تحسًنا قوًيا ليصل إلى 1.8٪ 

في عام 2021 مقابل زيادة محدودة إلى 0.8٪ 
في عام 2020. وعلى هذا النحو، قرر بنك المغرب 

الحفاظ على المعدل الرئيسي عند ٪1.5، بالنظر 
إلى أن التضخم ال يزال يتوافق مع هدف استقرار 

األسعار.

القوائم المالية 2021



91 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 902021

بالنسبة للسنة المالية 2021، فقد استقر الناتج الوطني اإلجمالي لصندوق اإليداع والتدبير في 2.252 مليون درهم، 
مقارنة بـ 732 مليون درهم لعام 2020، بزيادة قدرها ٪207.65. ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الدخل من 

سندات الملكية باإلضافة إلى انخفاض الفائدة المدفوعة للزبناء نتيجة النخفاض منحنى األسعار.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت النتيجة الصافية 922 مليون درهم، بزيادة 4868 مليون درهم مقارنة بسنة 2020. ويرجع 
ذلك إلى التحسن في الناتج الوطني اإلجمالي وعدم تجديد الدعم للمساهمة في الصندوق الخاص المخصص إلدارة 

فيروس كوفيد19- بقيمة Gdhs 1.0 درهم عام 2020.

االستغالل البنكي 
1.1 منتجات االستغالل البنكي 

بلغ في عام 2021، 5.581 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1.338 مليون 
درهم، أي بارتفاع نسبته ٪31.5 مقارنة بعام 2020. ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة 

في منتجات سندات الملكية.

2.1 تكاليف العمليات البنكية 
وسجلت تكاليف العمليات البنكية زيادة قدرها 66 مليون درهم لتقفز من 3,444 
ماليين درهم في 2019 إلى 3,510 ماليين درهم في 2020 بزيادة بلغت % 1,9. 

وترتبط هذه الزيادة بارتفاع الفوائد المخصصة للزبناء نتيجة ارتفاع الموارد الجارية.

الناتج الصافي البنكي 
سجلت السنة المالية 2021 ناتجا صافيا بنكيا قدره 2252 مليون درهم مقابل 

732 مليون درهم في عام 2020. وجاءت هذه الزيادة البالغة نسبتها 207.65 في 
المائة نتيجة للزيادة في منتجات االستغالل البنكي.

استغالل غير بنكي 
استقر ناتج االستغالل غير البنكي في 877- مليون درهم عام 2021 مقارنة بـ 

3282- مليون درهم عام 2020، ويرجع ذلك أساًسا إلى نقص القيمة المسجلة 
على مستوى األوراق المالية التي كانت موضوًعا، على وجه الخصوص، للتحويالت 
بين المجموعة في إطار تنفيذ التوجهات االستراتيجية. وتم تعويض نقص القيمة 

المذكور عن طريق استعادة األرصدة التي سبق تكوينها.

االستغالل العام 
ارتفعت مصاريف التشغيل العامة بنسبة ٪1.8 لتصل إلى 482 مليون درهم 

في عام 2021 مقابل 474 مليون درهم في عام 2020.

المخصصات الصافية 
لالستردادات

بلغت المخصصات الصافية لالستردادات 72- مليون درهم في عام 2021 مقابل 
118- مليون درهم في عام 2020.

الرساميل الخاصة 
في نهاية عام 2021، بلغت الرساميل الخاصة 10187 مليون درهم، بزيادة قدرها 

٪10 مقارنة بعام 2020 مع األخذ بعين االعتبار صافي النتيجة المحققة سنة 
2021 والتي بلغت 922 مليون درهم.

الحصيلة اإلجمالية 
شهدت السنة المالية 2021 زيادة في الحصيلة اإلجمالية بمعدل قدره 2,9٪

لتصل ٕالى 154,710 مليون درهم مقابل 149,289 مليون درهم سنة من قبل.

الحسابات اإلجتماعية
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المعايير التي تطبقها 
مجموعة صندوق اإليداع 

والتدبير

تطور التراكمات الرئيسية 
حسب المهن 

نطاق التوطيد 
حسب المهن

الرساميل الخاصة لحصة 
المجموعة - بماليين الدراهم

حسابات النتيجة

الحصيلة اإلجمالية

قامت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير منذ 1 يناير 2008 بإعداد ونشر حساباتها 
 ،)IFRS - الموطدة وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية )معايير التقارير المالية الدولية

تطبيقا لمقتضيات المادة 73 من القانون البنكي )رقم 103-12(.

1.6 تطور الناتج الصافي البنكي من خالل 
المكونات الرئيسية 

سجل الناتج الصافي البنكي ارتفاعا قدره 9.960 مليون درهم، أي بزيادة 4.943 
مليون درهم مقارنة مع 31/12/2020، السيما نتيجة للزيادة المسجلة على 

مستوى األرباح والخسائر الصافية في األدوات المالية بالقيمة العادلة حسب 
النتيجة بمبلغ 3.829 مليون درهم.

2.6 التغير في النتيجة الصافية لحصة المجموعة 
حسب المكونات الرئيسية -

بماليين الدراهم 
بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 1.629 مليون درهم في 31 ديسمبر 

2021 بزيادة 5.448 مليون درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2020، ويرجع ذلك على 
وجه الخصوص إلى:

- ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد بمبلغ 4943 مليون درهم ؛
- انخفاض التحمالت العامة لالستغالل بمبلغ 1.153 مليون درهم.

- زيادة GPN على األصول األخرى بمبلغ 2045 مليون درهم.

يتكون نطاق التوطيد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير من 115 مؤسسة في 
عام 2021، بما في ذلك 77 مؤسسة موطدة من خالل االدماج الشامل.

تميزت الوضعية الصافية في 31 ديسمبر 2021 بزيادة في الرساميل الخاصة 
للمجموعة بنسبة ٪11 مقارنة بشهر ديسمبر 2020.

