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تصادف سنة 2019 الذكرى الستني إلنشاء البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
مبوجب ظهري مليك رشيف يف سنة 1959.

وتعترب هذه الذكرى مناسبة لوضع أسس »هنضة جديدة« من خالل تمسية 
مجموعتنا »بنك أفريقيا«.

وهكذا نبني، مع اإلشارة النمتاهئا إىل مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، 
االلزتام والرسوخ اإلفرييق لملجموعة بفضل القوة اليت ال تضاىه لعالمة »بنك 

أفريقيا« واليت ميكن للك إفرييق أن جيد نفسه فهيا أيا اكنت جنسيته أو 
موطنه اجلغرايف.

عمثان بنجلون



البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا 
يصبح

» من خالل إحداثه مبوجب ظهري مليك رشيف سنة 1959 حتت امس البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية قبل أن يصبح يف سنة 2015 البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا، أسس البنك 

بروية منذ ستني سنة مجموعة بنكية متعددة القنوات ومتنوعة املهن، متحولة من مؤسسة 
متخصصة يف التجارة اخلارجية إىل بنك شامل مث إىل مجموعة أفريقية تضع مهاراهتا يف 

خدمة االبتاكر والتطور والمتزي.

وبفعل رؤيته الدولية وامتالكه ألكرب الشباكت البنكية عىل صعيد القارة، يحمط البنك دوما 
لملسامهة يف جعل أفريقيا قارة القرن احلادي والعرشين.

ومنذ سنة 2002، وضع البنك لبنة جديدة يف تارخيه.

ويف إطار تطوره الطبييع، أصبح البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا بنك أفريقيا : وهو 
مرصف تعرب تمسيته عن بنك يكون دوما يف خدمة القارة األفريقية وإشعاعها عرب العامل.

وتتخذ اهلوية البرصية اجلديدة شلك ماسة مصقولة واليت حتيل عىل القارة األفريقية مبحاذاة 
امس »بنك أفريقيا« مع اإلشارة إىل انمتائه »ملجموعة البنك املغريب اخلارجية«.

مقتطف من وثيقة التقدمي املعروضة عىل املسامهني خالل امجلعية العامة غري العادية بتارخي 5 مارس 2020 واليت 
سبقت تعديل النظام األسايس.



لكمة الرئيس

عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام

أصــدر بنــك أفريقيا-مجموعــة البنــك املغــريب للتجارة 
ــة  ــنة املالي ــم الس ــل هي ــر متاكم ــة أول تقري اخلارجي
2019، حســب املرجــع الــدويل لملجلــس الــدويل 
إلعــداد التقاريــر املتاكملــة- ومكــا يشــري امســه، 
ــة  ــر صــورة متاكمل ــن التقاري ــذا الشــلك م ــدم ه يق
ملنجــزات مجموعتنــا ســواء املاليــة أو غــري املاليــة 
مــع أعــىل مســتويات النضــج ومــع مراعــاة الرهانات 
البيئيــة واالجمتاعيــة واملتعلقــة باحلاكمــة، وذلك طبقا 

ــة. ــة والبيئي ــا لملســؤولية املجمتعي ملقاربتن

بنك أفريقيا
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عــىل صعيــد املنجــزات، متــزيت الســنة املاليــة 2019 
ــي : مبــا ي

ــن  ــة، م ــة لملجموع ــز امللحــوظ لألســس املالي - التعزي
خــالل تطــور الرســاميل الذاتيــة حصــة املجموعــة 
بنســبة %22. وبالفعــل متــزيت ســنة 2019 بعمليــة 
مهمــة ختــص زيــادة مهمــة يف رأمسال البنــك ودخول 
مســامه بريطــاين » مجموعــة  CDC Plc « يف بنيــة 

رأمســال البنــك،

ــاجت  ــغ الن ــاجئ : بل ــؤرشات النت ــوظ مل ــور امللح - التط
الصــايف البنــيك املوطــد 13,9 مليــار درمه، بارتفــاع 
نســبته %5 مقارنــة مــع 2018. مكــا ارتفعــت النتيجــة 
الصافيــة حصــة املجموعــة بنســبة %5 لتصل إىل 1,9   

مليــار درمه،

ــذي جتســد أوال مبســامهة  - التوســع اجلغــرايف وال
مزتايدة للنشــاط يف أفريقيا يف املنجزات التشــغيلية 
لبنــك  فــرع  أول  بفتــح  وثانيــا  واملاليــة لملجموعــة 

ــيق يف شــنغهاي، أفري

للتحــول  واصلــت مجموعتنــا مســعاها  وأخــريا   -
للخــواص  مبســطة  توفــري جتربــة  بغيــة  الرمقــي 

البنــك عــن بعــد. واملقــاوالت عــرب منصــات 

ويصــدر هــذا التقريــر الســنوي 2019 يف ظــل ظرفيــة 
ــع دول العــامل يف ســنة  غــري مســبوقة تعيهشــا مجي
ــد 19.  ــة بكوفي ــة املتعلق 2020، بفعــل األزمــة الصحي
وإذا اكنــت هــذه األزمــة الصحيــة قــد جتســدت مــن 
خــالل أزمــة اقتصاديــة واجمتاعيــة واســعة النطــاق، 

فهــي محتــل يف طياهتــا بــوادر عــامل جديــد.

الظرفيــة  هــذه  مــن  بــأن جنعــل  نلــزتم  وهكــذا، 
االســتثنائية الــيت ميــر هبــا العــامل مرسعــا للتغيــري 
مضــن مجيــع مكونــات مجموعتنــا، خللــق املزيــد 
مــن القميــة عــىل األمديــن القصــري والطويــل، وذلــك 
لصــاحل مســامهينا وزبنائنــا ومجيــع مكوناتنــا ســواء 
باملغــرب أو يف مجيــع املناطــق اجلغرافيــة الــيت 

ــا. ــتغل هب نش



ة نبذ
عــن املجموعة 

بنك أفريقيا، تارخي ميتد ألزيد من ستني سنة
بنك أفريقيا اليوم

بنية املسامهني
مهن بنك أفريقيا

احلضور اجلغرايف
التوجه األفرييق

أوجه التاكمل بني مكونات املجموعة يف خدمة أفريقيا
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

بنك أفريقيا



ة نبذ
عــن املجموعة 

بنك أفريقيا، تارخي ميتد ألزيد من ستني سنة
بنك أفريقيا اليوم

بنية املسامهني
مهن بنك أفريقيا

احلضور اجلغرايف
التوجه األفرييق

أوجه التاكمل بني مكونات املجموعة يف خدمة أفريقيا
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

بنك أفريقيا
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

أزيد من 60 سنة من التطور املسمتر

1959-1994 
من بنك معويم...

1995-2006 
...إىل بنك شامل 
اخلدمات...

2007-2020 
...حنو مجموعة 
متعددة اجلنسيات

نبذة عن املجموعة 

   1959 : تأسيس البنك

   1972 : افتتاح أول فرع يف اخلارج بباريس

   1975 : إدراج البنك يف البورصة

   1995 : خوصصة البنك

   2000 : افتتاح مكتب متثيي يف لندن وبكني

   2004 :   أول بنك غري أورويب حيصل عىل تقيمي 
اجمتايع للرشاكت يف املغرب

   2007 : انطالق أنشطة BBI لندن

BOA 2008 : رشاء % 35 من مجموعة   

    2013 :  إصدار دويل لسندات يوروبوند 
مببلغ 300 مليون دوالر أمرييك

   2015 :   -  تمسية جديدة »البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية« تعزز البعد األفرييق لملجموعة
-   الرفع من مسامهة املجموعة يف رأمسال   

مجموعة BOA إىل %75 ويف رأمسال 
بنك التمنية ملايل إىل %32,4 ويف 
رأمسال الكونغولية للبنك إىل 37%

-  إطالق برناجم جائزة ريادة األمعال اإلفريقية.  

    2016 :  أول بنك يقوم بإصدار »سندات 
خرضاء« خالل مؤمتر كوب 22

    2019 :  إطالق فرع البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية يف شنغهاي 

    2020 :  البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا يصبح بنك أفريقيا - مجموعة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
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1959-1994 
نشأة بنك منفتح عىل العامل 

تأسس البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
سنة 1959، بتوجهيات من املغفور له جاللة 

امللك دمحم اخلامس، وذلك بغية تطوير 
التجارة اخلارجية يف املغرب. 

1995-2006
بنك شامل يف خدمة 

تمنية املغرب
متت خوصصة البنك يف سنة 1995 

ليصبح رشكة تابعة ملجموعة فينانس كوم. 
وشلكت هذه املرحلة منعطفا يف تارخي 
البنك، مكا حمست له بتوسيع حمفظة 

أنشطته.

 واعمتادا عىل خربته األوىل بصفته بناك 
للتجارة اخلارجية، طور بنك أفريقيا-

مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
بناك شامال، استطاع أن يفرض ماكنته 

كبنك مرجيع يف القطاع البنيك الوطين 
ليصري فاعال رائدا يف التمنية االقتصادية 

لململكة. 

ورسع بنك أفريقيا-مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية تطوره عىل الصعيد 

الدويل.

2007-2020
إقالع جديد ومطوحات 

أفريقية ودولية
بالنظر لملؤهالت القوية للمنو الدامئ للقارة 

األفريقية، حيقق بنك أفريقيا-مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية مطوحاته 
ليصبح بناك أفريقيا بطابع دويل. وتأيت 
املسامهات األخرى يف بنوك عدة لتؤكد 

االلزتام الدامئ الذي تتخذه املجموعة جتاه 
خدمة القارة.

وبفضل جناحاته احملققة عىل الصعيد 
الدويل، يواصل بنك أفريقيا-مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية توسعه من 
خالل استقرار خدماته يف الصني خلدمة 

القارة. وقد غري البنك تمسيته ليصبح 
بشلك بدهيي “ بنك أفريقيا-مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية”. وهكذا، تفرض 
املجموعة ماكنهتا كفاعل اقتصادي ومايل 
مرجيع يف أفريقيا، معمتدا يف ذلك عىل 
شبكة قوية وحضور يف أزيد من عرشين 

دولة.

بنك أفريقيا-مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
أزيد من 60 سنة من التطور املسمتر

بنك أفريقيا



 االنمتاء ملجموعة فينانس كوم

 

مجموعة بنكية متعددة 
املهن والعالمات

يعترب بنك أفريقيا من مضن أمه 
املجموعات املالية األفريقية. ومن 
خالل عالماته املختلفة ورشاكته 

التابعة، يعد بنك أفريقيا مجموعة 
بنكية خبدمات شاملة ومتعددة 

املهن واألنشطة : بنك جتاري وبنك 
أمعال  وخدمات مالية متخصصة 

اكلقرض اإلجياري ورشاء الفواتري 
وقروض االسهتالك فضال عن 

البنك التشاريك.

نبذة عن املجموعة 
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بنك دويل مع تركزي 
أفرييق 

هو مجموعة بنكية مغربية تجسل 
أكرب حضور عىل الصعيد الدويل 
من خالل تغطيهتا لـ 31 دولة يف 
أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمرياك 

المشالية.

 وتشغل املجموعة أزيد من
200 15 مستخدم عرب العامل، 
مع امتالكها ألزيد من 800 1 

نقطة بيع واليت تهسر عىل خدمة 
حوايل 6,6 مليون زبون.

انمتاء البنك ملجموعة قوية
بنك أفريقيا هو رشكة تابعة 

لملجموعة املغربية اخلاصة فينانس 
كوم اليت متتلك عدة أنشطة يف 
جماالت واعدة ومتنوعة. وتقوم 

مطوحاته اإلقلميية والدولية أساسا 
حول مخسة أقطاب : املالية 

والتأمني والعقار واالتصاالت 
والسياحة .

بنك أفريقيا
اليوم 

العمل الرئييس
 - بنك أفريقيا :

بنك شامل وهو ثالث 
مجموعة بنكية خاصة 
باملغرب، حبصص من 

السوق بلغت عىل مستوى 
القروض والودائع 12,4% 

و %13,5 تواليا. 
- امللكية املغربية للتأمني : 
إحدى الرشاكت الرائدة 

يف قطاع التأمينات 
باملغرب حبصة إمجالية 
يف السوق تصل إىل 

.15%

روافد المنو
ميديتيلكوم- أورجن : 

الفاعل الثاين يف قطاع 
االتصاالت باملغرب، 

يقدم خدمات األنرتنت 
واهلاتف الثابت والنقال 
ويتوفر عىل 15,9 مليون 

زبون إىل غاية ممت دجنرب 
2019

 غرين أوف أفرياك :
رشكة خاصة باالستمثار 

يف الطاقات املتجددة.
ستيام : رشكة رائدة 

يف قطاع نقل املسافرين 
واإلرساليات باملغرب.

 ضيعة أداروش :
ويه أكرب  ضيعة لرتبية 

األغنام بإفريقيا  
 بيو بيف :

ويه أول وحدة لذحب 
اللحوم امحلراء باملغرب 

وتقطيعها وحتويلها 
حسب املعايري الصحية 

.ONSSA

حقوق امللكية اخلاصة 
 فيناتك :

مجموعة رشاكت 
متخصصة يف 

التكنولوجيات احلديثة 
لملعلومات ترتكز عىل 

أربعة أقطاب للنشاط : 
الطاقة والبنيات التحتية 

والشباكت والتكنولوجيات.
طريان العربية املغرب : 
ويه أول رشكة طريان 
منخفضة التلكفة باملغرب

 بريكو أنفيست :
سلسلة متاجر متخصصة 
يف توزيع معدات الصيانة 

ونصاحئ الهتيئة

األصول العقارية
 أراكن أنفيست :

وهو قطب لتدبري صناديق 
االستمثار ملجموعة 

فينانس كوم.
 اكب إستات

: CAP ESTATE 
رشكة عقارية تابعة 

لملجموعة رأمساهلا 225 
مليون درمه.

 : REVLY’S ريفلزي
رشكة للمتويل السيايح 

متتلكها مناصفة مجموعة 
فينانس كوم و  أمان 

روسور.
VILLAJENA فيالجنا 

رشكة تتوفر عىل 
احتيايط عقاري يضم 

عرشات اهلكتارات 
مبراكش بغية بناء فيالت 
حتت تدبري عالمة أمان.

 ريمسا :
رشكة لتدبري فنادق 

سلسلة أكور باملغرب.
 O TOWER أوتاور 
هيئة متتلكها بشلك 
مشرتك بنك أفريقيا 

وامللكية املغربية للتأمني 
وفينانس كوم واليت 

هتم مرشوع برج دمحم 
السادس.

أنرتناسيونال
فينانس كوم عىل الصعيد 

 الدويل
رشكة تابعة لملجموعة 
متخصصة يف قيادة 

رشاكت تدبري  أصول 
املجموعة عىل الصعيد 

العاملي.



نبذة عن املجموعة 

يمتزي بنك أفريقيا بالزتام قوي يف جماالت 
البيئة واملسؤولية االجمتاعية واملجمتعية. فقد 
قامت املجموعة يف البداية بتطوير نشاطها 
منذ ما يزيد عن 25 سنة من خالل مؤسسة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية اليت تواصل 
ابتاكرها والرفع من عدد براجمها لفائدة 
الرتبية والبيئة ودمع املقاوالت األفريقية 

الناشئة.

 BOA مكا تسهتدف أنشطة مؤسسة
والرشاكت التابعة احلارضة يف سبع دول 
حتسني الولوج للخدمات االستشفائية يف 

مجيع املناطق وحتسني جودة العالجات 
املقدمة.

وبفضل الزتامات املجموعة ومكتسباهتا 
من خالل معل مؤسساهتا ومقاربهتا اليت 

تتضمن مبادئ االستدامة،  قام بنك أفريقيا 
بوضع فريق من مهنيي التمنية املستدامة 

واملسؤولية املجمتعية والبيئية، مما مكنه من 
إدراج معايري بيئية واجمتاعية يف مناجهه 

التقريرية وأن يكون فاعال يف املبادرات 
الدولية الكربى يف هذا املجال.

وتواصل توجه املجموعة يف سنة 2019 عرب 
إنشاء اللجنة البيئية واالجمتاعية ولالستدامة 

واعمتاد ميثاق املسؤولية املجمتعية 
والبيئية اللذين يشكالن مرحلة حامسة يف 
تطور اعمتاد املعايري البيئية واالجمتاعية 

ولالستدامة عرب حتديد أهداف عامة للهيائت 
الوظيفية والتشغيلية. وستكون اللجنة البيئية 

واالجمتاعية ملهمة لتسطري األهداف احملددة 
ومراقبة إجنازها. وبفعل تطبيق أفضل 

املعايري الدولية يف هذا املجال، حصل بنك 
أفريقيا عىل عدة اعرتافات وطنية ودولية 
عن ريادته ومنجزاته لملسؤولية املجمتعية 

والبيئية.

بنك أفريقيا أول موقع إفرييق يف سنة 2000 عىل إعالن 
املؤسسات املالية حول البيئة والتمنية املستدامة لربناجم األمم 

املتحدة للبيئة

وضع نظام للتدبري البييئ واالجمتايع لملخاطر برشاكة مع مؤسسة 
المتويل الدولية يف سنة 2008

اعمتاد بنك أفريقيا بشلك إرادي ملبادئ االستواء يف ماي 2010

اخنراط بنك أفريقيا يف االتفاق العاملي من خالل دمعه ملبادئه املتعلقة باحرتام حقوق 
اإلنسان ومعايري الشغل ومحاية البيئة وماكحفة الرشوة.

الزتام بنك افريقيا لفائدة املناخ عرب االلتحاق مببادرة إدراج العمل من أجل 
املناخ داخل املؤسسات املالية يف 2016.

عضو مؤسس ملبادئ اخلدمات البنكية املسؤولة يف 2019 ومبادئ 
المتويالت املؤثرة يف 2017

بنك أفريقيا هو أول بنك أفرييق يدمع املبادرة 
الصينية مبادئ االستمثار األخرض للحزام 

والطريق.

IMPACTIMPACT

االلزتامات الدولية 

بنك أفريقيا ملزتم بالتمنية 
املستدامة واملسؤولية

 املجمتعية والبيئية منذ 
أزيد من عرشين سنة 

مجموعة بنكية 
مسؤولة وملزتمة

بنك أفريقيا



بنية املسامهني

تقدمي أمه املسامهني

 توزيع بنية املسامهني إىل غاية ممت دجنرب 2019
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التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني-التعاضدية 
املركزية املغربية للتأمني

 مجموعة
صندوق اإليداع والتدبري

امللكية
املغربية للتأمني

FinanceCom

 مجموعة فينانس
كوم
35,23%

SFCM
0,87%

متداولة  يف البورصة

املستخدمون 1,13%

 CDC Plc مجموعة

28,01%

 5,80%

8,29%

4,98%

3,91%

24,51%

5,37%

16,59%

الصندوق املهين املغريب للتقاعد

البنك الفيدرايل كريدي 
ميتيال

املجموعة القابضة 
بنجلون مزيان

 0,56%

امللكية املغربية للتأمني 

فاعل مرجيع ومطوح 
ورشكة رائدة يف 

سوق التأمينات بمشال 
أفريقيا، معمتدة يف 

معلها عىل شبكة للقرب 
واالبتاكر الدامئ.

فينانس كوم

مجموعة صناعية ومالية 
مغربية رائدة تعمل يف 

خمتلف قطاعات النشاط 
وذات مؤهالت قوية للمنو.

مجموعة صندوق اإليداع 
والتدبري

مؤسسة معومية مغربية 
هتدف لالستمثار ودمع 

املشاريع املهمة من أجل 
تعزيز التمنية االقتصادية 
والبنيات التحتية باملغرب.

البنك الفيدرايل كريدي 
ميتيال

مجموعة بنكية رائدة 
يقع مقرها بفرنسا 

وتعمل عىل الصعيد 
الدويل. وتعد مجموعة 

قابضة تضم أنشطة بنك 
التقسيط والتأمني البنيك 

والنقديات.

 CDC PlC مجموعة

 CDC تعترب مجموعة
Plc اليت تأسست سنة 

1948 أكرب مؤسسة مالية 
بريطانية للتطوير عرب 
العامل، ومتتلك حمفظة 

استمثارية تزيد عن 
6 ماليري دوالر . مكا 

تمتثل مهمهتا األساسية 
يف تدعمي حضورها 

االقتصادي يف أفريقيا.



مجموعة بنك أفريقيا يف أفريقيا جنوب الصحراء

  72,4% BOA مجموعة

2007 : رشاء %35 من مجموعة BOA، ويه أمه مجموعة بنكية أفريقية 
حارضة يف 17 دولة عرب القارة. وميتلك بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية اليوم %72,4 من رأمسال هذه املجموعة البنكية.

الكونغولية للبنك 37%

2003 : رشاء %25 من الكونغولية للبنك عقب برناجم ناحج إلعادة هيلكة هذا 
البنك الذي أصبح أول بنك يف الكونغو برازافيل مملوك اليوم بنسبة 37%.

بنك التمنية ملايل 32,4%

1989 : أول بنك مغريب يستقر يف أفريقيا جنوب الصحراء ابتداء من مثانينيات 
القرن املايض، عقب إعادة هيلكة ناحجة لبنك التمنية ملايل وهو أول بنك يف 

البالد ميتلك فيه بنك أفريقيا أزيد من 32%

BMCE اكبيتال تونس 59%

2006 : إطالق أكسيس اكبيتال يف تونس سنة 2006 ويه رشكة متخصصة 
يف تدبري األصول والوساطة يف البورصة واالستشارة مت تغيري امسها لتصري 

BMCE اكبيتال تونس

تعمل مجموعة بنك أفريقيا يف أفريقيا حتت العالمات التالية :

BOA بنية املسامهني يف مجموعة

أول بنك مغريب يستقر يف 
سوق أفريقيا جنوب الصحراء

شبكة تضم حوايل 800 1 واكلة 
حبضور يف أزيد من ثالثني دولة 
عىل الصعيد الدويل من مضهنا 

أزيد من عرشين دولة إفريقية.

ويه مؤسسة مالية ممتلكة 
بشلك مشرتك بني الواكلة 

الفرنسية للتمنية ومسامهني 
خواص من المشال واجلنوب.

يه واكلة خمتصة يف متويل 
القطاع اخلاص ومت إنشاؤها يف 
1970 من طرف احلكومة اهلولندية 

اليت متتلك %51 من رأمساهلا.

ويه مؤسسة بلجيكية للمتويل 
والتمنية مت إنشاؤها يف سنة 2001 

لدمع المنو يف القطاع اخلاص 
يف الدول الناشئة أو النامية.

إىل غاية ممت دجنرب 2019

 بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 72,41%
n الواكلة اهلولندية للتمنية 9,41%

n بروباركو  3,73%
 BIO 2,03%  

n مستمثرون أفارقة خواص  12,42%

BOA 
GrOup

72,4%

37%

32,4%

59%

بنك أفريقيا



BOA بنية املسامهني يف مجموعة

  BOA بنية مجموعة

•��مجموعة BOA يه مجموعة قابضة 
مالية يقع مقرها يف لوكسومبورغ 

وتتحمك يف 17 بناك يف أفريقيا

•��إىل غاية ممت 2019، ارتفع مجموع 
احلصيلة إىل 9 مليار يورو، مع بلوغ 

قروض الزبناء 4,3 مليار يورو

•��ختضع املصارف التابعة لملجموعة يف 
منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 
أفريقيا لتحمك BOA غرب أفريقيا، ويه 
هيئة مقننة يقع مقرها يف كوت ديفوار 

ومتتلكها مجموعة BOA بنسبة 100%

•��تعمل املجموعة يف 17 دولة بأفريقيا جنوب 
الصحراء ويف فرنسا حيث تتحمك يف 

غالبية مسامهاهتا وتدير رشاكهتا التابعة.

•��تعمل رشاكتنا التابعة يف منطقة االحتاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ويف 

منطقة رشق أفريقيا وغانا ومجهورية 
الكونغو الدميقراطية ومدغشقر ودجيبويت

الرشاكت التابعة يف منطقة االحتاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وغانا 

100%

51%51%

 الرشاكت التابعة خارج منطقة االحتاد
 االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

بنك أفريقيا

  BOA مجموعة

BOA غرب أفريقيا 

72,4%

BOA 
بنني

BOA  
غانا

BOA  
…

BOA  
…

BOA 
أوغندا

BOA 
كينيا

15/14 صفحة    I   2019 املتاكمل  السنوي  التقرير 



مهن متاكملة ونطاق عابر للحدود
شلك بنك أفريقيا حمفظة من األنشطة 

املتاكملة حول املهن املالية : بنك جتاري وبنك 
أمعال وتأمني وخدمات مالية متخصصة. 
وطبقا لتوجهها األويل، طورت املجموعة 
أنشطهتا دوليا ، يف أوروبا أوال مث يف 

أفريقيا ومؤخرا يف الصني. واليوم، أصبح 
بنك أفريقيا فاعال بنكيا مرجعيا بفضل جتذره 
القوي يف ربوع البالد ويف بايق دول القارة.

 مهن مجموعة
بنك أفريقيا

احلضور
اجلغرايف

ثالث أكرب بنك جتاري يف املغرب 
من حيث مجموع احلصيلة  

مع حصة يف السوق تصل إىل 
%12,4 من حيث القروض و 
%13,48 من حيث الودائع.

وبلغ مجموع حصيلة بنك أفريقيا 
إىل غاية ممت 2019، 29,3 مليار 
يورو وارتفعت رساميله الذاتية 
املوطدة إىل 2,6 مليار يورو.

3e

 ثاين مؤمن
 بنيك بنسبة تغطية تصل إىل 

34,53%

2e

 ثالث مدبر لألصول
حبصة يف السوق تصل إىل 

12,8%

3e

فرع البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
شنغهاي

عىل الصعيد الدويل

آسيا

املغرب

بنك جتاري

بنك أفريقيا - 
مجموعة البنك 

املغريب للتجارة 
اخلارجية 

خدمات مالية 
متخصصة

مغرب فاكتورينغ 
100%

مغرب باي 52,5%
سلفني 60,79%

RM Experts 100%

بنوك األمعال
BMCE Capital 100%

BMCE Capital 
Gestion 100% 

BMCE Capital Bourse 
100% 

أخرى
Locasom 97,4% 

Euler Hermes Acmar 
20% 

Eurafric Information 
41%

Conseil Ingénierie 
et Développement 

38,90% 

Africa Morocco Link 
51%

أفريقيا

 BOA مجموعة
72,41%

الكونغولية للبنك 
37%

بنك التمنية ملايل 
32,4%

أوروبا
BMCE International  

Holding 100%

BMCE Euroservices 
100%

بنك أفريقيا



مستخدم
+15 200

دولة
31

نقطة بيع
+1 800

مليون زبون
6,6

شبكة متينة يف املغرب وعىل الصعيد الدويل 
من خالل حضوره يف 31 دولة من مضهنا عرشين يف 

أفريقيا وامتالكه ل 1800 نقطة بيع، يعد بنك أفريقيا 
منوذجا مغربيا للتطور الدويل.

وعززت املجموعة أساسا روابطها املتينة مع القارة 
األفريقية، مما مكهنا من مواكبة املشاريع االستمثارية 

األمه عىل صعيد القارة. مكا يعترب بنك أفريقيا أول بنك 
مغريب يفتح مكتبا متثيليا له يف الصني سنة 2000.

احلضور
اجلغرايف

نبذة عن املجموعة 

كندا
الربتغال
إسبانيا

املغربتونس

النيجر

غاناالطوغو

الكونغو برازافيل

 مجهورية
 الكونغو

الدميقراطية

مايل

السينغال

كوت ديفوار

بوركينافاسو

مدغشقر

دجيبويت

كينيا
تزنانيا

أوغندا

بوروندي

فرنسا
أملانيا

إيطاليا

هولندا
بلجياك

بريطانيا

اإلمارات العربية املتحدة

البنني
إثيوبيا

الصني

رواندا
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  التوجه
األفرييق

رشق أفريقيا 
وسط أفريقيا
جنوب أفريقيا
غرب أفريقيا

مشال أفريقيا

BOA-البنني
تارخي التأسيس : 1990

عدد الواكالت : 50

BOA-البحر األمحر
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 10

BOA-بوركينافاسو
تارخي التأسيس : 1997

عدد الواكالت : 52

بوروندي
بنك دو كريدي

دو بومجبورا : 2008
عدد الواكالت : 23

BOA-كوت ديفوار
تارخي التأسيس : 1996

عدد الواكالت : 40

BOA-أوغندا
تارخي التأسيس : 2006

عدد الواكالت : 35

BOA-غانا
تارخي التأسيس : 2011

عدد الواكالت : 26

BOA-تزنانيا
تارخي التأسيس : 2007

عدد الواكالت : 26

BOA-مايل 
تارخي التأسيس : 1983

عدد الواكالت : 57

BOA-كينيا
تارخي التأسيس : 2004

عدد الواكالت : 31

BOA-النيجر 
تارخي التأسيس  : 1994

عدد الواكالت  : 30

BOA-السينغال
تارخي التأسيس : 2001

عدد الواكالت : 58

BOA-الطوغو 
تارخي التأسيس : 2013

عدد الواكالت : 13

الكونغولية للبنك
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 17

بنك التمنية ملايل ش.م-مايل 
تارخي التأسيس : 1983

عدد الواكالت : 59

BOA-مجهورية الكونغو الدميقراطية
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 16

بنك أفريقيا
تارخي التأسيس : 1959

عدد الواكالت : 732

BOA مدغشقر
تارخي التأسيس : 1999

عدد الواكالت : 92

تونس
تارخي التأسيس : 2006
BMCE Capital Tunisie

إثيوبيا
تارخي التأسيس : 2014

Bureau de représentation

BOA-رواندا 
تارخي التأسيس : 2015

عدد الواكالت : 14

ثاين أكرب مجموعة أفريقية عىل مستوى التغطية اجلغرافية

2e1e3

جيبويت

كينيا

تزنانيا

أوغندا

بوروندي
رواندا

النيجر

الكونغو

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

السينغال

كوت ديفوار

مايل غانا

الطوغو
البنني

املغربتونس

إثيوبيا

الطوغو

مدغشقر

 ثالث رشاكت أفريقية
هشرية تابعة لملجموعة : 

،BOA مجموعة 
 بنك التمنية ملايل،
الكونغولية للبنك.

 ثاين أكرب مجموعة أفريقية
 عىل مستوى التغطية

اجلغرافية

أول مجموعة مغربية
تستقر يف أفريقيا

جنوب الصحراء سنة 1989

بنك أفريقيا



نبذة عن املجموعة 

  أوجه التاكمل بني مكونات املجموعة
يف خدمة أفريقيا

مجموعة BOA - بنك أفريقيا 

 BOA مجموعة 
 BMCE EUROSERVICES

 BMCE INTERNATIONAL
HOLDINGS 

)لندن، باريس، مدريد(
BOA مجموعة 

 RM EXPERTS
فرع البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية يف شنغهاي

تطوير أوجه 
 BMCE التاكمل بني

EUROSERVICES  و 
مجموعة BOA فرنسا 
يف جمال حتويل األموال

وضع تنظمي لتدبري 
حتصيل املنازعات

التطور يف أفريقيا 
باعتباره خبريا يف 
اخلدمات البنكية 

لالستمثار والرشاكت

الهنوض باالستمثارات 
الصينية يف القارة 

األفريقية من خالل المتويل 
التجاري ومتويل املشاريع.

مجموعة BOA - سلفني

امتالك أداة لتدبري التحصيل 
الودي واملنازعات للخواص 
واملقاوالت. وضع منصة 
شاملة لمتويل السيارات.

 BMCE CAPITAL مرشوع مشرتك مع
يغيط أنشطة االستشارة والوساطة 

يف البورصة وتدبري األصول.

 BMCE CAPITAL - BOA مجموعة
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تطوير أوجه التاكمل يف عدة 
جماالت للنشاط : املالية، تدبري 

املخاطر، التوطيد، املراقبة العامة، 
التكوين، تكنولوجيا املعلومات.



منصة أوجه تاكمل املجموعة

األنشطة األوروبية

 املسامهة يف النتيجة الصافية حصة املجموعة
( إىل غاية ممت دجنرب 2019)

املجموعة الدولية القابضة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية

اخلدمات البنكية للرشاكت و أسواق املال7%

حوايل 40 مكتب متثيل يف 8 دول : فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، 
إيطاليا، أملانيا، هولندا، بلجياك، اإلمارات العربية املتحدة.

حتويل األموال يف خدمة 
املغاربة املقميني باخلارج BMCE Euroservices

متويل التجارة BBI مدريد     

BBI لندن        

نبذة عن املجموعة
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غرب أفريقيا

 مجهورية الكونغو
الدميقراطية

 دجيبويت مدغشقر

إثيوبيا

غرب
أفريقيا

زبناء تونسيون

زبناء فرنسيون

فرع البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية يف 
شنغهاي خلدمة الزبناء 

املغاربة والصينيني

منصة أوجه تاكمل 
املجموعة املرتكزة بداكر 
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بنك أفريقيا



مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
25 سنة من االلزتام جتاه التعلمي والبيئة

» تقوم مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية للتعلمي 
والبيئة منذ أزيد من عرشين سنة مببادرات لفائدة 

فائت الساكنة األكرث هشاشة يف املغرب. فيف منوذج 
مدارسنا ، نعترب التعلمي رافعة للتمنية االقتصادية 

واالجمتاعية والثقافية.

ولنا اليقني بأن املجمتع الذي يتيح للك خشص إماكنية 
العثور عىل ماكن بداخله سيكون مآله التقدم.

لذلك، اخرتنا دمع السلطات العمومية يف مسايع حمو 
األمية والقضاء عىل اهلدر املدريس وعدم متدرس 
الفتيات، عملا أننا نسامه بالتايل يف القضاء عىل 

التداعيات احلمتية لعدم تاكفؤ الفرص يف التعلمي وعزلة 
املناطق القروية واليت تكتيس أمهية أكرب يف عرص 

التحول الرمقي.«

الدكتورة ليىل مزيان بنجلون
رئيسة مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
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أحدث بنك أفريقيا يف سنة 1995 مؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية للتعلمي 

والبيئة واليت تروم الهنوض بالتعلمي يف 
املناطق القروية واملعوزة والعمل من أجل 

احلفاظ عىل البيئة.

ووعيا برهانات التعلمي يف تطور املغرب، 
ارتأت املجموعة أن جتسد الزتامها الصارم 
من خالل مبادرات فعلية ومستدامة جترهيا 

عرب مؤسسهتا.

و بفضل وضع برناجم يرتكز عىل التعلمي 
األويل واالبتدايئ واملمسى “مدرستمك 
Medersat.com”، تعمل املؤسسة عىل 

حتسني الولوج للتعلمي يف املناطق القروية. 
 ”Medersat.com ويتيح برناجم “مدرستمك
لك سنة متدرس أزيد من عرشة آالف طفل 

منحدرين من أوساط هشة يف املغرب 
وأفريقيا جنوب الصحراء.

ويتضمن الربناجم البيداغويج املبين عىل 
قمي التساحم واحلداثة واالنفتاح عىل العامل  
تعلمي اللغات األجنبية مكا يمثن اللغات األم، 

السميا األمازيغية : مبادرة غري مسبوقة 
باملغرب تتجسد من خالل رشااكت مربمة مع 

معهد كونفيشيوس جلامعة احلسن الثاين 
وسفارة الصني من أجل تعلمي لغة املاندران، 

عرب دورات حضورية أو عن بعد يف عدة 
مدارس ومع املعهد الفرنيس لملغرب من 
أجل جودة أفضل لتعلمي اللغة الفرنسية 

واملعهد املليك للثقافة األمازيغية نظرا خلربة 
املعهد يف تعلمي األمازيغية.

ومتزيت األنشطة امللحوظة واملبتكرة 
لملؤسسة عىل الصعيدين الوطين 

والدويل. وللتذكري، حصلت الدكتورة ليىل 
مزيان بنجلون، رئيسة املؤسسة يف سنة 
2016 عىل وسام العرش، باعتباره أحد 
أرىق التتوجيات املغربية، نظري الزتامها 

مهمة  
تمتثل يف العمل من أجل تاكفؤ الفرص

االستثنايئ جتاه التعلمي باملغرب. مكا  
تلكلت هذه السنة بتتوجي السيد عمثان 
بنجلون والدكتورة ليىل أمزيان بنجلون 

جبائزة الخشصيات أحصاب األفاكر من 
طرف معهد الرشق األوسط بواشنطن.