النتيجة الصافية لحصة المجموعة 1،629 درهم بارتفاع 5،448 درهم مقارنة بشهر 
ديسمبر 2020.

بلغت الحصيلة اإلجمالية الموطدة في 31 ديسمبر 2021 ما قدره 324،693 
مليون درهم، بزيادة نسبتها ٪10 مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

الحسابات الموطدة
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31/12/2020 31/12/2021

2 419 460 1 212 897 1. قيم بالصندوق، لبنوك مركزية، خزينة عامة، خدمة الشيكات البريدية

9 960 455 9 733 370 2. ديون بذمة مؤسسات القرض وما يماثلها 

6 616 646 6 044 476 جارية 

3 343 809 3 688 895 ألمد 

7 073 122 5 402 489 3. ديون بذمة الزبناء 

192 545 86 475 حساب جاري خاص بالمدينين 

2 210 977 690 339 قروض وتمويال تشاركية للخزينة ولالستهالك 

2 119 692 قروض وتمويالت تشاركية للتجهيز 

8 903 5 592 قروض وتمويل تشاركية عقارية 

2 541 004 4 620 083 قروض أخرى وتمويالت تشاركية 

4. ديون مكتسبة بالتخصيم 

28 317 170 29 920 934 5. سندات الصفقات والتوظيفات 

11 770 756 14 074 695 سندات الخزينة واألوراق المالية المماثلة 

2 565 433 1 918 479 سندات ديون أخرى 

13 980 982 13 927 760 سندات الملكية 

شهادات الصكوك 

12 516 636 17 121 161  -6 أصول أخرى 

41 628 420 41 121 714 7. سندات االستثمار 

33 550 387 32 992 887 أذينات الخزينة والقيم المماثلة 

8 019 033 8 088 984 سندات ديون أخرى 

58 999 39 844 شهادات الصكوك 

50 165 436 51 838 408 8. سندات المساهمة وتوظيفات مماثلة 

2 146 337 2 264 573 9. ديون ثانوية 

303 314 352 521 10. ودائع استثمارية موظفة ووكالة باالستثمار 

11. مستعقرات ممنوحة على سبيل القرض-اإليجار والكراء 

12. مستعقرات ممنوحة على سبيل اإلجارة 

23 659 19 654 13. مستعقرات غير مادية 

155 937 146 281 14. مستعقرات مادية 

154 709 946 159 134 002 مجموع األصول

31/12/2020 31/12/2021

1. بنوك مركزية، خزينة عامة، خدمة الشيكات البريدية 
32 708 351 33 634 811 2. ديون تجاه مؤسسات القرض وما شابهها 
1 362 876 جارية 
32 706 989 33 633 935 ألمد 
105 929 589 109 521 491 3. ودائع الزبناء 
4 973 443 5 289 680 حسابات جارية خاصة بالدائنين 

حسابات االدخار 
50 172 50 152 ودائع ألمد 
100 905 975 104 181 659 حسابات دائنة أخرى 

4. ديون تجاه الزبناء على منتجات المشاركة 

5. سندات الدين الصادرة 
6 373 561 3 705 717 6، خصوم أخرى 
434 255 2 085 341 7. أرصدة للمخاطر والتحمالت 

8. أرصدة منظمة 

9. إعانات، صناديق عمومية مخصصة وصناديق خاصة للضمان 

10. ديون ثانوية 

11. إيداعات االستثمار ووكالة باالستثمار محصلة 

12. فرق إعادة التقييم 
12 304 794 12 304 794 13. احتياطيات وأقساط مرتبطة برأس المال 

-14 رأس المال 

15. مساهمون. رأسمال غير مدفوع )-( 

16. ترحيل من جديد )+/-( 
905 341 -3 040 604 17. نتائج صافية قيد التخصيص )+/-( -
-3 945 945 922 452 18. النتيجة الصافية للسنة المالية )+/-( 
154 709 946 159 134 002 مجموع الخصوم

بيــان الوضعية المالية للحســابات اإلجتماعية 
في 31 ديســمبر 2021

الخصوم الخصوم األصول األصول 

الحسابات اإلجتماعية

بآالف الدراهم
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31/12/2020 31/12/2021

أوال. عائدات االستغالل البنكي  857 580 5 387 242 4

1. فوائد وأجور وعائدات مماثلة على عمليات مع مؤسسات القرض  347 190 437 178

2. فوائد وأجور وعائدات مماثلة على عمليات مع الزبناء  665 189 612 317

3. فوائد وأجور مماثلة على سندات الدين  414 866 1 336 068 2

4. عائدات على سندات الملكية وشهادات الصكوك  049 181 3 639 530 1

5. عائدات على سندات المضاربة والمشاركة 

6. عائدات على مستعقرات القرض-اإليجار والكراء 

7. عائدات على مستعقرات ممنوحة على سبيل اإلجارة 

8. عموالت على تقديم الخدمات  499 43 177 38

9. عائدات بنكية أخرى  884 109 187 109

10. تحويل التحمالت على ودائع االستثمار المحصلة 

ثانيًا – تحمالت االستغالل البنكي  830 328 3 380 510 3

11. فوائد وتحمالت على عمليات مع مؤسسات القرض وما يماثلها  240 641 567 777

12. فوائد وتحمالت على عمليات مع الزبناء  197 622 2 202 675 2

13. فوائد وتحمالت مماثلة على سندات الدين الصادرة 

14. تحمالت على سندات المضاربة والمشاركة 

-15 تحمالت على مستعقرات القرض-اإليجار والكراء 

16. تحمالت المستعقرات الممنوحة على سبيل اإلجارة 

-17 تحمالت بنكية أخرى  392 65 611 57

18. تحويل عائدات ودائع االستثمار المحصلة 

ثالثا – العائد البنكي الصافي:  027 252 2 007 732

19. عائدات االستغالل غير البنكي  897 739 368 163

-20 تحمالت االستغالل غير البنكي  964 616 1 746 445 3

رابعا – التحمالت العامة لالستغالل  101 482 720 473

-21 تحمالت المستخدمين  957 201 047 192

-22 الضرائب والرسوم  592 093 3

-23 تحمالت خارجية  189 243 077 231

24 – تحمالت استغالل عامة أخرى  765 5 979 18

25. مخصصات باستخمادات وأرصدة المستعقرات المادية وغير المادية  597 30 525 28

خامسا - مخصصات األرصدة ؛ وخسائر على ديون غير قابلة لالسترداد  464 367 2 409 558 3

26. مخصصات على األرصدة لديون والتزامات عن توقيع متأخر  143

27. خسائر الديون غير القابلة لالستخالص  1 

28. مخصصات أخرى على األرصدة  463 367 2 266 558 3

سادسا - استرداد األرصدة واالسترجاعات على الديون المستخمدة  815 439 2 585 676 3

29. استردادات األرصدة لديون والتزامات عن توقيع متأخر  10

استرجاعات الديون المستخمدة 

31 - استردادات أرصدة أخرى  805 439 2 585 676 3

سابعا - النتيجة الجارية  210 965 915 905 2-

32 - عائدات غير جارية  131 7 013 5

33 - تحمالت غير جارية  713 21 015 015 1

ثامنا - نتيجة قبل الضريبة  628 950 916 915 3-

ضرائب على النتائج  176 28 029 30

تاسعًا - النتيجة الصافية للسنة المالية  452 922 945 945 3-

مجموع العائدات  700 767 8 353 087 8

مجموع التحمالت  247 845 7 298 033 12

النتيجة الصافية للسنة المالية  452 922 945 945 3-

حســاب العائدات والتحمالت حســاب العائدات والتحمالت 

بيــان الوضعية المالية للحســابات اإلجتماعية 
في 31 ديســمبر 2021

الحسابات اإلجتماعية

بآالف الدراهم
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31/12/2020 31/12/2021

4 759 292 5 114 663  قيم بالصندوق، بنوك مركزية، خزينة عامة، خدمة الشيكات البريدية

42 464 587 50 997 835  أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

 أدوات مشتقة من التغطية

25 398 257 28 928 682  أصول مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الخاصة

47 695 395 48 418 595  سندات بالتكلفة المستخمدة

16 473 258 21 437 719  قروض وديون بذمة مؤسسات القرض وما ماثلها بالتكلفة المستخمدة

65 127 420 79 503 984  قروض وديون بذمة الزبناء بالتكلفة المستخمدة

 فرق إعادة تقييم أصول المحفظات المغطاة بالسعر

1 385 040 1 614 424  أصول الضرائب المستحقة

2 300 141 1 945 643  أصول الضرائب المؤجلة

54 707 664 55 436 611  حسابات التسوية وأصول أخرى

37 027 226 707  أصول غير جارية موجهة للبيع

9 476 814 6 534 761  مساهمات في شركات مطروحة للمعادلة

10 892 121 10 914 543  عقارات استثمارية

11 671 885 11 329 688  مستعقارات مادية

419 680 541 728  مستعقرات غير مادية

3 189 481 1 747 721  فرق الحيازة

295 998 062 324 693 304  مجموع األصول

31/12/2020 31/12/2021

 بنوك مركزية، خزينة عامة، خدمة الشيكات البريدية

 أصول بالقيمة العادلة حسب النتيجة

240 550 406 910  أدوات مشتقة من التغطية

58 252 695 66 487 922  ديون تجاه مؤسسات القرض وما يماثلها

161 539 912 174 218 388  ديون تجاه الزبناء

10 871 514 12 631 938  سندات الدين الصادرة

 فرق إعادة تقييم المحفظات المغطاة بالسعر

686 579 1 569 066  خصوم الضرائب المستحقة

2 466 706 4 260 908  خصوم الضرائب المؤجلة

27 211 627 26 238 947  حسابات التسوية وخصوم أخرى

178 125  ديون مرتبطة بأصول غير جارية موجهة للبيع

11 113 558 11 202 510  أرصدة تقنية لعقود التأمين

1 819 053 3 414 990  أرصدة

22 318 33 048  إعانات وصناديق مماثلة

3 721 265 4 204 073  ديون ثانوية وصناديق الضمان الخاصة

18 052 285 19 846 479  رساميل خاصة

12 304 794 12 304 794  رأسمال واحتياطيات مرتبطة به

9 205 533 4 461 505  احتياطيات موطدة

6 169 254 1 641 876  احتياطيات موطدة حصة المجموعة

3 036 279 2 819 629  احتياطيات موطدة حصة المساهمات غير المفضية للسيطرة

461 906 1 253 777  أرباح وخسائر محتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة

416 453 1 201 425  أرباح وخسائر محتسبة مباشرة في CP - حصة المجموعة

45 454 52 353  أرباح وخسائر محتسبة مباشرة في CP - حصة المساهمات غير المفضية للسيطرة

-3 919 948 1 826 403  نتيجة السنة المالية

-3 819 686 1 628 747  نتيجة السنة المالية - حصة المجموعة

-100 261 197 656  نتيجة السنة المالية - حصة المساهمات غير المفضية للسيطرة

295 998 062 324 693 304  مجموع الخصوم

الخصوم الخصوم األصول األصول 

الحسابات الموطدة
بيــان الوضعية المالية للحســابات اإلجتماعية 

في 31 ديســمبر 2021

بآالف الدراهم
بآالف الدراهم
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31/12/2020 31/12/2021  بيان النتيجة الموطدة

6 212 217 6 327 766 + فوائد وعائدات مماثلة 

5 645 327 5 311 488 - فوائد وتحمالت مماثلة 

566 890 1 016 278 هامش الفائدة 

625 017 714 145 + العموالت )العائدات( 

94 022 118 237 - العموالت )التحمالت( 

530 995 595 908 هامش على العموالت 

+/- أرباح أو خسائر صافية ناتجة عن تغطيات الوضعية الصافية 

1 215 612 5 044 419 +/- أرباح أو خسائر صافية ألدوات مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة 