وكلك سنة، جتسد التوجه البييئ ملؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية من خالل 

برناجم املدارس اإليكولوجية املنظم برشاكة 
مع مؤسسة دمحم السادس محلاية البيئة. 

ففضال عن مراعاة العنارص البيئية يف بناء 
املدارس، يعترب برناجم املدارس اإليكولوجية 
أداة بيداغوجية لتحسيس التالميذ مبفاهمي 

التمنية املستدامة وحتفزيمه عىل اعمتاد 
سلوكيات صديقة للبيئة.

بنك أفريقيا



نبذة عن املجموعة

”Medersat.com إطالق برناجم “مدرستمك�•
1998

إحداث مؤسسة البنك املغريب للتجارة  �•
اخلارجية للتعلمي والبيئة

1995

افتتاح املدارس األوىل يف املناطق القروية �•
2000

2013

إدراج تعلمي املاندران عقب الرشاكة مع معهد  �•
كونفيشيوس جلامعة احلسن الثاين وسفارة الصني

2014

توقيع رشاكة مع مؤسسة دمحم السادس محلاية  �•
البيئة يف إطار براجم املدارس اإليكولوجية

2017

• تتوجي السيد عمثان بنجلون والدكتورة ليىل أمزيان 
بنجلون جبائزة الخشصيات أحصاب األفاكر من 

طرف معهد الرشق األوسط بواشنطن عن أمعاهلم من 
خالل مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

• افتتاح “مدرستمك Medersat.com” يف رواندا 
واإلعدادية الفرنسية العربية دارا-راما يف ديامانديو 

بداكر
• تعزيز التعاون مع معهد كونفيشيوس لتعلمي املاندران 

حضوريا لفائدة تالميذ مدرسة بوجدور

2019

•�التوقيع عىل اتفاقيات الرشاكة مع وزارة 
الرتبية الوطنية من أجل إجناز وحدات 
للتعلمي األويل يف املؤسسات العمومية

2018

•�الرشاكة مع املعهد الفرنيس باملغرب لتنظمي دروس 
 يف اللغة الفرنسية لفائدة مدريس
”Medersat.com مدرستمك“

•�جائزة من طرف مؤسسة روكفلري بنيويورك
•�توشيح الدكتورة ليىل مزيان بنجلون، رئيسة 
املؤسسة بوسام العرش من يدي صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس 

2016

حمطات مهمة يف تارخي
 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

•�احلصول عىل WISE Award من طرف 
مؤسسة قطر خالل القمة العاملية لالبتاكر 
يف التعلمي اليت نمظهتا الدوحة
•�نيل جائزة الدلفني الذهيب لوسائل 
اإلعالم، فئة املؤسسات عن الرشيط 
الوثائيق الذي أعدته املؤسسة حتت 
عنوان "مدرسة النخيل".
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 املؤسسة من خالل حماورها االسرتاتيجية

 تمثني التعلمي يف الوسط
 القروي باملغرب وافريقيا من
 خالل قمي مجتع بني التقاليد

واحلداثة واالنفتاح عىل العامل

 تعممي التعلمي األويل والمتزي
 بفضل مقاربة بيداغوجية

 مبتكرة وبنيات حتتية
وجتهزيات عالية اجلودة

 املساعدة عىل إعادة تأهيل
 املدارس العمومية السميا
 فميا خيص البنيات التحتية

واللوازم واملعدات

 حمو األمية بفضل
 برناجم التعلمي اخلاص

بالكبار

 تنظمي تعلمي متعدد اللغات
 وتمثني استعامل اللغات األم

وباألخص األمازيغية

 بناء مدارس صديقة للبيئة
ومستدامة يف املناطق القروية

 إدراج دعامات تكنولوجية
 حديثة من أجل حتضري األجيال

 املستقبلية للتحوالت الرمقية
لملجمتع

 تعممي التجارب الناحجة يف
أفريقيا جنوب الصحراء

حماور
اسرتاتيجية

نبذة عن املجموعة

بنك أفريقيا



نبذة عن املجموعة

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
يف خدمة التعلمي والبيئة يف أفريقيا

استقبلت 62 مدرسة كلك سنة حوايل 400 10 تمليذ منحدرين 
من أوساط هشة يدرسون يف املستوى األويل واالبتدايئ.

تعزيز حضور مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أفريقيا 
جنوب الصحراء، مما رفع عدد مدارهسا إىل ستة.

       السينغال

                الكونغو برازافيل

                         مايل

                                  رواندا

                                           دجيبويت

                                                  مركز سوسيوتربوي بالسينغال

500 أستاذ، %48 مهنم نساء استفادوا من اإلرشاف والتأطري

حوايل 200 وحدة خاصة بالتعلمي األويل واالبتدايئ 
مت إنشاؤها وجتهزيها وتغيط 16 جهة باململكة املغربية.

000 22 تمليذ ممتدرس - نصفهم من 
التمليذات و 465 1 طالبا موجزا منذ سنة 2012.

230 ساعة يف السنة من التكوين املسمتر 
يف خمتلف املجاالت الرتبوية )لغات/علوم/التعلمي األويل(
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التكيف مع التطورات الوطنية والقارية والدولية

  املجموعــة 
داخــل منظومهتا

بنك أفريقيا



التكيف مع التطورات الوطنية والقارية والدولية

  املجموعــة 
داخــل منظومهتا

  التكيف مع التطورات 
الوطنية والقارية والدولية

املجموعة داخل منظومهتا
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يف ظل األزمة العاملية اليت تزداد تعقيدا، 
حيرص بنك أفريقيا عىل رفع التحديات 

الكربى اليت نواجهها. 

وتقوم املقاربة العامة بتوجيه من رئيسه 
السيد عمثان بنجلون، عىل االلزتام املواطن 
بالتحديث، مسامها بالتايل بشلك إجيايب 

وقوي يف تطوير النظام البنيك وطنيا وقاريا.

ويمت اعمتاد هذه املقاربة متعددة األبعاد 
بشلك مشويل مع مراعاة اجلوانب 
االقتصادية واالجمتاعية والثقافية.

وتعترب أفريقيا اليت ستهشد ارتفاع ساكنهتا 
بالضعف يف أفق 2050 القارة اليت 

يرتكز فهيا نصف » فارق« أهداف التمنية 
املستدامة املقدر من طرف هيئة األمم املتحدة 
مببلغ 2,5 تريليون دوالر أمرييك. فاحلاجيات 

األساسية للساكنة يتعذر تلبيهتا مكا تعاين 
القارة أكرث من غريها من التغريات املناخية.

ولتجاوز هذا الفارق، جيب امليض أبعد من 
اجلانب املايل، فاألزمة االقتصادية الناجتة 
عن األزمة الصحية ستظهر رضورة حتديد 
مناذج أمعال جديدة وحتسني كبري للنجاعة 

االقتصادية لالستمثارات ذات الوقع اإلجيايب 
بيئيا واجمتاعيا.

وهكذا، يمتثل اقتناع بنك أفريقيا بأن العمل 
جيب أن ينصب تلقائيا عىل البحث عن وقع 

اجمتايع إجيايب، السميا خلق مناصب 
الشغل وتطوير نسيج اقتصادي واجمتايع 
متناسق. وطورت أفريقيا اليت طاملا عانت 

من هذه اإلشاكليات، مناذج أمعاهلا اخلاصة 
اليت تقوم عىل إنتاج حمي مزتايد للسلع 
واخلدمات وإبراز مسارات قصرية لإلنتاج 

والتخزين والنقل واالسهتالك.

ومن شأن ثورة صناعية رابعة أن تبني لنا 
الوسائل التقنية اليت تتيح رفع حتديات 
المشول املايل والصحة والتعلمي واألمن 

الغذايئ والسكن والمشول املايل والولوج 
لملاء والطاقة واالتصاالت واحلركية وغريها.

وهذا هو المنوذج الذي يرغب بنك أفريقيا 
يف املسامهة يف إحداثه إىل جانب السلطات 
العمومية والساكن الذين ميثلون زبناء حاليني 

ومستقبليني.



املجلس اإلداري

حاكمة املجموعة

االمتثال واملطابقة

حاكمة التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية 

املخاطر والفرص

احلاكمة

بنك أفريقيا



املجلس اإلداري

حاكمة املجموعة

االمتثال واملطابقة

حاكمة التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية 

املخاطر والفرص

احلاكمة

احلاكمة
حاكمة فعالة وسلمية

احلاكمة

املسامهون
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بغية احلفاظ بشلك مستدام عىل مصاحل 
مجيع مكوناته، يتبىن بنك أفريقيا أسلوبا 
منوذجيا يف احلاكمة. فتحرص املجموعة 

دوما عىل احرتام املقتضيات القانونية 
الصادرة عن اهليائت التنظميية وطنيا 

ودوليا.  عالوة عىل ذلك، بالنظر لدورها 
االسرتاتيجي يف االقتصاد، يتعني عىل 
املجموعة مضان أمن شامل ألنشطهتا 

ووضع تدابري املراقبة املناسبة.

ومن خالل هنجه ملقاربة التدعمي 
املتواصل، يعمتد بنك أفريقيا يف حاكمته 

عىل خمتلف أجهزة القرار واملراقبة 
واللجان امللكفة باحملاور االسرتاتيجية 

والتشغيلية الكربى لملجموعة. 

ميثاق احلاكمة
بغية حتقيق تناسق بني دوره كفاعل مسؤول 
وروح أخالقياته، أصدر بنك أفريقيا ميثاقا 

للحاكمة مت إعداده طبقا للتعلمية رمق 
w/2014/1 لبنك املغرب. وينظم هذا امليثاق 

باألساس صالحيات لك جهاز واحلدود 
املنمظة هلذه الصالحيات وتداخلها. مكا 

يتيح لبنك أفريقيا تنظميا فعاال لسري ومناجه 
اختاذ قرارات األجهزة املهمة : مجعية 

املسامهني واملجلس اإلداري وحاكمة املقاولة.



من الميني إىل اليسار :
عمثان بنجلون
زهري بنسعيد
لوسيان ميارا

عبد اللطيف زغنون 
هشام العمراين

عز الدين جسوس
مارك بوجون

فرانسوا هرنو
برايان س. ميك هيندرسون

فيليب دو فونتني فيف
كريستيان دو بواسيو  

عبدو بنسودة
إبراهمي بنجلون التوميي

احلاكمة 

بنك أفريقيا



احلاكمة 
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عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام 
ملجموعة بنك أفريقيا

تارخي التعيني األول : 1995¹
مدة التعيني احلالية : 2019 - 2025  

امللكية املغربية للتأمني
ميثلها زهري بنسعيد

تارخي التعيني األول : 1994
مدة التعيني احلالية : 2019 - 2025  

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
 mUTUEl-gRoUpE CREDIT mUTUEl

 AllIANCE FEDERAlE
ميثله لوسيان ميارا

تارخي التعيني األول : 2005
مدة التعيني احلالية : 2020–2026

صندوق اإليداع والتدبري 
ميثله عبد اللطيف زغنون

تارخي التعيني األول² : 2010
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

فينانس كوم
ميثلها هشام العمراين

تارخي التعيني األول : 2001
مدة التعيني احلالية : 2015–2021

عز الدين جسوس
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول : ³2017
مدة التعيني احلالية : 2017–2023

 CDC lImITED )*(
ميثلها مارك بوجون

تارخي التعيني األول : 2019
مدة التعيني احلالية : 2019–2024

)( مت انتدابه خالل املجلس اإلداري بتارخي 22 نونرب 2019 ومتت 
املصادقة هيلع من طرف امجلعية العامة السنوية 2020

فرانسوا هرنو
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

برايان س. ميك هيندرسون
عضو مستقل

تارخي التعيني األول :2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

فيليب دو فونتني فيف
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016-2022

كريستيان دو بواسيو 
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

عبدو بنسودة
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول :  2018 مدة التعيني احلالية : 2018–2024

إبراهمي بنجلون التوميي
عضو املجلس اإلداري - املدير العام التنفيذي لملجموعة ورئيس 

BOA مجموعة
تارخي التعيني األول : 2004

مدة التعيني احلالية : 2016–2022

1 بالنسبة لاكفة مدد التعيني، توافق  سنة بداية 
املهام  تلك اليت يمت فهيا التعيني من طرف امجلعية 
العامة وسنة هناية املهام سنة انعقاد امجلعية 
العامة اليت ستبت يف حسابات السنة املالية 
السابقة، أي ملدة ست سنوات.

2 اكن صندوق اإليداع والتدبري عضوا يف املجلس 
اإلداري لبنك أفريقيا من 1966 إىل 1997 مث 

أعيد تعيينه خالل امجلعية العامة العادية بتارخي 
26 ماي 2010 

3 شغل السيد عز الدين جسوس منصبه يف 
املجلس اإلداري بصفته الخشصية من سنة 2005 
إىل سنة 2008 مث ممثال دامئا لمللكية املغربية 
للتأمني قبل أن يمت تعيينه من جديد عضوا يف 
املجلس اإلداري بصفته الخشصية يف سنة 2017.

تمتثل املهمة األوىل لملجلس اإلداري يف 
احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل املسامهني 
وآفاق المنو وخلق القمية عىل األمد الطويل 
ومحاية املودعني. ويعترب هذا اجلهاز مسؤوال 
عن مناجه التخطيط االسرتاتيجي وحتديد تدبري 
املخاطر واملراقبة الداخلية واحلاكمة وميثاق 
املسؤولية املجمتعية.

ويمتزي املجلس اإلداري لبنك أفريقيا بالطابع 
امجلايع الختاذ القرارات وتواجد عدة خرباء 
وطنيني ودوليني من جماالت البنك واملالية . 
ويتكون من 13 عضوا من مضهنم أربع أعضاء 
مستقلني.



احلاكمة 

صالحيات املجلس اإلداري ومهامه

 صالحيات املجلس
اإلداري ومهامه

    
يجي 

رتات
ط االس

  التخطي

املخاطر

  حتديد وتدبري        

لية
اخ

الد
بة 

راق
امل

احلاكمة

متعية والبيئية
املسؤولية املج

عضوا يف املجلس اإلداري
13

أعضاء مستقلني
4

6

93%

5,6 مليون درمه  

 اجمتاعات لملجلس اإلداري يف
2019

8
مكدة تعيني

يه نسبة احلضور

كبدل حضور

 سنوات

النظام الداخي
عىل غرار الرشاكت الدولية األخرى املدرجة يف 
البورصة، وضع بنك أفريقيا نظاما داخليا حيدد 

كيفيات سري املجلس اإلداري ويعزز بالتايل 
مصداقية املؤسسة وأمهيهتا جتاه اكفة مكوناهتا. 

ويبني هذا النظام الداخي:

1- تشكيل املجلس اإلداري ومهامه 

2- أسلوب تسيريه

3-  املهام اخلاصة واللجان املتخصصة اليت 
متارس أنشطهتا حتت مسؤوليته املبارشة

4-  قواعد األخالقيات املطبقة عىل أعضاء املجلس 
اإلداري )ميثاق أخالقيات أعضاء املجلس 

اإلداري(

بنك أفريقيا



نساء املجموعة يف أرقام

يف 2019، مت بلوغ مرحلة مهمة من حيث 
املناصفة واملساواة من خالل تعيني 3 نساء 
يف منصب مديرة عامة مساعدة مضن بنك 
أفريقيا. ويه مرحلة مهمة يف ولوج النساء 

هلذه املناصب ذات املسؤولية العليا ليصل عدد 
املديرات العامات املساعدات ألربع نساء.

اقتناعا مهنن مبزايا التنوع وعىل اخلصوص 
حبضور النساء يف أجهزة التسيري واإلدارة، 

متكن هؤالء النساء الاليئ يتوفرن عىل 
مسارات ممتزية من تبوئ مناصب خمتلفة 

منذ عدة عقود، حيث تسلقن الدرجات وشغلن 
عدة مهام ومسؤوليات، سواء يف املغرب أو 

يف أفريقيا جنوب الصحراء أو يف أوروبا أو 
آسيا. وتشيد هؤالء النساء اللوايت بصمن 
عن مسارات مهمة يف املجموعة بااللزتام 
واملهنجية واالعرتاف مبسامههتن يف بناء 

رصح املجموعة وحتقيق أهدافها.

احلاكمة 

 حاكمة
املقاولة

بنك أفريقيا
 4 مديرات عامات

مساعدات

BoA مجموعة
 مديرتان عامتان

مساعدتان

 12 امرأة
مضن املجالس اإلدارية 

للرشاكت التابعة 
BoA ملجموعة
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الرئيس املدير العام
السيد عمثان بنجلون

كبار املسريين التنفيذيني

السيد إبراهمي بنجلون التوميي
عضو يف املجلس اإلداري ومدير عام تنفيذي 

BOA لملجموعة ورئيس جملس مجموعة 
)لوكسومبورغ(

السيد إدريس بنجلون 
مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة 

السيد املفضل احلالييس
مدير عام منتدب ملكف باهلندسة والتحصيل 

واملهام اخلاصة

السيد منري الرشاييب
مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة

السيد معر التازي
مدير عام منتدب ملكف بالبنك يف املغرب

السيد دمحم أكويم
مدير عام منتدب ملكف بالتنسيق الدويل

السيد خالد اللعيب
مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

السيد خالد نارص
املسؤول امللكف بقطب اإلدارة العامة للخدمات 

البنكية للرشاكت واالستمثار



االمتثال واملطابقة

درجة عالية من االلزتام عىل مجيع 
األصعدة

اخنرط بنك أفريقيا بشلك تلقايئ يف احرتام 
املقتضيات القانونية والتنظميية. فسطر 

مستويات عالية من املتطلبات عىل مستوى 
املطابقة والتقيد بالقوانني. وهكذا، قام بإدراج 

اكفة أنشطته عرب سياسة حقيقية لالمتثال 
واملطابقة بغية الهسر عىل التقيد الصارم 

بالقوانني واألنمظة اخلاصة بالقطاعني املايل 
والبنيك.

ويمت تعممي سياسة االمتثال واملطابقة عىل 
اكفة الرشاكت التابعة لملجموعة من خالل 
ثقافة للتقيد بالقوانني تسود باسمترار لدى 
اكفة املستخدمني. وبالنظر الرتباطها القوي 

بتدبري املخاطر، تضطلع وظيفة االمتثال 
واملطابقة لملجموعة بدور أسايس لضامن 

محاية اكفة األطراف املعنية وباألخص زبناء 
بنك أفريقيا.

االمتثال واملطابقة 
دور اسرتاتيجي

يف سنة 2019، أهنى بنك أفريقيا خمتلف 
التدابري اليت تحمس بتعممي االمتثال 

واملطابقة عىل مستوى الرشاكت التابعة 
له وطنيا ودوليا. وعرب إدراجه يف برناجم 

Convergence، متت مواكبة هذا التعممي من 
خالل وضع عدة أدوات من شأهنا حتسني 

التدابري اليت مت اختاذها يف السابق. 
فضال عن ذلك، واصلت املجموعة جهودها 
لتطال ثقافة التقيد باألنمظة والقوانني اكفة 

الرشاكت التابعة.

من ناحية أخرى، واصلت املجموعة 
االضطالع مبهامها الرامية ملاكحفة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب واحرتام قانون 
االمتثال الرضييب للحسابات األجنبية 

ومضان اتباع هنج لألخالقيات والواجبات 
املهنية. يف هذا اإلطار، ربط البنك جسورا 
للحوار مع رشاكئه الداخليني واخلارجيني 

: بنك املغرب ووحدة معاجلة املعلومة املالية 
واهليئة املغربية لسوق الرساميل وجلنة 

مراقبة محاية املعطيات الخشصية واملصلحة 
األمريكيىة لإليرادات الداخلية والبنوك 

األجنبية املراسلة فضال عن شبكة واكالته 
ومراكز أمعاله.

وأخريا، أجنز بنك أفريقيا عدة مشاريع 
مهيلكة استجابة لملتطلبات التنظميية يف 

جمال ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
وتحمس هذه املشاريع واألدوات بتحسني 
تدابري معرفة الزبناء ووضع اسرتاتيجية 

لملراقبة وممارسة تقيمي املخاطر.

احلاكمة 

إدراج االمتثال واملطابقة عىل 
مستوى املجموعة

يف سنة 2019، واصل بنك أفريقيا طبقا 
لربناجم Convergence تعممي االمتثال 

واملطابقة عىل مستوى املجموعة من خالل عدة 
معليات ومهام.

إهناء تعممي اإلجراءات عىل مستوى 
الرشاكت التابعة

مت تعممي وظيفة االمتثال واملطابقة عىل 
مستوى عدد مهم من الرشاكت التابعة خالل 
سنة 2019. وهكذا، مشل هذا التعممي اكفة 

الرشاكت األوروبية التابعة لملجموعة وهيائت 
مجموعة BOA مبا يف ذلك BCB بومجبورا 

و رشكة سلفني باملغرب. مكا قام بنك أفريقيا 
مبشاركة معايري املجموعة  مع فرعها يف 

شنغهاي وواكب الرشاكت األوروبية التابعة 
لملجموعة يف معليات تدقيق السلطات 

التنظميية احمللية.

موازاة مع ذلك، انعقدت الدورة الثالثة ملنتدى 
االمتثال واملطابقة يف مارس 2019 بغية 

حتفزي ثقافة احلوار واملشاركة مضن خمتلف 
الرشاكت التابعة لملجموعة.

وأخريا، انجساما مع القوانني اجلديدة 
لسنة 2019، ومن أجل املطابقة مع توصيات 
املدققني، سيطلق بنك أفريقيا ورشا واسعا 
لتحيني املعايري واملناجه اجلاري هبا العمل. 
وسميتد هذا املرشوع عىل سنيت 2020 و 

 .2021

املواكبة ما بعد التعممي
تتواصل مهمة االمتثال واملطابقة لبنك أفريقيا 

يف مرحلة ما بعد التعممي بغية حتديد 
العمليات األساسية لمتكني لك رشكة تابعة من 
التقيد بالقوانني. ويتعلق األمر أساسا بتحيني 

معايري الرشاكت التابعة يف منطقة االحتاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وتعزيز 
مناجه تصنيف الزبناء واملعامالت ووضع 
مقاربة جديدة من خالل املخاطر ألدوات 

الرشاكت األوروبية التابعة لملجموعة يف هذا 
املجال. وأخريا، تعترب اهليائت مطالبة مبراعاة 

واجبات قانون االمتثال الرضييب للحسابات 
األجنبية ووضع تدابري للوقاية من الرشوة.

ومت وضع عدة معليات تصحيحية من طرف 
الرشاكت التابعة ملعاجلة االختالالت التقنية 
ألدوات التصنيف نتيجة مشاريع تكنولوجيا 

املعلومات اجلديدة اليت أجرهتا مجموعة 
)BOA X-Banking واملخطط احملاسيب 

البنيك اجلديد(

وأخريا، قامت وظيفة االمتثال واملطابقة 
بتحسيس الرشاكت التابعة حول رضورة 

إضافة أبعاد أخرى للفرق امللكفة باملطابقة، 
وذلك بغية مضان فعالية التدابري املعمتدة 

وحتسني نسب معاجلة إشعارات التصنيف.

مساعدة الرشاكت التابعة اخلاضعة 
للتدقيق

ختضع الرشاكت التابعة عادة  ملهام للتدقيق 
من طرف سلطاهتا التنظميية. ويف هذا 

الصدد، خضعت 19 هيئة للتدقيق خالل الثالث 
سنوات املاضية، أي %63 من الرشاكت 

التابعة لملجموعة. ولإلشارة، فعمليات 
التدقيق هذه مل تسفر عن أية عقوبة من طرف 

السلطات التنظميية.

وبغية االستجابة لعمليات التدقيق، وضعت 
وظيفة االمتثال واملطابقة لملجموعة تدابري 

ملواكبة الرشاكت التابعة. وتنص هذه التدابري 
باألساس عىل دمع الرشاكت التابعة يف 
تكوين الفرق اخلاصة باملطابقة وحترير 

التقارير ومراجعة املناجه واألدوات وتتبع 
العمليات التصحيحية...

عالوة عىل ذلك، واصلت وظيفة االمتثال 
واملطابقة لملجموعة تقدمي دمعها للرشاكت 

التابعة عىل مستوى وضع خمططها التقوميي 
بعد معلية التدقيق.

بنك أفريقيا



 حاكمة
التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية

املسؤولية املجمتعية واالجمتاعية 
والبيئية  

إحداث جلنة بيئية واجمتاعية 
وملكفة باالستدامة

عىل مستوى احلاكمة، مت يف سنة 2019 
إحداث جلنة بيئية واجمتاعية وملكفة 

باالستدامة ويرتأهسا عضو املجلس اإلداري 
واملدير العام التنفيذي لملجموعة.

ميثاق عىل صعيد املجموعة من 
أجل ترصفات منجسمة

عىل إثر هنج تشاوري بإهسام مجيع 
مكوناته، جسد بنك أفريقيا الزتاماته من 

خالل ميثاق لملسؤولية املجمتعية. ويستجيب 
هذا األخري للرهانات األخالقية والبيئية 
واالجمتاعية ويوجه املجموعة ورشاكهتا 

التابعة صوب مسامهة فعالة يف االلزتامات 
الست الكربى.

احلاكمة 

 احرتام أخالقيات
 املعامالت ومصاحل

 الهنوضزبنائنا
 بالمتويالت
 املستدامة

 وريادة األمعال
االجمتاعية

العمل لصاحل 
املجمتعات ودمع 
احلوار مع مكوناتنا

مشغل مسؤول البيئة

احلاكمة وتدبري 
املخاطر •  ختفيف األثر البييئ املتعلق باألنشطة 

اليومية ) الطاقة-املاء-إصدارات الغازات 
املتسببة يف االحتباس احلراري( 

•  الهنوض بالبناء املستدام
•  تمنية الثقافة والسلواكت املستدامة

•  التنوع وتاكفؤ الفرص بني النساء 
والرجال

• تدبري املسارات املهنية والتكوين
• مواكبة التحوالت واحلركية

• الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل
• التفاوض امجلايع واحلوار االجمتايع

•  التعلمي
•  دمع المتويل األصغر والثقافة املالية

•  المشول املايل 
•  احرتام حقوق اإلنسان

•  احلوار مع مجيع املكونات

العمل لصاحل املجمتعات 
ودمع احلوار مع مكوناتنا

•  تدبري املخاطر االجمتاعية والبيئية
•  متويل جناعة املوارد )املاء-الطاقة-النفايات(

•  اقتصاد منخفض الكربون وإنتاج نظيف
•  دمع منو املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

واملقاوالت الصغرية جدا
•  ريادة األمعال االجمتاعية

•  المشول املايل
•  االستمثارات ذات الوقع اإلجيايب

الهنوض بالمتويالت 
املستدامة وريادة األمعال 

االجمتاعية

•  ماكحفة الرشوة والغش واملامرسات املرضة باملنافسة
•  ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

•  األمن املعلومايت ومحاية املعطيات الخشصية
•  عالقات مسؤولة مع الزبناء

•  الوقاية من االستدانة املفرطة
•  مشرتيات مسؤولة

احرتام أخالقيات املعامالت ومصاحل 
زبنائنا

محاية البيئة
مشغل مسؤول ومواكب 

لتطور مستخدميه

•  موثوقية املعلومة املعروضة عىل املجلس اإلداري واللجان 
املتخصصة

•  تدبري املخاطر ومراعاة العوامل البيئية واالجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة

•  استقاللية أعضاء املجلس اإلداري
•  املعلومة املالية الرصحية والشاملة واملعمتدة

•  احرتام حقوق املسامهني

اليقظة يف ممارسة احلاكمة وتدبري 
املخاطر
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1. أخالقيات األمعال والعالقات مع الزبناء

2. المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية

3. مشغل مسؤول

4. احلاكمة وتدبري املخاطر

5. البيئة

6. مصاحل املجمتعات واحلوار مع األطراف 
املعنية 

احرتام أجود املعايري الدولية
ينخرط بنك أفريقيا يف أمه املراجع عىل 
الصعيد الدويل اليت حتمك بلوغ أهداف 

التمنية املستدامة ال سميا مبادئ المتويالت 
اإلجيابية لألمم املتحدة وامليثاق العاملي 

ومبادئ االستواء املبنية عىل سياسة 
االستدامة ونظام التدبري البييئ واالجمتايع 

ملؤسسة المتويل الدولية.
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صدارات املالية
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التقرير السنوي وتقرير التمنية 
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احلاكمة 

األطراف املعنية ورهانات التمنية 
املستدامة 

تدعمي العالقات مع األطراف املعنية 
ال ميكن ملقاربة املسؤولية املجمتعية والبيئية أن 

تكون ناجعة بدون اإلصغاء الفعي لألطراف 

املعنية بنشاط املجموعة. ويف هذا الصدد، 
جيري بنك أفريقيا حوارا دامئا مع خمتلف 
اهليائت الداخلية واخلارجية داخل منظومته.

ميثاق اجلودة

الزتام باجلودة ملركز العالقة مع 

الزبناء 

السياسة االجمتاعية
مدونة األخالقيات واملطابقة

سياسة تدبري املسارات املهنية
خارطة املخاطر النفسية ومواكبة من طرف 

طب الشغل

بنك أفريقيا
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6

6 الزتامات مليثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

ف املعنية
سبة لألطرا

مهية بالن
 األ

األمن املعلومايت ومحاية املعطيات 
الخشصية

ريادة األمعال االجمتاعية 

حوار مع األطراف 
املعنية بنشاط املجموعة

التعلمي

االستمثارات ذات التأثري 
اإلجيايب ) التعلمي والسكن 

االجمتايع والصحة..(

متويل جناعة املوارد ) املاء 
والطاقة والنفايات( والطاقات 

املتجددة

تقيمي وختفيف من 
التأثريات البيئية 

واالجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة يف املشاريع 

االستمثارية

اقتصاد بانبعاث 
منخفض للاكربون 

وإنتاج نظيف

دمع منو املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة 

واملقاوالت الصغرى جدا 

المشول املايل

املسامهة يف القضايا ذات 
الصاحل العام وحتسني إطار 

عيش اجلوار

الهنوض بالتمنية 
االقتصادية واالجمتاعية

الواجب القانوين 
واألمن وجودة امحلاية 

االجمتاعية

التخفيف من األثر البييئ املتعلق 
باألنشطة اليومية

الهنوض بالطاقات املتجددة 
احرتام احلقوق األساسيةوالنجاعة الطاقية

اسهتالك املاء والطاقة واملواد األولية
تطوير الثقافة والسلوك املستدام

التقليص من التأثري املتعلق 
بالنقل والتنقالت

التدبري واالسرتاتيجية البيئية

تدقيق ومراقبة داخلية وتدبري 
لملخاطر ومراعاة لملخاطر 
البيئية واالجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة

احرتام حقوق املسامهني

األجور وماكفأة 
املسريين

كفاءات، جاذبية الشغل وتطوير املؤهالت 
املهنية

عدم المتيزي والهنوض بتاكفؤ 
الفرص بني النوعني

عقد وقانون الشغل

استقاللية أعضاء 
املجلس اإلداري

معلومات مالية موثوق هبا وشاملة 
ومعمتدة

شفافية وأخالقيات عىل صعيد ممارسات 
التأثري و الضغط

واجبات رضيبية

التخفيف من التأثري عىل التغريات 
املناخية

الهنوض بالبناء 
املستدام

دمع المتويل األصغر 
والثقافة املالية

ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة 
اإلرهابية

ماكحفة الرشوة والغش 
واملامرسات املناوئة لملنافسة

احرتام مصاحل املوردين 
والعالقات التعاقدية املستدامة

تدبري مسؤول للتحوالت واحلركية

الهنوض بالتفاوض امجلايع واملشاركة 
واحلوار االجمتايع

الصحة والسالمة 
وجودة ظروف العمل 

منع تشغيل األطفال

الوقاية من االستدانة 
املفرطة

عدم المتيزي والهنوض بالتنوع لفائدة الفائت اهلشة 
من أجل الولوج للخدمات البنكية

أخذ الشاكيات بعني االعتبار وتسوية 
الزناعات

موضوعية نظام الشاكيات

حوادث الشغل 
واألمراض املهنية

معايري مشرتيات لدى 
املوردين مطابقة لملسؤولية 

االجمتاعية والبيئية

التقيمي السنوي وتدبري 
املسارات املهنية

حرية تكوين 
امجلعيات 

واحرتام احلق 
النقايب

موثوقية املعلومات املقدمة لملجلس 
اإلداري واللجان املختصة

تطبيق لواحئ االستبعاد عىل حمفظة 
الزبناء

 األمهية بالنسبة لبنك أفريقيا

عالقات مسؤولة مع الزبناء 
من مضهنا معلومات موثوق 

هبا وممارسات البيع

األهداف األساسية

األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

املخاطر 
والفرص

احلاكمة 
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بناء مشرتك من خالل مقاربة فعلية : 
حتليل األمهية النسبية

باعتبارها مرحلة حمورية يف إعداد 
اسرتاتيجية املسؤولية املجمتعية والبيئية، يتيح 
حتليل األمهية النسبية حتديد الرهانات البيئية 

واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة اليت تكتيس 
أمهية كربى ملجموعتنا، وذلك مع مراعاة 

متطلبات األطراف املعنية ورهانات األمعال 
بالنسبة للبنك.

ويحمس االرتباط بني هذين احملورين واملبني 
يف املصفوفة أدناه باعمتاد الرهانات الكربى 
يف جمال املسؤولية املجمتعية والبيئية وحتديد 

اسرتاتيجية التنفيذ.

وهكذا، قام بنك افريقيا ببناء مقاربته لملسؤولية 
املجمتعية والبيئية عىل أساس ممارسة األمهية 

النسبية املتشاور بشأهنا، عرب تعبئة اهليائت 
الداخلية وخرباء املنجزات غري املالية واألغيار 
املستقلني من أجل دراسة أفضل لملتطلبات 

املعرب عهنا عرب إصغاء لاكفة األطراف املعنية.

» أخالقيات األمعال وعالقة مسؤولة مع 
الزبناء «

» المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية «

» مشغل مسؤول «

» احلاكمة وتدبري املخاطر «

» البيئة «

» مصاحل املجمتعات واحلوار مع األطراف 
املعنية «



املخطط االسرتاتيجي للتمنية 2019-2021 
مرسع المنو

رافعات خلق القمية 

  االســرتاتيجية
 وختصيــص املوارد

بنك أفريقيا



املخطط االسرتاتيجي للتمنية 2019-2021 
مرسع المنو

رافعات خلق القمية 

اسرتاتيجية مجموعة بنك أفريقيا
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 املخطط االسرتاتيجي للتمنية 2019-2021 
مرسع المنو 

أعد املخطط االسرتاتيجي للتمنية املعمتد من 
طرف مجموعة بنك أفريقيا للفرتة 2019-2021 

رؤية طويلة األمد تقوم عىل رافعات تمنوية 
مستدامة.

وعربت أجهزة البنك عن رغبهتا يف إعادة 
دراسة هذا املخطط عىل ضوء الظروف غري 
املسبوقة اليت أملهتا األزمة الصحية املتعلقة 

بكوفيد 19.

وأيا اكنت التعديالت اليت ستطرأ هيلع، من 
شأن املخطط أن يؤكد الزتام بنك أفريقيا 
جتاه الرهانات الكربى للتمنية املستدامة 

وتقدمي خارطة طريق واحضة لترسيع التحول 
الرمقي للبنك وتفعيل روافد جديدة للمنو عىل 

الصعيدين الوطين والدويل.

سياق إطالق املخطط االسرتاتيجي 
للتمنية

سياق اقتصادي مالمئ عىل األمد الطويل 
عىل أن يمت جتاوز األزمة الصحية عىل 

األمد القصري
مت إطالق املخطط االسرتاتيجي للتمنية يف 

إطار ظرفية اقتصادية معقدة. وباألخص، يف 
ظل األزمة الصحية، سمير اإلبقاء الرضوري 

عىل المنو االقتصادي يف دول أفريقيا جنوب 
الصحراء عرب الدمع املايل لعدد من املقاوالت 

واخلواص. وإىل جانب البنوك، ستقوم 
احلكومات وصندوق النقد الدويل والواكالت 

متعددة األطراف واكالت التمنية بتعبئة 
جهودها.

وستقوم مجموعة بنك أفريقيا اليت نجست 
مع خمتلف مكوناهتا عالقات ثقة متينة 
باالضطالع بدورها يف الوساطة. مكا 

ستواصل املجموعة ابتاكرها واملسامهة مع 
زبناهئا يف وضع حلول أكرث فعالية عىل 

الصعيد االقتصادي يف أفريقيا، معمتدة يف 
ذلك عىل الثورة الصناعية الرابعة.