193 736 205 148 +/- أرباح أو خسائر من ألدوات مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الخاصة 

+/- أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم حساب األصول المالية بالتكلفة المستخمدة 

+/-  أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تصنيف األصول المالية بالتكلفة المستخمدة إلى أصول مالية 
بالقيمة العادلة حسب النتيجة 

+/-  أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تصنيف أصول مالية بالقيمة العادلة وفق الرساميل الخاصة بالقيمة 
العادلة حسب النتيجة 

7 741 692 8 859 132 + عائدات األنشطة األخرى 

5 231 530 5 760 809 - تحمالت األنشطة األخرى 

5 017 395 9 960 076 العائد الصافي البنكي 

6 353 735 5 201 099 - التحمالت العامة لالستغالل 

1 056 110 671 198 - مخصصات الستخمادات واهتالكات المستعقرات المادية وغير المادية 

-2 392 451 4 087 779 النتيجة الصافية االستغالل 

925 393 496 400 - تكلفة المخاطر 

-3 317 843 3 591 379 نتيجة االستغالل 

43 316 -47 127 +/- حصة النتيجة الصافية للمقاوالت المطروحة للمعادلة - 

-86 329 1 958 486 +/- أرباح أو خسائر صافية على األصول األخرى 

-1 417 856 +/- التغيرات في قيمة فرق الحيازة - 

-3 360 856 4 084 882 النتيجة قبل الضريبة 

559 091 2 179 218 - الضريبة على النتائج 

-79 261 +/- النتيجة الصافية من الضريبة لألنشطة المتوقفة أو قيد التفويت -

-3 919 948 1 826 403 النتيجة الصافية 

-100 261 197 656 المساهمات غير المفضية للسيطرة 

-3 819 686 1 628 747 النتيجة الصافية )حصة المجموعة( 

31/12/2020 31/12/2021

31/12/2020 31/12/2021  النتيجة الصافية واألرباح والخسائر المحتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة

-3 919 948 1 826 403 النتيجة الصافية 

41 378 -51 940 المواد القابلة إلعادة التدوير بالنتيجة الصافية :

فوارق التحويل 

41 108 -51 765 إعادة تقييم األصول المالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الخاصة القابلة إلعادة التدوير - 

إعادة تقييم األدوات المشتقة من تغطية األدوات القابلة إلعادة التدوير 

270 -175 حصة األرباح والخسائر المحتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة للمقاوالت المطروحة للمعادلة -

العناصر األخرى المحتسبة حسب الرساميل الخاصة والقابلة إلعادة التدوير 

-356 261 843 812 العناصر غير القابلة إلعادة التدوير في النتيجة الصافية : 

إعادة تقييم المستعقرات 

إعادة التقييم )أو الفوارق االكتوارية( برسم األنظمة ذات المخصصات المحددة 

إعادة تقييم مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات المالية الخاضعة لخيار االعتراف بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة 

-356 261 843 812 إعادة تقييم أدوات الرساميل المحتسبة بالقيمة العادلة حسب الرساميل الخاصة 

حصة األرباح والخسائر المحتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة للمقاوالت المطروحة للمعادلة غير 
القابلة إلعادة التدوير 

العناصر األخرى المحتسبة حسب الرساميل الخاصة غير القابلة إلعادة التدوير 

-314 883 791 871 جموع األرباح والخسائر المحتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة 

-4 234 831 2 618 275 النتيجة الصافية واألرباح والخسائر المحتسبة مباشرة في الرساميل الخاصة 

-4 170 895 2 413 719 منها حصة المجموعة 

-63 936 204 555 منها مساهمات غير المفضية للسيطرة 

بآالف الدراهم

بآالف الدراهم

الحسابات الموطدة
بيان النتيجة الشــاملة الموطدة

في31 ديســمبر 2021 



103 صندوق اإليداع والتدبيرتـــقـــريـــر أنـــشـــطـــة 1022021

نطــاق توطيــد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير

% الفوائد  % السيطرة  طريقة التوطيد القطاع العملياتي المؤسسة

هولدينغ 100,00  100,00  البنوك ومؤسسات القرض
صندوق اإليداع والتدبير

CAISSE DE DÉPÔTS  
ET DE GESTION

اإلنصاف 30,00  30,00  البنوك ومؤسسات القرض البنك الوطني لإلنماء االقتصادي
BNDE

االدماج الكامل 100,00  100,00   الهولدينغ، الصناديق، األنشطة المالية
األخرى

مسيرة كبيطال منجمنت
MASSIRA CAPITAL 

MANAGEMENT

االدماج الكامل 100,00  99,36  البنوك ومؤسسات القرض فينيا
FINEA

اإلنصاف 49,00  49,00  األنشطة األخرى د إكس س تكنولوجي
DxC TECHNOLOGY

اإلنصاف 32,01  32,01  البنوك ومؤسسات القرض صندوق جايدة
FONDS JAIDA

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى الياناصيب الوطني
LOTERIE NATIONALE

االدماج الكامل 100,00  52,43  األنشطة األخرى
شركة توزيع أوراق اليانصيب

SOCIÉTÉ DE RÉPARTITION DES 
BILLETS DE LOTERIE 

االدماج الكامل 100,00  97,83  األنشطة األخرى نادي الوفاق
CLUB AL WIFAQ

اإلنصاف 34,00  34,00  األنشطة األخرى مدينة بيس
MDINABUS

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى الصندوق المغربي الغابوي
FOND MAROCAIN FORESTIER 

االدماج الكامل 100,00  51,18  األنشطة األخرى
الجامعة الدولية للرباط الخاصة

UNIVERSITÉ INTÉRNATIONALE  
DE RABAT PRIVÉE 

اإلنصاف 41,03  41,03  اإلنعاش العقاري والعقارات اإليجارية عقار الجامعة الدولية للرباط
FONCIÈRE UIR