قدوم مسامه كبري يعمل يف أفريقيا : 
رؤية مشرتكة والزتام صارم بالتمنية 

االقتصادية للقارة األفريقية
  CDC PLC متزيت سنة 2019 بولوج مجموعة
يف رأمسال بنك أفريقيا مع مسامهة حبوايل 

%5 يف رأمسال البنك ويف حدود مبلغ 
بالدرمه يعادل مائيت مليون دوالر أمرييك.

ويشلك هذا التقارب أول استمثار مبارش يف 
األموال الذاتية ملجموعة CDC PLC باملغرب. 

ويه من أمه العمليات غري املسبوقة يف 
القطاع املايل املغريب من طرف مؤسسة 

بريطانية.

وتعترب مجموعة CDC PLC  فاعال رائدا يف 
أفريقيا. ومن خالل جتربة تزيد عن 70 سنة 
يف االستمثارات بأفريقيا وآسيا وأزيد من 
700 مقاولة يف حمفظهتا األفريقية، تتوفر 

مجموعة CDC PLC عىل معارف معمقة حول 
القارة وتعزتم خض إىل حدود 4,5 مليار دوالر 

أمرييك يف أفريقيا يف أفق 2022. ويمكن 
دور مجموعة CDC PLC يف االستمثار مضن 
مؤسسات تتيح تعزيز المشول املايل ومتكني 
اخلواص واملقاوالت الصغرية واملتوسطة من 

ولوج أفضل للمتويالت بتاكليف معقولة.



املوارد  وختصيص  االسرتاتيجية 

اسرتاتيجة ومطوحات التمنية الدامئة 
يرتكز مطوح مجموعة بنك أفريقيا عىل تعزيز 
منوها ملواكبة إشعاعها عىل األمد الطويل عرب 

القارة األفريقية.

وهكذا، تقوم الرؤية التمنوية لملجموعة عىل 
ستة حماور اسرتاتيجية واليت تنضاف إلهيا 

دعامات اسرتاتيجية أخرى مثل حتسني 
النجاعة التشغيلية وتعزيز إجراءات تدبري 

املخاطر والتحصيل الرامية لضامن اسمترارية 
النتاجئ عرب اكفة مكونات املجموعة يف املغرب 

وأفريقيا وأوروبا وأسيا.

1. خض دينامية جديدة يف خدمات 
التقسيط البنيك وخدمات الرشاكت

يعزتم بنك أفريقيا خض دينامية منو جديدة 
عىل مستوى أنشطة التقسيط البنيك 

واخلدمات املرصفية للرشاكت، السميا قطاع 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة. ومن املنتظر أن 

يطال إنعاش األنشطة التقليدية املغرب وعىل 
الصعيد الدويل.

ومتشيا مع التوجهيات امللكية السامية، 
 CAP TPE 2020 أطلق بنك أفريقيا برناجم

الرايم لوضع التدابري املالية وغري املالية 
الالزمة ملواكبة املقاولني الذاتيني واملقاولني 

الفرديني واملقاوالت الصغرية جدا والصغرية 
واملتوسطة.

وسيسامه الرتكزي عىل املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة واملقاوالت الصغرية جدا يف 

إحداث فرص الشغل وتطوير النسيج 
االقتصادي واالجمتايع يف أفريقيا.

2. تطوير روافد جديدة للمنو
يعترب تطوير جماالت جديدة للتمنية مثل 

األمعال اخلرضاء من مضن احملاور 
االسرتاتيجية لبنك أفريقيا. وبفضل رشااكت 
اسرتاتيجية مربمة مع هيائت المتويل متعددة 
األطراف يف إطار برناجم مورسيف، يستمثر 

بنك أفريقيا يف االبتاكر والرتوجي خلطوط 
ائمتان جديدة للمتويالت اخلرضاء " األمعال 
اخلرضاء" ويقصد هبا "اكب إينرييج" و " 
اكب فالوريس" و "اكب بلو " وذلك من أجل 

تدبري ذيك للطاقة واملاء واملواد املتبقية.

3. ترسيع البنك الرمقي
يمتثل مطوح بنك أفريقيا يف تعزيز 

ريادته عىل مستوى البنك الرمقي سواء 
يف املغرب او أفريقيا. وهكذا، وضعت 

املجموعة ترسيع تطوير البنك الرمقي مضن 
أولوياهتا. وجتسد هذا االلزتام القوي يف 

اخلدمات البنكية متعددة القنوات سواء 
من خالل املناجه التنظميية املبتكرة أو من 
خالل عرض لملنتجات واخلدمات املتجددة 
واملالمئة لملتطلبات اجلديدة للزبناء. وتتيح 

االسرتاتيجية املتعددة القنوات لبنك أفريقيا 
تقدمي خدمات جديدة للبنك عن بعد. وستعرف 
هذه األدوات اجلديدة تطورا مسمترا لتقدمي 
خصائص واستعامالت جديدة. ويعترب البنك 
الرمقي متعدد القنوات عامال مهام للمشول 

املايل.

من خالل برناجمه للتحول الرمقي، يواصل 
بنك أفريقيا حتقيق ثالث غايات اسرتاتيجية 

ويه )أوال( حتسني جتربة الزبون عىل 
مستوى اكفة قنوات التوزيع و)ثانيا( المتوقع 

املؤكد كأول فاعل عىل مستوى الرمقنة 
واالبتاكر و )ثالثا( رمقنة مناجه األمعال 

من الوظائف األمامية إىل اخللفية لتحسني 
النجاعة التشغيلية.

بنك أفريقيا
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4. اسرتاتيجية التطور الدويل يف خدمة 
القارة األفريقية

جسلت اسرتاتيجية التطور الدويل ملجموعة 
بنك أفريقيا تعزيز احلضور يف الصني عرب 

إطالق البنك لفرع جديد بشنغهاي عالوة عىل 
إطالق أنشطة ماكتب متثيل BBI بريطانيا يف 

لك من زورخي وديب.

ويحمط فرع شنغهاي يف دمع املقاوالت 
الصينية املصدرة والعاملة يف قطاع 

االتصاالت والنقل والتجارة من خالل أنشطته 
املرصفية اخلاصة بالرشاكت والمتويل 

التجاري.

مكا يعمل بنك أفريقيا عىل تمثني املؤهالت 
التاكملية هليائته يف أوروبا وأفريقيا وآسيا 

وذلك من خالل منصة متعددة املهن يف خدمة 
القارة األفريقية.

5. تعزيز المتوقع عىل مستوى املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة يف أفريقيا

متثل مطوح مجموعة BOA يف أفريقيا يف 
إجراء مراجعة جتارية اسرتاتيجية من خالل 

توجيه مزتايد لمتويالهتا صوب سوق املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة. ومتت مواكبة هذه 

االسرتاتيجية بدمع أدوات التحمك يف تدبري 
املخاطر.

مكا تسىع مجموعة BOA لدمع أوجه التاكمل 
التجارية مع اكفة هيائت املجموعة يف املغرب 

وأوروبا وآسيا.

 BOA عالوة عىل ذلك، تدرج مجموعة
االسرتاتيجية متعددة القنوات مضن متطلباهتا 
االسرتاتيجية، وذلك أساسا من خالل التحول 

الرمقي ومتكني الزبناء من االستفادة من 
حلول رمقية مبتكرة. لذلك، قامت مجموعة 

BOA باستمثار ملحوظ عىل مستوى البنيات 
التحتية املعلوماتية يف إطار خمططها املديري 

لنظم املعلومات.

6. دينامية التمنية املستدامة 

وفاء بالزتاماته وبفضل التجذر القوي مضن 
ثقافته املقاوالتية، يدرج بنك افريقيا التمنية 

املستدامة واملسؤولية االجمتاعية لملقاولة 
مضن انشغاالته االسرتاتيجية. وتتخذ 

املجموعة موقعها كفاعل أسايس يف المتويل 
ذي األثر اإلجيايب عرب تدعمي االلزتامات 

االجمتاعية واملجمتعية والبيئية وهنجها الشامل 
لملسؤولية املجمتعية والبيئية اليت مت تعمميها 

عىل مجيع الرشاكت التابعة لملجموعة ومن 
خالل مبادرات مؤسسة البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية.
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حتسني جتربة الزبون عىل 
اكفة قنوات التوزيع مع تطوير 

موارد جديدة للدخل
•  تطوير استقطاب زبناء جدد، 

السميا من خالل الواكلة املبارشة
•  وضع شبكة الفروع كقناة 

لدمع املبادرة الرمقية
•  تطوير البيع عن بعد عرب قنوات 
عن بعد )التوقيع اإللكرتوين...( 
بغية تلبية متطلبات الزبناء اجلدد

•  تطوير موارد جديدة لملداخيل 
عرب القنوات الرمقية

•  حتقيق انجسام عىل مستوى جتربة 
االستخدام يف مجيع القنوات

•  حتفزي المشول املايل

جعل بنك أفريقيا أول فاعل يف 
جمال الرمقنة واالبتاكر 

•  استمثار بشلك ملحوظ يف وسائل 
اإلعالم االجمتاعية الستقطاب 

زبناء جدد وكسب ثقهتم
•  استعامل قنوات التواصل 

اجلديدة للتقرب أكرث من الزبون 
الذي بات يستعمل بكرثة 
قنوات التواصل الرمقي

•  تعزيز الصورة التكنولوجية 
والرمقية لبنك أفريقيا من خالل 

تواصل خاريج ممزي
•  الريادة عىل مستوى 

االبتاكرات التكنولوجية

 برناجم التحول الرمقي يسىع لتحقيق ثالثة أهداف
اسرتاتيجية

 استعامل املجال الرمقي من أجل خلق
 القمية وتطوير فرص األمعال

 FrOnT TO رمقنة مناجه األمعال
BACk لتحسني جناعتنا التشغيلية

 •  إعادة هندسة مناجه األمعال
Front to Back بواسطة أدوات رمقية 

وابتاكرات تكنولوجية ) الروبوت، الذاكء 
االصطنايع( من أجل جناعة تشغيلية أكرب

•  تطوير مقاربة بدون ورق عرب تطوير تدفقات 
العمل باكملها وباألخص يف مجيع اهليائت 

 اليت تتخذ قرارات.
يؤثر برناجم التحويل الرمقي عىل 

مهننا وتنظمينا، ويتطلب هذا الربناجم 
تعبئة قوية من طرف املستخدمني.
•  هناك أزيد من 350 مستخدما و 
%80 من مديريات البنك املرتبطة 

بشلك وثيق مبسار التحول الرمقي
•  مير كذلك إجناح برناجم الرمقنة عرب الرفع 

من كفاءات املستخدمني. وهكذا، أطلق 
بنك أفريقيا اجلواز متعدد القنوات من 

املستوى الثاين وبرناجم التكوين الرمقي 
ومتعدد الوسائط لفائدة مستخدميه. 

موازاة مع ذلك، مت وضع مؤرش للرمقنة 
من أجل تصنيف جديد للزبناء. وهيدف 

هذا املؤرش الرمقي لتفاعل أفضل 
مع الزبون تبعا لسلوكه الرمقي.

بنك أفريقيا
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التواصل الرمقي

حمفظة التقسيط البنيك
حمفظة التأمني البنيك 

حمفظة التقسيط البنيك للرشاكت

رمقنة حمفظة مناجه األمعال

األداء عرب النقال

املعطيات 
الضخمة 

الذاكء االصطنايع

االستقاللية 
EAI الرمقية لـ

التعاون يف جمال 
التكنولوجيا املالية

البلوكشني

حمفظة تدبري الرصف

مجموعة تفكري حول املجال 
الرمقي واالسرتاتيجية 

املقاوالتية الداخلية 

programme de 
Transformation 

Digitale

برناجم
 التحول الرمقي
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بنك أفريقيا اليوم 

رافعات 
خلق القمية 

 احملور
 األول

احرتام أخالقيات األمعال ومصاحل زبنائنا 
يتجسد االلزتام املجمتيع لبنك أفريقيا 

من خالل أهداف فعالية األداء وخلق 
القمية. وباعتبارها عامال للتناسق مع 

األطراف املعنية ومصدرا لالبتاكر، تتيح 
سياسة املسؤولية املجمتعية والبيئية 

تكييف االسرتاتيجية مع السلسلة اجلديدة 
للقمي واغتنام الفرص اجلديدة. 

احرتام مصاحل الزبناء
يلزتم بنك أفريقيا، قبل أي يشء، 

بزتويد الزبناء مبعلومة دقيقة وحتسني 
ظروف احلوار واملداوالت.

ويعمل البنك يف احرتام تام ملصاحل 
الزبناء، السميا املتعلقة حبياهتم اخلاصة 

ومحاية معطياهتم الخشصية.

عالوة عىل ذلك، حدد البنك مساطر 
شفافة واليت تضمن للزبناء التكفل 

بشاكياهتم وحقوقهم والزتاماهتم.

الوقاية من االستدانة املفرطة 
يضمن بنك أفريقيا مواكبة مخشصة للزبناء 
يف وضعية مالية هشة. وهكذا، اختذ البنك 

عدة إجراءات لملراقبة يف إطار طلبات 
السلف.

وتتيح معليات التأكد يف مسارات اختاذ 
القرار محاية مصاحلة الزبناء والبنك عىل 

حد سواء. وتسامه إجراءات املراقبة املتخذة 
مسبقا يف الوقاية من االستدانة املفرطة. فهي 

تتيح الكشف املبكر عن الزبناء الذين يعانون 
صعوبات مالية ومدمه بالتايل حبلول مناسبة.

عالوة عىل ذلك، ويف إطار مناجه التحصيل 
الودي، وضع بنك أفريقيا تدابري فعلية 

لملواكبة لفائدة زبنائه يف وضعية مالية هشة. 
فمت تنظمي تكوين خاص ملدبري التحصيل 
املختصني يف معاجلة امللفات احلساسة. 
حبيث يتعني عىل هؤالء البحث مع الزبون 

عن حلول للتصفية التدرجيية لألقساط غري 
املؤداة. عالوة عىل ذلك، من أجل التحسن 

املسمتر للتدابري املوجودة، يقوم بنك أفريقيا 
بتقيمي مناجه الوقاية من االستدانة املفرطة، 

وذلك قصد قياس جناعهتا. ويتعلق األمر عىل 
اخلصوص بالتأكد من رضا الزبناء عقب 

التكفل اخلاص بالصعوبات اليت اعرتضت 
سبيله. 

بنك أفريقيا
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 احملور
 الثاين

 احملور
 الثالث

احرتام أخالقيات األمعال ومصاحل زبنائنا 

جتسد الزتام بنك أفريقيا لفائدة المتويل 
املستدام أوال من خالل انضاممه لعدة اتفاقات 

دولية. ويف ماي 2010، متكنت املجموعة 
من خالل اخنراطها يف مبادئ االستواء من 
االمتثال ألحد املراجع املتعلقة بأخذ املخاطر 
االجمتاعية والبيئية بعني االعتبار يف متويل 
املشاريع. وسامه التوقيع عىل بيان التأثري 
اإلجيايب يف أكتوبر 2015 مث االخنراط يف 

مبادرة التأثري اإلجيايب املالية يف سنة 2017 
يف ترسيع الزتام املجموعة لفائدة المتويل 

املستدام.

وينخرط بنك أفريقيا بقوة يف تيار » التأثري 
اإلجيايب « املبادرة املالية التابعة لربناجم 

األمم املتحدة للبيئة. وبلغت هذه املبادرة مرحلة 
ستتيح لبنك  أفريقيا القيام بتحليل التـأثري 

عىل اكفة احملفظة والرشوع يف تطوير 
اقتصاد عىل أساس التــأثري. 

وبالفعل، ال يعترب تقليص هوة أهداف 
التمنية املستدامة مسألة مالية فقط، فالسبب 

يعود لمناذج األمعال. مكا ستؤدي األزمة 
االقتصادية النامجة عن األزمة الصحية إىل 

الرتكزي أكرث فأكرث عىل رضورة حتسني 
النجاعة االقتصادية لالستمثارات ذات 

التأثريات البيئية واالجمتاعية.

ويرتكز االقتصاد عىل أساس التأثري عىل 
املداخيل اليت مت إنتاجها عرب التأثريات البيئية 

واالجمتاعية واملداخيل املرتبطة ويف هذه 
احلالة يكون حتقيق تأثريات بيئية واجمتاعية 

مرتبطا بمنوذج األمعال.

يف سنة 2019 وبرشاكة مع البنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية، أطلق بنك أفريقيا حال 

جديدا “ Women in business “ والذي يروم 
دمع ريادة األمعال والمشول املايل لرائدات 

األمعال. عالوة عىل ذلك، واصل البنك 
 الهنوض حبلوله للمتويل املستدام ويه
 “ Cap Energie “ و “ Cap Valoris “ و

“ Cap Bleu “ من أجل تدبري ذيك للطاقة 
واملاء واملخلفات.

مشغل مسؤول يصيغ ملستخدميه ويواكب 
تطورمه

تمثني معل النساء 
تمكن إرادة مجموعة بنك أفريقيا يف الهنوض 

بعمل النساء، مع تعزيز أهداف تشغيلهن. وتعمل 
املجموعة أيضا من أجل الرفع من نسبة األطر 

النسائية.

تدبري املسارات املهنية 
تويل املجموعة اهمتاما خاصا باحلركية وتدبري 
املسارات املهنية ملستخدمهيا. مكا تجشع تغيري 

الوظائف والرتقيات واحلركية عىل الصعيد الدويل. 
عالوة عىل ذلك، تواكب املجموعة تطور الكفاءات 
من خالل براجم مهمة للتكوين واليت تهسر عىل 

تنظميها هيئة خمتصة “ أاكدميية بنك أفريقيا “. 
وهيم هذا التكوين املهن البنكية وتطوير الكفاءات 

التسيريية والتجارية. حيرص بنك أفريقيا عىل 
استفادة غالبية املستخدمني من تكوين واحد عىل 

األقل خالل السنة.

الصحة والسالمة والرفاهية يف العمل
بفضل اعمتاد سياسة للصحة والسالمة يف العمل، 
جيري بنك أفريقيا عدة معليات للتحسيس والوقاية 

بشأن النظافة وحفظ الصحة. وإدرااك مهنا بأن 
الرفاهية يف العمل يشلك حمددا لألداء، اختذت 

املجموعة إجراءات هيلكية للوقاية من املخاطر 
النفسية، وذلك لتدبري الضغوط يف العمل

التفاوض املشرتك واحلوار االجمتايع 
يتيح احلوار االجمتايع وضع عالقات ثقة ومناخ 

مجشع لتحسني جودة احلياة املهنية مجليع 
املستخدمني. ومضن قطب الرأمسال البرشي 

ملجموعة بنك أفريقيا، تتيح عدة جلان إجراء حوار 
متواصل حول عدة مواضيع مثل التكوين والتقيمي 
واألجور وتدبري القروض الخشصية والصحة يف 
العمل واألمعال االجمتاعية. وتترصف املجموعة 

بشفافية كربى وتجشع بالتايل املفاوضات املشرتكة  
واختاذ القرارات بشلك مجايع.



 احملور
 الرابع

 احملور
 اخلامس

العناية الواجبة ملامرسة احلاكمة وتدبري 
املخاطر

ينخرط بنك أفريقيا يف أمه املراجع عىل 
الصعيد الدويل اليت تنظم بلوغ أهداف 

التمنية املستدامة : مبادئ التأثري اإلجيايب 
املايل لألمم املتحدة واالتفاق العاملي ومبادئ 
االستواء ومبادرة العمل من أجل املناخ يف 
املؤسسات املالية ونظام التدبري االجمتايع 

والبييئ ملؤسسة المتويل الدولية. وأتاحت هذه 
االلزتامات الدولية لبنك أفريقيا حتديد إطار 
السميا فميا يتعلق مبراعاة الرهانات البيئية 

مضن أنشطته.

ويف 2019، واصل البنك جهوده لتدبري 
املخاطر البيئية واالجمتاعية. وفضال عن ذلك، 

عزز البنك إجراءاته لتدبري املخاطر البيئية 
واالجمتاعية من خالل حتديد وتوضيح نطاق 

التطبيق ) قروض االستمثار( وعرب حتديد 
أفضل لألدوار واملسؤوليات يف حتديد امللفات. 
مكا جسل بنك أفريقيا تطورا يف إعداد أدوات 
التشغيل املالمئة للنظام اجلديد للتدبري البييئ 

واالجمتايع.

محاية البيئة والتقليص من التأثري البييئ 
لملجموعة

بغية املسامهة يف اجلهود امجلاعية ملاكحفة 
التغريات املناخية، يدمع بنك أفريقيا مقاربته 
لملسؤولية املجمتعية والبيئية من خالل وضع 

نظام للتدبري البييئ املصدق هيلع إيزو 14001 
منذ سنة 2011 ومن خالل سياسة بيئية 

وطاقية حقيقية داخل املجموعة. واعمتد البنك 
عدة براجم تتيح التقليص من التأثري البييئ 

املتعلق بأنشطته.

ويعد بنك أفريقيا أول بنك حاصل عىل تصديق 
إيزو 001 50 عن نظامه للتدبري الطايق.

عالوة عىل ذلك، وضع البنك سياسة للبناء 
املستدام واليت تطبق عىل مشاريع جتديد 

وإنشاء العامرات واملقار اجلديدة. ومت تصممي 
بناية أاكدميية بنك أفريقيا املصدق بالنظام 

البييئ عايل اجلودة للتقليص من تأثري 
معلياهتا للبناء عىل البيئة ومضان حميط 

داخي سلمي ومرحي ملستعمي هذه البنايات 
، ناهيك عن مقاربة متعددة املعايري ) بناء 

وتدبري إيكولويج، راحة، حصة(.

وتمت مواكبة السياسة البيئية من خالل تطوير 
ثقافة حتسيسية برهانات التمنية املستدامة 

عىل مستوى املجموعة.

ويف هذا السياق، يمت تنظمي عدة محالت 
داخلية للتكوين العمتاد أفضل الترصفات.

بنك أفريقيا



احملور
 السادس
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العمل لصاحل املجمتعات ودمع احلوار مع 
األطراف املعنية بنشاط املجموعة

املؤسسات

يعزتم بنك أفريقيا استغالل التجربة املكتسبة 
من طرف مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية من أجل تقدمي حلول مبنية عىل 

التكنولوجيات األكرث تطورا واليت ستوفر نوعا 
من الكفاية الذاتية عىل الصعيد املايل.

التعلمي

تعترب املدرسة املاكن األول للتعلمي ومعاد 
التمنية االقتصادية والثقافية لملجمتع. 

لذلك، يضع بنك أفريقيا التعلمي يف قلب 
انشغاالته ويضطلع بدور فاعل يف املغرب 

وعدة دول أفريقية أخرى، من خالل مؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية وبرناجمها 

“مدرستمك Medersat.com”. ويتجىل دورها 
يف بناء مدارس جديدة وتأهيل البنيات 

التحتية املدرسية ومتويل التجهزيات اخلاصة 
بالتعلمي، السميا يف الوسط القروي. وبفضل 
تعزيز حضور مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية يف أفريقيا جنوب الصحراء، رأت 
عدة مدارس ومراكز سوسيوتربوية النور يف 
السينغال والكونغو برازافيل ومايل ورواندا 

ودجيبويت.

الصحة

تيع املجموعة متاما الرهانات الصحية 
الكربى، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألزمة 
الصحية احلالية اليت تليق بثقلها عىل 
أفريقيا. وللحد من التأثريات اإلنسانية 
واالقتصادية واالجمتاعية اليت تشلكها 

األمراض، اخنرطت املجموعة يف بناء مراكز 
حصية للحياة يف عدة دول أفريقية لملسامهة 
يف التقليص من الوفيات يف صفوف األطفال 
واألمهات. مكا مت وضع وحدات طبية متنقلة 

رهن إشارة املجمتعات القروية.



املنجزات االقتصادية
منجزات التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية املعرتف هبا

املنجزات

بنك أفريقيا



املنجزات 
االقتصادية

املنجزات
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من خالل املخطط االسرتاتيجي للتمنية -2019
2021 ومواكبته مبخطط التحول لملجموعة، 

يضع بنك أفريقيا لبنة جديدة يف رصحه 
التمنوي الرايم لضامن االسمترارية لمنوذجه 

يف خلق القمية. 

وخالل هذه السنة، أكد بنك أفريقيا الزتاماته 
لفائدة متويل االقتصاد الوطين وجتذره القوي 

عىل الصعيد الدويل.

ويف هذا السياق، واصلت املجموعة مسارها 
للتحول الرمقي من خالل ابتاكراهتا عىل 
الصعيدين التنظيمي واخلاص بالزبناء. 

وأكد بنك أفريقيا اهمتامه مبواكبة ريادة 
األمعال واملقاوالت الصغرية جدا واملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة. مكا أن اخلطاب املليك 
السايم بتارخي 11 أكتوبر 2019 الذي نص 
عىل متويل املبادرة املقاوالتية قد عزز توجه 

مجموعة بنك أفريقيا يف مواكبهتا لملقاولني. 

ويف هذا الصدد، أطلقت املجموعة برناجما 
شامال لدمع ومتويل املقاوالت الصغرية جدا 

واملتوسطة »انطالقة« عرب عرض شامل جيمع 
بني اخلدمات املالية وغري املالية مكرصد ريادة 
األمعال والتكوين ومراكز اخلربة يف اجلهات 

ونادي ريادة األمعال.

1. فاعل رئييس يف متويل االقتصاد 
املغريب

وفاء بالزتامه القوي جتاه املقاوالت، طور بنك 
أفريقيا خربة قوية إلرشاد ومواكبة الفاعلني 

االقتصاديني باملغرب.

وتمتثل مهمة بنك افريقيا يف توجيه ودمع 
املقاوالت الكربى وحتفزي االستمثار. واليوم، 
تفرض املجموعة ذاهتا كأحد الرشاكء الذين 
ال غىن عهنم يف متويل القطاعات الرئيسية 

لالقتصاد باملغرب واهمتامها اخلاص 
بالقطاعات ذات األولوية يف ازدهار االقتصاد 

الوطين.

يف هذا السياق، أعىط بنك أفريقيا األولوية 
ملشاريع مهمة تستجيب اللزتاماته جتاه التمنية 

املستدامة. فيف جمال الطاقة باألساس، 
شاركت املجموعة يف متويل مرشوع لتحلية 
ماء البحر جنوب أاكدير ووحدة للزتود باملاء 

الصاحل للرشب مبدينة العيون وحمطة لتحلية 
ماء البحر مبدينة احلسمية.

وركزت املجموعة جهودها عىل قطاعات 
اسرتاتيجية اكلصحة والسياحة. وسامه البنك 

يف متويالت بناء مستشىف ببوسكورة وعدة 
فنادق يف مدن سياحية باململكة.

وأخريا، يواكب بنك أفريقيا مجيع القطاعات 
الرئيسية األخرى اليت تشلك التمنية 

االقتصادية يف بالدنا اكلنسيج والنقل والعقار 
واالتصاالت واملوانئ والتوزيع والسيارات 

والصناعة النفطية...

ولتحسني العرض وجودة املواكبة املقرتحة عىل 
املقاوالت الكربى، وضع بنك أفريقيا برناجما 
للتحول وهيلكة جديدة. عالوة عىل ذلك تروم 
إعادة اهليلكة هذه تطوير أوجه التاكمل مع 
قطب BMCE CAPITAL واخلدمات البنكية 

للرشاكت واالستمثار. وبالفعل فالتعاون بني بنك 
األمعال وبنك الرشاكت الكربى يتيح استمثار 

التبادالت وتعزيز القرارات املتخذة لفائدة 
املقاوالت الزبونة.

موازاة مع ذلك وبغية تلبية متطلبات املقاوالت،  
عزز بنك أفريقيا عرضه لملنتجات واخلدمات 
البنكية عرب تطوير وتسويق حلول جديدة عىل 

غرار IS Factor و TVA Factor ألداء ديون 
الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل القمية 

 Mezzanine املضافة لملقاوالت اخلاصة و
PME وهو حل جديد مت تطويره من طرف 

صندوق الضامن املركزي ويسهتدف املقاوالت 
القادرة عىل االسمترار واليت ال ميكهنا 

االستفادة من قروض بنكية إضافية بسبب 
مشالك يف نقص الرمسلة.



املنجزات

2. رمقنة أنشطة البنك

باعتباره جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية 
املجموعة، تواصل برناجم رمقنة أنشطة بنك 

أفريقيا بشلك فعال من خالل عدة معليات 
منجزة يف سنة 2019.

وهكذا، متزيت سنة 2019 بضخ دينامية جديدة 
يف أغلبية األسواق سواء عىل صعيد بنك 

اخلواص واملهنيني أو سوق املقاوالت واملدمعة 
بعمليات دقيقة للتسويق والتواصل وبراجم 

خاصة ببعض قطاعات الزبناء ورمقنة تدرجيية 
لملناجه واملسارات الرامية لتحسني جتربة 

الزبون.

وقام بنك أفريقيا خالل السنة املالية 2019 
 مبراجعة شاملة ملنصة البنك عن بعد،

BMCE Direct Web، مع تفعيل خدمة 
االشرتاك Dabapay. مكا جسلت سنة 2019 
إطالق BMCE Business Online الذي يتيح 
لملقاوالت تتبع معلياهتا البنكية والولوج ملهن 

تدبري النقد والمتويل التجاري.

3. الزبناء اخلواص املمزيون

مقاربة وخدمات حرصية

واصل بنك اخلدمات اخلاصة لبنك أفريقيا 
اسرتاتيجيته التمنوية إلغناء عرضه وتعزيز 
أوجه التاكمل مع شبكة اخلواص واملهنيني 
ومراكز األمعال بغية تدعمي حمفظة البنك 

من اخلواص املمزيين والرفع من تشكيلهتا 
لملنتجات واخلدمات املقدمة هلذه الفئة. ومتزي 

بنك اخلدمات اخلاصة بتسعرية مالمئة وخدمات 
تهسل املعامالت اليومية فضال عن خربة 

استشارية يف التوظيف، وذلك بتعاون مع 
.BMCE Capital Markets

ومتزيت سنة 2019   بإطالق منتجات حرصية 
كبطاقة » World Elite « املسملة مع سوار 

بدون متاس يستعمل تكنولوجيا متطورة للقيام 
 مبختلف العمليات وعرب تعزيز عرض

BMCE Exclusive من خالل منتجات وخدمات 
جديدة، بنكية وغري بنكية، متاحة من خالل 

.BMCE Exclusive بطاقة العضوية يف عرض

4. تعزيز مهن بنك األمعال 

أظهر بنك األمعال لبنك أفريقيا عن ديناميته، 
حمققا ارتفاعا يف منجزاته برمس سنة 2019. 
فعزز إقالع أنشطته اجلديدة عرب طرح خدمة 
 .Private Equity وإعادة تشغيل Real Estate
عالوة عىل ذلك، تعززت االسرتاتيجية الرمقية 

للقطب بتطوير مرشوع CAP TECH، وهو 
برناجم ابتاكر يضم أفضل املقاوالت الناشئة 

يف أفريقيا.

منجزات مالية متينة عىل صعيد أنشطة 
السوق

اختمتت سنة 2019 بنتاجئ قوية لاكفة أنشطة 
السوق. ومتكنت خمتلف األقطاب من اغتنام 

فرص السوق واستباق تطور النسب خالل سنة 
.2019

فمت مضان دينامية قاعة األسواق املالية 
لرشكة BMCE CAPITAL بفضل تدبري 

حيوي للوضعيات وحضور جتاري قوي إىل 
جانب الزبناء املؤسساتيني يف السوق األولية 

والثانوية.

 مكا مت خض دينامية جديدة يف نشاط
BMCE Capital Bourse يف سنة 2019 بفضل 

منجزات ملحوظة السميا يف املغرب ومنطقة 
االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. 
وهكذا، أقفلت BMCE Capital Bourse سنة 

2019 حبصة من السوق نسبهتا %14 وارتفاع 
يف األجحام بنسبة %2,5. من ناحية أخرى، 
متزيت السنة بنجاح معليتني بارزتني : زيادة 

يف رأمسال بنك أفريقيا مببلغ 1,73 مليار درمه 
وزيادة خاصة مبجموعة CDC Plc مببلغ 1,93 

مليار درمه.

وعىل الرمغ من ظرفية البورصة غري املواتية، 
جسلت BMCE Capital Securities زيادة يف 
حصهتا يف السوق لتبلغ %5,2 مقابل 4,4% 

يف 2018.

واستفادت الرشكة املختصة يف حفظ األوراق 
املالية من وضعية سوق مواتية فجسلت ارتفاعا 
نسبته %5 يف أصوهلا حتت احلفظ يف سنة 
2019، من مضهنا %48 هتم هيائت التوظيف 

امجلايع للقمي املنقولة وهو القطاع الذي متكنت 
من احملافظة عىل حصهتا فيه بنسبة 23%.

وأما عن نشاط الوظائف الوسىط واخللفية، 
متكنت BMCE Capital Solutions من مضان 

معاجلة يومية ألجحام مهمة بفضل حتمكها يف 
خماطر التشغيل.

بنك أفريقيا



املنجزات

51/50 صفحة    I   2019 املتاكمل  السنوي  التقرير 

إعادة هيلكة أنشطة تدبري األصول من 
أجل أوجه تاكمل جديدة

 مت مجتيع أنشطة تدبري األصول
يف املغرب وعىل الصعيد الدويل والتدبري 

 اخلاص والتدبري بواكلة مضن قطب
.» Asset & Wealth Management «

 وأكدت الرشكة املغربية
 BMCE Capital Gestion عىل دورها

الرئييس يف السوق احمللية بأصول حتت 
التدبري بلغت 60,4 مليار درمه مع ممت 2019، 

أي حبصة يف السوق تصل إىل 12,8%.

  BMCE Capital Gestion privée وجددت
تصديق إيزو 9001 صيغة 2015 يف سنة 2019 

 بالنسبة لاكفة هيائت قطب 
.» Asset & Wealth Management «

 ويف غرب أفريقيا، أبانت
BOA Capital Asset Management 
 عىل مناعة قوية من خالل حفاظها

 عىل ماكنهتا كفاعل رئييس يف السوق
حبصة بلغت %13,7   مكا عززت حمفظة 

زبناهئا السميا لدى هيائت االحتياط 
االجمتايع.

ويف تونس، أثرت املنافسة القوية للتوظيفات 
النقدية عىل نشاط تدبري األصول الذي جسل 

للسنة الثالثة عىل التوايل اخنفاضا يف 
اجلاري بنسبة %6,8 دون أن يؤثر ذلك عىل 

 تطور األصول حتت التدبري لرشكة
BMCE Capital Asset Management بنسبة 

.13%

قوة أنشطة االستشارة وتفعيل نشاط 
امللكية اخلاصة

يف سنة 2019، عززت مجموعة BOA عرضها 
من اخلدمات، مما أتاح هلا إبرام مهام جديدة 

لالستشارة، بيمنا ظل النشاط يف تونس 
بدينامية حمدودة.

وتعزز قطب االستشارة و امللكية اخلاصة خالل 
هذه السنة عرب مرشوعني : صندوق لملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة ملنطقة االحتاد االقتصادي 
 Fintech والنقدي لغرب أفريقيا وصندوق

باملغرب.

 من ناحية أخرى، واصلت
BMCE Capital Research تلبية الطلبات 
املزتايدة ملختلف احملاور املهنية وتزويدها 

بإصدارات جيدة احملتوى.

تطوير اخلدمات املالية املتخصصة

مغرباي تدمع موقعها

يف سنة 2019، واصلت مغرباي اسرتاتيجهتا 
التمنوية اليت تقوم عىل البحث عن مصادر 

منو جديدة وأوجه تاكمل فعالة مع الرشاكت 
األخرى التابعة لملجموعة.

وخالل هذه السنة أيضا، استمثرت مغرباي 
يف تنظميها ورأمساهلا البرشي، منجزة 

عدة معليات إلعادة اهليلكة يف جمال التحول 
الرمقي وتأمني املناجه. وهكذا عززت مغرباي 

متوفعها االسرتاتيجي حبصة يف السوق بلغت 
%25,25 من حيث اجلاري مع ممت 2019.
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سلفني، سنة انتقالية بعد االندماج

عقب معلية إدماج ومض رشكة تسليف من 
طرف سلفني، واملصادق علهيا يف دجنرب 

2018، متزيت السنة املنرصمة بوضع خمطط 
إدماج من أجل التنسيق بني خمتلف أوجه 

أنشطة املجموعتني.