اإلنصاف 21,74  21,74   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

صندوق الضمان المخصص
للطلب العمومي

FONDS DE GARANTIE DÉDIÉ 
 À LA COMMANDE PUBLIQUE

االدماج الكامل 100,00  100,00   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

صندوق الضمان إقالع
FOND DE GARANTIE AMORCAGE

االدماج الكامل 100,00  87,16   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى AJARINVEST

اإلنصاف 29,10  28,08   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

بورصة الدار البيضاء
BOURSE DE CASABLANCA

اإلنصاف 20,83  20,83   الشركات الفندقية والمناطق السياحية
شركة تهيئة وادي مرتيل

SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DE 
LA VALLÉE DE OUED MARTIL

االدماج الكامل 100,00  100,00   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

بيير سكيير
PIERRE SECURE

االدماج الكامل 100,00  59,23   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

مغرب تسنيد
MAGHREB TITRISATION

االدماج الكامل 100,00  94,41  التأمين وإعادة التأمين
الشركة العامة إلعادة التأمين

SOCIÉTÉ CENTRALE DE 
RÉASSURANCE 

اإلنصاف 22,50  21,24   ،الهولدينغ، الصناديق
األنشطة المالية األخرى

 INVEST صندوق أبلين 
UPLINE INVEST FUND

االدماج الكامل 30,00  28,32  اإلنعاش العقاري والعقارات اإليجارية جوهرة الشمال
JAWHARAT CHAMAL

% الفوائد  % السيطرة  طريقة التوطيد القطاع العملياتي المؤسسة

االدماج الكامل 100,00  100,00  البنوك ومؤسسات القرض سي دي جي كبيطال
CDG CAPITAL

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

سي ي جي كبيطال بورصة
CDG CAPITAL BOURSE

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

سي دي جي كبيطال تسيير
CDG CAPITAL GESTION

االدماج الكامل 100,00  100,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

سي دي جي كبيطال عقار
CDG CAPITAL REAL ESTATE

اإلنصاف 100,00  67,90  البنوك ومؤسسات القرض القرض العقاري والسياحي
CIH BANK

االدماج الكامل 100,00  67,90  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

كريديلوك 3
CREDITLOG3

اإلنصاف 100,00  67,90  التأمين وإعادة التأمين القرض العقاري والسياحي سمسرة
CIH COURTAGE

االدماج الكامل 100,00  67,90  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

لو تيفولي
LE TIVOLI

االدماج الكامل 100,00  45,02  البنوك ومؤسسات القرض صوفاك
SOFAC

االدماج الكامل 100,00  45,01  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

صوفاك مالية مهيكلة
SOFAC STRUCTURED FINANCE

االدماج الكامل 100,00  45,02  التأمين وإعادة التأمين صوفاسور
SOFASSUR

االدماج الكامل 100,00  54,32  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

غصن النخيل
RHOSN ANNAKHIL

االدماج الكامل 100,00  67,90  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

فندق نادي سانغو
SANGHO CLUB HOTEL

االدماج الكامل 100,00  47,16  البنوك ومؤسسات القرض بنك أمنية
UMNIA BANK

االدماج الكامل 100,00  67,86  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

القرض العقاري والسياحي باتريمو
CIHPATRIMMO

االدماج الكامل 100,00  67,90  البنوك ومؤسسات القرض النا كاش
LANACASH

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى CDG INVEST

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

 ناما
NAMA

اإلنصاف 25,50  25,50  األنشطة األخرى أورانج
ORANGE

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

فيبار هولدينغ
FIPAR HOLDING

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى ميدي1 تيفي
MEDI1TV

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

)CDG Invest Growth( سي دي جي
CDG INVEST GROWTH

42,06 42,86 االدماج الكامل التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

كاب ميزانين
CAPMEZZANINE

36,22 36,98 االدماج الكامل الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

كاب ميزانين اا
CAP MEZZANINE II

47,35 47,64 االدماج الكامل التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

كاب ميزانين ااا
CAP MEZZANINE III

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
CDG INVEST INFRASTRUCTURES والبنيات التحتية

69,24 االدماج الكامل 100,00  األنشطة األخرى إنفراماروك
INFRAMAROC

33,93 49,00 االدماج الكامل األنشطة األخرى
شركة الماء المحلى بأكادير

SOCIÉTÉ D’EAU DESSALÉE 
D’AGADIR

االدماج الكامل 100,00  100,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

سي دي جي تنمية
CDG DEVELOPPEMENT
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% الفوائد  % السيطرة  طريقة التوطيد القطاع العملياتي المؤسسة

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

أودا
AUDA

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

شركة تهيئة الرياض
SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT RIAD

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى سيليلوز ماروك
CELLULOSE DU MAROC

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى أوكافوريست
EUCAFOREST

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى سيفاك
CIVAC

االدماج الكامل 20,00  20,00  الهولدينغ، الصناديق،
األنشطة المالية األخرى

صنودق المغرب الرقمي
MAROC NUMERIC FUND

اإلنصاف 20,00  20,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

ميتك كابيطال
MITC CAPITAL

االدماج الكامل 100,00  83,68  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

ديار المدينة
DYAR AL MADINA

اإلنصاف 40,00  40,00  األنشطة األخرى إكسبروم فاسيليتيز
EXPROM FACILITIES

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى أكلمير بابر
AGLEMER PAPER

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى سوماديت
SOMADET

االدماج الكامل 100,00  50,04  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

صوناداك
SONADAC

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

شركة زناتة
STE ZENATA

اإلنصاف 49,00  49,00  األنشطة األخرى الدار البيضاء بايا
CASABLANCA BAIA

اإلنصاف 50,00  50,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

باتريلوغ
PATRILOG

اإلنصاف 35,00  35,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

وادي شبيكة
OUEDCHBIKA

اإلنصاف 35,00  35,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

فندق واد شبيكة
CHBIKA RIVE HOTEL

االدماج الكامل 100,00  97,18  األنشطة األخرى نوفيك
NOVEC

االدماج الكامل 100,00  97,18  األنشطة األخرى إنجبالن
INGEPLAN

اإلنصاف 49,03  47,65  األنشطة األخرى طنجة المتوسطة للهندسة
TANGER MED INGINEERING

االدماج الكامل 100,00  100,00  األنشطة األخرى س ج باركينغ
CG PARKING

اإلنصاف 49,00  49,00  األنشطة األخرى الرباط باركينغ
RABAT PARKING

اإلنصاف 49,00  49,00  األنشطة األخرى أفيلمار
AVILMAR

االدماج الكامل 100,00  100,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

عقارية شالة
PONCIERE CHELLAH

االدماج الكامل 100,00  100,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

الرباط سنتر
ARRIBAT CENTER

اإلنصاف 40,00  40,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

الدار
ALDAR

% الفوائد  % السيطرة  طريقة التوطيد القطاع العملياتي المؤسسة

االدماج الكامل 100,00  100,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

عقارية شالة صناعات
FONCIERE CHELLAH INDUSTRIES

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

الشركة العامة العقارية
CGI

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

المنار
AL MANAR

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

ديار منصور
DYAR MANSOUR

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

الشركة العامة العقارية
تنمية

CGI MANAGEMENT

 49,54 49,52 اإلنصاف اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

شركة توسيع وإنعاش كولف بنسليمان
SOCIETE D’EXTENSION ET 

DE PROMOTION DU GOLF DE 
BENSLIMANE

االدماج الكامل 50,62  100,00  اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

تهيئة مدينة بوسكورة
AMENAGEMENT DE LA VILLE DE 

BOUSKOURA

50,00 49,98 اإلنصاف اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

إيمولوغ
IMMOLOG

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

كازا غرين تاون فاسيليتيز
CASA GREEN TOWN FACILITIES

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

مارينا منجمنت كومبني
MARINA MANAGEMENT 

COMPANY

 100,00 99,96 االدماج الكامل اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية

شركة حي الرياض األندلس
SOCIETE HAY RIAD ANDALOUS

33,02 33,02 اإلنصاف  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

شويطر جديد
CHWITER JDID

االدماج الكامل 100,00  100,00   التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

ميدز
MEDZ

اإلنصاف 34,00  34,00   الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

سافسي
SAVCI

االدماج الكامل 100,00  100,00   اإلنعاش العقاري
والعقارات اإليجارية EWANE INVEST

االدماج الكامل 100,00  100,00   التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

ميدز إندستريال باركس
MEDZ INDUSTRIELS PARKS

 33,33 33,31 اإلنصاف
التهيئات الترابية
  والبنيات التحتية

et infrastructures

كمرونيز للمياه
CAMEROUNAISE DES EAUX

 100,00 68,00 االدماج الكامل التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

سابس
SAPS

 100,00 51,00 االدماج الكامل التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

هاليوبوليس
HALIOPOLIS

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

أفزي
AFZI

االدماج الكامل 100,00  100,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

إكبيريس خدمات
XPERIS SERVICES

اإلنصاف 34,00  34,00  التهيئات الترابية
 والبنيات التحتية

ميدبارك ش.م
MIDPARC SA
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% الفوائد  % السيطرة  طريقة التوطيد القطاع العملياتي المؤسسة

االدماج الكامل 100,00  100,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

مضائف
MADAEF

اإلنصاف 45,11  45,11  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

الشركة المغربية لتثمين القصبة
SOCIETE MAROCAINE DE 

VALORISATION DES CASBAH

اإلنصاف 41,39  41,39  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

ريزورت كو
RESORT CO

االدماج الكامل 100,00  100,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

مضائف كولف
MADAEF GOLFS

اإلنصاف 42,53  42,53  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

سماز
SAMAZ

االدماج الكامل 100,00  100,00  الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

فنادق وريسورت موروكو
HOTELS AND RESORTS 

OF MOROCCO

100,00 98,83 االدماج الكامل الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

سوتيرمي
SOTHERMY

100,00 33,00 االدماج الكامل   الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

شركة تنمية السعيدية
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 

SAIDIA

اإلنصاف 45,00  45,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

شركة تهيئة وإنعاش محطة تاغازوت
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE 
PROMOTION STATION TAGHAZOUT

االدماج الكامل 100,00  100,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

السعيدية مارينا منجمنت
SAIDIA MARINA MANAGEMENT

االدماج الكامل 100,00  100,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

فندق وفاء
WAFA HOTEL

االدماج الكامل 100,00  100,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

لوليدو
LE LIDO

االدماج الكامل 100,00  100,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

تيشكا
TICHKA

االدماج الكامل 100,00  100,00    الشركات الفندقية
والمناطق السياحية

إتر أرفود
ITER ERFOUD
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بيانات اال تصال 
بالشركات التابعة

صندوق اإليداع والتدبير
• العنوان : ساحة موالي الحسن، ص ب 408 - الرباط 

• الهاتف : 00 90 66 37 05 
• الفاكس : 38 82 71 37 05 

 cdg@cdg.ma : البريد اإللكتروني •
 www.cdg.ma : الموقع على األنترنت •

فرع االحتياط

 (CNRA) - صندوق التقاعد والتأميــــن
• المهن : االحتياط والتقاعد 

• العنوان : مركز األعمال الرياض، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط
• الهاتف : 81 81 71 37 05 

 www.cnra.ma : الموقع على األنترنت •

 (RCAR) - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
• المهن : االحتياط والتقاعد 

•  العنوان : صندوق اإليداع والتدبير، االحتياط - شارع النخيل، الرياض،
 مركز األعمال - حي الرياض، الرباط 