وذلك ما مكن من التنسيق بني اجلوانب 
التنظميية والتجارية واملوارد البرشية والنظم 

املعلوماتية، مع استغالل أوجه التاكمل املختلفة 
هلذا االندماج. وواصلت سلفني مسار حتوهلا 

الرمقي املرتكز عىل جتربة الزبون الرمقية 
وجتربة املستخدم.

ويف هذا السياق، متكنت سلفني من احلفاظ 
عىل قدرهتا الرحبية، حمققة نتيجة صافية 

قدرها 130 مليون درمه إىل غاية ممت دجنرب 
2019 بارتفاع نسبته %2,6+ مقارنة مع ممت 

دجنرب 2018، فضال عن عائد عىل حقوق امللكية 
بنسبة 18,7%.

ماروك فاكتورينغ تستأنف المنو

بعد عدة سنوات انتقالية من أجل تغيري أسلوب 
معل تدبري رشاء الفواتري، استأنفت ماروك 

فاكتورينغ التابعة لبنك أفريقيا منوها وحتمكها 
يف املخاطر يف سنة 2019 بتجسيلها لناجت 

صاف بنيك قدره 28,6 مليون درمه، بارتفاع 
نسبته 1+%.

 وعىل مستوى تدبري املخاطر، متزيت سنة 
2019 بالتحمك يف لكفة خماطر بنسبة 0,33% 
إىل غاية ممت دجنرب 2019 مقابل %0,51 إىل 

غاية ممت دجنرب 2018. موازاة مع ذلكـ، مت 
مضان تتبع صارم لمللفات احلساسة، وذلك 

بتعاون وثيق مع املجموعة.

بنك المتويل واإلمناء يواصل توسعه

من خالل الرهان عىل اسرتاتيجية للمشول 
املايل واعمتادا عىل عرض مبتكر، يقدم بنك 

المتويل واإلمناء حلوال الحتياجات الزبناء 
اخلواص واملهنيني واملقاوالت.

 ومن خالل الزتامه بتطوير حلول حقيقية 
ومبتكرة للك فائت الزبناء، يتبع بنك المتويل 

واإلمناء مقاربة تتبىن قمي األخالقيات 
واملساواة.

ومن خالل عرضه للخدمات التشاركية اخلاصة، 
واصل بنك المتويل واإلمناء اسرتاتيجيته ملواكبة 

املقاوالت، ليشلك رشياك ممتزيا لملقاوالت 
الصغرية جدا واملقاوالت الصغرية واملتوسطة 

ببالدنا.

وطور بنك المتويل واإلمناء يف سنة 2019 عىل 
اخلصوص عروضا تشاركية جديدة واليت مت 
تصمميها خصيصا لدمع املقاوالت الصغرية 

جدا. ويف هذا الصدد، وقع بنك المتويل 
واإلمناء يف نونرب 2019 عىل اتفاقية رشاكة 

مع الفيدرالية املغربية لملقاوالت الصغرية جدا 
واملقاوالت الصغرية واملتوسطة.

من ناحية أخرى، حصل بنك المتويل واإلمناء 
برمس سنة 2019 عىل تتوجيني. فلقد مت اختيار 

البنك للسنة الثانية عىل التوايل كصاحب " 
أفضل خدمة زبون خالل السنة " يف فئة البنوك 

التشاركية. مكا حصل عىل التتوجي الدويل 
الذي متنحه World Finance واملمتثل يف " 
أفضل بنك تشاريك من حيث جودة خدمة 

الزبناء يف املغرب".

6. دينامية األنشطة الدولية

منذ إنشائه، يفرض بنك أفريقيا ذاته كبنك 
نشيط ومنفتح عىل العامل. وبفضل خياراته 

االسرتاتيجية الدقيقة، تعززت أنشطته الدولية 
من سنة ألخرى يف أوروبا وأفريقيا ومؤخرا 
يف أسيا. واليوم، باتت املجموعة فاعال بنكيا 

رائدا بأسس قوية عىل الصعيد الدويل.

تطور نتاجئ مجموعة BOA وأداء قوي 
يف غرب أفريقيا

عىل الرمغ من الظرفية السوسيواقتصادية 
الصعبة، واصلت مجموعة BOA  حتسني 

منجزاهتا يف أفريقيا جنوب الصحراء. فجسلت 
سنة 2019 فتح أزيد من 300 293 حساب، مما 
رفع العدد الرتامكي إىل حوايل 4,2 مليون مع 

ممت دجنرب 2019. وجسل مجموع احلصيلة 
الرتامكي لبنوك مجموعة BOA منوا بنسبة 
%10,9+ إىل غاية ممت دجنرب 2019 . مكا 

جسل اجلاري املتوسط لالستعامالت السلمية 
ارتفاعا نسبته %5,7+ ليبلغ 4  مليارات يورو 

مع ممت دجنرب 2019. 

وعىل صعيد املنجزات املالية، ارتفع الناجت 
الصايف البنيك الرتامكي إىل 548,8 مليون 
يورو إىل غاية ممت دجنرب 2019 مقابل 500,7 

مليون يورو يف السنة السابقة، أي بارتفاع 
نسبته %9,6+، بفعل حتسن هامش الفائدة 
)7+%( واهلامش عىل العموالت )15,7%+(.

 BOA أما النتيجة الصافية املوطدة ملجموعة
فبلغت 112 مليون يورو إىل غاية ممت دجنرب 

2019 مقابل 131 مليون يورو يف السنة 
السابقة، أي برتاجع نسبته %15- بفعل 

تأثري اجلهد االستثنايئ لتكوين املخصصات 
االحتياطية. بنك أفريقيا
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فرع البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
يف شنغهاي، منجزات تؤكد دقة 

اخليارات االسرتاتيجية بالنسبة للنشاط 
يف أسيا

متزيت سنة 2019 باالفتتاح الرمسي لفرع 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف شنغهاي. 

فأصبحت مجموعة بنك أفريقيا أول مجموعة 
بنكية مغربية تستقر يف الصني. ويحمط الفرع 

الصيين  ليصبح فاعال مرجعيا عىل صعيد 
متويل معليات التجارة اخلارجية بني الصني 

وأفريقيا، مع املشاركة بشلك فعال يف الهنوض 
باالستمثارات الصينية يف أفريقيا. ومن أجل 
تطوره، ميكن هلذا الفرع االعمتاد عىل فريق 
جمرب يضم أزيد من عرشين إطارا صينيا.

وكشفت السنة األوىل من النشاط عىل نتاجئ 
واعدة مع بلوغ المتويالت املمنوحة ما مجموعه 

145 مليون دوالر لفائدة الزبناء الصينيني 
واألفارقة.

أداء قوي لألنشطة يف أوروبا

متزيت سنة 2019 بالنسبة لفرع البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية الدويل يف مدريد بأداء قوي 
عىل مستوى املردودية والنشاط التجاري، حيث 

بلغت نتيجته الصافية 9,2 مليون يورو، أي 
بتطور نسبته %17 مقارنة مع السنة السابقة. 
وتعزى هذه املنجزات اجليدة للتطور املستدام 
لمتويل معليات التجارة اخلارجية والتأثريات 

اإلجيابية السرتاتيجيته التجارية الرامية جلعل 
هذا الفرع خماطبا مفضال بالنسبة لعمليات 

المتويل التجاري.

وعىل مستوى هيئة BBI لندن، شلك اإلهسام 
يف حتديد اسرتاتيجية اشتغال املجموعة يف 
أوروبا يف إطار خروج بريطانيا من االحتاد 
األورويب، ووضع Back Office Loan وخدمة 

المتويل التجاري للزبناء يف بريطانيا والهنوض 
ببيئة معل مناسبة لتكنولوجيا املعلومات 

رهانات مهمة بالنسبة لسنة 2019. ومت رفع 
هذه التحديات يف ظرفية تتسم بندرة السيولة 

وارتفاع لكفة المتويل.

وخالل هذه السنة، جسلت أنشطة BBI لندن 
منوا مع ارتفاع الناجت الصايف البنيك 

بنسبة %23+، وذلك أساسا بفضل األداء 
املمتزي لنشاط أسواق الرساميل بفعل خيارات 

االستمثارات الدقيقة، حمسنة بالتايل عائد 
احملفظة مع اإلبقاء عىل معايري داخلية عىل 

مستوى التصنيف. من ناحية أخرى،  مت تعزيز 
 BOA ( التعاون مع مكونات املجموعة األخرى

غانا و BOA كوت ديفوار و فرع املنطقة احلرة 
بطنجة و BBI مدريد( ، مما مسح بوضع حلول 

جديدة ) Loan Solutions and Synergies و 
خدمات أخرى للرشاكت(.

وأخريا، واصل BBI لندن بشلك فعال خمططه 
التمنوي المطوح للفرتة 2022-2019 والذي 

يقوم عىل اسرتاتيجية للتنويع من جهة وتطوير 
تدفقات األمعال بفضل حضور ماكتب متثيله 

يف لك من ديب وزورخي من جهة أخرى.
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التحمك يف التنقالت

املنجزات

األداء العام

إىل جانب الزتامه منذ عدة سنوات يف هنج 
مسؤول جتاه منظومته ورشاكئه، متكن بنك 

أفريقيا بشلك منتظم من احلصول عىل 
اعرتافات وتتوجيات.

بنك أفريقيا
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1/101التصنيف يف القطاع

1/897التصنيف يف املنطقة

65/4897التصنيف العاملي 

%91نسبة ترصحي املقاولة

%60نسبة الترصحي املتوسط للقطاع

Proactiveمستوى التعاون

Aucuneنزاعات مرتفعة اخلطورة

Vigeo Iris أفضل أداء

يف يونيو 2019، توج جمددا بنك أفريقيا 
جبائزة أفضل أداء لملسؤولية االجمتاعية 
لملقاوالت 2019 املمنوحة من طرف معهد 

Vigeo Iris عقب التصنيف غري املايل لسنة 
2019. وجسل البنك أفضل أداء عام بتنقيط بلغ 

63/100 مقابل 61/100 يف 2018.

ومكهنا هذا التنقيط من اعتالء تصنيف بنوك 
التقسيط واخلدمات املتخصصة يف األسواق 

الناشئة. وحتتل املجموعة الرتبة األوىل يف 
املنطقة والرتبة اخلامسة والستني عىل الصعيد 

الدويل. وجيسد هذا التنقيط اجلهود املبذولة 
لفائدة البيئة وااللزتام االجمتايع واملجمتيع 

وأخالقيات املعامالت.

األمم املتحدة : االتفاق العاملي و 
املبادرة املالية لربناجم األمم املتحدة 

للبيئة 

يعترب بنك أفريقيا بتعاون مع االحتاد العام 
ملقاوالت املغرب رائد الشبكة املغربية لالتفاق 

العاملي اليت تضم مقاوالت ملزتمة بتعزيز 

مراعاة التأثريات االجمتاعية والبيئية واحرتام 
حقوق اإلنسان يف اسرتاتيجيهتا.

وحصل بنك أفريقيا برمس السنة املالية 2019 
 عىل أعىل مستوى لالتفاق العاملي

» GC Advanced « بفضل وضع معايري 
متقدمة وأفضل املامرسات.

وينشط بنك أفريقيا كثريا مضن املبادرة املالية 
لربناجم األمم املتحدة للبيئة. فهو من موقيع 

مبادئ اخلدمات البنكية املسؤولة وسامه بشلك 
فعال من خالل مسامهته يف تيار » التأثري 

اإلجيايب » يف إعداد أدوات »املقاوالت« و 
»البنوك« لتحليل التأثريات البيئية واالجمتاعية 

والتنسيق االقتصادي.

وهكذا، يعترب بنك أفريقيا من أوائل البنوك يف 
العامل اليت جترب هذه األداة لمتكني البنوك من 

حتليل التأثريات احملدثة من خالل حمفظهتا 
مقارنة مع االحتياجات املوجودة يف نطاقات 

تدخلها وبالتايل تطوير االسرتاتيجيات.

مبادئ االستمثار األخرض

يف إطار عالقاته املفضلة مع الصني، اكن 
بنك أفريقيا أول بنك يف القارة يدمع مبادئ 

االستمثار األخرض لملبادرة الصينية » حزام 
واحد، طريق واحد «. فيف نونرب 2019، اكن 

بنك أفريقيا أول بنك أفرييق يشارك يف املؤمتر  
الصيين الفرنيس الثاين حول المتويالت 

اخلرضاء يف باريس.

تتوجي خدمة الزبناء

اكن دوما إرضاء الزبناء يف قلب اهمتامات بنك 
أفريقيا. وجيب أن يملس الزبون القمية املضافة 

عىل مستوى جودة اخلدمات.

ويف هذا الصدد، حصل بنك أفريقيا خالل 
ثالث سنوات تواليا عىل لقب » أفضل خدمة 

زبون يف املغرب خالل السنة « يف فئة البنوك.

ويأيت هذا التتوجي ليلكل متزي خدمة الزبناء 
وجيسد الزتام البنك القوي جتاه زبنائه احلاليني 

واملفرتضني.

ودامئا يف إطار اإلصغاء لزبنائه وبغية 
االستجابة الحتياجاهتم عن كثب، يواصل بنك 

أفريقيا تطوير عروضه البنكية عن بعد. وهكذا، 
يمت إعادة ابتاكر اخلدمات البنكية للرفع من 
جودة العالقة مع الزبناء يف أفق التحسني 

املسمتر لتجربة الزبون.



احملور األول : أخالقيات األمعال 
وعالقة مسؤولة مع الزبناء

املطابقة واالمتثال

ابتاكرات يف خدمة املطابقة 
واالمتثال 

يف سنة 2019، أطلق بنك أفريقيا عدة 
مشاريع مهيلكة تلبية ملختلف املشاريع املهيلكة، 

واستجابة لملتطلبات التنظميية املطبقة عىل 
القطاع املايل )أوال( يف جمال ماكحفة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب و)ثانيا( معرفة الزبناء 
و)ثالثا( قانون االمتثال الرضييب للحسابات 

األجنبية )FATCA( و)رابعا( النظام العام 
األورويب حول محاية املعطيات. وتمتثل هذه 

املشاريع يف وضع أدوات ونظم معلوماتية أكرث 
موثوقية وفعالية ومطابقة لإلكراهات القانونية.

حتسني التبادل مع وحدة معاجلة 
املعلومة املالية

من أجل تبادل أفضل مع وحدة معاجلة املعلومة 
املالية، مت تعزيز تطبيق GO-AML الذي سبق 

إطالقه بغية استخراج آيل أفضل لألنمظة 
التشغيلية. وبعد عدة أهشر من التنقيح، دخلت 

الصيغة اجلديدة حزي التطبيق يف شتنرب 
.2019

مراجعة سلسلة أنشطة اعرف زبونك

بغية تلبية متطلبات السلطات التنظميية، عزز 
بنك أفريقيا تدابريه " اعرف زبونك" اليت 

تتيح حتديد الزبناء بشلك أفضل واملستفيدين 
الفعليني وعالقات األمعال. ويف هذا الصدد، 

قام البنك مبراجعة سلسلته للقمية اعرف 
زبونك، عرب تفويض باألساس معليات املراقبة 
للرشكة التابعة OGS. وتحمس مراجعة النظام 

بإضفاء الطابع اآليل وتأمني مسار فتح 
 OGS احلسابات. وهكذا باتت الرشكة التابعة

يرتكز لدهيا العمليات التالية :

 بالنسبة للزبناء اخلواصبالنسبة للزبناء اخلواص واملهنيني

حلول متعددة القنوات 
مت تطوير عدة ابتاكرات خالل 

السنة عىل صعيد بوابة 
BMCE Direct، وذلك من خالل 

قناة النقال وعىل مستوى 
الشبابيك اآللية البنكية :

- مراجعة مسار فتح 
احلساب بشلك إلكرتوين 

- وضع خدمة تفاعلية، واليت 
تحمس بتدخل عون افرتايض

- وضع خدمة Callbot اليت  تتيح 
بعث رسائل صوتية مسهتدفة
- مراجعة حسابات االدخار 

والتأمني البنيك عىل 
،BMCE Direct بوابة

- برناجم خض دينامية يف 
الشبابيك اآللية البنكية 

متعددة اخلدمات.

األداءات والنقديات 
يضع بنك أفريقيا رهن إشارة 

زبنائه أنمظة لألداء أكرث ابتاكرا، 
مسامها بالتايل يف التقليص من 

تداول النقد. ويتعلق األمر حبل 
DABAPAY وبالبطاقة البيومرتية 

وبالبطاقات بدون متاس.
وهكذا، حيتل بنك أفريقيا موقعا 

رائدا عىل صعيد األداء بدون 
متاس حبصة من السوق تبلغ 

%83 من احلجم العام.
 يف سنة 2019، أطلق بنك أفريقيا 

بطاقة بالتينيوم ماسرتاكرد 
البيومرتية يف اختبار منوذيج. 
وباعتبارها ابتاكرا غري مسبوق 
يف املغرب، تتيح هذه البطاقة 

حلاملها التحقق بواسطة التوقيع 
البيومرتي عرب البصمة الرمقية.
مكا مت تعزيز احلل عرب النقال 
DABAPAY خالل هذه السنة 

خبصائص جديدة هتدف باألساس 
لتبسيط االشرتاك واالستخدام.

BUSINESS oNlINE 
يف سنة 2019، مت إطالق 

البوابتني النقدية وتلك املتعلقة 
باملعامالت لفائدة املقاوالت 

الزبونة واللتني ستتيحان 
إجراء خمتلف العمليات 

البنكية وتتبعها، مع مضان 
أمن معلومايت مثايل. مكا 

تحمس خصائص أخرى بأداء 
الرضائب والرسوم بلك هسولة.

CAp’Tech 
أطلق بنك األمعال يف شتنرب 

CAP’Tech ،2019  لرشكة 
BMCE Capital وهو أول 

برناجم مفتوح لالبتاكر عىل 
مستوى بنك األمعال. وتتيح 

هذه املبادرة بدمع من املقاوالت 
الناشئة تصممي حلول من 

شأهنا حتسني جتربة الزبون.

املنجزات

بنك أفريقيا
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• املراقبة الشاملة لصحة املعطيات

• إهناء امللفات بعد EER وحتيني و/أو تصحيح 
االختالالت يف حالة عدم حصة الوثائق.

من ناحية أخرى، مت تطوير أداة خاصة 
باملراقبة داخليا ووضعها رهن إشارة الرشكة 
التابعة OGS ملساعدهتا يف مهمهتا اجلديدة. 
ومتت جتربة هذه األداة عىل مستوى بعض 
الواكالت يف الدارالبيضاء وسيمت تعمميها 

ابتداء من سنة 2020.

مراجعة اسرتاتيجية املراقبة عىل 
SIRON AML

باعتبارها جحر الزاوية لتدابري ماكحفة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، متت مراجعة 

اسرتاتيجية املراقبة عىل SIRON AML باتباع 
عدة مراحل : مراجعة معطيات امللفات الواردة 
اليت تزود هذه األداة وتصحيحها وإغناؤها و 
إعداد املعايري الوظيفية لالسرتاتيجية اجلديدة 

AML عالوة عىل التحصيل التقين.

وبفضل هذه االسرتاتيجية اجلديدة، باتت هذه 
األداة تتيح احلصول عىل نتاجئ أمه، ال سميا 
دقة التنبهيات عرب حتديد دقيق ملعايري الكشف 

والتوجيه وتوسيع نطاق املراقبات لتمشل 
معليات مل تمت تغطيهتا لكيا أو جزئيا وكذا 
املطابقة مع أجود املعايري الدولية يف جمال 

املقاربة عرب املخاطر.

ممارسة تقيمي خماطر ماكحفة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب

طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل، يقوم بنك 
أفريقيا لك سنة بتحليل وتقيمي خماطر ماكحفة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب املتعلقة بفائت 
الزبناء والدول واملناطق اجلغرافية واملنتجات 
واخلدمات والعمليات وقنوات التوزيع. ومن 
خالل هذا التحليل، يمت تقيمي مجيع عوامل 
املخاطر الدقيقة قبل حتديد املستوى العام 

لملخاطر . وتقود هذه املامرسة لتحديد التدابري 
اليت سيمت تطبيقها من أجل التخفيف من 

هذه املخاطر مثل حتديد أنمظة احلدود حسب 
املنتجات واخلدمات والفرتات واملعامالت 

وقنوات التوزيع واملناطق.

املطابقة مع قانون االمتثال الرضييب 
 )FATCA( للحسابات األجنبية

مت إطالق املرحلة الثانية من هذا املرشوع يف 
سنة 2019 ومكنت من وضع تقارير مجيع 

هيائت املجموعة. وهكذا، مت التصديق عىل 7   

رشاكت تابعة جديدة خالل هذه املرحلة الثانية 
لدى مصلحة الرضائب األمريكية : BOA كوت 

ديفوار، BOA بوركينا فاسو، BOA الطوغو، 
 BOA ،مجهورية الكونغو الدميقراطية BOA

تزنانيا، BOA Capital Asset Management و 
 BOA Capital Securities

من ناحية أخرى، يتواصل التتبع املقرب وإجناز 
تقارير منتمظة حول أنشطة  التقومي لفائدة 
الزبناء الذين لدهيم مؤرشات أمريكية وغري 

مدرجني  بعد يف التوثيق.

العالقات مع املراسلني البنكيني األجانب

يف سنة 2019، عاجل بنك أفريقيا اسمتارات 
تتعلق بتدابري ماكحفة غسل األموال الصادرة 
عن مراسلني بنكيني أجانب. مكا متت معاجلة 

طلبات معلومات تتعلق مبعامالت مشرتكة 
وطلب معلومات تمكيلية يف جمال اعرف زبونك 

.OFAC وخماطر

العالقات مع شبكة التوزيع

يف إطار عالقاهتا مع شبكة التوزيع، تضع 
وظيفة املطابقة واالمتثال خدماهتا رهن إشارة 

شبكة الواكالت ومراكز األمعال من أجل أي 
طلب استشارة أو مساعدة. وقامت مبعاجلة 

ترصحيات العمليات االعتيادية وبدراسة طلبات 
التصديق عىل معليات المتويل التجاري. مكا 

واصلت الرشكة التابعة جهودها للتحسيس من 
خالل نرش عدة مذكرات وتكوين أزيد من 1635 

مستخدما.

معرفة الزبناء 

باعتبارها عنرصا أساسيا لملطابقة واالمتثال، 
يبدأ نشاط معرفة الزبناء فور ربط العالقة مع 

الزبون. 

وهكذا، يرتكز نشاط معرفة الزبناء عىل 
العمليات التالية :

- موثوقية الزبناء موضوع التحريات

- مراقبة بداية العالقة مع الزيون ذات املخاطر 
املرتفعة

- تتبع معليات موثوقية OSCAF املتعلقة مبراقبة 
GRC تناسق معطيات معرفة الزبناء عىل

Adverse Media و PPE معاجلة اإلشعارات -
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مكا اختذت وظيفة املطابقة واالمتثال عدة 
معليات بغية حتسني مناجه مراقبة بداية العالقة 
مع الزبون : تنظمي عدة ورشات وإدراج قاموس 

لملعطيات ) إحداث خانات جديدة وإعادة 
وصف الزبناء العابرين...( ومرشوع اإلدراج 
عىل أداة GRC جلذاذة اعرف زبونك ) امللء 
اآليل لاكفة اخلانات جلذاذة اعرف زبونك(.

مراقبة املعامالت

AML/ يف سنة 2019، دمع بنك أفريقيا حلوله
FT اليت تتيح مراقبة وفرز املعامالت.  يف 

هذا اإلطار، متكنت وظيفة املطابقة واالمتثال 
يف الزمن الفعي من معاجلة اكفة التنبهيات 

الناجتة عن فرز رسائل السويفت الصادرة 
والواردة. مكا قامت بالفرز عىل شلك حصص 

التنبهيات املتعلقة بفتح احلسابات. وإمجاال، 
متت دراسة %94 من التنبهيات الصادرة عن 
أداة SIRON AML، مع تجسيل نسبة معاجلة 
تصل إىل %95 من تنبهيات املخاطر. واكنت 

املؤرشات اليت أصدرت أكرب عدد من التنبهيات 
يه تلك املتعلقة بدفعات مهمة ووحيدة نقدا 
ومعليات التحويل النقدية وتسلمي الشياكت 

والتحويالت.

األخالقيات والواجبات املهنية

طبقا لملتطلبات املعمول هبا يف هذا املجال، 
عرض بنك أفريقيا تقاريره لنشاط األخالقيات 

عىل اهليئة املغربية لسوق الرساميل. ومتت 
مواكبة هذه التقارير بالحئة حمينة لألخشاص 
املطلعني حسب كيفيات التبادل املتفق علهيا. 

وهكذا مل تكشف بيانات التقارير الدورية املتعلقة 
باألخشاص املطلعني عن أية معلية مشبوهة.

مكا متزيت سنة 2019 باحلصول عىل 
التصديق إيزو 37001 املتعلق بنظام تدبري 

ماكحفة الرشوة. ومهت معلية التصديق 
مجموعة من مساطر ووسائل املراقبة املوضوعة 

واملتعلقة مبخاطر الرشوة اليت يتعرض هلا 
البنك. مكا متت مرافقهتا حبملة للتواصل 

والتحسيس والتكوين مهت مجيع األطراف 
املعنية هبذه املخاطر.

ومن خالل احلصول عىل هذا التصديق، حيتل 
بنك أفريقيا موقعا رائدا يف جمال حماربة 

الفساد املايل حيث يعترب أول مجموعة بنكية 
يف أفريقيا حتصل عىل هذا االعمتاد. مكا 

سيمت تعممي هذا التصديق الذي يمت جتديده 
سنويا ليمشل رشاكت أخرى تابعة لملجموعة 

يف سنيت 2020 و 2021 : أربع رشاكت تابعة 

لملجموعة، ثالثة مهنا يف أفريقيا وواحدة يف 
أوروبا.

محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص

طبقا ملقتضيات القانون 08-09 املتعلق حبامية 
املعطيات ذات الطابع الخشيص، واصل بنك 

أفريقيا خمطط أمعاله لملطابقة :

- وضع مساطر جديدة محلاية املعطيات ذات 
الطابع الخشيص واملصادقة علهيا : مسطرة 

األجوبة ومناجه الترصحي والرتخيص للجنة 
الوطنية ملراقبة محاية املعطيات ذات الطابع 

الخشيص

تقدمي حلني لتلبية متطلبات اهليائت التنظميية 
حول موضوع اإلجراءات البيومرتية.

- إيداع إشعارات جديدة وطلبات الرتخيص 
باملعاجلة لدى اللجنة الوطنية ملراقبة محاية 

املعطيات ذات الطابع الخشيص.

مكا مت يف سنة 2019 إطالق مرشوع املطابقة 
مع النظام العام اجلديد حول محاية املعطيات. 

وسيسفر هذا املرشوع عن تشكيل حزمة 
النظام العام اجلديد حول محاية املعطيات 

واليت ستتيح التعممي عىل الرشاكت التابعة 
لملجموعة.

املشرتيات املسؤولة

يف إطار هذه االلزتامات املتعلقة بتجشيع 
ودمع املبادئ األساسية لملسؤولية االجمتاعية 

والبيئية مضن أنشطهتا، طورت املجموعة 
مقاربة » لملشرتيات املسؤولة«.

ومن خالل إدراجه يف سياسهتا لملسؤولية 
املجمتعية والبيئية ، يشلك ميثاق املشرتيات 

املسؤولة لبنك افريقيا دليال لملامرسات يطبق 
يف إطار مناجه املشرتيات مضن العالقة مع 

املوردين.

ويروم هذا امليثاق املوقع هيلع اليوم من طرف 
مجيع موردي البنك الهنوض باملبادئ املتعلقة 

حبقوق اإلنسان وحق العمل ومحاية البيئة 
وماكحفة الرشوة.

وتشلك تدابري تقيمي املوردين اليت وضعها بنك 
أفريقيا منذ سنة 2014 مرحلة مهمة يف مناجه 

املشرتيات اليت حصلت عىل تصديق اجلودة 
إيزو 9001 نخسة 2005 منذ سنة 2018. 

بنك أفريقيا
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احملور الثاين : الهنوض باالستمثارات 
املستدامة وريادة األمعال االجمتاعية

اجلوائز العربية لملسؤولية االجمتاعية 
للرشاكت

للسنة السادسة عىل التوايل، يتوج بنك أفريقيا 
خالل اجلوائز العربية لملسؤولية االجمتاعية 

للرشاكت. حفصلت املجموعة عىل أعىل 
تصنيف يف فئة » خدمات المتويل«، تتوجيا 

ألزيد من عرشين سنة من االلزتام لفائدة 
المتويل املستدام. مكا نالت الرتبة الثانية يف 

فئة » الرشاكة والتعاون« ملسار حاكمهتا 
املهيلك والقامئ عىل األخالقيات واملسؤولية 

والشفافية. وتتوج اجلوائز العربية لملسؤولية 
االجمتاعية للرشاكت اليت مت إطالقها يف 

سنة 2018 أفضل سياسات التمنية املستدامة 
واملسؤولية االجمتاعية لملقاوالت يف املنطقة 

العربية.

جوائز أفرياكن بانكر

منحت جوائز أفرياكن بانكر لملجموعة لملرة 
الثانية جائزة » املسؤولية االجمتاعية لسنة 

.» 2018

مورسيف، تتوجي بنك أفريقيا من طرف 
البنك األوريب إلعادة اإلمعار والتمنية

خالل مرامس توزبع جوائز مورسيف يف 
أبريل 2019، حصل بنك أفريقيا عىل اجلائزة 

اخلاصة ملسامهته املمتزية يف الربناجم وريادته 
يف المتويالت املستدامة.

براجم المتويالت املستدامة والمشولية 
ذات التأثري اإلجيايب

من منظور التطور التجاري، وضع فريق التمنية 
املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية مبعية 

الفرق التجارية لملجموعة و بالتعاون مع هيائت 
للتمنية براجم للمتويل املستدام ذات التأثري 

اإلجيايب.

ويف بضع سنوات، عزز بنك أفريقيا فعليا 
ماكنته الرائدة عىل صعيد المتويالت املسؤولة 

والمشولية. وباتت استمثاراته اخلرضاء 
واملستدامة تشلك حوايل 4 مليارات درمه يف 
جمال التحول الطايق السميا صوب الطاقات 

املتجددة والنجاعة الطاقية وتدبري النفايات 
وتمثيهنا وتطهري املياه العادمة ومعاجلهتا 

وكذا مبادراته لفائدة النساء رائدات األمعال 
واملقاوالت األفريقية الصغرية مهنا واملتوسطة.
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بنك أفريقيا فاعل أسايس يف المتويالت ذات التأثري اإلجيايب 

•  أول منتوج خاص بمتويل النجاعة 
الطاقية والطاقات املتجددة يف إطار 

برناجم مورسيف. ويصل الغالف 
اإلمجايل إىل 55 مليون يورو 

ويتضمن مساعدة تقنية باملجان 
وإعانات للزبناء تصل إىل 10%.
•  آلية متويل قدره 65 مليون يورو 

خاص باملقاوالت اليت ترغب 
يف االستمثار يف مشاريع 

تروم حتسني النجاعة الطاقية 
أو هتم الطاقات املتجددة.

•  توسيع برناجمي مورسيف 
وتهسيالت متويل االقتصاد األخرض 
مببلغ إمجايل قدره 10 مليون يورو.

وهو حل حرصي يف السوق 
يمتثل يف اعمتاد قدره 20 مليون 
يورو برشاكة مع الواكلة الفرنسية 
للتمنية والبنك األورويب لالستمثار 

ملعاجلة املياه والتطهري يف املقاوالت 
العمومية/اخلاصة. ويرتبط بدمع 

تقين خاص بدمع متويل املوارد املائية 
: ولوج وحتسني ومعاجلة املياه.

وبرشاكة مع الواكلة الفرنسية للتمنية 
والبنك األورويب للتمنية، يرتبط برناجم 

CAP BLEU بدمع تقين جماين.

هو حل للمتويل برشاكة مع الواكلة 
اهلولندية للتمنية والبنك األورويب 
لالستمثار من خالل غالف مايل 

قدره 20 مليون يورو خاص مبجال 
تمثني النفايات داخل املقاوالت 

املغربية - تدوير ومجع ومعاجلة - مع 
تقدمي دمع تقين باملجان لنصح 

الزبناء يف دراسة التأثري البييئ.

اكن بنك أفريقيا وراء متويل أحد 
أكرب مصانع حتلية املاء الصاحل 

للرشب والري يف العامل. وتستجيب 
هذه البنية التحتية الواقعة يف منطقة 

أاكدير الحتياجات الري والزتويد 
باملاء الصاحل للرشب يف املنطقة. 
مكا تتيح إماكنية االستغالل عرب 
الطاقة الرحيية، مما يعزز توجه 
املرشوع لملحافظة عىل املوارد 

حتت األرضية والهنوض بالطاقات 
اخلرضاء. يف إطار التدابري الوطنية لتطوير 

املقاوالت الصغرى، احتل بنك أفريقيا 
موقعه كأحد البنوك األوىل اليت تلزتم 

بشلك فعال لفائدة رواد األمعال. 
وأتاح اخلطاب املليك بتارخي أكتوبر 
2019 ترسيع تصممي عروض خاصة 
للمتويل اخلاص باملقاوالت الصغرى 

واملتوسطة ال سميا بالنسبة لتلك 
الراغبة يف التطور عىل صعيد القارة.

وبعد برناجم استمثار منو، اخنرط 
 CAP بنك أفريقيا لكيا عرب برناجم

TPE 2020. وهتم هذه املنتجات معلية 
اإلنشاء وتطوير املقاول سواء من حيث 

معله الخشيص أو مقاول ذايت أو 
 CAP TPE خشص معنوي. ومت تزنيل

2020 يف فرباير 2020. 

 CAp ENERgY برناجم
النجاعة الطاقية/
الطاقات املتجددة

 CAp BlEU برناجم
معاجلة املياه العادمة 

والتطوير

وهو برناجم للمتويل لفائدة النساء 
رائدات األمعال يف املغرب، برشاكة 

مع البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمنية باملغرب ؛ 20 مليون يورو 

مع دمع تقين وتوجيه جماين.

أول صندوق لالستمثار املسؤول 
اجمتاعيا باملغرب من خالل خنبة من 

املقاوالت املعروفة مبامرساهتا يف 
جمال املسؤولية االجمتاعية. وختتار 

واكلة التصنيف فيجيو املقاولة بناء عىل 
معايري املسؤولية املجمتعية والبيئية 

والتمنية املستدامة.

يعترب بنك أفريقيا أول بنك مغريب 
يصدر سندات خرضاء ) سندات ذات 

تأثري إجيايب( عن طريق دعوة لالكتتاب 
يف السندات مضن السوق احمللية. 

ومت إصدار السندات اخلرضاء مببلغ 
500 مليون درمه يف نونرب 2016 
وحصل البنك عىل ترخيص واكلة 

فيجيو إيريس الذي صادق عىل مراعاة 
عوامل التمنية املستدامة والتوجه لمتويل 

هذه املشاريع الوطنية املسؤولة بيئيا 
واملبادرات الرامية للحفاظ عىل املوارد 

الطبيعية.

WomEN IN BUSINESS 
المشول املايل 

صندوق التوظيف املشرتك 
لالستمثار املسؤول اجمتاعيا

السندات اخلرضاء

 CAp VAloRIS برناجم
االقتصاد الدائري/

تدبري النفايات

متويل مشاريع التحلية 
النظيفة

 دمع استمثارات املقاوالت
الصغرى

بنك أفريقيا



جيمع الزتام بنك أفريقيا إىل جانب املقاوالت 
الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة بني املواكبة 

املالية وغري املالية ، ويروم عدة أهداف :

• تعزيز اإلرشاد واملواكبة

•  دمع املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة 
للتحمك يف أمه التقنيات البنكية واملالية

•  إحداث منصات تبادل ومشاركة التجارب بني 
املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة

• تنظمي براجم للتكوين واملواكبة من طرف مهنيي 
البنك وجامعيني

• دمع النجاعة الطاقية واالستغالل األمثل لملوارد 
داخل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة

• مواكبة ودمع املقاولني يف تطوير نشاطهم

• تنظمي دورات تكوينية يف الثقافة املالية

تطور التجسيالت يف 
نظام املقاول الذايت 

468
طلبا مت التوصل هبا

287
تجسيال متت 
املصادقة علهيا

3 448
طلبا مت التوصل هبا

2 786
تجسيال متت 
املصادقة علهيا

2016201720182019

6 682
طلبا مت التوصل هبا

5 517
تجسيال متت 
املصادقة علهيا

9 852
 طلبا

مت التوصل هبا

8 248
تجسيال متت 
املصادقة علهيا

املنجزات

CAP VAlOris 

دورات لقافلة التاجر واحلريف 
و 3 قافالت لملقاول الذايت 

4

ندوة حتسيسية 
73

مرشوع ممول بإمجايل 
قدره 44 مليون يورو

+100

3 مشاريع ممولة ومرشوعني 
قيد الدراسة بإمجايل 
قدره 14 مليون يورو

3

CAP EnErgiE 
MOrsEEF
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بنك أفريقيا فاعل أسايس يف المتويالت ذات التأثري اإلجيايب 

أطلقت BMCE Capital Gestion أول صندوق 
استمثاري يف القمي املسؤولة اجمتاعيا 

واملمسى FCP Capital ISR. وحيقق هذا 
الصندوق أداء بنسبة %18,37+ منذ إطالقه 
يف مارس 2015 إىل غاية ممت 2019 مقابل 
%8,70+ بالنسبة لسوق األهسم املغربية يف 

مجملها.