• الهاتف : 81 81 71 37 05 
 www.rcar.ma : الموقع على األنترنت •

فرع
الـتنميـة الترابيـة

صندوق اإليداع والتدبير للتنمية
(CDG DÉVELOPPEMENT)

• المهن : التنمية الترابية 
• العنوان : فضاء لوداية، زاوية شارع النخيل والمهدي بن بركة، حي الرياض، الرباط

• الهاتف : 00 60 57 37 05 
• الفاكس : 38 08 57 37 05 

 www.cdgdev.ma : الموقع على األنترنت •

 (NOVEC) - نوفيك
• المهن : هندسة واستشارة 

• العنوان : عمارة نوفيك، بارك تكنوبوليس، 11100 – سال
• الهاتف : 00 68 57 37 05 / 00 62 57 37 05 

 www.novec.ma : الموقع على األنترنت •

وكالة التعمير والتنمية أنفا 
 AGENCE D’URBANISATION ET DE DÉVELOPPEMENT

 D’ANFA - AUDA
• المهن : التنمية والتخطيط الحضري

 •  العنوان : مطار الدار البيضاء أنفا، الحي الحسني
ص ب 82382 أم الربيع - 20036 الدار البيضاء

• الهاتف : 00 80 91 22 05 
 www.casaanfa.com : الموقع على األنترنت •

 XPERIS SERVICES
• المهن : إدارة المرافق والممتلكات

 •  العنوان : منتزه كازانيرشور، طابق 13، 1100، شارع القدس،
حي سيدي معروف - 20270 الدار البيضاء

• الهاتف : 44 75 77 22 05 

 شركة التهيئة زناتة 
 (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ZENATA - SAZ)

• المهن : التنمية الترابية 
• العنوان : 74، شارع يعقوب المنصور، المحمدية

• الهاتف : 11 84 31 23 05 
 www.zenataecocity.ma : الموقع على األنترنت •

 (MEDZ) - ميدز
•  المهن : تصميم وتهيئة وتنمية وتسيير المناطق الصناعية

ومناطق األوفشورينغ
•  العنوان : فضاء لوداية، زاوية شارع النخيل والمهدي بن بركة، حي الرياض، 

الرباط
• الهاتف : 00 61 57 37 05 
• الفاكس : 17 64 71 37 05 

 medz@medz.ma : البريد اإللكتروني •
 www.medz.ma : الموقع على األنترنت •

الشركة العامة العقارية 
 (COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE - CGI)

• المهن : اإلنعاش العقاري
•  العنوان : فضاء لوداية، شارع المهدي بن بركة، ص ب 2177 حي الرياض، 

الرباط 
• الهاتف : 94 94 23 37 05 

• الفاكس : 25 32 56 37 05 
 cgi@cgi.ma : البريد اإللكتروني •

 www.cgi.ma : الموقع على األنترنت •

شالة العقارية
(FONCIÈRE CHELLAH)

• المهن : االستثمار وتسييل األصول العقارية من الدرجة الثالثة
• العنوان : 59، زنقة ملوية، حي أكدال، الرباط

• الهاتف : 90 88 27 30 05 
• الفاكس : 42 88 27 30 05 

 www.foncierechellah.ma : الموقع على األنترنت •

 (EWANE ASSETS) - إيوان أسيتس
• المهن : العقارات المهنية 

•  العنوان : المبنى اإلداري - بارك تكنوبوليس، روكاد الرباط سال – 11100 
سال الجديدة – سال

• الهاتف : 55 55 01 29 05 
 www.ewaneassets.com : الموقع على األنترنت •

 (DYAR AL MADINA) - ديار المدينة
•  المهن : إدارة األصول، وتنمية وإدارة إقامات الطلبة،

وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل الحضري أو التجديد الحضري
• العنوان : 73/ زنقة عمر السالوي، الدار البيضاء

 www.baytalmaarifa.ma : الموقع على األنترنت •

 (PATRILOG) - باتريلوغ
• المهن : اإلنعاش العقاري وإدارة اإليجار 

• العنوان : العمارة س، الباب األزرق، محج الرياض، حي الرياض، الرباط
• الهاتف : 70 05 57 37 05 

 patrilog@gmail.com : البريد اإللكتروني •
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 فرع
االستثمار

(CDG INVEST) - صندوق اإليداع والتدبير لالستثمار
• المهن : االستثمار المالي 

•  العنوان : محج الرياض سنتر، عمارة األعمال 7، الطابق الثالث، حي الرياض، الرباط
• الهاتف : 10 30 69 30 05 

• الفاكس : 30 30 69 30 05 

 CDG INVEST INFRASTRUCTURES
• المهن : االستثمار المالي، شركة تدبير صندوق االستثمار في البنيات التحتية 

•  عنوان المقر : محج الرياض سنتر، عمارة األعمال 7، الطابق الثالث، حي 
الرياض، الرباط

• الهاتف : 72 00 91 74 06 / 22 30 69 30 05 

CDG INVEST GROWTH
• المهن : االستثمار المالي/شركة تدبير صناديق االستثمار 

• العنوان : 101 شارع المسيرة الخضراء، الطابق 1، الدار البيضاء
 www.cdgcapital-pe.ma : الموقع على األنترنت •

(FIPAR-HOLDING) - فيبار هولدينغ
• المهن : االستثمار المالي

•  العنوان : محج الرياض سنتر، عمارة األعمال 7، الطابق الثالث، حي الرياض، الرباط
• الهاتف : 10 30 69 30 05 

• الفاكس : 30 30 69 30 05 

 (NAMA HOLDING) - ناما هولدينغ
• المهن : االستثمار المالي 

•  العنوان : محج الرياض سنتر، عمارة األعمال 7، الطابق الثالث، حي الرياض، 
الرباط

• الهاتف : 10 30 69 30 05 
• الفاكس : 30 30 69 30 05 

فرع
الـسيـاحـة

 
(MADAËF) - مضائف

• المهن : االستثمار والتدبير السياحي 
•  العنوان : ساحة كاري، محج الرياض، عمارة األعمال 5، الطابق الرابع، حي 