وهيم صندوق FCP Capital ISR أهسم مقاوالت 
خمتارة حسب حتليل غري مايل، مع مراعاة 
تقيمي السياسية البيئية واالجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة للك مقاولة من طرف واكلة التقيمي 

الدولية فيجيو إريس.

ويمكن هدف الصندوق يف امجلع بني األداء 
املايل و)أوال( مراعاة جودة احلاكمة و )ثانيا( 
التأثري البييئ و)ثالثا( التأثري االجمتايع عند 

انتقاء االستمثارات وتدبريها.

ويتيح صندوق FCP Capital ISR لملستمثرين 
إكساب القمية لرأمساهلم من خالل قناة 
لالستمثار تطابق قناعهتم باألخالقيات 

االجمتاعية ، مع املسامهة يف السلوك املسؤول 
لملقاوالت والتمنية املستدامة.
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وسائل التنفيذ

مرصد ريادة األمعال

مت إنشاء مرصد ريادة األمعال يف سنة 2009 
من أجل تقدمي اكفة املعلومات الالزمة لملقاولني 

الشباب. ومن خالل منظومة تضم أزيد من 
أربعني رشياك، خيول املرصد ولوج بوابة 

لملعلومات ودراسات قطاعية ونصاحئ خرباء. 
مكا يوجه املقاولني الذاتيني ملساعدهتم قصد 

احلصول عىل إعانات.

نادي املقاوالت الصغرية واملتوسطة

وهو مفهوم مبتكر مت إنشاؤه مببادرة من بنك 
أفريقيا لفائدة املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
والرايم لتقدمي مواكبة عىل املقاس ملساعدة 

املقاوالت عىل حتسني معارفها ومنوها. وميكن 
لملقاوالت أعضاء النادي ولوج برناجم شامل 

للدورات التكوينية واملنتديات املهنية.

املقاولون الذاتيون

يواصل بنك أفريقيا الهنوض بنظام املقاولني 
الذاتيني عرب مواكبهتم طيلة مسار حياة 

مشاريعهم. هلذا الغرض، وضع البنك تدابري 
للقرب من أجل الذهاب للقاء هذه الفئة. 

ومت طيلة السنة تنظمي عدة ندوات وأنشطة 
حتسيسية وقوافل ودورات تكوينية حول الثقافة 

املالية.

نادي ريادة األمعال 

مت إحداث نادي ريادة األمعال من أجل مواكبة 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة عن كثب عىل 

صعيد مواضيع متنوعة مثل التسويق والتدبري 
واملوارد البرشية. وميكن هذا الربناجم من 

تكوين مائت املقاوالت الصغرية جدا يف العديد 
من مدن ومناطق املغرب مكا يسامه يف الرفع 

من كفاءات املقاول املغريب.

تعزيز املنظومة تنفيذا للتوجهيات امللكية 
السامية

مت تعزيز التدابري املالية وغري املالية من أجل 
دمع مزتايد لملقاوالت الصغرية جدا والصغرية 

واملتوسطة. مكا مت يف سنة 2020 إطالق 
شبكة احتضان »Blue Space « برشاكة مع 

مؤسسات التعلمي العايل لرتك وقع إجيايب 
عىل احمليط املبارش لملجموعة. 

متويل املقاوالت الناشئة وحتفزي 
االبتاكر

تندرج جائزة ريادة األمعال اإلفريقية اليت 
مت إحداثها سنة 2015 مضن رؤية مندجمة : 

الرغبة يف دمع ريادة األمعال ومطوح الهنوض 
بالتمنية يف أفريقيا. وتروم هذه اجلائزة البالغ 
غالفها مليون دوالر تمثني املشاريع ذات الوقع 
االجمتايع واملستدام، مع إعطاء بعد إضايف 

للتكنولوجيا واالبتاكر.

دمع الصادرات

يدمع بنك أفريقيا املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
يف أنشطهتا التصديرية السميا يف أفريقيا. ومن 
خالل برناجم African Business Connect، حيفز 

البنك فرص تطوير الصادرات عرب معليات 
خمتلفة لملواكبة ومعلومات اقتصادية وقطاعية.

بنك أفريقيا
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TOP 
EMPLOYER 

2019
أفضل مشغل يف سنة 2019 من طرف اهليئة 

 الدولية للتصديق
Top Employer institute

32%
عدد األجراء الذين استفادوا من 

تكوين/ مجموع املستخدمني

2/5

40,2%
BilAn gEs  

(en teqco2e/collaborateur)

 

 نسبة النساء
مضن املستخدمني املبارشين

 أول بنك
يف املغرب 

EMissiOns  
gEs ÉViTÉEs  

(morseff + green bond

64,5%
نسبة رضا املستخدمني باملجموعة 

حسب املقياس االجمتايع 
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OHSAS حيصل عىل اعمتاد

احملور الثالث : مشغل مسؤول يصيغ 
ملستخدميه ويواكب تطورمه

متزي املوارد البرشية

للسنة الثالثة عىل التوايل، حصل بنك أفريقيا 
عىل اعمتاد " أفضل مشغل لسنة 2019 " من 
 Top Employers طرف اهليئة الدولية للتصديق
Institute. ويأيت هذا االعرتاف الدويل لتأكيد 

متزي ممارسات املوارد البرشية للبنك.

حتديد سياسة لملوارد البرشية عىل 
صعيد املجموعة

يف سنة 2019 ويف إطار برناجم حتول 
املجموعة، طور بنك أفريقيا تفكريه لملصادقة 

عىل سياسة ودليل لملوارد البرشية عىل صعيد 
املجموعة واليت تتضمن اخلطوط الرئيسية 
املتعلقة باملعايري الدنيا بالنسبة للسياسات 

واملساطر يف جمال املوارد البرشية املصادق 
علهيا من طرف أجهزة اإلدارة.

حتفزي االنفتاح والتطور املهين

يف سنة 2019، مت تجسيل حوايل 600 1 حركية 
مضن بنك أفريقيا، مما جيسد تغريا يف املهنة 

أو املنصب سواء يف إطار احلركية أو تطور 
يف املسار املهين. وإىل غاية 31 دجنرب 2019، 
استفاد %32 من املستخدمني من دورة تكوينية 

عىل األقل. مكا مت تنظمي حوايل 500 معلية 
تكوين، أي حوايل 8000 يوم تكوين.

احرتام التاكفؤ النويع

وفاء بالزتاماهتا، يسن بنك أفريقيا سياسة إرادية 
من أجل الهنوض بالتاكفؤ النويع املهين بني 

الرجال والنساء. ويتعلق األمر مبحرك مهم لألداء 
السرتاتيجية املجموعة باعتبار التاكفؤ النويع 
عامال لإلغناء امجلايع والمتاسك االجمتايع 

والفعالية الطاقية.

ومن خالل مقاربته للتمنية املستدامة واملسؤولية 
املجمتعية والبيئية، اليت رشع فهيا منذ عقدين 

من الزمن، اعمتد بنك أفريقيا يف 2018 سياسة 
جتاه التاكفؤ واالستقاللية. وتندرج هذه املقاربة 

أيضا مضن االلزتام الصارم للبنك لفائدة أهداف 
التمنية املستدامة لألمم املتحدة مببادرة من 

رئيسه السيد عمثان بنجلون.

من خالل سياسهتا للنوع والمشول، تلزتم 
املجموعة برفع حتدي الهنوض بتاكفؤ الفرص 

بني النساء والرجال واستقاللية النساء، مع 

إدماج مقاربة النوع يف اكفة املناجه واملساطر 
واملساواة بني النساء والرجال. وتسهتدف التاكفؤ 

مضن العدد اإلمجايل ملستخديم املجموعة يف 
وظائف التسيري وهيائت احلاكمة والمشول املايل 
للنساء من خالل براجم ومنتجات خاصة حبامية 

احلقوق األساسية للنساء.

ووعيا بالعالقة بني املنجزات االقتصادية واملالية 
ونسبة النساء مضن املجموعة عرب خمتلف 

مكوناهتا، حتتل النساء ماكنة مهمة وتشلكن 
تقريبا نصف عدد املستخدمني عرب العامل. حيث 

تبلغ هذه النسبة %41,8 من املجموع العام 
لملجموعة ) أي 336 6 امرأة من أصل 160 15 

مستخدما يف بنك أفريقيا حسب احلصيلة 
االجمتاعية 2019. وفضال عن هذه األرقام املهمة، 

تعد نساء بنك أفريقيا يف قلب اسرتاتيجيته 
وتعملن بشلك يويم من أجل تطوير املؤسسة 

ومنجزاهتا واحلفاظ عىل مسعهتا.

الوقاية من خماطر السالمة والصحة

يويل بنك أفريقيا أمهية خاصة للوقاية يف جمال 
الصحة. حيث يشارك البنك منذ عدة سنوات 
يف معلية "أكتوبر الوردي" ويه محلة عاملية 

للتواصل من أجل التحسيس بكشف داء رسطان 
الثدي. مكا خلد بنك أفريقيا اليوم العاملي لداء 

السكري من خالل تنظمي محلة للكشف املجاين 
لفائدة املستخدمني. عالوة عىل ذلك، مت تنظمي 

يوم خاص بصحة املتقاعدين، مما شلك فرصة 
مناسبة لتقدمي عدة خدمات اجمتاعية تتعلق 

بصحة وحياة األخشاص املسنني.

حتفزي مناخ سلمي وودي

متزيت سنة 2019 بتنظمي ملتقيات رياضية 
وثقافية. فاكن مستخدمو املجموعة عىل موعد مع 

دوريات ودية يف كرة القدم املصغرة والتنس. 
مكا ينظم نادي بنك أفريقيا العديد من األنشطة 

الفنية لفائدة أبناء املستخدمني.

تمثني روح االبتاكر

بغية تعبئة املستخدمني حول الربناجم الرمقي، 
أطلق بنك أفريقيا IN’PULSE وهو برناجم لريادة 

األمعال واالبتاكر الداخي. ويتيح لملستخدمني 
عرض أفاكرمه املبتكرة اليت من شأهنا 
استعامهلا داخليا كرافعة منو لملجموعة.

نسبة التاكفؤ مضن اهليائت باملغرب



201720182019عدد املستخدمني 

283 24815 84115 14مجموعة بنك افريقيا 

    مؤرشات بنك أفريقيا باملغرب 
047 3285 4115 5عدد املستخدمني 

027 0992 0822 2 من مضهنم نساء 

   حسب طبيعة العقود

929 0614 0975 5عقد ملدة غري حمددة

314267118عقد ملدة حمددة

   حسب الفائت 

203 3363 3323 3األطر

21618194العاملون

434 5221 5871 1ذوي الرتب

276289316خارج التصنيف 

   حسب األقدمية

%25%31%24أقل من 5 سنوات

%12%14%21بني 5 و 10 سنوات

%47%45%40بني 10 سنوات و 20 سنة 

%17%11%15اكرث من 20 سنة 

توظيف ومغادرة 
38428798توظيف

146182217استقالة

465446إقالة

   نزاعات اجمتاعية

حوار اجمتايع
010عدد أيام اإلرضاب

   عدد مندويب املستخدمني

888884 رمسيون

716962نواب

الصحة والسالمة يف العمل
466959عدد حوادث الشغل

التكوين 
466959املزيانية بالدرامه 

املنجزات

مؤرشات قيادة الرأمسال البرشي

بنك أفريقيا



 يه نسبة اخنفاض اسهتالك 
املاء خالل سنة 2019

-4,2%

 يه نسبة اخنفاض
 انبعاث ثاين أوكسيد
 الكربون للك مستخدم

خالل سنة 2019

-7,2%

لتدبريه الطايق

أول بنك حيصل عىل 
تصديق 50001 

 كيلواط من الطاقة مت توفريها
خالل سنة 2019

-1 012 745 kw

201720182019

440 847 71023 02424.610 563 19اسهتالك الطاقة (كيلواط/الساعة)
إصدار ثاين أوكسيد الكربون للك مستخدم (طن من ثاين 

5,065,165,16أوكسيد الكربون)

   حصيلة النفايات

5334 -الورق واألرشيف

579667 -األجهزة املعلوماتية

867990 -زيوت الطهي

38603548 -اخلرطوشة 

6432120 1 -الصيانة

املنجزات

 مستخدما باملجموعة
 استفادوا من تكوين
 حول املخاطر البيئية
 واالجمتاعية خالل

سنة 2019

170
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احملور الرابع : محاية البيئة

احلد من األثر البييئ عىل صعيد 
املجموعة



املجلس اإلداري
حاكمة املجموعة

املعلومات اليت يمت تبليغها لملسامهني

ير   تقر
احلاكمة 

بنك أفريقيا



املجلس اإلداري
حاكمة املجموعة

املعلومات اليت يمت تبليغها لملسامهني

ير   تقر
احلاكمة 

تقرير احلاكمة
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املجلس 
اإلداري

عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام 
ملجموعة بنك أفريقيا

تارخي التعيني األول : 1995¹
مدة التعيني احلالية : 2019 - 2025  

امللكية املغربية للتأمني
ميثلها زهري بنسعيد

تارخي التعيني األول : 1994
مدة التعيني احلالية : 2019 - 2025

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT mUTUEl
 gRoUpE CREDIT mUTUEl AllIANCE

FEDERAlE
ميثله لوسيان ميارا

تارخي التعيني األول : 2005
مدة التعيني احلالية : 2020–2026

صندوق اإليداع والتدبري 
ميثله عبد اللطيف زغنون

تارخي التعيني األول² : 2010
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

فينانس كوم
ميثلها هشام العمراين

تارخي التعيني األول : 2001
مدة التعيني احلالية : 2015–2021

عز الدين جسوس
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول : ³2017
مدة التعيني احلالية : 2017–2023

 CDC lImITED )*(
ميثلها مارك بوجون

تارخي التعيني األول : 2019
مدة التعيني احلالية : 2019–2024

)*( مت انتدابه خالل املجلس اإلداري بتارخي 22 نونرب 2019 ومتت 
املصادقة هيلع من طرف امجلعية العامة السنوية 2020

فرانسوا هرنو
عضو مستقل

تارخي التعيني األول :2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

برايان س. ميك هيندرسون
عضو مستقل

تارخي التعيني األول :2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

فيليب دو فونتني فيف
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

كريستيان دو بواسيو 
عضو مستقل

تارخي التعيني األول : 2016
مدة التعيني احلالية : 2016–2022

عبدو بنسودة
بصفته الخشصية

تارخي التعيني األول : 2018
مدة التعيني احلالية : 2018–2024

إبراهمي بنجلون التوميي
 عضو املجلس اإلداري – املدير العام التنفيذي لملجموعة ورئيس 

BOA مجموعة
تارخي التعيني األول : 2004

مدة التعيني احلالية : 2016–2022

تمتثل املهمة األوىل لملجلس اإلداري يف احلفاظ 
عىل التوازن بني مصاحل املسامهني وآفاق المنو 
وخلق القمية عىل األمد الطويل ومحاية املودعني. 
ويعترب هذا اجلهاز مسؤوال عن مناجه التخطيط 
االسرتاتيجي وحتديد تدبري املخاطر واملراقبة 
الداخلية واحلاكمة وميثاق املسؤولية املجمتعية.
ويمتزي املجلس اإلداري لبنك أفريقيا بالطابع 
امجلايع الختاذ القرارات وتواجد عدة خرباء وطنيني 
ودوليني من جماالت البنك واملالية. ويتكون من 13 
عضوا من مضهنم أربعة أعضاء مستقلني.

1   بالنسبة لاكفة مدد التعيني، توافق  سنة بداية 
املهام تلك اليت يمت فهيا التعيني من طرف امجلعية 
العامة وسنة هناية املهام سنة انعقاد امجلعية 
العامة اليت ستبت يف حسابات السنة املالية 
السابقة، أي ملدة ست سنوات.

2  اكن صندوق اإليداع والتدبري عضوا يف 
املجلس اإلداري لبنك أفريقيا من 1966 إىل 1997 
مث  أعيد تعيينه خالل امجلعية العامة العادية 
بتارخي 26 ماي 2010

3 شغل السيد عز الدين جسوس منصبه يف 
املجلس اإلداري بصفته الخشصية من سنة 2005 
إىل سنة 2008 مث ممثال دامئا لمللكية املغربية 
للتأمني قبل أن يمت تعيينه من جديد عضوا يف 
املجلس اإلداري بصفته الخشصية يف سنة 2017.



*31/12/2019*31/12/2018

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة 
املقتطعة من 

املصدر

املبلغ الصايف 
املدفوع

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة 
املقتطعة من 

املصدر

املبلغ الصايف 
املدفوع

األخشاص الذاتيون واملعنويون 
   600 8852   485 8503 8429922 3املقميون باملغرب

األخشاص الذاتيون واملعنويون غري 
   250 3             573   823 7503 2354852 3املقميني باملغرب

   850 5                458 1                308 7            600 4775 0771 7املجموع 

)*( بدل احلضور برمس السنة املالية السابقة

تقرير احلاكمة

أمه مؤرشات املجلس اإّلداري 2019

13*عدد األعضاء

8عدد اجمتاعات املجلس اإلداري

%93نسبة احلضور العام

(*) انطالقا من املجلس اإلداري بتارخي 22 نونرب 2019 الذي انتدب CDC limited  واملمثلة من طرف مارك بوجون

نسبة احلضور للك عضو يف املجلس اإلداري
معوما يف حالة الغياب، خيول أعضاء املجلس اإلداري الصالحيات لعضو آخر

%100عمثان بنجلون  

%100امللكية املغربية للتأمني ميثلها زهري بنسعيد            
BFCM63%, ميثله لوسيان ميارا

%63صندوق اإليداع والتدبري ميثله عبد اللطيف زغنون                                                                                                                                           
%100فينانس كوم ميثلها هشام العمراين

%100عز الدين جسوس
CDC limited**100%, ميثلها مارك بوجون

%100فرانسوا هرنو
%100برايان س. ميك هيندرسون

%88فيليب دو فونتني فيف
%100كريستيان دو بواسيو 

%100عبدو بنسودة
%100إبراهمي  بنجلون التوميي

)**( مت انتدابه من طرف املجلس اإلداري بتارخي 22 دجنرب 2019

معايري االستقاللية
حيرتم بنك أفريقيا املقتضيات التنظميية يف جمال معايري االستقاللية مكا هو منصوص هيلع يف منشور بنك 

W/2016/5 املغرب رمق

املاكفآت  
بدل احلضور املمنوح ألعضاء املجلس اإلداري

ماكفأة لنشاطهم داخل املجلس اإلداري واللجان املختصة، مينح بدل احلضور لاكفة أعضاء املجلس اإلداري.

وحيدد املبلغ اإلمجايل لبدل احلضور سنويا من طرف امجلعية العامة بناء عىل اقرتاح من املجلس اإلداري.



تقرير احلاكمة

اللجان املتخصصة املنبثقة عن املجلس اإلداري 

جلنة خماطر املجموعة

4عدد االجمتاعات

8*عدد األعضاء

%50االستقاللية

%86نسبة احلضور 

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة

4عدد االجمتاعات

6(**)عدد األعضاء

%67االستقاللية

%90نسبة احلضور 

جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت 
4(*)عدد األعضاء

%50االستقاللية

)*( انطالقا من 2020، عقب انتداب CDC Limited بصفهتا عضوا يف املجلس اإلداري من طرف املجلس املذكور خالل 
اجمتاعه بتارخي 22 نونرب 2019 وتعييهنا عضوا يف جلنة خماطر املجموعة وجلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت

)**( انطالقا من 2020، تعيني السيد برايان هاندرسون ، عضو مستقل يف املجلس اإلداري بصفته 
عضوا يف جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة عرب شغل منصب رئيس اللجنة.

مهنجية تقيمي املجلس اإلداري 

يمت سنويا اتباع مهنجية للتقيمي الذايت لبنية املجلس اإلداري واختصاصاته وصالحياته وتسيريه، وذلك عىل 
مستوى لك عضو يف املجلس.

وتقود هذه املهنجية جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت ويه جهاز منبثق عن املجلس اإلداري ومكون من 
أعضاء مستقلني وغري تنفيذيني، من خالل تقيمي ألشغال املجلس اإلداري بناء عىل اسمتارة فردية تضم ما يزيد 
عن 30 سؤاال متعلقا بتشكيل املجلس واللجان املتخصصة ووترية االجمتاعات وجودة احملارض واملبادالت 
داخل املجلس والوثائق املوضوعة رهن إشارة األعضاء وآجال تسلميها واحملاور املدرجة يف جدول األمعال ال 

سميا بعد املسؤولية املجمتعية والبيئية.

ويف ختام هذه املهنجية املتعلقة بالتقيمي، يمت تبليغ النتاجئ لملجلس اإلداري فضال عن خمطط لألمعال.

ويمت حتيني اسمتارة التقيمي الذايت احملددة من طرف جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت  بشلك منتظم بالنظر 
للقوانني التنظميية واجمتاعات املجلس والتوصيات الصادرة عن االسمتارات السابقة.
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 أشغال جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآتالتشكيلة

الرئيس 
السيد فرانسوا هيرنو، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء الدامئون 
• السيد عز الدين جسوس، عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية 

• CDC LIMITED ميثلها السيد مارك بوجون
• السيد برايان أندرسون، عضو مستقل يف املجلس اإلداري 

(*) انطالقا من سنة 2020

األعضاء املدعوون 
تلحق جلنة احلاكمة والتعيينات والكفاءات وفق تقديرها، لك خشص سواء 
اكن عضوا أو مل يكن يف بنك أفريقيا أو يف مجموعته، وذلك حسب القضايا 
املدرجة يف جدول األمعال، السميا عىل مستوى اللجان اليت تتوىل دراسة 

النقط اليت هلا عالقة بدراسة االتفاقيات أو التعيينات واملاكفآت. 

اجمتاعها  واملاكفآت  والتعيينات  احلاكمة  جلنة  تعقد  أن  املتوقع  من 
خالل سنة 2020 بشأن املواضيع املتعلقة بالسنة املالية 2019. ويعترب 
هذا األجل رضوريا من أجل مضان استقرار التشكيلة املعدلة هلذه 
والذي اكن   2018 دجنرب  لواك يف  ميشال  السيد  وفاة  عقب  اللجنة 
يشغل منصب رئيس اللجنة فضال عن ولوج مسامه جديد يف رأمسال 

البنك.

جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت 

 اللجان املتخصصة
املنبثقة عن املجلس اإلداري 

التشكيلة

الرئيس 
السيد فيليب دو فونتني فيف، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء الدامئون 
• RMA، ميثلها السيد زهري بنسعيد

• FinanceCom ميثلها السيد هشام العمراين 
• السيد عزالدين كسوس، بصفته الخشصية

• CDC Ltd ميثلها السيد مارك بوجون
• السيد فرانسوا هرنو، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

• السيد برايان هاندرسون، عضو مستقل يف املجلس اإلداري
• السيد كريستيان دو بواسيو، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

)*( انطالقا من سنة 2020

األعضاء الرشاكء
• السيد عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة

• السيد املدير العام املنتدب، امللكف مبالية املجموعة
• السيد املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة 

• السيد املستشار لدى اإلدارة العامة 
• السيد املراقب العام لملجموعة 

• السيد املدير العام املساعد املسؤول عن الشؤون املالية واملسامهات

األعضاء املدعوون 
اللجنة تعاون لك خشص ينيمت إىل الفريق  •  من املمكن أن تطلب 
املسري لملجموعة ولك مسؤول تدخل وظائفه يف إطار جمال تدخلها 

حسب املواضيع املدرجة يف جدول األمعال.

سكرتارية اللجنة  
•�املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة 

جلنة خماطر املجموعة 

تقرير احلاكمة

اجمتعت جلنة خماطر املجموعة أربع مرات يف سنة 2019

خماطر  مؤرشات  تطور  أساسا  اللجنة  تدارست  املناسبة،  وهبذه 
واحلدود  املوطدة  واحلسابات  البنك  حسابات  أساس  عىل  االئمتان 
 Watch List قامئة  و  االحرتازية  والنسب   2019 لملخاطر  العامة 

وخمطط تقومي األزمة الداخلية ومرشوع توريق الديون الرهنية.

عالوة عىل ذلك، صادقت اللجنة عىل السياسة العامة لتدبري املخاطر 
2019 والتعديالت املقدمة عىل ميثاق تسيري جلنة خماطر املجموعة من 

أجل التكيف مع التطورات التنظميية يف املجال.

من ناحية أخرى، جسلت اللجنة )أوال( التدابري اجلديدة اليت تي منح 
التعهدات و)ثانيا( إجراءات تدبري األمن املعلومايت 

التنظيمي  املرشوع  إطار  يف  األشغال  )أوال(  اللجنة  وواصلت 
برناجم  تعممي  و)ثانيا(  املال  رأس  لكفاية  الداخي  التقيمي  لتنفيذ 
Convergence يف سنة 2019 يف جمال خماطر االئمتان والتشغيل 

واملخاطر والسوق.

عالوة عىل ذلك، تقوم اللجنة بشلك منتظم بتتبع التكفل بالتوصيات 
الصادرة خالل االجمتاعات السابقة للجنة املذكورة. 

 أشغال جلنة خماطر املجموعة

بنك أفريقيا



أشغال جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعةالتشكيلة

الرئيس
السيد بريان أندرسون، عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية   

األعضاء الدامئون
• امللكية املغربية للتأمني، ميثلها السيد زهري بنسعيد

• السيد عز الدين كسوس بصفته الخشصية
• السيد فرانسوا هرنو، بصفته عضوا مستقال يف املجلس اإلداري

•  السيد فيليب دو فونتني فيف، بصفته عضوا مستقال يف املجلس 
اإلداري

املجلس  بواسيو، بصفته عضوا مستقال يف  •  السيد كريستيان دو 
اإلداري 

األعضاء الرشاكء
• السيد عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة

• السيد املدير العام املنتدب، امللكف مبالية املجموعة
• السيد املدير العام املنتدب، امللكف مبخاطر املجموعة

• السيد املستشار لدى اإلدارة العامة 
• السيد املراقب العام لملجموعة 

• السيد املدير العام املساعد امللكف بالشؤون املالية واملسامهات

األعضاء املدعوون 
• املدققون اخلارجيون 

• املسؤولون عن وظائف املراقبة الدامئة واملطابقة 
• من املمكن أن تطلب اللجنة تعاون لك خشص ينيمت إىل الفريق 
املسري لملجموعة ولك مسؤول تدخل وظائفه يف إطار جمال تدخلها 

حسب املواضيع املدرجة يف جدول األمعال.

سكرتارية اللجنة 
السيد املراقب العام ملجموعة بنك أفريقيا

خالل  مرات   4 لملجموعة  الداخلية  واملراقبة  التدقيق  جلنة  اجمتعت 
السنة املالية 2019. 

أفريقيا  بنك  املالية ملجموعة  املنجزات  املدروسة يف  املواضيع  متثلت 
تقرير  ودراسة  املوطدة  واحلسابات  البنك  حسابات  أساس  عىل 
العقارية  تدبري األصول  تنفيذ اسرتاتيجية  وتتبع  مراقيب احلسابات 
خارج االستغالل عالوة عىل مرشوع إعادة تنظمي األنشطة األوروبية 
ملجموعة بنك أفريقيا يف إطار خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

وفميا خيص تدابري املراقبة الداخلية، تدارست جلنة التدقيق واملراقبة 
املراقبة  لوظيفة   2019 السنوي  التدقيق  خمطط  لملجموعة  الداخلية 
لبنك  الدامئة  املراقبة  أنشطة  مؤرشات  أمه  وكذا  لملجموعة  العامة 
أفريقيا. مكا صادقت عىل التقرير السنوي لملراقبة الداخلية برمس 

السنة املالية 2018.

الداخلية لملجموعة  التدقيق واملراقبة  من ناحية أخرى، هسرت جلنة 
عىل تطبيق التوصيات النامجة عن بنك املغرب ومراقيب احلسابات 
لملجموعة  الداخلية  واملراقبة  التدقيق  للجنة  املذكورة  اهليئة  ومن 
عىل  اللجنة  اطلعت  اإلطار،  هذا  ويف  لملجموعة.  العامة  واملراقبة 
أمه  وكذا  املجموعة  التنظميية عىل صعيد  السلطات  مراسالت  أمه 

اخلالصات والتوصيات املعرب عهنا من طرف املراقبني.

ويف جمال املطابقة واالمتثال، هسرت جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية 
لملجموعة عىل دراسة حصيلة 2018 لوظيفة املطابقة واالمتثال وكذا 

تطور تنفيذ تدابري قانون االمتثال الرضييب للحسابات اخلارجية. 

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة 

تقرير احلاكمة

)*( انطالقا من سنة 2020
)**( إىل غاية 2020، رئيسا للجنة
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حاكمة املجموعة

التشكيلة

الرئيس 
الرئيس املدير العام 

نائب الرئيس 
عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة 

األعضاء 
• املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف باهلندسة والتحصيل واملهام اخلاصة
• املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف بالبنك باملغرب
• املدير العام املنتدب امللكف بالتنسيق الدويل

• املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة
BOA عضو املجلس اإلداري املدير العام ملجموعة •

االستمثارية  البنكية  للخدمات  العامة  اإلدارة  قطب  عن  •  املسؤول 
وللرشاكت 

اللجنة التنفيذية لملجموعة 

تقرير احلاكمة

إبراهمي بنجلون التوميي 
عضو املجلس اإلداري، املدير العام التنفيذي لملجموعة

ادريس بنجلون 
مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة

املفضل احلالييس
مدير عام منتدب ملكف باهلندسة والتحصيل واملهام اخلاصة

منري الرشاييب
مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة

الرئيس املدير العام
عمثان بنجلون

معر التازي
مدير عام منتدب ملكف بالتنسيق الدويل

MOhAMMED AgOUMi
Directeur Général Délégué, en charge de la Coordination 

de l’International

خالد اللعيب 
مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

خالد نارص
املسؤول عن قطب اإلدارة العامة خلدمات الرشاكت واالستمثار

كبار املسريين التنفيذيني

أشغال اللجنة التنفيذية

التنفيذية  اللجنة  2018، هسرت  املنجزة يف سنة  األشغال  إطار  يف 
عىل تنفيذ املخطط المتويي الذي يواكب املخطط االسرتاتيجي للتمنية 
من  املال  رأس  زيادة يف  إجراء معلييت  وهكذا، مت   .2021 – 2019
مببلغ  نقدي  وتقدمي  أهسم  إىل  األهسم  أرباح  حتويل  عرب  شطرين 

إمجايل قدره 1,7 مليار درمه.

  CDC Ltd ملجموعة  املال  رأس  لزيادة  الثانية  العملية  ومت ختصيص 
واليت ناهز مبلغها ملياري درمه.

ومن مضن األشغال األخرى اليت قامت هبا اللجنة نذكر إطالق برناجم 
التحول وهو مرشوع مطوح ومتعدد األبعاد يروم دمع إجناز املخطط 
االسرتاتيجي للتمنية وكذا إعادة تشكيل حضور املجموعة يف أوروبا 

يف إطار خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

بنك أفريقيا



أشغال جلنة اإلدارة العامة لملجموعةالتشكيلة

الرئيس 
عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة  

األعضاء الدامئون  
• املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف باهلندسة والتحصيل واملهام اخلاصة
• املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف بالبنك باملغرب
• املدير العام املنتدب امللكف بالتنسيق الدويل

• املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة
BOA عضو املجلس اإلداري املدير العام ملجموعة •

االستمثارية  البنكية  للخدمات  العامة  اإلدارة  قطب  عن  •  املسؤول 
وللرشاكت

• املستشار لدى اإلدارة العامة 
• املدير العام املساعد امللكف باملراقبة العامة لملجموعة ؛

• املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات
• املديرة العامة املساعدة امللكفة باحلاكمة وتطور املجموعة 

أعضاء إضافيون للجنة املوسعة لإلدارة العامة 
• املدير العام املساعد امللكفة بالتنسيق الدويل

• املدير العام املساعد امللكف بتواصل املجموعة 
• املدير العام املساعد امللكف باخلواص واملهنيني 

• املديرة العامة املساعدة امللكفة بالتاكمل بني مكونات املجموعة 
•�املديرة العامة املساعدة امللكفة مبطابقة وامتثال املجموعة 
• املدير العام املساعد امللكف بالرأمسال البرشي لملجموعة

• املسؤول عن حتول املجموعة  

سكرتارية اللجنة  
• املديرة العامة املساعدة امللكفة باحلاكمة وتطور املجموعة  

برمس السنة املالية 2019، اجمتعت اللجنة 39 مرة. من ناحية أخرى، 
اجمتعت اللجنة مرتني مضن منتدى اسرتاتيجي حول إحداث خمطط 

التحول اخلاص باملجموعة.

وهكذا تواصلت خالل السنة املالية 2019 أشغال جلنة اإلدارة العامة 
التنظميية،  والسلطات  البنك  هيائت  جتاه  املتخذة  لاللزتامات  طبقا 
للوسائل  املثايل  بالتخصيص  املتعلقة  لملواضيع  األولوية  إعطاء  مع 
املالية والتشغيلية والبرشية بغية الرشوع يف حتول املجموعة وتطوير 

أنشطهتا التجارية.

للتمنية  إحداث خمطط اسرتاتيجي  اإلدارة عىل  وهيلع، عكفت جلنة 
2019 - 2021 إىل جانب خمططه المتويي املعمتد من طرف املجلس 
اإلداري. وعرفت بالتايل سنة 2019 ختصيص غالف مايل قدره 3,7 

مليار درمه.

ومن ناحية أخرى، فاق التحمك يف التاكليف العامة لالستغالل للبنك 
التوقعات احملددة يف املخطط االسرتاتيجي للتمنية 2019 - 2021.

مع  املطابقة  تواصلت  للبنك،  األساسية  االنشغاالت  من  وباعتبارها 
التطورات التنظميية واالحرتازية وكذا مع املعايري الدولية، وذلك عرب 
احلصول عىل اعمتادين خيصان مناجه االمتثال الرضييب للحسابات 

اخلارجية والنظام اجلديد لتدبري ماكحفة الرشوة ) إيزو 37001 (.

ويف السياق ذاته، متزيت سنة 2019 بتحيني خمطط تقومي األزمة لبنك 
أفريقيا وكذا دراسة تأثريات القوانني التنظميية اجلديدة لبنك املغرب 

. 26G حول اسهتالك األموال الذاتية مكرشوع تعديل املنشور رمق

ومن خالل خض دينامية جديدة يف العرض المتويي للبنك، صادقت 
جدا  الصغرية  املقاوالت  لفائدة  جديدة  جتارية  تدابري  عىل  اللجنة 
السامية عالوة  امللكية  للتوجهيات  تنفيذا  وذلك  واملتوسطة  والصغرية 
 CAP  ( لملقاوالت  املوجهة  املنتجات  من  جديد  عرض  إطالق  عىل 

 ) IS Factor و Mezzanine

وهناك عنرص آخر أثر إجيابا عىل تطوير األنشطة التجارية لملجموعة 
إطالق  خالل  من  القنوات  املتعددة  االسرتاتيجية  تنفيذ  به  ويقصد 
 DabaPay أدوات وخدمات بنكية عن بعد مثل حل األداء عرب النقال

BMCE Business Online خلدمة Cash وبوابة Trade وبوابة

ومن مضن أولويات البنك جند أيضا تمثني الرأمسال البرشي وتدبري 
نظام  بني  التكييف  )أوال(  عىل  اللجنة  وهسرت   . التحول  رهانات 
األجور وأولويات البنك و)ثانيا( تطوير قابلية تشغيل املستخدمني من 

خالل تدبري احلركية الداخلية يف إطار التحول.

جلنة اإلدارة العامة لملجموعة 

تقرير احلاكمة
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التشكيلة

الرئيس 
•�املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة 

األعضاء الدامئون 
• املراقبة العامة لملجموعة 

• بنك اخلواص واملهنيني 
• بنك املقاوالت

• خماطر املجموعة 
• الرأمسال البرشي لملجموعة 

• تكنولوجيات املجموعة، ومعلياهتا وتنظميها
• املراقبة الدامئة لملجموعة

• املديرية اجلهوية مشال الدار البيضاء 
• املديرية اجلهوية جنوب الدا البيضاء 

• احلاكمة والتسيري 
• معليات اخلدمات العامة
• تدبري خماطر املجموعة

سكرتارية اللجنة 
جودة املجموعة 

األعضاء الرشاكء 
يعد لك املسؤولني عن األقطاب واإلدارات، ما عدا األعضاء الدامئني، 
بالنسبة مجليع  العضوية  اكملة  بصفهتم  أعضاء رشاكء وحيرضون 
املواضيع املعروضة ملداوالت جلنة التسيري عند تجسيلها يف جدول 

األمعال.

جلنة التسيري

تقرير احلاكمة

أشغال جلنة التسيري 

برمس السنة املالية 2019، عقدت اللجنة 25 اجمتاعا.

ومن أصل حوايل ثالثني موضوعا متت دراسهتا، مت إمتام 21 مهنا 
مما ميثل %70 من امللفات املعروضة و 286 توصية.

ويف إطار النجاعة التشغيلية، مهت أمعال اللجنة باألساس كيفيات 
تدبري وتتبع االقتطاع من املصدر بالنسبة لملوظفني وحتسني معاجلة 
بناء عىل  األول  املستوى  من  الضامنات  إشعار  ومركز  املسرتجعات 

وثائق رمقية.

اللجنة  عاجلت  املخاطر،  وتدبري  التاكليف  يف  التحمك  صعيد  وعىل 
لبنك  العالقة  العنارص  وتطهري  التأشرية  ارتفاع مصاريف  باألساس 
املغرب وخمزون األوراق وتدعمي تدابري الوقاية من احتيال األداء عرب 
عند  الضامنات  وجتديد  للشبكة  العالقة  واحملاسبات  البنك  منصة 

االستحقاق ومراجعة مناجه معاجلة أذينات الصندوق.

وفميا يتعلق باجلانب التنظيمي، تدارست اللجنة عدة مواضيع ومهنا 
تنفيذ تدابري االمتثال الرضييب للحسابات اخلارجية واإلجراء املتعلق 
بتسلمي الشياكت املسطرة مسبقا وغري القابلة للتظهري عىل حسابات 
احملامني وتقدمي أداة لتدبري الشاكيات و  إعادة تصنيف وفرز الزبناء 
وإقفال  الفعي  الزمن  يف  الزبون  مع  العالقة  بدء  ورصد  العابرين 
احلساب مببادرة من الزبون وتدبري احلسابات املنقطعة ومناجه تدبري 
حسابات اإليواء ملؤسسات األداء وإرجاع جلنة العالقة مع الزبون و 

احلصة السياحية لسفر ّاألمعال.

مكا تطرقت اللجنة ملواضيع تتعلق بالدمع والتطوير التجاري ال سميا 
تداول Smart Data مع ماسرتاكرد وأداء اخلدمة البنكية احلرة وأداء 
وتتبع   Enseignement Plus سلف  ومراجعة  البنكية  اآللية  الشبابيك 

وضع حل رمقنة الشياكت والمكبياالت من طرف املقدمني الكبار.

بنك أفريقيا



أشغال جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة التشكيلة

الرئيس 
رئيس جلنة اإلدارة العامة لملجموعة، ويف حال غيابه، املراقب العام 

لملجموعة

األعضاء الدامئون 
• املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة 
• املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة 

• املراقب العام لملجموعة 
• املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات

• املديرة العامة املساعدة امللكفة باملطابقة واالمتثال 
• املسؤول عن املراقبة الدامئة لملجموعة

سكرتارية اللجنة 
املديرة العامة املساعدة امللكفة باملطابقة واالمتثال

األعضاء الرشاكء 
•��املسؤول عن وظائف املخاطر، واملراقبة الداخلية، واالمتثال واملطابقة 
جدول  يف  املدرجة  املواضيع  حبسب  التابعة  بالرشاكت  اخلاصة 

األمعال.
•�قطب حاكمة وتطوير املجموعة

• ميكن أن تضم اللجنة إلهيا، حسب تقديرها، لك خشص سواء اكن 
املجموعة،  أو يف  للتجارة اخلارجية  املغريب  البنك  أو ال يف  عضوا 

حسب القضايا املدرجة يف جدول األمعال.

اجمتعت جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة يف مناسبتني خالل 
سنة 2019.

امللحوظ ملرشوع إضفاء  التطور  اللجنة  إطار أشغاهلا، جسلت  ويف 
املالية  املعلومات  معاجلة  وحدة  مع  املبادالت  عىل  اآليل  الطابع 
والترصحي باملشبوهات وطلبات املعلومات. مكا تدارست تقدم املطابقة 
مع املنشور رمق w/2017/5 لبنك املغرب الذي يعيط األولوية لملشاريع 
املتعلقة بالفرز يف الزمن الفعي لبدء العالقة مع الزبون وإهناء إيداع 
الزبون ال سميا  مراقبات معرفة  وتعزيز  واالمتثال  املطابقة  معطيات 
من طرف املراقبة الدامئة و مواصلة محالت التحسيس للشبكة حول 

مواضيع املطابقة واالمتثال وتدبري الزبناء العابرين.

الدامئة  املراقبة  مواضيع  الداخلية  املراقبة  تنسيق  مكا عاجلت جلنة 
بالشبكة  املتعلق  للشق  بالنسبة  املراقبة  خمطط  مراجعة  وبالتحديد 
وهو املوضوع الذي أعادت إدراجه يف جدول أمعال اجمتاعها لسنة 

 .2020

االمتثال  تدابري  لتفعيل  وثيقا  تتبعا  اللجنة  أجرت  أخرى،  ناحية  من 
الرضييب للحسابات اخلارجية ، مجسلة حترير املساطر ذات الصلة 
لعمليات  والتخطيط  القانون  لرشوط  املستوفية  اهليائت  وتصديق 
التصديق اخلاصة هبيائت املجموعة األخرى تدرجييا إىل غاية 2021. 

خالل  التابعة  الرشاكت  من  املزيد  إدراج  اللجنة  قررت  وأخريا، 
االجمتاعات املقبلة، من خالل تجسيل يف لك اجمتاع ملراحل تطور 

أشغال املراقبة واملطابقة لبعض الرشاكت التابعة.

قانون  مقتضيات  مع  املطابقة  خمطط  تطور  اللجنة  تدارست  مكا 
االمتثال الرضييب األمرييك طبقا لتعلميات بنك املغرب ووضع آليات 
امليدان  يف  املراقبة  معليات  تنفيذ  حصيلة  وكذا  واملطابقة  لالمتثال 

وتطور تدابري املطابقة يف بعض الرشاكت التابعة لملجموعة.  

جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة

تقرير احلاكمة
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التشكيلة

الرئيس
عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة 

األعضاء الدامئون 
•�املدير العام املنتدب امللكف مبالية  املجموعة 

•�املدير العام املنتدب امللكف باهلندسة والتحصيل واملهام اخلاصة  
•�املدير العام املنتدب امللكف بعمليات  املجموعة 

•�املدير العام املنتدب امللكف بالبنك باملغرب 
•�املدير العام املنتدب امللكف بالتنسيق الدويل 

•�املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر   املجموعة 
االستمثارية  البنكية  للخدمات  العامة  اإلدارة  قطب  عن  •��املسؤول 

وملؤسسات األمعال
•�املستشار لدى اإلدارة العامة 

•�املراقب العام لملجموعة
•�املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات 

سكرتارية اللجنة 
•�املسؤول عن إدارة خماطر املجموعة .

األعضاء الرشاكء 
•�الرؤساء واملدراء العامون للرشكة التابعة املعنية بنطاق التوطيد

•�أي خشص آخر له عالقة باملوضوع الذي تتناوله اللجنة.

جلنة توجيه وتدبري خماطر املجموعة

تقرير احلاكمة

أشغال جلنة توجيه وتدبري خماطر املجموعة 

اجمتعت جلنة توجيه وتدبري خماطر املجموعة يف 7 مناسبات خالل 
سنة 2019 مضن جلنة اإلدارة العامة.

ومهت أشغاهلا أساسا من جهة تطور أمه مؤرشات خماطر االئمتان 
العامة  احلدود  واعمتاد  دراسة  وكذا  والدول  والتشغيل  والسوق 
أزمة  تقومي  ملخطط  السنوي  والتحيني  االحرتازية  والنسب  لملخاطر 
واألنشطة  السوق  أنشطة  بني  ما  الذاتية  األموال  داخلية وختصيص 

.ICAAP األخرى وتوجيه األموال الذاتية ومرشوع

Watch List وبرناجم  املدرجة يف قامئة  امللفات  اللجنة  مكا تدارست 
مراجعة سلسلة ما بعد منح التعهدات ومرشوع توريق الديون الرهنية 
عالوة عىل دراسة التعديالت ومشاريع منشورات بنك املغرب ) 26G و 
19G و AIHE ...( وإخبار األعضاء املتعلق مبهام بنك املغرب يف عني 

املاكن وتتبع التوصيات.

بنك أفريقيا



أشغال جلنة املجموعة لتدبري األصول واخلصوم التشكيلة 

الرئيس 
• عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة 

األعضاء الدامئون 
•�املدير العام املنتدب، امللكف بالشؤون املالية لملجموعة 

• املدير العام املنتدب، امللكف بالبنك يف املغرب 
• املدير العام املنتدب، امللكف بالتنسيق الدويل 
•�املدير العام املنتدب، امللكف مبخاطر املجموعة

•��املدير العام املنتدب، امللكف بقطب اإلدارة العامة للخدمات البنكية 
لالستمثار والرشاكت

• املستشار لدى اإلدارة العامة 
• املدير العام املساعد امللكف بالشؤون املالية واملسامهات

سكرتارية اللجنة 
•�الشؤون املالية واملسامهات

األعضاء الرشاكء 
•�املسؤول عن تدبري األصول واخلصوم اخلاصة باملجموعة

يمت  الذين  أو ممثلهيا  لملجموعة،  التابعة  الرشاكت  عن  •  املسؤولني 
تعييهنم، حسب القضايا املدرجة يف جدول األمعال

القضايا املدرجة يف  اللجنة، وحسب  تقدير  بناء عىل  •  أي خشص 
جدول األمعال

اجمتعت جلنة توجيه وتدبري خماطر املجموعة يف مناسبتني خالل سنة 
2019 مضن جلنة اإلدارة العامة.

وهكذا، عاجلت جلنة املجموعة لتدبري األصول واخلصوم نقاط حمددة 
تتعلق باحتياجات إعادة المتويل بالعمالت أو يف إطار حتيني تدابري 
املعيار  لتطبيق  تبعا  الترصيف  واتفاقيات  واخلصوم  األصول  حدود 
األصول  تدبري  خماطر  مؤرشات  تتبع  عىل  عالوة   ،IRBB اجلديد 
العامة  احملفظة  حول  الضغط  اختبارات  نتاجئ  والسميا  واخلصوم 
من حيث خماطر النسب ومسة خماطر سيولة البنك ومستوى خماطر 

السيولة بالعمالت األجنبية.

يتعلق  إيالء أمهية خاصة إلعداد خمطط معل  ناحية أخرى، مت  من 
أساسا مبناجه تدبري خماطر األصول واخلصوم بالعمالت، يف أفق 
التحول صوب نظام للرصف أكرث مرونة وذلك استجابة ملراسلة بنك 

املغرب.

وتدبري  احلصيلة  توازن  بتوجيه  املتعلقة  املواضيع  تتبع  يمت  وأخريا، 
األصول واخلصوم بشلك منتظم مضن جلنة اإلدارة العامة، السميا 

يف إطار أشغال إحداث املخطط االسرتاتيجي الثاليث للتمنية. 

جلنة املجموعة لتدبري األصول واخلصوم 

تقرير احلاكمة
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تقرير احلاكمة

التشكيلة 

الرئيس 
• عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة 

األعضاء الدامئون 
بنك أفريقيا 

•�املدير العام املنتدب، امللكف مبخاطر املجموعة  
• املدير العام املنتدب، امللكف بقطب احلاكمة وتمنية املجموعة
• املدير العام املنتدب، امللكف بالرأمسال البرشي لملجموعة

• املسؤول عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية
• املسؤول عن التنسيق باملجموعة

BoA مجموعة
• الاكتب العام لملجموعة

املسؤول يف املجموعة عن املخاطر البيئية واالجمتاعية

CDC plc مجموعة
• املسؤول عن املسؤولية االجمتاعية والبيئية

سكرتارية اللجنة  
•�املسؤول عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية

اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللكفة باالستدامة 

أشغال اللجنة البيئية واالجمتاعية 
وامللكفة باالستدامة 

اللجنة  تدارست   ،2019 نونرب  يف  املنعقدة  األوىل  جلسهتا  خالل 
واالجمتاعية  البيئية  املخاطر  تدبري  نظام  تقدم  مراحل  باألساس 
ومراحل تقدم تعممي ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية عىل مستوى 
التابعة وتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة  بنك أفريقيا ورشاكته 

ذات تأثري إجيايب.

بنك أفريقيا



تقرير احلاكمة
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ماكفأة أمه املسريين
دجنرب 18دجنرب 19

061 87821 24امتيازات قصرية األمد

568 9561 1امتيازات الحقة للشغل 

179 3836 6امتيازات أخرى طويلة األمد

وجتدر اإلشارة إىل أن امتيازات املستخدمني قصرية األمد متثل األجر القار وتاكليف املشغل الشاملة لملسريين اليت مت تقاضهيا برمس سنة 
.2019

ومتثل االمتيازات الالحقة للشغل البايق من العطل املطلوب تسديده يف حالة املغادرة بيمنا تتضمن تعويضات هناية عقد الشغل عالوات هناية 
املسار املهين و أومسة الشغل املتعني دفعها لملعنيني عند مغادرهتم.

عنارص استدانة املسريين
دجنرب 18دجنرب 19

492 01937 56أ. جاري القروض عىل األمد القصري

965 76412 17ب. جاري القروض العقارية

457 78350 73املجموع 



السيد عمثان بنجلون I الرئيس املدير العام 

الحئة املهام

مهام أخرى عضو املجلس اإلداري رئيس جملس الرقابة رئيس املجلس اإلداريالرئيس املدير العام

فينانس كوم

فينانس كوم أفريقيا 

اكب إستات 

املجموعة القابضة بنجلون مزيان

املجموعة الدولية للمتويل 
واملسامهة

أوتاور

ضيعة أداروش

SFCM

 Cap d’argent

BIH

Africa Co development

ميدتلكوم

M B T

Revly’s Marrakech

امللكية املغربية للتأمني

 RMA Alternative
Investments

 RMA Asset
Management

RMA Capital

 RMA Mandates

رشكة الهتيئة طنجة تيك

املالية ياقوت

Saida Star Auto

أراكن أنفيست

القطب املايل للدارالبيضاء 

فينانس كوم الدولية

مغرباي

ميدي 1 راديو

الرشكة املغربية لتدبري 
صناديق مضان اإليداعات 

البنكية 

املجموعة القابضة 
عباس بنجلون

رئيس املجموعة املهنية 
لبنوك املغرب 

1. وهو أيضا ممثل لملجموعة القابضة بنجلون مزيان
2. وهو أيضا ممثل لملجموعة القابضة عباس بنجلون 

3. ممثل فينانس كوم

تقرير احلاكمة

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

املدير  الرئيس  يشغل السيد عمثان بنجلون منصب 
العام ملجموعة بنك أفريقيا اليت اكنت محتل سابقا 
األخري  هذا  اخلارجية،  للتجارة  املغريب  البنك  امس 
يشغل  مكا   .1995 سنة  خوصصته يف  متت  الذي 
املجموعة  رئيس  منصب  بنجلون  عمثان  السيد 

القابضة فينانس كوم.
ويرتأس السيد عمثان بنجلون املجموعة املهنية لبنوك 
البنوك  احتاد  ترأس  مكا   .1995 سنة  منذ  املغرب 

املغاربية من 2007 إىل 2009.
يعترب السيد بنجلون مؤسسا ملؤسسة الرعاية للبنك 
مبهمتني  هلا  عهد  اليت  اخلارجية  للتجارة  املغريب 

أساسيتني : 
- التعلمي وأساسا حماربة األمية من خالل برناجم بناء 
وتدبري املدارس امجلاعاتية القروية باملغرب وإفريقيا و

- محاية البيئة.
مت تعيني السيد بنجلون مستشارا جلامعة األخوين 
احلسن  امللك  جاللة  له  املغفور  طرف  من  بإفران 
الثاين منذ سنة 1998 إىل يناير 2004. ويف سنة 
2007، حصل عىل جائزة »Honorary Fellow« من 

.» King’s College Of LONDON« طرف
ويعد السيد عمثان بنجلون مستشارا منذ سنة 1981 
ملركز واشنطن للدراسات االسرتاتيجية الدولية الذي 

 ،2013 سنة  ويف  كيسنجر.  هرني  السيد  يرأسه 
الفخرية  اجلائزة  بنجلون  للسيد  املركز  هذا  منح 

.»Honorary Trustee«

ومت توشيح السيد بنجلون من طرف املغفور له جاللة 
امللك احلسن الثاين بوسام العرش لململكة املغربية 
من درجة ضابط. وكذا بوسام قائد المجن القطيب 
االستحقاق  وسام  عىل  حاز  مكا  السويد.  ململكة 
وسام  وعىل  قائد  درجة  من  السينغال  مجلهورية 
 Encomienda de Numero de la Orden de«
Isabel la Catolica« من طرف صاحب اجلاللة امللك 
وسام  وعىل  إسبانيا  مملكة  عاهل  اكرلوس  خوان 
قائد  بدرجة  الفرنسية  للجمهورية  واآلداب  الفنون 
مكا حصل حديثا عىل وسام المجن الكبري مجلهورية 

دجيبويت من درجة قائد.  
ويف 7 أبريل 2010، مت توشيح السيد بنجلون بوسام 
طرف  من  قائد  درجة  من  املغربية  لململكة  العرش 

صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس.
الدار  يف   1932 سنة  بنجلون  عمثان  السيد  ولد 
العليا  لملدرسة  السابقني  اخلرجيني  -من  البيضاء 
سويرسا.  يف  بلوزان  لملهندسني  التقنيات  متعددة 
أمراض  يف  االختصاصية  بالدكتورة  مزتوج  وهو 

العيون ليىل مزيان بنجلون وهو أب لمكال ودنيا. 

بنك أفريقيا
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السيد زهري بنسعيد I املمثل الدامئ لمللكية املغربية للتأمني

الحئة املهام

عضو املجلس اإلداريرئيس جملس الرقابةالرئيسالرئيس املدير العامرئيس املجلس اإلداري

أنفرا أنفيست 

RMA Assistance

 RMA INVESTMENT
 Partners

Medium Finance

 RMA Asset
 Management Abidjan

RMA Casa Anfa

 RMA Elan

Terrasses de l’Océan

 RMA Capital
International

BMCE CapitalAir Arabia
Argan Invest

BMCE Capital Bourse
Cap Estate

CFG
CTM

FinanceCom
RMA1

MBT2

RMA Alternative Investment2

RMA Asset Management2

RMA Capital2
RMA Mandates2

SFCM3

DBM Media Group4

Decrow Capital
EurAfric Information

FinanceCom International
Finatech

Lydec
Maghrebail
Mutandis

Mutandis Automobile
Mutatis
O’Tower
Revly’s
Risma

Saemog
T Capital

Tanger Med Zones
Villa Roosevelt

Villajena5

الرئيس  منصب  حاليا  بنسعيد  زهري  السيد  يشغل 
هبا  شغل  واليت  للتأمني  املغربية  لمللكية  التنفيذي 
 2005 يناير  بني  العام  املدير  الرئيس  نائب  منصب 
جمالس  عدة  يف  عضو  كذلك  وهو   .2014 ودجنرب 
ريمسا،  باي،  مغرب  أفريقيا،  بنك  فهيا  مبا  إدارية 
ليدك، ستيام ورشاكت أخرى تابعة لملجموعة، ناهيك 

عن عضويته يف عدة جلان.
 35 تفوق  طويلة  جتربة  بنسعيد  زهري  السيد  رامك 
سنة يف القطاعات البنكية واملالية والصناعية. ويف 
محتله  وبعد  املايض،  القرن  مثانينيات  منتصف 
املغرب  بنك  سييت  يف  املالية  املؤسسات  مسؤولية 
 ABN شبكة  تطوير  إطالق  يف  شارك  العريب، 

.AMRO

سنوات  ثالث  ملدة  قضاءه  وبعد   ،1994 سنة  يف 
السيد  عاد  الزراعية،  للصناعات  رشكة  رأس  عىل 

مشاركته  خالل  من  املايل  للقطاع  بنسعيد  زهري 
يف إصالح سوق الرساميل باملغرب. وهكذا، شغل 
التابعة   MIT البورصة  لرشكة  العام  املدير  منصب 
للبنك املغريب للتجارة اخلارجية، حيث أطلق العمليات 
األوىل للحصول عىل الرساميل وسامه يف معليات 

للخوصصة واإلدراج ببورصة الدار البيضاء.
الدار  لبورصة  رئيسا  بنسعيد  زهري  السيد  واكن 
لرئيس  نائبا  و   1999 و   1998 البيضاء يف سنيت 
امجلعية املهنية لرشاكت البورصة املغربية يف الفرتة 
من 1996 إىل 1998 ويه الفرتة اليت هشدت ترسيع 

تطور التدابري اخلاصة بتحديث سوق الرساميل.
بنسعيد يف كورنيل وحصل عىل  السيد زهري  درس 
هشادة عليا يف املالية من جامعة نيفادا يف سنة 1985 
.Phi Kappa Phi Honor Society وهو عضو يف ائتالف

1. عضو املجلس اإلداري مدير عام تنفيذي • 2. عضو املجلس اإلداري مدير عام • 3. عضو املجلس اإلداري مدير عام منتدب
4. ممثل فينانس كوم • 5. ممثل امللكية املغربية للتأمني 
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السيد لوسيان ميارا I املمثل الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

الحئة املهام

مهام أخرى عضو  جملس الرقابةعضو املجلس اإلداري  رئيس املجلس اإلداري

 Fédération du Crédit Mutuel
Méditerranéen

 Caisse régionale du Crédit Mutuel
Méditerranéen

 Caisse de Crédit Mutuel de
Villeneuve Loubet

 Caisse de Crédit Mutuel
Montpellier Alco

 Caisse de Crédit Mutuel Marseille
Saint Loup

Caisse de Crédit Mutuel Frontignan

 Caisse de Crédit Mutuel Marseille
Prado

Camefi

 Banque Fédérative du 
Crédit Mutuel

 Centre International du  
Crédit Mutuel1

 Assurance du Crédit 
Mutuel Vie SAM2

 Assurance du Crédit 
Mutuel Vie2

 Confédération Nationale 
du Crédit Mutuel

 Caisse Fédérale de 
Crédit Mutuel

 Caisse Centrale du 
Crédit Mutuel

 Euro-Information 
Production

 Censeur du Crédit Industriel et
   Commercial

1. ممثل احتاد كريدي ميتيال املتوسط
2. ممثل CRCM املتوسط

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

يشغل السيد لوسيان ميارا منصب رئيس مجموعة 
اجلهوي  الصندوق  و  املتوسيط  ميتيال  كريدي 

لكردي ميتيال املتوسيط منذ سنة 2014. 
كردي  يف  املهين  مساره  ميارا  السيد  وابتدأ 
ميتيال ملنطقة الوسط سنة 1973 مث كريدي ميتيال 
املتوسيط يف سنة 1978. مث شغل يف الفرتة من 
لكريدي  العام  املدير  2014 منصب  1995 إىل  سنة 

ميتيال املتوسيط.
الوطنية  الكونفدرالية  إدارة  عضو يف جملس  وهو 
لكريدي ميتيال منذ 1994 ورئيس جلنة املخاطر  يف 

نفس الكونفدرالية منذ سنة 2016. 
التكنولوجيا  يف  جاميع  دبلوم  عىل  حاصل  وهو 
شعبة إدارة املقاوالت من جامعة نيس األلب ماريتمي. 

بنك أفريقيا
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الحئة املهام

نائب رئيس املجلس رئيس املجلس اإلداري
عضو املجلس اإلداريعضو جملس الرقابةرئيس جملس الرقابةاإلداري

CDG Capital

CDG Développement

CDG Invest

الرشكة العامة العقارية

 Fipar Holding

شالة القابضة

مؤسسة أهي

مؤسسة صندوق اإليداع 
والتدبري

املعهد املغريب لملترصفني

MADAEF

NOVEC

PATRILOG

SAZ

SCR

رشكة الهتيئة الرياض

رشكة الهتيئة السعيدية

رشكة هتيئة وإنعاش حمطة 
تغازوت

AUDA

إمسنت املغرب

الرشكة املغربية لتمثني 
القصبات

SONADAC

اجلامعة الدولية للرباط

MEDZ

الربيد بنك 1

 TMSA

القرض العقاري 
والسيايح

بريد املغرب

CFCA

ORANGE

TMPA1

FMP

OCD

1. ممثل دامئ لصندوق اإليداع والتدبري 
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السيد عبد اللطيف زغنون I املمثل الدامئ لصندوق اإليداع والتدبري  السيد لوسيان ميارا I املمثل الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

يشغل السيد عبد اللطيف زغنون منصب املدير العام 
لصندوق اإليداع والتدبري منذ سنة 2015.

بدأ السيد عبد اللطيف زغنون بعد خترجه من املدرسة 
احملمدية لملهندسني -قسم اهلندسة املعدنية – سنة 
1982 مساره العمي يف املكتب الرشيف للفوسفاط 

الذي تقلد به عدة مهام إىل غاية سنة 2004. 
مت تعيينه يف سنة 2004 عىل رأس اإلدارة العامة 
مع  موازاة  املبارشة.  غري  والرضائب  للجامرك 
املنمظة  لرئيس  نائبا   2007 سنة  انتخابه  مت  ذلك، 

مشال  منطقة  ملنمظة  ورئيسا  للجامرك  العاملية 
مت   ،2008 سنة  ويف  األوسط.  والرشق  إفريقيا 
انتخابه رئيسا للجنة االفتحاص يف املنمظة العاملية 
عاما  مديرا  تعيينه  مت   ،2010 سنة  ويف  للجامرك. 

لإلدارة العامة للرضائب.
يف يناير 2015، مت تعيني السيد عبد اللطيف زغنون 
لصندوق  عاما  مديرا  اجلاللة  صاحب  طرف  من 

اإليداع والتدبري. 
السيد عبد اللطيف زغنون مزتوج وأب لثالثة أبناء.



السيد هشام العمراين i املمثل الدامئ لفينانس كوم

تقرير احلاكمة

الحئة املهام

مهام أخرى عضو املجلس اإلدارينائب رئيس املجلس اإلداريالرئيس املدير العام

DBM Media Group )ex-Africa أراكن أنفيست
)Teldis & Communication

امللكية املغربية للتأمني

فينانس كوم أفريقيا

فينانس كوم الدولية

ميدتلكوم

مجموعة فيناتيك

ستيام

ستيام إرساليات

عضو املجلس اإلداري ومدير عام 
INTERFINA منتدب ملؤسسة

Otower عضو املجلس اإلداري

املمثل الدامئ لفينانس كوم

 Revly’s Marrakech

INTERFINA املمثل الدامئ

ريمسا

Africa Co- مجموعة
development

 Blackpearl Finance

 Brico Invest

املمثل الدامئ لفينانس كوم

Collier International maroc

املمثل الدامئ ألراكن أنفيست 

املدير العام املنتدب لفينانس كوم

املدير العام املنتدب

لاكب إستات

عضو املجلس اإلدارة امجلاعية ل

Finance Yacout

عضو املجلس اإلدارة امجلاعية 
لستار أوتو 

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

 24 عن  تزيد  جتربة  العمراين  هشام  السيد  رامك 
سنة يف جماالت استمثار األصول اخلاصة والمتويل 

واسرتاتيجية املقاوالت متعددة القطاعات.
 ،2001 فينانس كوم يف سنة  إنشاء مجموعة  وعند 
االسرتاتيجية  مدير  مهمة  العمراين  السيد  تقلد 
تمت  أن  قبل   2008 و   2005 سنيت  بني  والتمنية 
ترقيته ملنصب مدير عام مساعد يف سنة 2008 مث 
مديرا عاما لملجموعة القابضة يف سنة 2010. وقام 
املنجزات  بقيادة  املتعلقة  املامرسات  أجود  بوضع 

لعدة هيائت يف حمفظة املجموعة.
عالوة عىل ذلك، قام بعدة معليات لالندماج ورشاء 
املسامهات ومتويالت االمتالك من خالل االقرتاض 
املجموعة  حمفظة  ترشيد  إطار  يف  اهليلكة  وإعادة 

القابضة وحتسني استدانهتا.
يف سنة 2009، هسر السيد العمراين عىل تنسيق 
الربتغال  اتصاالت  مسامهة  لرشاء  العامة  التدابري 
نسبة  وتفويت  ميديتل-أورجن  وتيليفونياك يف رشكة 
فرانس  ملجموعة  الرشكة  هذه  رأمسال  من   40%
املنطلق،  هذا  ومن   .2010 سنة  أورجن يف  تيليكوم 

خمتلف  يف  دامئا  عضوا  العمراين  السيد  يعترب 
أجهزة حاكمة ميدي تيليكوم أورجن.

العمراين  هشام  السيد  يعترب  مهامه،  عن  فضال 
عضوا يف املجلس اإلداري لمللكية املغربية للتأمني، 
باملغرب  الدولية  كوليي  فينتيك،  ريمسا،  ستيام، 

وعضوا يف جلنة افتحاص طريان العربية باملغرب.
املدرسة  العمراين هو مهندس خرجي  السيد هشام 
هشادة  عىل  وحاصل  العمومية  لألشغال  احلسنية 
الدراسات  وهشادة  األمعال  إدارة  يف  ماجيستري 
جامعة  من  اخلدمات  وتدبري  تصممي  يف  العليا 

ساوثرن نيو هامشري.
 1973 سنة  مواليد  من  هو  العمراين  هشام  السيد 

وهو مزتوج وله إبنان. 

بنك أفريقيا
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CDC limited املمثل الدامئ ملجموعة i  مارك بوجون

املهام
 CDC Limited وممثل مجموعة BOA عضو يف املجلس اإلداري ملجموعة

السيد عز الدين جسوس i عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية
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الرئيس  منصب  جسوس  الدين  عز  السيد  يشغل 
املدير العام ملغرب باي  منذ سنة 2004. وهو عضو 
يف عدة جمالس إدارية اكمللكية املغربية للتأمني وبنك 
سابقا  اخلارجية(  للتجارة  املغريب  )البنك  أفريقيا 
واملدى  وريمسا  مدريد   BBI و    BOA ومجموعة 
يشغل  مكا  املغرب.  توباكو  وأمربيال  وسوناسيد 
اإلداري  املجلس  السيد جسوس منصب عضو يف 

جلامعة األخوين.
ويف الفرتة من 2010 إىل 2012، اكن السيد جسوس 
رئيسا ملجلس اإلدارة امجلاعية لرشكة ريمسا . ويف 
سنة 2001، شغل منصب الرئيس املدير العام لرشكة 
الوطنية للتأمينات وللصندوق املهين املغريب للتقاعد 

يف سنة 1995.
وخالل الفرتة من سنة 1978 إىل سنة 1994، شغل 
كوزير  سامية  مناصب  جسوس  الدين  عز  السيد 
ملكفا  وزيرا  مث   ،1978 سنة  والسياحة  للصناعة 
سنة  األوروبية  االقتصادية  املجموعة  مع  بالعالقات 
إسبانيا  املغربية يف  لململكة  سفريا  وأخريا   1985

يف الفرتة ما بني سنيت 1986 و 1995.

حصل السيد جسوس عىل وسام الرضا من درجة 
ضابط  ووسام االستحقاق املدين االسباين ووسام 
فارس  درجة  من  الفرنيس  الوطين  االستحقاق 

ووسام االستحقاق الربيطاين من درجة فارس.
السيد جسوس هو من مواليد سنة 1941.

الحئة املهام

عضو املجلس اإلداري

BMCE INTERNATIONAL MADRID
BOA مجموعة

امللكية املغربية للتأمني
SETTAVEX

ليدك
املدى 

سوناسيد
ريمسا

املغربية للتبغ
أملا باك

أملا بات 

رئيسيا  بوجون مؤسسا ورشياك  مارك  السيد  يعترب 
ويه   ،2019 سنة  منذ  ورشاكؤه  بوجون  ملؤسسة 
خمتصة يف االستشارة االسرتاتيجية يف جمال البنك 
والتأمني. ويف هذا اإلطار، يشغل نصب رئيسا للعمليات 

. - CBP Quilvest - ببنك خاص يف لوكسومبورغ
واكن يشغل سابقا منصب رشياك رئيسا ومترصفا يف 
مؤسسة “ McKinsey & Co “ من سنة 1993 إىل 2012 
أفريقيا  الزبناء يف  مع  العالقات  بتطوير  وهو ملكف 
المشالية و غرب أوروبا – فرنسا وبلجياك وسويرسا 
ولوكسومبورغ- السميا يف جماالت بنك التقسيط وبنك 
اخلواص املمزيين والصناديق االستمثارية وتأمينات 

احلياة والتأمينات العامة.
ومن سنة 1997 إىل سنة 2014، اكن يشغل منصب 
جبنيف   Blue Orchad مضن  تنفيذي  غري  مترصفا 
أحد  أصبحت  اليت  لملجموعة  رشياك  ومؤسسا 
األصغر  المتويل  العامل يف جمال  الفاعلني يف  أمه 
لفائدة  مؤخرا  بيعها  مت  واليت  المشولية  والمتويالت 
عىل  ملكفا  واكن   Schroeders Asset Management

اخلصوص بالتفكري االسرتاتيجي والرشااكت.
ومن سنة 2012 إىل سنة 2018، تقلد منصب مترصف 
تنفيذي لدى P&V Assurances ببلجياك ويه مؤسسة 
املركزي األورويب.  البنك  مالية نظامية حسب مدلول 
واكن يشغل منصب مدير العمليات ال سميا املعلوماتية 
واملتعلقة باملوارد البرشية وملكفا بتجديد األنمظة يف 

التأمينات وبراجم التحول بصفة عامة.
من ناحية أخرى، يعترب السيد مارك بوجون مستمثرا 
رشياك يف Profinpar وهو صندوق استمثاري مببلغ 
40 مليون يورو خمتص يف متويل المنو ونقل املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة ذات املؤهالت التمنوية.
 HEC السيد مارك بوجون هو أيضا أستاذ حمارض ب

Liège منذ سنة 2010.

السيد مارك بوجون هو من مواليد سنة 1965 وحاصل 
 Columbia Business عىل ماسرت يف إدارة األمعال من
School وإجازة يف إدارة األمعال من مدرسة إدارة 

العامل بلييج.
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الحئة املهام

مهام أخرىعضو جملس الرقابة رئيس املجلس اإلداري

مراقب جملس الرقابة CobepaRexel SA Rotschild co  بلجياك 

السيد فرانسوا هيرنو i عضو مستقل يف املجلس اإلداري

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

البارزة يف  فرانسوا هيرنو من الخشصيات  يعترب 
داخل  عليا  مناصب  وشغل  بأوروبا.  املالية  عامل 
بنك  رئيس  منصب  وخاصة  روتشيلد  مجموعة 
األمعال ونائب رئيس جملس رقابة مجموعة روتشيلد 
مراقب. مكا  اآلن منصب  اليت يشغل فهيا  كو  أند 
يعترب عضوا مرجعيا ونائب رئيس املجلس اإلداري 
عامليا يف  الرائدة  الرشاكت  إحدى  ويه  لريكسيل 
توزيع املواد الكهربائية  ورئيس املجلس اإلداري ل 

copeba ويه مقاولة بلجيكية خاصة لالستمثار.