الرياض، الرباط
• الهاتف : 00 41 57 30 05 

 www.madaef.ma : الموقع على األنترنت •

شركة تهيئة وإنعاش محطة تاغازوت 
 SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE PROMOTION)

 ( DE LA STATION TAGHAZOUT - SAPST
• المهن : التهيئة والتطوير لمحطة تغازوت السياحية

•  العنوان : زاوية شارع المهدي بن بركة وزنقة أوجينيا، الطابق األول، حي 
الرياض، الرباط

• الهاتف : 00 58 67 30 05 
 www.taghazoutbay.ma : الموقع على األنترنت •

شركة تنمية السعيدية 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAÏDIA - SDS

• المهن : التنمية السياحية
•  العنوان : المحطة السياحية للسعيدية

• الهاتف : 42 02 63 36 05 
 www.sdsaidia.ma : الموقع على األنترنت •

 
 SOCIÉTÉ THERMO-MÉDICALE DE MOULAY

YACOUB - SOTHERMY
• المهن : السياحة

•  العنوان : المبنى الجديد للحمامات الحرارية التقليدية بموالي يعقوب، مركز 
موالي يعقوب، ص ب 120، فاس

• الهاتف : 39 41 69 35 05 
 www.moulayyacoub.com : الموقع على األنترنت •

 COMPAGNIE THERMO-MÉDICALE DE MOULAY
YACOUB - COTHERMY

• المهن : السياحة
• العنوان : المحطة الحرارية بموالي يعقوب

• الهاتف : 64 40 69 35 05 
 www.moulay-yacoub@vichythermalia.com : موقع األنترنت •

HOTELS AND RESORTS OF MOROCCO - HRM
• المهن : التدبير الفندقي

• العنوان : ساحة كاري، العمارة 5 و 6 محج الرياض، الطابق الثالث – الرباط
• الهاتف : 50 / 40 77 57 37 05 

 www.hrm.ma : الموقع على األنترنت •

(MADAËF GOLFS) - مضايف كولف
• المهن : تدبير مالعب الغولف

 •  العنوان : مركز كاريه محاج الرياض ، مبنى 6، الطابق الثالث
حي الرياض، الرباط ، المغرب.
• الهاتف : 52 65 71 37 05 

 www.madaefgolfs.com : الموقع على األنترنت •
 

البــــنك
والمـالـيـة

CIH BANK - القرض السياحي والعقاري
• المهن : البنك

• العنوان : 187، شارع الحسن الثاني، 20019 – الدار البيضاء
• الهاتف : 00 90 47 22 05 

 www.cihbank.ma : الموقع على األنترنت •

(CDG CAPITAL) - بنك األعمال لصندوق اإليداع والتدبير
• المهن : البنك والتمويل واالستثمار

• العنوان : ساحة موالي الحسن، صومعة المامونية، الرباط
• الهاتف : 52 52 66 37 05 

 www.cdgcapital.ma : الموقع على األنترنت •

الشركة المركزية إلعادة التأمين 
 ( SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE - SCR)

• المهن : إعادة التامين
• العنوان: صومعة أطلس، ساحة زالقة ص ب 13183، الدار البيضاء

 www.scrmaroc.com : الموقع على األنترنت •

)FINÉA) - فينيا
• المهن : تمويل المقاوالت 

• العنوان : 101 شارع عبد المومن، الطابق الرابع، الدار البيضاء
• الهاتف : 83 44 26 22 05 / 30 35 30 20 05 

 www.finea.ma : الموقع على األنترنت •

 (JAÏDA) - جيدة
• المهن : التمويل و الدعم 

• العنوان : عمارة هاي تيك، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط
• الهاتف : 00 97 56 37 05 

 www.jaida.ma : الموقع على األنترنت •
 jaida@jaida.ma : البريد اإللكتروني •

 AJARINVEST 
• المهن : التمويل و الدعم 

 •  العنوان : الطابق األول مركب سنسيتي، عمارة د، 
زنقة البرتقال، حي الرياض الرباط 10100

 الـتـضـامـن
والمـعـرفـة

مؤسسة صندوق اإليداع والتدبير
 (Fondation CDG)

• المهن : المسؤولية االجتماعية لصندوق اإليداع والتدبير 
• العنوان : 42، ساحة العلويين، الرباط

• الهاتف : 23 90 66 37 05 
• الفاكس : 21 90 66 37 05 

 fondationcdg@fondationcdg.ma : البريد اإللكتروني •

معهد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير
 ( Institut Groupe CDG)

• المهن : تنظيم ورشات للخبراء ودورات المؤتمرات وحلقات التفكير 
• العنوان : 42، ساحة العلويين، الرباط 

• الهاتف : 48 64 67 30 05 
 www.institutcdg.ma : الموقع على األنترنت •

الجامعة الدولية للرباط
 Université Internationale de Rabat - UIR 

• المهن : التعليم العالي والبحث والتنمية والتكوين المستمر
• ا لعنوان : الجامعة الدولية بالرباط، تكنوبوليس، الرباط

شور الطريق الدائرية الرباط - سال
• الهاتف : 00 30 10 30 05 

 www.uir.ac.ma : الموقع على األنترنت •
contact@uir.ac.ma : البريد اإللكتروني •
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ُطِبع هذا التقرير على ورق قابل للتحلل البيولوجي بالكامل وللتدوير.
صنع غالف هذا التقرير بطبقة التغليف المضاد للجراثيم.

شـــواهـــد



صندوق اإليداع والتدبير 
ساحة موالي الحسن • ص.ب. 408 • الرباط – المغرب

الهاتف : 00 90 66 37 05 • الفاكس : 49 38 76 37 05
 www.cdg.ma • cdg@cdg.ma