متزي مساره املهين بتقلده عدة مسؤوليات يف القطاع 
العمويم ويف جملس الدولة مث يف املديرية العامة 
بالرشكة  للقطاع اخلاص  ينتقل  أن  قبل  لالتصاالت 
البنكية و Paribas منذ 20 سنة ومجموعة روتشيلد.

لرائسة  توليه  نذكر  الثقافية،  أنشطته  إطار  ويف 
بفرنسا  الديكور  لفنون  العليا  الوطنية  املدرسة 

واخنراطه يف مجعية إشعاع أوبرا باريس.

حتت  مؤلف  كتابة  يف  شارك  أخرى،  ناحية  ومن 
سنة  ألزمة  تطرق  والفيلسوف «  » البنيك  عنوان 

.2008

خرجي  وهو   1949 سنة  مواليد  من  هيرنو  فرانسوا 
املدرسة الوطنية لإلدارة وجامعة ستانفورد. 

بنك أفريقيا
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الحئة املهام

عضو املجلس 
اإلداري

الرئيس غري 
مهام أخرى نائب الرئيسالتنفيذي 

 Fort Apache
 Heritage

Foundation

Harvard Project 
 on American 

 Indian Economic 
 Development,

Honoring Nations

 Metropolitan Club
of New York

 Augustea 
 Bunge 

 Maritime Ltd.,
Malta

 Middle East
 institute –
Washington

مؤسس رشيك 

Henderson International Advisors, LLC

عضو يف جلنة 

عضو يف جلنة

مستشار 

مستشار رئيس

السيد برايان ماك هندرسون i عضو مستقل يف املجلس اإلداري

يعترب السيد برايان ماك هندرسون رشياك ومؤسسا 
 Henderson International Advisors, LLC ملجموعة
وبفضل جتربة ممتدة ألزيد من 43 سنة يف القطاع 
البنيك الدويل، نسج عالقات مهمة مع الزبناء سواء 
يف القطاعات اخلاصة والعمومية الدولية، مكا طور 

خربات عىل مستوى تدبري وحاكمة املقاولة.
ويف مجموعة Merill Lynch حيث قىض أمه مراحل 
مساره املهين، شغل السيد هندرسون عدة مناصب 
املدير  للرئيس  تنفيذي  مكساعد  السميا  لملسؤولية 
أوروبا   Merill Lynch مجموعة  رئيس  ونائب  العام 
 Global Public ورئيس  وأفريقيا  األوسط  والرشق 
 Prime Merill رئيس  منصب  شغل  مكا   .  Sector
 Merill لـ  اإلداري  املجلس  وعضو  إيطاليا   S.p.a

.Lynch South Africa

 Chase يف  مساره  هندرسون  السيد  وابتدأ 
ال  مسؤوليات  عدة  شغل  حيث   Manhattan Bank
سميا مضن املجموعة املؤسساتية األوروبية كنائب 
رئيس ومدير منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومضن 

يف  عضو  منصب  أيضا  شغل  مكا  األمعال،  بنك 
الصناعية  للتمنية  اإليفواري  للبنك  اإلداري  املجلس 

. Cameroun SA Chase  Bank و
ويشغل السيد هندرسون حاليا منصب الرئيس غري 
  Augustea Bunge Maritime Ltd Malta التنفيذي لـ
و  مدريد   Cremades & Calvo Sotelo ومستشار 
 Rockfeller Capital ملجموعة  رئييس  مستشار 

. Management

املجلس  يف  جممتعية  مسؤوليات  عدة  ويتحمل 
الرئيس  -نائب  األمريكية  املتحدة  للواليات  األطلنيت 
و    Chatham House ومؤسسة  املال،  وأمني 
Honoring Nations Board of Governors ومرشوع 
 JFK مضن  اهلندية  األمريكية  االقتصادية  التمنية 
School of Government وجامعة هارفارد و عضو 

.Apache Heritage يف املجلس اإلداري ملؤسسة
العلوم  دكتوراه يف  عىل  حاصل  هندرسون  السيد 
والعالقات االقتصادية الدولية من جامعة جورجتاون.
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الحئة املهام

مهام أخرى عضو املجلس اإلداري الرئيس

رئيس املجلس االستشاري ملعهد املالية واحلاكمة

)البنك املركزي للبنان( 

AAQIUS

SUNU Participations Holding

Land’Or )Tunisie(

Fondation Croix- Rouge Française

ENEDIS رئيس املجلس هليائت

AMF نائب رئيس املجلس العيمل ل

 عضو املجلس العيمل للهيئة املغربية لسوق الرساميل 

الحئة املهام

الصندوق 

أورومينا 

السيد فيليب دو فونتني فيف i عضو مستقل يف املجلس اإلداري

السيد كريستيان دو بواسيو i عضو مستقل يف املجلس اإلداري

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

نائب  منصب  فيف  فونتني  دو  فيليب  السيد  شغل 
عن  ومسؤوال  لالستمثار  األورويب  البنك  رئيس 
األنشطة يف فرنسا ويف املنطقة املتوسطية وقطاع 
يعمل  لملقاولة. مكا  االجمتاعية  واملسؤولية  االبتاكر 
أوليفيي  الدراسات  رئييس مبكتب  اآلن مكستشار 
وميان. وهو يشغل حاليا منصب املدير العام للرشكة 

 .Richelieu املالية
لعدة  بتقلده  املهين  مساره  متزي  ذلك،  عىل  عالوة 
والصناعة  واملالية  االقتصاد  وزارة  يف  مسؤوليات 
التوايل عىل  مبديرية اخلزينة بصفته مسؤوال عىل 
البنوك والتأمينات والنقل والتعمري والديون وتطوير 
األسواق الصاعدة ومسامهات الدولة ومتويل الدولة 
بنادي  الرئيس  نائب  واالقتصاد. مكا شغل منصب 
باريس ومستشارا لألمعال الدولية بوزارة االقتصاد 
الدويل  بالبنك  نائبا  ومترصفا  بباريس  واملالية 

بواشنطن.

سنة  مواليد  من  هو  فيف  فونتني  دو  فيليب  السيد 
بباريس  لإلدارة  الوطنية  املدرسة  وخرجي   1959
بباريس وحاصل عىل  السياسية  الدراسات  ومعهد 

إجازة يف االقتصاد القيايس. 

أستاذا حمناك  بواسيو  دو  كريستيان  السيد  يعترب 
معل مستشارا هليائت مالية دولية ومتعددة األطراف 
باملغرب  النقدية  السلطات  لدى  مهام  بعدة  وقام 
املسامهة  خالل  من  اخلصوص  عىل  وتونس. متزي 
يف تطوير اإلطار التصوري لملالية الدولية ولألشغال 
املنجزة مضن املجلس الفرنيس للتحليل االقتصادي 
والذي توىل رائسته من سنة 2003 إىل 2012، مث 
كعضو يف جلنة حترير  المنو – جلنة أتايل- وجلنة 
االقرتاضات الكربى وهيئة األسواق املالية بفرنسا.

مؤلفات  عدة  بواسيو  دو  كريستيان  السيد  أصدر 
ومقاالت مهت أساسا النقد واملالية والبنك وقضايا 
السياسة االقتصادية واالندماج األورويب والقضايا 
حصل  والتمنية.  الصاعدة  والدول  الدولية  النقدية 
درجة  من  الرشف  وسام  عىل  بواسيو  دو  السيد 
وأومسة  قائد  درجة  من  العلوي  والوسام  قائد 
أاكدميية  يف  عضو  وهو  أخرى.  وأجنبية  فرنسية 

التكنولوجيات بفرنسا واألاكدميية امللكية ببلجياك.

مكستشار  بواسيو  دو  كريستيان  السيد  يعمل 
وعضوا يف جملس  أموندي  لدى مجموعة  رئييس 
 SUNU القابضة  املجموعة  و  أكييس جبنيف  إدارة 
املجلس  رئيس  منصب  حاليا  يشغل  مكا  بباريس. 

االستشاري ملعهد املالية واحلاكمة ببريوت.
سنة  مواليد  من  هو  بواسيو  دو  كريستيان  السيد 
االقتصاد  الدولة يف  دكتوراة  عىل  وحاصل   1947
شعبة  احلقوق،  جامعات  يف  مربز  أستاذ  وهو 
العليا  الدراسات  يف  ودبلوم  السيايس  االقتصاد 
الدراسات  معهد  من  ودبلوم  العام  القانون  شعبة 

السياسية بباريس. 
نورد  جامعة  يف  الدكتوراة  بعد  ما  دراسته  وتابع 
ويسرتن هبارفارد يف سنيت 1974-1973 مث باحث 
الفيدرايل  باالحتيايط  مناسبات  عدة  يف  زائر 

األمرييك يف واشنطن.

بنك أفريقيا
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الحئة املهام

مسري عضو املجلس اإلداري نائب الرئيس  الرئيس رئيس املجلس اإلداري 

Olkad GroupFinanceCom Capital
FinanceCom Europe

 FinanceCom 
 Green 

lnvestments

FinanceCom International1

Decrow Capital
Africa lnvestments Holdings
Argan Infrastructure Fund

Infra lnvest
Argan Infra

Dounia Productions
Bridges for Africa
Finatech Group
Green of Africa

 FCOMI-L
SCI FinanceCom
 Global Strategic

Holdings
B4A Advisory

1. عضو منتدب يف املجلس اإلداري  

السيد عبدو بنسودة i عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

يتوفر السيد عبدو بنسودة عىل جتربة ألزيد من 25 
سنة يف جماالت تدبري األصول ورأس املال املغامر 
املقاوالت.  وإعادة هيلكة  والرشاء  اإلدماج  ومعليات 
فينانس  عام  مدير  مترصف  منصب  حاليا  ويشغل 
الدولية ويه اهليئة اليت تتوىل توجيه أنشطة  كوم 
تدبري األصول واالستشارة يف جمال االستمثارات 

املالية مبجموعة فينانس كوم عىل الصعيد الدويل.
مهاما  بنسودة  السيد  مارس   ،2008 سنة  ومنذ 
مبجموعة  عديدة  مسؤوليات  فهيا  تقلد  خمتلفة 
فينانس كوم، السميا بصفته مديرا عاما لفيناتيك و 
مدرجا للحلول اخلاصة يف البنيات التحتية الرمقية 

لفني  مؤسسا  مسريا  السابق  وشغل يف  والطاقية. 
يف  شارك  حيث  اكليفورنيا،  يف  أدفايزور  أفونتري 
إنشاء صناديق تكنولوجية برشاكة مع رشكة التدبري  
األصول  قطاع  يف  جتربته  وتعود  فونتري.  إل  يت 

اخلاص إىل سنة 1995 يف نيويروك.
حيث  هاوس  ويستينغ  يف  مكهندس  مساره  وبدأ 

شغل منصب مهندس برجميات ورئيس مرشوع.
مهندس يف  دبلوم  بنسودة هو حاصل عىل  السيد 
إدارة  املعلومات جبامعة بوستون وماسرت يف  نظم 
األمعال -M.B.A.- شعبة املالية وريادة األمعال من 

بابسون كوليج ماساشوسيتس .



الحئة املهام

نائب الرئيس  و عضو املجلس رئيس املجلس اإلداري 
عضو املجلس اإلداريرئيس جملس الرقابة اإلداري  

 BOA مجموعة

BOA WEST AFRICA

 BMCE EUROSERVICES

 BMCE ASSURANCES

EURAFRIC INFORMATION بنك المتويل واإلمناء 

 BMCE CAPITAL

SALAFIN

 MAROC FACTORING

 OPERATIONS GLOBAL
 SERVICES

امللكية املغربية للتأمني

فينانس كوم

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

EURO INFORMATION

 BMCE BANK INTERNATIONAL
UA

 BMCE INTERNATIONAL
HOLDINGS

BMCE INTERNATIONAL MADRID

مغرباي 

RM EXPERTS

بورصة الدار البيضاء 

O TOWER

رشكة الهتيئة طنجة تيك

بروباركو 

 BOA ممثل )*(

السيد إبراهمي بنجلون التوميي i عضو يف املجلس 
اإلداري ومدير عام تنفيذي لملجموعة 

تقرير احلاكمة

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

السيد إبراهمي بنجلون التوميي هو عضو يف املجلس 
أفريقيا.  بنك  ملجموعة  تنفيذي  عام  ومدير  اإلداري 
ويف هذا السياق، يتوىل رائسة جلنة اإلدارة العامة 
ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لملجموعة ونائب رئيس 

جلنة القروض الكربى.
بنك  ملجموعة  الدولية  االسرتاتيجية  إطار  ويف 
التوميي  بنجلون  إبراهمي  السيد  يرتأس  أفريقيا، 
ميتلك  بنكية  مجموعة  ويه   BOA مجموعة  جملس 
%73 وتوجد  للتجارة اخلارجية  املغريب  البنك  فهيا 
يعد عضوا يف جمالس  دولة. مكا   19 فروعها يف 

إدارة اهليائت البنكية األوروبية لملجموعة.
لملجالس  رئيسا  أو  عضوا  يعترب  مهامه،  وحبمك 
اإلدارية ملختلف الرشاكت التابعة لملجموعة باملغرب 
واخلدمات  األمعال  بنوك  أنشطة  يف  والعاملة 
املالية املتخصصة – رشاء الديون التجارية، قرض 
االسهتالك، القرض اإلجياري، التحصيل -أو العاملة 

يف وساطة التأمني.
املسامهني  مع  االسرتاتيجية  الرشااكت  إطار  ويف 
التوميي  بنجلون  إبراهمي  السيد  يعترب  املرجعيني، 
امللكية   « التأمني  رشكة  إدارة  جملس  يف  عضوا 
املغربية للتأمني« ومجموعهتا القابضة فينانس كوم. 

أورافريك  رقابة  جملس  رئيس  منصب  يشغل  مكا 
لملعلومات املختصة يف جمال التكنولوجيا ومنصب 
الفرع  أنفورماسيون  أورو  إدارة  عضو يف جملس 

التكنولويج ملجموعة كريدي ميتيال.
املجمتعية،  باملسؤولية  املجموعة  اللزتام  وجتسيدا 
يف  عضوا  التوميي  بنجلون  إبراهمي  السيد  يعترب 
للتجارة  املغريب  البنك  مؤسسة  إدارة  جملس 

اخلارجية للهنوض بالرتبية واحلفاظ عىل البيئة.
يشغل السيد إبراهمي بنجلون التوميي أيضا منصب 
املؤسسة  لربوباركو،  اإلداري  املجلس  يف  عضو 

املالية للتمنية ولبورصة الدار البيضاء.
يف  دكتور  هو  التوميي  بنجلون  إبراهمي  السيد 
املعامالت النقدية واملالية والبنكية من جامعة باريس 
يف  املهين  مساره  وبدأ  السوربون.  بانتيون   I
البحث يف  مسؤولية  وتقلد  بفرنسا  املالية  األسواق 
أن  قبل  بفرنسا  لألمعال  كبري  ببنك  األسواق  قاعة 
سنة  يف  اخلارجية  للتجارة  املغريب  بالبنك  يلتحق 

 .1990

السيد إبراهمي بنجلون التوميي هو أب لثالثة أبناء. 

بنك أفريقيا



السيد ادريس بنجلون i مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة
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باهلندسة املالية والتحصيل واملهام اخلاصة
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عام  مدير  منصب  بنجلون  ادريس  السيد  يشغل 
منتدب ملكف مبالية مجموعة بنك أفريقيا . مكا يعد 
لبنك  التابعة  الرشاكت  إدارة  جمالس  يف  عضوا 
BOA مدغشقر  و  -البنني   BOA أفريقيا وخصوصا 

.BMCE Capital ورشكة
اخلارجية يف  للتجارة  املغريب  بالبنك  التحاقه  بعد 
قيادة  بنجلون  ادريس  السيد  توىل   ،1986 سنة 
حتسني  تروم  التدبري  ملراقبة  هيئة  إحداث  مرشوع 
توجيه األنشطة مث أسندت له يف سنة 1990 إحداث 

مديرية للتدقيق ومراقبة التدبري بالبنك.
اخلارجية،  للتجارة  املغريب  البنك  خوصصة  وبعد 
مت تعيني السيد ادريس بنجلون مسؤوال عن مديرية 

اإلنتاج البنيك.

مساعدا  عاما  مديرا  تعيينه  مت   ،1988 سنة  ويف 
ملكفا بعدة مديريات داخل البنك تشلك قطب الدمع 
واإلنتاج البنيك ونظم املعلومات والتنظمي والوسائل 

العامة واألمن.
بنجلون  ادريس  السيد  توىل   ،2003 سنة  ويف 
إدماج  تدعمي  بغية  املجموعة  مالية  قطب  مسؤولية 
خمتلف الرشاكت التابعة لبنك أفريقيا سواء باملغرب 
أو أوروبا أو إفريقيا. وهكذا، شارك يف إعادة هيلكة 
بنك  مع  األخري  هذا  اندماج  معلية  وقاد  مايل  بنك 

مايل لالئمتان والتمنية. 
يف  دكتوراة  عىل  بنجلون  ادريس  السيد  حصل 
للدراسات  ودبلوم  دوفني  باريس  جامعة  من  املالية 

احملاسبية العليا.

يشغل السيد املفضل احلالييس منصب املدير العام 
واملهام  والتحصيل  املالية  باهلندسة  امللكف  املنتدب 
اخلاصة منذ يناير 2019. وتمتثل أمه املهام املعهودة 
الديون  تدبري  يف  جديدة  دينامية  خض  يف  إليه 
مهام  وقيادة  الديون  نزاعات  وملفات  للبنك  املتعرثة 
عىل  عالوة  الرئيس  طرف  من  إليه  موكولة  خاصة 

متثيل البنك يف بعض الرشاكت التابعة.
واكن السيد املفضل احلالييس يشغل منصب مدير 
عام منتدب ملكف بالرشاكت الكربى باملغرب. ويضم 
هذا القطب لإلدارة العامة سوق املقاوالت واملقاوالت 
والصناعات الصغرى واملتوسطة والرشاكت الكربى.
ألزيد  امتد  مهين  مسار  بعد  املسؤولية  هذه  وتوىل 
من 25 سنة مضن البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
يف أنشطة االئمتان ومتويل االستمثار وإعادة هيلكة 
احلصيلة  بأعىل  خاصة  حلول  ووضع  القروض 

ومتخصصة يف سوق املقاوالت.

وبعد التحاقه بالبنك املغريب للتجارة اخلارجية، توىل 
إحداث قسم إعادة هيلكة قروض االستمثار.

إدارة  توىل  البنك،  يف  األوىل  سنواته  وخالل 
1998. ويف  املقاوالت يف سنة  وأسواق  االستمثار 
أبريل 2002، توىل منصب مدير عام مساعد ملكف 
البنكية للرشاكت وهو القطب الذي امتد  باخلدمات 

ليمشل الحقا اخلدمات الدولية.
السيد املفضل احلالييس هو حاصل عىل دكتوراة 

يف االقتصاد من جامعة ليل. 
السيد املفضل احلالييس مزتوج وأب البنني.



السيد منري الرشاييب i مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة 

السيد معر التازي i مدير عام منتدب ملكف بالبنك باملغرب 

تقرير احلاكمة

كبار املسريين التنفيذيني السرية الذاتية

عام  مدير  منصب  الرشاييب  منري  السيد  يشغل 
منتدب ملكف بعمليات املجموعة. واكن التحق ببنك 
اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة  أفريقيا 

سنة 2010. 
ويف هذا الصدد، يتوىل السيد منري الرشاييب حتت 
والشؤون  التكنولوجيات  مديريات  اكفة  مسؤوليته 
البنكية  واملعاجلات  واجلودة  واللوجيستيك  القانونية 

لبنك أفريقيا. 
يف هذا اإلطار، يقود أوراشا اسرتاتيجية مثل إجناز 
نظام املعلومات للبنك والتأمني وتناسق نظم معلومات 
الرشاكت الدولية التابعة لبنك أفريقيا وإضفاء الطابع 

اآليل عىل الوظائف اخللفية للبنك.
يشغل السيد الرشاييب كذلك منصب رئيس املجلس 
التابعة   BMCE Immobilier لرشكة  اإلداري 
لملجموعة وامللكفة بالتدبري الفعال لألصول العقارية 
اكش  مضان  و  أفريقيا  لبنك  االستغالل  خارج 
الرشكة املختصة يف حتويل األموال باملغرب. ومنذ 
االقتصادية  املصلحة  يرتأس مجموعة   ،2002 سنة 

لألداء النقال باملغرب.

سنة  املهين  مساره  الرشاييب  منري  السيد  بدأ 
1987 مكسؤول عن مرشوع املخطط املديري لنظام 
معلومات مرصف املغرب ، مث قاد من سنة 1989 إىل 
معلومات  ونظم  بالتنظمي  امللكفة  اهليئة   1994 سنة 

مكتب استغالل املوانئ.
ويف سنة 1994، مت تعيينه مديرا عاما ملكتب التكوين 
للصندوق  عاما  مديرا  مث  الشغل  وإنعاش  املهين 

الوطين للضامن االجمتايع يف سنة 2001.
الرشاييب  منري  السيد  تعيني  مت   ،2005 سنة  ويف 
واليا عىل جهة مراكش تانسيفت احلوز اليت عرفت 
يف عهده تطورا مهام الستمثارات القطاع اخلاص 

وإطالق مشاريع معومية مهيلكة كربى.
السيد منري الرشاييب هو مهندس وخرجي املدرسة 
املدرسة  خرجي  ومهندس  بباريس  التقنيات  متعددة 

الوطنية العليا لالتصاالت بباريس.
مت توشيحه بوسام العرش من درجة فارس ووسام 

ليبولد مبملكة بلجياك من درجة فارس.

يشغل السيد معر التازي منصب مدير عام منتدب 
ملكف بالبنك باملغرب الذي يضم )أوال( بنك اخلواص 
الكفاءات  بدوره مجموعة من  والذي يضم  واملهنيني 
واملهنيني  اخلواص  أسواق  حسب  املتخصصة 
ورشكة  واملهاجرين-  املمزيين  اخلواص  والزبناء 
متعددة  لألداء  مؤسسة   ،BMCE Euroservices
القنوات و )ثانيا( بنك املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
الذي تضم مهن االستمثار واهلندسة املالية وسوق 
املقاولة و )ثالثا( 8 مديريات جهوية، وذلك ابتداء من 

يناير 2019. 
ببنك  ملكفا  السابق  يف  التازي  معر  السيد  واكن 

اخلواص واملهنيني.
التمنية  ببنك  املهين  التازي مساره  السيد معر  بدأ 
الوفاء،  ببنك  التحق   ،1992 سنة  ويف  الكندي. 

مكسؤول عن اخلزينة.
معر  السيد  شغل   ،2005 و   1993 سنيت  وبني 
العامة  الرشكة  لملسؤولية يف  مناصب  عدة  التازي 
املغربية لألبناك السميا مكسؤول عىل مديرية قروض 

استغالل  شبكة  عن  مسؤوال  وبصفته  االستمثار 
أسواق اخلواص واملهنيني والرشاكت مث مديرا عاما 

مساعدا للبنك التجاري.
يف  عضو  منصب  شغل  الفرتة،  هذه  وخالل 
رشاكت  عدة  ورئيس  رئيس  ونائب  إدارة  جملس 
وخصوصا  لألبناك  املغربية  العامة  للرشكة  تابعة 
   SOGECREDIT و   GESTAR و   SOGEBOURSE

.ACMAR و SOGEFINANCEMENT و
وبني سنيت 2005 و 2010، شغل السيد معر التازي 
عام ملجموعة  مدير   – إدارة  منصب  عضو جملس 

.AFMA

ويف يونيو 2011، التحق السيد معر التازي مبجموعة 
بنك أفريقيا بغية إعطاء دينامية للتطور والزيادة يف 
التازي  للبنك. السيد معر  التجارية  للقوى  الكفاءات 
جامعة  من  املالية  العلوم  يف  ماسرت  عىل  حاصل 

شريبروك بكندا.

بنك أفريقيا



السيد دمحم أكويم i مدير عام منتدب لبنك أفريقيا ملكف بالتنسيق الدويل

السيد خالد اللعيب i مدير عمل منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

تقرير احلاكمة

93/92 صفحة    I   2019 املتاكمل  السنوي  التقرير 

يشغل السيد دمحم أكويم منصب مدير عام منتدب 
لبنك أفريقيا ملكف بالتنسيق الدويل.

أوجه  تعزيز  مسؤولية  يتحمل  الصدد،  هذا  ويف 
الصعيد  املجموعة عىل  التاكمل بني خمتلف هيائت 
مبارش.  بشلك  بعضها  مسؤولية  ويتوىل  الدويل 
هيائت  مجليع  املبارشة  املسؤولية  يتوىل  وهكذا، 
املجموعة األوروبية وكذا شبكة األوفشور لملجموعة 
باملغرب. مكا يتوىل مسؤولية الكونغولية للبنك وبنك 

التمنية ملايل.
 BBI إدارة  جملس  أكويم  دمحم  السيد  ويرتأس 
 BBI مدريد وعضو يف جملس إدارة بنك إفريقيا و

.BDM و LCB و BIH و PLC

بعد   2012 سنة  يف  أفريقيا  بنك  مبجموعة  التحق 
مسار مهين طويل يف جمال االفتحاص واالستشارة 

عىل الصعيد الدويل.

الفاليح  القرض  مجموعة  إىل  انضم  ذلك،  بعد 
بفرنسا حيث شغل عدة مناصب مث مت تعيينه مديرا 
يف  وعضوا   2006 يف   LCL لبنك  منتدبا  عاما 
بفرنسا  الفاليح  القرض  ملجموعة  التنفيذية  اللجنة 
ومديرية  االسرتاتيجية  تسيري  مسؤولية  تقلد  حيث 
التعهدات . ويف سنة 2008، مت تعيينه مضن اللجنة 
لقيادة  بفرنسا  الفاليح  القرض  ملجموعة  التنفيذية 

التطور الدويل.
ويف سنة 2010، أسس مجموعة أوروبا كوربوريت 
واليت  باملغرب  هلا  التابعة  الرشكة  وترأس  بزينيس 

.Financing Access Maroc محتل إمس
من  عليا  هشادة  عىل  أكويم  دمحم  السيد  حصل 
دبوم  1979 وحصل عىل  ESSEC يف سنة  مدرسة 
الدراسات العليا يف االقتصاد الريايض والقيايس  
يف سنة 1980. وهو خبري يف احملاسبة موجز من 
باريس 1993 وقام  بالتدريس ملدة سنتني يف مدرسة 

.ESSEC

يشغل السيد خالد اللعيب منصب مدير عام منتدب 
القطب  وهو  املجموعة  مبخاطر  ملكف  أفريقيا  لبنك 
الذي يضم أنشطة تدبري املخاطر والتحليل ومراقبة 

التعهدات وذلك منذ بداية يناير 2019.
اللعيب سشغل  خالد  السيد  2018، اكن  ويف سنة 
العامة  باملراقبة  ملكف  منتدب  عام  مدير  منصب  

لملجموعة.
وخالل جتربة غنية رامكها ألزيد من 35 سنة داخل 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية، شغل السيد اللعيب 
ملفتشية  مكدير  سميا  ال  لملسؤولية،  مناصب  عدة 
املصاحل املركزية وشبكة الواكالت والشبكة اخلارجية 
باالفتحاص  ملكفا  مركزيا  مديرا  بصفته  وكذا 
ملكفا  مساعدا  عاما  مديرا  مث  العامة  واملفتشية 

باملراقبة العامة لملجموعة. 
عضوا  اللعيب  السيد  يعترب  املناصب،  هذه  وبرمس 
رشياك واكتبا للجنة خماطر املجموعة ونائبا لرئيس 

جلنة التنسيق لملراقبة الداخلية لملجموعة. 
و/أو  االفتحاص  بلجنة  دامئا  عضوا  يعترب  مكا 
أفريقيا  بنك  ملجموعة  تابعة  رشاكت  بعدة  املخاطر 

السميا يف إفريقيا جنوب الصحراء مكا يعد عضوا 
يف جملس إدارة BOA مايل وبنك المتويل واإلمناء، 
املجموعة  و  لملجموعة  التشاريك  البنك  باعتباره 
القابضة BOA وعضوا يف املجلس اإلداري  لرشكيت 
Maroc Factoring و RM Experts باعتبارها الرشكة 

التابعة لملجموعة امللكفة بالتحصيل.
اللعيب برناجم  2015، يقود السيد خالد  ومنذ سنة 
باعتباره  الداخلية،  املراقبة  وظائف  بني  التنسيق 
 25 وذلك مضن  املجموعة.  رئيسيا هليلكة  برناجما 

رشكة تابعة لملجموعة. 
ندوات يف جماالت  بتنشيط  يقوم  ذلك،  عىل  عالوة 
متعددة اكملالية وإدارة املخاطر واالفتحاص واملراقبة 

الداخلية واملطابقة.
العلوم  دبلوم يف  عىل  حاصل  اللعيب  خالد  السيد 
عن  فضال  املقاولة  اقتصاد  شعبة  االقتصادية، 
املغرب ويف  تكوينية يف  دورات  عدة  من  استفادته 

اخلارج. 
السيد اللعيب مزتوج وله ابنان.



السيد خالد نارص i املسؤول عن قطب اإلدارة العامة 
للخدمات البنكية االستمثارية وللرشاكت

تقرير احلاكمة

كبار املسريين التنفيذيني السرية الذاتية

يعترب السيد خالد نارص مسؤوال عن نشاط للخدمات 
. مكا  أفريقيا  ببنك  وللرشاكت  االستمثارية  البنكية 
امجلاعية  اإلدارة  جملس  رئيس  منصب  يشغل 
لرشكة BMCE Capital ويه رشكة تابعة لملجموعة 

خمتصة يف مهن بنك األمعال.
ويف هذا الصدد، يعترب السيد خالد نارص عضوا يف 
اللجنة التنفيذية وجلنة اإلدارة العامة لبنك أفريقيا. 
مكا ميارس عدة مهام خاصة مضن هيائت املجموعة، 
السميا مجموعة BOA - عضو يف جملهسا اإلداري- 
بنك أوف أفرياك اكبيتال - رئيس جملهسا اإلداري 

ومغرباي - عضو يف جملهسا اإلداري-.
سنة   25 عن  تزيد  نارص جتربة  خالد  السيد  رامك 
إدارهتا  مناصب  وباخلصوص يف  املالية  مهن  يف 
العليا. واكن السيد نرص قد بدأ مساره املهين يف 
التأمينات.  قطاع  رائدة يف  فرنسا مضن مجموعة 
وبعد جتربة يف أسواق الرساميل مضن أحد البنوك 
 BMCE املغربية، انضم السيد خالد نارص  لرشكة
وهكذا،   .1998 سنة  يف  تأسيهسا  منذ   Capital
تداول  عن  مكسؤول  السوق  أنشطة  بتطوير  قام 
السندات وابتداء من سنة 2005 شغل منصب مدير 
السيد  تعيني  مت   ،2010 سنة  ويف  األسواق.  قاعة 

خالد نارص رئيسا ملجلس اإلدارة امجلاعية لرشكة 
BMCE Capital ويرشف عىل اكفة مهن بنك األمعال 
) أسواق الرساميل، تدبري األصول، التدبري اخلاص، 
االستشارة املالية، اإليداع، الوساطة يف البورصة، 
 ،2019 سنة  بداية  ومنذ  والتسنيد(.  املايل  البحث 
ملكف  مسؤول  منصب  نارص  خالد  السيد  توىل 
وللرشاكت  االستمثارية  البنكية  اخلدمات  بنشاط 

ببنك أفريقيا.
عليا  هشادة  عىل  حاصل  نارص  خالد  السيد 
  ESSEC Business School من   Executive MBA
  ESC من  املالية  يف  خاص  وماسرت  بباريس 
من  الرياضيات  يف  جامعية  وهشادة  مبارسيليا 
عىل  حاصل  وهو  مبارسيليا.  شارل  سان  جامعة 
األصول  تدبري  جمال  يف  الهشادات  من  العديد 

واخلصوم وتدبري خماطر السوق.
السيد خالد نارص من مواليد سنة 1967 وهو مزتوج 

وأب لثالثة أبناء. 

بنك أفريقيا



الحئة البالغات املالية الصادرة يف 2019 
•�الدفرت املايل للنتاجئ السنوية احملصورة إىل غاية 31 دجنرب 2018

•�البالغ املايل للنتاجئ السنوية إىل غاية 31 دجنرب 2018
•�البالغ املايل املتعلق بالنتاجئ السنوية احملصورة إىل غاية 31 دجنرب 2018 بالعربية

CDC Plc الرشاكة بني بنك أفريقيا - مجموعة�•
•�الدعوة النعقاد امجلعية العامة بتارخي 28 ماي 2019

•�البالغ الالحق للجمعية العامة املختلطة ل 28 ماي 2019
•�نتاجئ الفصل األول 2019

•��البالغ الصحيف املتعلق بتجسيل الوثيقة املرجعية لبنك أفريقيا برمس السنة املالية 2018 والنصف األول 
من سنة 2019

•�إعالن إصدار أهسم جديدة تتعلق بزيادة راس املال من شطرين، نقدا وعرب حتويل أرباح األهسم
•�دعوة امجلعية العامة غري العادية لالنعقاد بتارخي 4 شتنرب 2019

•�نتاجئ معلية الزيادة يف رأس املال من شطرين
•�النتاجئ الفصلية 2019

•�الدفرت املايل للنتاجئ نصف  السنوية احملصورة إىل غاية 30 يونيو 2019
•�البالغ املايل للنتاجئ نصف  السنوية احملصورة إىل غاية 30 يونيو 2019

•��البالغ الصحيف املتعلق باحلصول عىل تأشرية معلية الزيادة يف رأس املال نقدا واملخصصة ملجموعة 
CDC Plc

•��إعالن الزيادة يف رأس املال من شطرين نقدا وحتويل أرباح األهسم وتعديل النظام األسايس ذي 
الصلة 

CDC Plc بالغ حصيف متعلق بنتاجئ معلية الزيادة يف رأس املال نقدا واملخصصة ملجموعة�•
•�البالغ الصحيف املتعلق بنتاجئ الفصل الثالث 2019

•�إعالن الزيادة يف رأس املال املخصصة ملجموعة CDC Plc وتعديل النظام األسايس ذي الصلة

تقرير احلاكمة
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املعلومات اليت يمت تبليغها لملسامهني

املسامهني من خالل  البنك عالقة منتمظة مع  يربط 
عدة محالت تواصلية خاصة وتظاهرات منمظة خالل 

السنة.

وطبقا للقوانني التنظميية اجلاري هبا العمل، يتوفر 
لك مسامه داخل اآلجال عىل املعلومات الالزمة قبل 

انعقاد امجلعية العامة السنوية لملسامهني.

حتت  باملسامهني  خاص  ركن  توفري  مت  وهكذا، 
البنك موقع  عىل   » مسامه  أنمت   «  ممسى 

عىل  يتضن  الذي   www.ir-bankofafrica.ma
اخلصوص )أوال( تقرير املسامه الذي يشمتل عىل 
وتقرير  احلسابات  مراقيب  وتقرير  التدبري  تقرير 
التدقيق والتقرير اخلاص واألحداث البارزة. و)ثانيا( 
دليل املسامه الوثيقة التوجهيية اليت تحمس لملسامه 
للسندات  الرضييب  واجلانب  حقوقه  عىل  بالتعرف 
املجلس  للبنك والحئة أعضاء  واملؤرشات األساسية 
و)رابعا(  االجمتاع  إعالن  و)ثالثا(  للبنك  اإلداري 
و)خامسا(  املراسلة  عرب  التصويت  اسمتارة 
السلطات و)سادسا( توزيع الرأمسال األخري للبنك 
)ثامنا(  و  و)سابعا( بالغ سري امجلعية وقراراهتا 
نتاجئ التصويت، عالوة عىل متكني أي مسامه من 

االطالع عىل الوثائق باملقر الرئييس للبنك.

وفميا يتعلق باملعلومات الدورية، فهتم أساسا البالغات 
املالية وغري املالية املتعلقة حبرص احلسابات السنوية 
اليت  الفصلية  احلسابات  ودراسة  السنوية  ونصف 
يمت نرشها عىل موقع التواصل املايل ويف حصيفة 
وضع  يمت  مكا  القانونية.  اإلعالنات  لنرش  خمولة 
عروض النتاجئ السنوية ونصف السنوية املقدمة يف 
رئيس  مبداخالت  إرفاقها  ويمت  الصحفية  الندوات 
املجلس اإلداري و املدير العام التنفيذي خالل هذه 

الندوات.

وبالنظر لتنوع املسامهني، يصدر البنك سنويا وبعدة 
لغات السميا الفرنسية والعربية واإلجنلزيية التقرير 
يعرضان  اللذين  املستدامة  التمنية  وتقرير  السنوي 
أنشطة املجموعة ومنجزاهتا املالية  وحاكمهتا برمس 

السنة اليت تسبق اإلصدار.

ومنذ سنة 2019، يصدر البنك سنويا الوثيقة املرجعية 
الرساميل  لسوق  املغربية  اهليئة  لتعلميات  طبقا 
النشاط  حول  تفصيلية  معلومات  عىل  تشمتل  اليت 

والوضعية املالية وآفاق البنك,

وبصفة عامة، يمت حتيني املعلومة اليت ختص حاكمة 
وأمه  املالية  وشبه  املالية  واملعلومات  أفريقيا  بنك 
العمليات املنجزة من طرف البنك بشلك سنوي عىل 

www.ir-bankofafrica.ma املوقع



  تنظمي
 تدبــري املخاطر 

بنك أفريقيا
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اإلدارة العامة ملخاطر 
املجموعة

مسؤولو خماطر الرشاكت 
التابعة 

املعايري

رفع التقارير

تدبري خماطر 
املجموعة

مراقبة
التعهدات حتليل التعهدات خماطر األطراف املقابلة يف 

أفريقيا واملشاريع األفقية
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األجهزة املندرجة مضن منظومة 
املراقبة 

اإلدارة العامة امللكفة مبخاطر 
املجموعة

من مضن املهام املسندة لإلدارة العامة 
امللكفة مبخاطر املجموعة نذكر تعزيز 

ومراقبة وضبط خماطر االئمتان 
والسوق وخماطر الدول والتشغيل.

وهكذا تتوىل اإلدارة العامة :

• حتديد سياسة خماطر املجموعة ؛

•  تعريف وتدبري مناجه اختاذ وتتبع 
التعهدات ؛

•  وضع نظام ملراقبة املخاطر املتعلقة 
بالقروض ومعليات السوق وخماطر 

التشغيل.

وتتكون اإلدارة العامة امللكفة مبخاطر 
املجموعة من أربع هيائت ويه :

•�قطب تدبري خماطر املجموعة
•�قطب املراقبة الدامئة للتعهدات

•�قطب حتليل التعهدات
•��قطب خماطر األطراف املقابلة يف 

إفريقيا والرباجم األفقية.

أجهزة احلاكمة 
جلنة خماطر املجموعة 

تعد جلنة خماطر مجموعة بنك افريقيا 
ويه هيئة منبثقة عن املجلس اإلداري، 

ومتتد صالحياهتا إىل الرشاكت التابعة 
املبارشة وغري املبارشة اليت يمشلها 

نطاق توطيد املجموعة.

تساعد هذه اللجنة املجلس اإلداري فميا 
خيص اسرتاتيجية املخاطر وتدبريها، 
السميا من خالل الهسر عىل أن تكون 
االسرتاتيجية الشاملة لملخاطر مالمئة 

لمسات خماطر البنك واملجموعة، 
ومستوى تقبل املخاطر، وأمهيهتا 

البنيوية، وكذا جحمها وقاعدهتا املالية.

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية 

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية اخلاصة 
باملجموعة يه هيئة منبثقة عن املجلس 

اإلداري، ومت تعممي اختصاصاهتا 
لتمشل الرشاكت التابعة واهليائت 
األخرى اليت يضمها نطاق توطيد 

املجموعة.

تساعد جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية 
اخلاصة باملجموعة املجلس اإلداري 

فميا يتعلق باملراقبة الداخلية، مع الهسر 
عىل اخلصوص عىل وجود واسمترار 

نظام املراقبة الداخلية يكون مالمئا 
لتنظمي املجموعة وأن تكون املعلومات 

املالية املوجهة لملجلس اإلداري واألغيار 
موثوقة ومضبوطة وأن يمت حفص 

حسابات الرشكة قبل عرضها عىل 
املجلس اإلداري.

أجهزة التسيري 
جلنة اإلدارة العامة 

تتلكف جلنة اإلدارة العامة لملجموعة 
بتقدمي اإلجراءات والتدابري التشغيلية 

طبقا للتوجهات االسرتاتيجية لملجموعة 
وتتبعها.

تمكن املهام الرئيسية هلذه اللجنة 
األسبوعية يف توجيه نشاط البنك، 

وقيادة أجهزة املراقبة الداخلية وتدبري 
املخاطر، وتتبع املوارد البرشية وسياسة 
التواصل التجاري واملؤسسايت واملايل. 

جلنة توجيه وتدبري خماطر 
املجموعة

تساعد جلنة توجيه وتدبري خماطر 
مجموعة بنك أفريقيا  املجلس اإلداري 
لكوهنا منبثقة عنه، فميا يتعلق بالتدبري 
والتتبع الفعليني والعمليني جلهاز توجيه 

خماطر املجموعة ) بنك أفريقيا و 
املصارف التابعة له بشلك مبارش وغري 
مبارش( واتساق أنشطة املجموعة مع 
سياسات املخاطر واحلدود املسطرة.

وتتحقق اللجنة من جناعة جهاز توجيه 
املخاطر )خماطر االئمتان والسوق 
وخماطر الدول والتشغيل.( ومراقبة 

تناسق مسة املخاطر مع مستوى تقبل 
املخاطر احملدد يف إطار سياسة تدبري 

املخاطر.

جلان االئمتان  

جلنة االئمتان العليا 

تدرس جلنة االئمتان العليا وتصادق 
أسبوعيا عىل طلبات القروض املعرب 

عهنا من طرف زبناء البنك واملجموعة 
املندرجة مضن نطاق تفويضها. 

وختتلف قواعد التسيري والصالحيات 
حسب مستويات املخاطر املعروضة 
وطبيعة فئة حمفظة االئمتان املعنية 

للبنك، سواء تعلق األمر مبقاوالت أو 
مؤسسات أو خواص أو مهنيني. 

ويغيط نطاق جلنة االئمتان كذلك 
هيائت املجموعة. ويقمي ويصدر من 
خالل جلنة االئمتان العليا -هيائت 
املجموعة وقرارات اختاذ املخاطر 

عىل بعد األطراف املقابلة أو مجموعة 
األطراف املقابلة لملحفظة البنكية 

والتداول وذلك بالنسبة لألنشطة يف 
املغرب وعىل الصعيد الدويل بالنسبة 

لألطراف املقابلة الفردية حسب العتبات 
احملددة مسبقا للك رشكة تابعة

يرتأس هذه اللجنة الرئيس املدير 
العام للبنك، وبالنيابة عنه عضو 

املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي 
لملجموعة. وتضم كبار املسريين 

التنفيذيني للبنك.
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جلنة االئمتان اجلهوية 

تتوفر جلنة االئمتان اجلهوية عىل 
تفويض للبت يف األطراف املقابلة عىل 

مستوى اجلهة مع احرتام املخطط 
التفوييض اجلاري به العمل. وتنعقد 
هذه اللجنة مرة واحدة يف األسبوع. 

ويمت اختاذ القرارات بشأن توارخي 
انعقاد جلنة االئمتان اجلهوية للك جهة 

عىل أن يمت تبليغها لاكفة األعضاء. 

جلنة مراقبة التعهدات

يف إطار تتبع احملفظة، جتمتع جلنة 
مراقبة التعهدات )املركزية واجلهوية( 
هشريا من أجل تتبع معليات التسوية 
والتحصيل وتطهري خمتلف احلسابات 
املختلة. وتدرس اللجنة أيضا امللفات 
اليت ينبيغ خفض تصنيفها وتقرر 

بشأن مصريها. 

ويمت التحمك يف وضعية التعهدات من 
طرف أجهزة املراقبة عرب 4 مستويات، 

ثالثة مهنا عىل الصعيد املركزي.

خماطر االئمتان

يندرج نشاط االئمتان اخلاص بالبنك 
يف إطار السياسة العامة لالئمتان 

املوافق علهيا من طرف اهليائت العليا 
للبنك.  ومن بني املبادئ التوجهيية 

املنصوص علهيا ترد متطلبات 
املجموعة فميا خيص األخالقيات، 

وإسناد املسؤوليات، وتوفر اإلجراءات 
واحرتامها، وكذا الدقة يف حتليل 

املخاطر.

وتتكون هذه السياسة العامة من 
سياسات وإجراءات حمددة تالمئ طبيعة 

األنشطة واألطراف املقابلة.

مسار أخذ قرار االئمتان 

املبادئ العامة 

يستجيب مسار املنح عىل مستوى 
اكفة هيائت مجموعة بنك أفريقيا ملبدأ 

األطراف الثالثة ) الرتوياك( ويقوم عىل 
املبادئ التالية :

•��تتبع طافة طلبات القرض نفس مسار 
املنح املمتثل يف مضان مبدأ األطراف 
الثالثة ) عىل األقل(. وهكذا، جيمتع 

عىل األقل ثالثة أخشاص جيب أن 
يكون من مضهنم خشصا ممثال 
لوظيفة املخاطر، وذلك لملصادقة 

عىل لك طلب للقروض عدا يف بعض 
احلاالت االستثنائية احملددة.

•��يطبق أخذ القرار بشلك مشرتك مع 
وظائف املخاطر والوظائف التجارية – 
مع القيام مسبقا بتحليل خمتلف- عىل 

امللفات املمنوحة يف إطار تفويض 
السلطات عىل املستويني احملي 
واملركزي، وذلك وفق بنية هرمية 

تضم عدة مستويات ، حيث يضطلع 
املستوى الرتاتيب األعىل دور حمك 

مفرتض يف ظل غياب أي توافق.

•��اللجوء ملسطرة رفع الطلب إىل 
املستوى األعىل يف حالة خالف بني 

وظيفة املخاطر والوظيفة التجارية.

اهليالك

ميكن جتسيد التصور العام ملنح 
القروض مكا يي :

•��يندرج تكوين ملف القرض مضن 
مهام الوظيفة التجارية امللكفة بالعالقة 

التجارية مع الزبون ؛

•��ينجز التحليل املختلف مللف القرض 
من طرف حملي القروض املنمتون 

لوظيفة املخاطر داخل اهليئة.

•��يعترب أخذ القرار مهمة مشرتكة بني 
وظيفة املخاطر والوظيفة التجارية، وفق 
مستوياهتا والصالحيات املفوضة إلهيا؛

•��يمت إعداد القرض من طرف وظائف 
خلفية مستقلة عن وظيفة املخاطر 

والوظيفة التجارية.

أخذ القرار واختيار املسارات

بغية تهسيل معلية اإلشعار، جيب 
احرتام مبدأ قرار واحد للك مقرتح 

للقرض.

يمت اختاذ قرارات القرض عرب تداول 
امللف أو عرب انعقاد جلنة لالئمتان عرب 

مسار يدوي أو إلكرتوين.

تفويض الصالحيات

يقوم اختاذ القرار يف جمال القروض 
عىل نظام لتفويض الصالحيات يسمتد 

أصله من الصالحيات املخولة من 
طرف املجلس اإلداري هليئة ما لفائدة 

مستخدمني أو مجموعة من املستخدمني 
وفق احلدود اليت يراها مناسبة.

ميكن أن يشلك تفويض الصالحيات 
موضوع تفويض فريع تبعا للتنظمي 

واألجحام والعائدات واملخاطر.

ويمت تفويض الصالحيات لملستخدمني 
بصفة خشصية بناء عىل قدراهتم 

التحكميية وجتارهبم وكفاءاهتم 
الخشصية واملهنية والتكوينية.

بنك أفريقيا

  تشكيل ملف

طلب جديد للتجديد

حتليل    قرار
وضع القرض    مقابل لمللف

الوظائف اخللفية      حمللون    مهن

Banque à 
l'international

BANK OF 
AFRICA 
et filiales

BOA مجموعة

      تبعا ل
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قواعد املوافقة

خيضع قرار منح القرض لتقيمي ثاليث 
األطراف أو للجان القرض حسب 

مستويات املوافقة.

وحيدد نظام تفويضات القروض اجلاري 
هبا العمل عدد مستويات القرار التالية :

•��مستوى أول حمي داخل لك رشكة 
تابعة ؛

 BOA مستوى حموري ) مجموعة��•
وبنك املعامالت الدولية( ؛

•��مستوى مركزي عىل صعيد بنك 
أفريقيا.

ميكن أن يشلك املستوى احملي 
مضن اهليئة موضوع تفويض فريع 

تبعا لتنظمي اهليئة واألجحام واملنتجات 
واملخاطر.

تكوين ملف القرض

جيب أن يستويف لك طلب إلحداث خط 
ائمتان رشوط استيفاء املنتوج طبقا 

للبطائق التعريفية للك منتوج للقرض. 
ويمت اختاذ أي قرار خاص بالقرض 

عىل أساس ملف للقرض حيدد شلكه 
ارتباطا مع الوظيفة التجارية ووظيفة 

املخاطر املعنية وبتنسيق مع وظيفة 
خماطر املجموعة.

ويمت حتضري ملف القرض بالنسبة 
للك طرف مقابل أو معاملة تود اهليئة 
إجراءها يف إطار مراجعة سنوية أو 
جتديد وذلك بناء عىل الوثائق اليت 
يديل هبا الزبون مكا هو حمدد يف 

لواحئ املنتجات.

وتكون قامئة الوثائق اليت جيب عىل 
الزبناء تقدميها ومنوذج التحليل 

متناسقني عىل مستوى املجموعة ويمت 
تأطريها وفق طبيعة القروض. وجيب 

أن يقدم حمتوى القرض ملتخذي القرار 
املعلومات والتحاليل النوعية والمكية 
الالزمة ليتيح اختاذ قرار بشأن منح 

القرض من عدمه.

وتعترب الوظيفة التجارية امللكفة 
بتحضري ملف القرض مسؤولة عن 

حمتواه.

ويبىق ملف القرض الوثيقة املرجعية 

الوحيدة ألي قرار بشأن منح القرض، 
وجيب أن حيمل مجيع التوقيعات أو 

التأشريات اليت تضمن دراسته اجليدة 
عىل صعيد املستوى املرغوب من 

سلسلة املسؤوليات.

تدابري مراقبة ورصد خماطر 
االئمتان

تتيح تدابري مراقبة ورصد خماطر 
االئمتان القيام بعمليات املراقبة من 

املستوى الثاين، املستقلة عن الرصد 
اليويم الذي تضمنه الوظيفة التجارية.

مكا أن تطبيق هذه التدابري يعترب قابال 
للتكيف حسب التنظمي الذايت للرشاكت 

املعنية التابعة لملجموعة بالتعاون مع 
قطب خماطر املجموعة. 

ويمكن اهلدف األسايس ملراقبات 
خماطر املجموعة يف التأكد من فاعلية 
نظام التحذير املبكر اليت تتيح تدبري 
املخاطر واستباق الوظيفة التجارية 

لملخاطر احملمتلة من أجل تدبري 
مناسب حملفظة البنك. وتتأكد هيئة 
خماطر املجموعة عرب قطب املراقبة 
الدامئة للتعهدات من قيام الوظيفة 

التجارية مبراقبة حصيحة وحتذيرها من 
وجود اختالالت ملحوظة.

وميكن تلخيص املهام التشغيلية 
الرئيسية إلدارة خماطر املجموعة، يف 

إطار تدابري مراقبة ورصد خماطر 
االئمتان فميا يي: 

• مضان معليات املراقبة القبلية ؛

• مضان معليات املراقبة البعدية ؛

• حتديد وتتبع حمفظة التعهدات وفق 
عدة حماور للتحليل : منتجات، آجال، 
مستفيدين، قطاعات النشاط، واكالت، 

مناطق جغرافية ،...

• حتديد وتتبع حدود الرتكزي؛

• رصد ومضان تتبع احلسابات 
املعرضة لملخاطر  ؛

• تصنيف حمافظ الديون معلقة األداء 
وفق معايري تنظميية والقيام بمتوينات؛

• إجراء اختبارات الضغط؛

• إعداد تقارير تنظميية وتوجيه داخي.

املراقبة القبلية 

تتضمن املراقبة القبلية اكفة معليات 
مراقبة املطابقة املنجزة قبل الرتخيص 
األول واستعامل خط االئمتان. وتأيت 
هذه املراقبة كتمكلة لعمليات املراقبة 

اآللية وتلك املنجزة عرب الوظيفة التجارية 
والوظائف اخللفية وقسم الشؤون 

القانونية...

ويمت تنفيذ معليات املراقبة هذه من 
طرف اهليائت التابعة لإلدارة العامة 

ملخاطر املجموعة. وهتم هذه املراقبات 
أساسا :

- معطيات مقرتح القرض

- احرتام مستوى التفويض 

- مطابقة الوثائق القانونية

- رشوط وحتفظات صادرة قبل 
االستعامل األول لألموال أو التهسيالت

- املعطيات اليت مت إدخاهلا يف نظام 
املعلومات

املراقبة البعدية ؛

عىل غرار املراقبة القبلية، يمت مضان 
املراقبة البعدية من طرف اهليائت 

التابعة لإلدارة العامة ملخاطر املجموعة. 
ويمكن اهلدف من معليات املراقبة يف 
مضان قياس وضبط ومراقبة خماطر 
االئمتان مع رؤية لملحفظة وليس فقط 

للطرف املقابل. ويمت إيالء اهمتام خاص 
جلودة االئمتان واستباق املخاطر 

والوقاية من االختالالت من جهة ومراقبة 
وتتبع خماطر الوظيفية التجارية من 

جهة أخرى.
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توجيه حمفظة التعهدات 

يمت توجيه حمفظة تعهدات املجموعة 
وهيائهتا من خالل العديد من املؤرشات 

اليت هتم كال من املخاطر عىل املنح 
واملخاطر خالل مسار امللفات.

تعترب التحاليل املتعددة املعايري مراقبة 
بعدية تمتثل يف حتديد وتتبع لك 

تعهداتت املجموعة وهيائهتا، حسب 
العديد من حماور التحليل والسميا 

مهنا: املنتوجات، واستحقاقات 
السندات، والزبناء، ومجموعات األمعال 

التجارية، ورشاحئ الزبناء، وتقديرات 
األطراف املقابلة، وأصناف الديون 

)السلمية، احلساسة(، وقطاع النشاط، 
والواكالت، واملنطقة اجلغرافية، وأنواع 

السالمة، ... تعد التحاليل املتعددة 
املعايري أداة توجيه ملخاطر االئمتان. 

تناط مسؤولية إنتاج التحاليل املتعددة 
املعايري حملفظة االلزتامات بفرع 

خماطر االئمتان، الذي يضمن كذلك 
رفع تقارير خماطر االئمتان سواء عىل 
املستوى الداخي جتاه جلان املخاطر 
واإلدارة، أو عىل املستوى اخلاريج 

جتاه املنمظني. 

تدابري رصد املخاطر واالختالالت

متثل احلسابات املعرضة لملخاطر 
واحلسابات املختلة خطرا من احملمتل 

أن تزداد حدته يف وقت الحق مولدا 
هبذا الشلك تلكفة للبنك. وتتكون هذه 
احلسابات من التعهدات اليت متثل :

-  إما تدهورا مؤكدا جلودة املخاطر 
احملددة مبعايري مكية ) وضعيات 

التخلف عن األداء املشكوك يف 
اسرتجاعها أو قبل مرحلة الشك، غياب 
حراكت عىل احلساب مع رصيد مدين، 

جتاوزات دامئة (

ونذكر من أمهها :

•  األرصدة املدينة للحسابات عند 
الطلب اليت ال تجسل حراكت مدينة 

حقيقية اليت تغيط عىل األقل 
مبلغ املصاريف املقتطعة من هذه 
احلسابات وكذا جزء ملحوظ من 

األرصدة املدينة ؛

•  جاري القروض القابلة لالسهتالك من 
مضهنا استحقاق غري مؤدى ثالثني 

يوما قبل أجله

•  جاري القروض القابلة للتسديد من 
خالل استحقاق وحيد اليت مل يمت 

الوفاء هبا ثالثني يوما بعد أجلها

•  احلقوق التجارية املخصومة من طرف 
البنك واملستحقات غري املؤداة

•  التجاوزات الدامئة ألزيد من هشر 
مقارنة مع الرتخيصات املمنوحة. 

بيد أنه وبغية جتنب خماطر تشغيل 
حممتلة، تراقب اهليائت أسبوعيا 

التجاوزات املرخص هبا ملستوى معني 
) تقدير حمي للك هيئة(

•  أو تدهورا حممتال لملخاطر احملددة 
مبعايري نوعية من شأهنا أن تتفامق 

وتمجن عهنا تاكليف. وميكن هلذه 
املؤرشات أن تتضمن أحداثا قانونية 

)ATD و احلجز...( أو املرتبطة 
حبساب ) خسارة الدخل وعدم مالءمة 
التهسيالت والرتخيصات والضامنات 
املستحقة... أو معلومات سلبية تتعلق 
بالطرف املقابل ) ديون متعرثة لدى 
أحد بنوك القطاع، تدهور الوضعية 

املالية أو جودة التعهدات والضامنات 
املتخذة وأحداث و نزاعات تتعلق 

بأبرز املسامهني ) وفاة، إعادة تقومي، 
أو تصفية قضائية...( و بصعوبات 
عىل مستوى قطاع نشاط الطرف 

املقابل.

من ناحية أخرى، تشلك معايري أخرى 
لملخاطر تتعلق مبلفات القروض 

موضوع مسار لتتبع التعهدات الصارمة 
من طرف خمتلف هيائت البنك من 

مضهنا :

•  جلان القروض املستحقة

•  الضامنات غري املشلكة ) بعد انقضاء 
أجل الزتام املوثق(

•  خطوط االئمتان غري املستعملة ألزيد 
من ستة أهشر

•  املشاريع املمولة اليت تتضمن 
اختالالت أو صعوبات ميكن أن تؤثر 

عىل قدرة وفرص التسديد

•  إخل

بنك أفريقيا
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وتشلك هذه املعايري الرشوط الدنيا 
للرصد واملراقبة من طرف البنك مكا هو 

منصوص هيلع من طرف منشور بنك 
املغرب رمق G/19. حبيث تقوم وظيفة 

املخاطر والوظائف التجارية برصد 
تعهدات مجيع امللفات اليت ترى أن 

حساسيهتا تستحق الدراسة.

ويف هذا الصدد، مت تعيني اإلدارة 
العامة ملخاطر املجموعة من خالل 
املراقبة الدامئة للتعهدات مكصدر 

ملراجع املعطيات املتعلقة بكشف معايري 
املخاطر وتتوفر عىل الصالحيات 

املتعلقة بتحليل ووصف هذه املعطيات.

تصنيف القروض

بعد املراجعة الهشرية حملفظة البنك 
وحتليل امللفات املعرضة لملخاطر، 
ترشع لك رشكة تابعة يف مراجعة 

تصنيفها التنظيمي للقروض متاشيا مع 
املتطلبات التنظميية احمللية. 

يمت تجسيل هذه املراجعة يف إطار 
جلان رصد التعهدات، وذلك باقرتاح من 
وظيفة املخاطر اخلاصة بلك هيئة. مكا 
يمت تطبيق القرارات الصادرة عن هذه 

اللجان من خالل تنفيذ وتتبع حتويل 
احلسابات السلمية إىل صنف الديون 
معلقة األداء وكذا تكوين خمصصاهتا 

االحتياطية.

تدابري التصنيف االئمتاين

يتوفر بنك أفريقيا ش.م عىل أداة 
للتصنيف االئمتاين الداخي تغيط عدة 

فائت من الزبناء.

املبادئ الرئيسية للتصنيف 
االئمتاين 

أحادية التصنيف

يمت التصنيف االئمتاين للك زبون، ويمت 
اعتبار هذا األخري كرمز لطرف مقابل 
بالنسبة لملجموعة. وهكذا، يمت القيام 

بتصنيف للك طرف مقابل بالنسبة 
لملجموعة بشلك يكون للك واحد 

من األطراف املقابلة تنقيطا معينا. 
وهكذا، يتأكد بنك أفريقيا من التصنيف 
األحادي للك طرف مقابل خضع لتقيمي.

نزاهة التصنيف

وفق املبادئ التنظميية، جيب أن يمت 
منح التصنيفات ومراجعهتا الدورية 

واملصادقة علهيا عرب طرف ال تستفيد 
بشلك مبارش من منح القرض.

ويعترب هذا املفهوم املتعلق بزناهة 
التصنيف عنرصا مركزيا يف ميثاق 
تدبري خماطر االئمتان  والذي جيب 

أن ميكن من تعزيز استقاللية مساطر 
التصنيف.

تفرد التصنيف

بالنسبة للك األطراف املقابلة للبنك، 
يمت اإلشارة للك طرف مقابل برمز. 

ويمت هذا التصنيف انطالقا من منوذج 
مشرتك مع الطرف املقابل املرجيع 

حبيث جيرى تقيمي بالنسبة للك طرف 
مقابل بواسطة منوذج وحيد ولكن مع 

خصائص ذاتية للطرف املقابل املعين. 
وهكذا، يتأكد بنك أفريقيا من تفرد 
التصنيف بالنسبة للك طرف مقابل.



تعريففئة صنف

ار
مث

ست
اال

جة 
در

خماطر ضعيفة

1
مستقرة للغاية عىل األمد القصري واملتوسط، مستقرة جدا عىل األمد الطويل، مورسة 

حىت بعد اضطرابات كبرية
2

مستقرة جدا عىل األمد القصري واملتوسط، مستقرة عىل األمد الطويل،
مالءة اكفية حىت خالل أحداث سلبية متواصلة 

3
مورسة عىل األمد القصري واملتوسط حىت بعد صعوبات كبرية، ميكن أن يمت استيعاب 

تطورات سلبية خفيفة عىل املدى الطويل

4
مستقرة جدا عىل األمد القصري، ال وجود ألي تعديل منتظر هيدد االئمتان يف السنة 

املقبلة، أموال اكفية للصمود عىل األمد املتوسط، التطور عىل األمد الطويل اليزال غري 
مؤكد 

خماطر متوسطة 

5
مستقر عىل األمد القصري، ال وجود ألي تعديل منتظر هيدد االئمتان يف السنة املقبلة، 

ال يستوعب إال التطورات السلبية الصغرية عىل األمد املتوسط  
قدرة حمدودة عىل استيعاب تطورات سلبية غري منتظرة 6

قدرة جد حمدودة عىل استيعاب التطورات السلبية غري املنتظرة 7

ار
مث

ست
اال

جة 
در

ن 
دو

خماطر عالية

8
قدرة ضعيفة عىل تسديد الفوائد وأصل املبلغ يف الوقت احملدد. أي تغري يف الرشوط 

االقتصادية والتجارية الداخلية واخلارجية سيجعل احرتام االلزتامات صعبا

9
عدم القدرة عىل تسديد الفوائد وأصل رأس املال يف الوقت احملدد. 

احرتام االلزتامات مرتبط بالتطور اإلجيايب للرشوط التجارية واالقتصادية الداخلية 
واخلارجية

خماطر جد 
عالية 

10
خماطر ختلف عن األداء عالية، وعدم القدرة عىل سداد الفوائد وأصل املبلغ يف الوقت 

احملدد. ختلف جزيئ عن أداء الفوائد ورأس املال. 
ختلف لكي عن سداد الفوائد ورأس املال11

1

0,00%

خماطر حمدودة
(23,2%)

خماطر متوسطة
)44,4%(

خماطر مرتفعة
)15,0%(

 خماطر جد مرتفعة
)7,5%(

0,00%
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11,1%
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20,7%

15,0%

19,8%
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سمل التصنيف
حسب سمل التصنيف املعمتد من طرف مجموعة بنك أفريقيا، يتوزع التصنيف الهنايئ للطرف املقابل عىل أحد عرش مستوى :

وهكذا، توزع احملفظة حسب صنف األصول إىل غاية 31 دجنرب 2019 مكا يي : 

بنك أفريقيا
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تصنيف اخلواص 

يعمتد تصنيف فئة زبناء التقسيط عىل 
المنذجة اإلحصائية للتخلف عن األداء 

والسلوكيات اليت محتل خماطر.

ومت وضع نوعني من التصنيف عرب 
تصنيف سلويك وتصنيف املنح.

يوافق التصنيف السلويك تقيمي 
دينامييك لملخاطر يقوم عىل سلوك 

زبون بالنسبة للك حساب مفتوح. 
ووحدمه الزبناء املعروفني ميكن 

تصنيفهم حسب التصنيف السلويك.

   K إىل  A ومت وضع مستويات من
للك زبون ويمت حتييهنا هشريا ويوميا 

بالنسبة لعوارض األداء.

مكا مت وضع أربعة مناذج خمتلفة 
للتصنيف السلويك حسب األسواق 
: منوذج للخواص ولملهنيني وملغاربة 

العامل ولملقاوالت الصغرى.

أما التصنيف اخلاص باملنح فهو عبارة 
عن تنقيط دقيق عند فتح خط ائمتان. 
ويمت تصنيف الزبناء القداىم واجلدد 

حسب تنقيط املنح.

ومت وضع نظام تقريري ملنح القروض 
لالسهتالك.

الضامنات 

تتلىق املجموعة أصنافا خمتلفة من 
الضامنات يف مقابل توفري القروض. 
وبصفة عامة، فإن الضامنات املطلوبة 

مرهونة بعنرصين اثنني: طبيعة القروض 
املطلوبة، وجودة األطراف املقابلة. 

وهيلع، تتوفر املجموعة بانتظام بالنسبة 
للك قروضها العقارية )قروض السكن 

وقروض اإلنعاش العقاري( عىل 
الرهونات العقارية لألصول املمولة، 

باإلضافة إىل تفويضات التأمني.

مكا يمت مضان متويل الصفقات 
العمومية والسلع ومعدات التجهزي 

واألصول التجارية عرب رهن العنارص 
املمولة، باإلضافة إىل تفويضات 

التأمني.

عالوة عىل هذه الضامنات، تعزز 
املجموعة بصفة عامة مرتبهتا من خالل 

الكفاالت الخشصية لألطراف املقابلة 
يف لك مرة ترى ذلك رضوريا حسب 

جودة األطراف املقابلة.

حدود الرتكزي 

يرتكز تدبري خماطر االئمتان عىل 
تدابري تشلك مبوجهبا اسرتاتيجيات 
األمعال، مبا فهيا إطالق أنشطة أو 
منتوجات جديدة، موضوع إشعار 

باملخاطر وحدود املخاطر ذات طابع 
رمسي. وبالنسبة ملجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية إلفريقيا، ميكن أن 
تنتج خماطر الرتكزي عن التعرض جتاه 

:

• أطراف مقابلة فردية ؛

•�مجموعات املصاحل ؛

•��األطراف املقابلة املنمتية إىل نفس 
قطاع النشاط أو نفس الدولة.
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األطراف املقابلة الفردية

تقوم املجموعة هشريا بتتبع الرتكزيات 
الفردية، عىل أساس اجمتايع وموطد، 
وتوفر رصدا مقربا من تعهدات الزبناء 
العرش والعرشون واملائة األوائل ذوي 

أكرب التعهدات.

إىل غاية ممت دجنرب 2019، تمتثل 
التعهدات جتاه أمه املدينني مكا يي : 

مجموعات املصاحل 

يشلك التنويع حسب الطرف املقابل من 
احملفظة موضوع تتبع منتظم، السميا 
يف إطار اسرتاتيجيات الرتكزي الفردي 

اخلاص باملجموعة. 

وبالتايل، فإن خماطر االئمتان املتعلقة 
باألطراف املقابلة أو مجموعة األطراف 
املقابلة اليت تستفيد من قروض مهمة 
نسبيا، واليت تفوق %5 من األموال 

الذاتية، تشلك موضوع رصد خاص، 
سواء عىل أساس فردي أو موطد.

عالوة عىل ذلك، تتأكد أيضا مراقبة 
املخاطر الكربى من أن املبلغ اللكي 

لملخاطر احمليطة بلك مستفيد ال يتعدى 
%20 من األموال الذاتية الصافية املوطدة 
لملجموعة مكا تشرتطها القوانني البنكية 

املغربية. وتهسر مجموعة بنك أفريقيا عىل 
احرتام عتبات الرتكزي املنصوص علهيا 

يف تعلميات بنك املغرب.

األطراف املقابلة املنمتية لنفس 
قطاع النشاط 

تقوم املهنجية املطبقة لتسطري احلدود 
القطاعية عىل منوذج إحصايئ 

باالرتاكز عىل نسبة التخلف التارخيية، 
وعدد األطراف املقابلة حسب قطاع 

النشاط وفئة املخاطر)التصنيف(. 

ويمكن اهلدف من ذلك يف منذجة 
خماطر التخلف بتقنيات االقتصاد 
القيايس املالمئة، باستعامل متغري 

عشوايئ غري مستقل، متثل قميته عدد 
حاالت التخلف عن األداء.

وتعمتد هذه املهنجية عىل فرضيات 
استقاللية األطراف املقابلة وعدم 
ارتباط حاالت التخلف عن األداء. 

وهكذا، فاملهموم األسايس هلذه املقاربة 
املهنجية هو احمتال ختلف طرف مقابل 

معني عن األداء والذي يمت قياسه عن 
طريق استغالل نسبة اختالل الثنائية 

املكونة من التصنيف وقطاعات النشاط.

ميكن المنوذج من معايرة األغلفة الواجب 
ختصيصها للك قطاع نشاط، مع مراعاة 

أساسا خمطط التمنية اخلاص بالبنك 
واحلوادث القطاعية. ويمت تمكيل هذا 
الهنج املعمتد من طرف قطب خماطر 
املجموعة بإجناز االختبارات البعدية 

للمنوذج بشلك نصف سنوي. 

تمت مراجعة احلدود القطاعية بشلك 
نصف سنوي بالتعاون مع الفرع 

التجاري ومركز الذاكء االقتصادي 
للبنك، اللذين يقدمان منظور العمل 
اخلاص هبام وتقيمي اآلفاق املتعلقة 

باالقتصاد اللكي وكذا القطاعية. ومتكن 
آراء هذه اهليائت من منافسة وتعزيز 

كفاية المنوذج بشلك مزتايد بالنظر إىل 
السياق االقتصادي.

توزيع الزتامات املجموعة عىل الزبناء 
حسب قطاعات النشاط إىل ممت دجنرب 

2019

إجراء اختبارات الضغط

تقوم مجموعة بنك أفريقيا بشلك 
نصف سنوي بعمليات حمااكة األزمة 

)اختبارات الضغط( من أجل تقيمي 
حساسية حمفظهتا اخلاصة بالقروض 

يف حالة حتول الظرفية أو تدهور جودة 
األطراف املقابلة. 

يمت قيادة اختبارات الضغط من أجل 
تقيمي قدرة البنك عىل املقاومة يف حالة 

وقوع أحداث قصوى غري منتظرة. 
معليا، تمتثل يف حمااكة لسيناريوهات 
ختلف نسبة موئية من األطراف املقابلة 

عن األداء. وتمكن الغاية مهنا يف 
قياس األثر عىل املؤونات وبالتايل عىل 

املردودية واألموال الذاتية االحرتازية.

تشلك دقة الفرضيات املختلفة موضوع 
حفص منتظم مرتني يف السنة. يمت 
القيام هبذا الفحص حسب األهداف 

املتوقعة إلجناز اختبارات الضغط ويف 
لك مرة متكن ظروف السوق من ملح 

تطور حممتل سليب من املرحج أن يؤثر 
عىل قدرة املجموعة عىل مواجههتا. 

ويمت إخبار جلنة توجيه وتدبري خماطر 
املجموعة وجلنة املخاطر لملجموعة 

بنتاجئ اختبارات الضغط.

دجنرب - 19

% من الدفع 
املجموع 

تعهدات الزبناء العرش 
%86913 14األوائل

تعهدات الزبناء العرشون 
%77620 21األوائل

تعهدات الزبناء املئة 
%60737 41األوائل

¢ األنشطة املالية 10,52%
¢ اإلنعاش العقاري 8,44%

¢  التجارة، إصالح السيارات، واألدوات املزنلية 8,21%
¢� النقل و االتصاالت 6,68%

¢ إنتاج وتوزيع الكهرباء، والغاز، واملاء 4,24%
¢ البناء واألشغال العمومية 2,43%

¢ الصناعات الغذائية والتبغ 2,84%
¢  الصناعات املعدنية، واملياكنيكية، والكهربائية 

واإللكرتونية 2,55%
¢ الفنادق واملطامع 2,53%

¢�الصناعات التحويلية املتعددة 1,56% 
¢�صناعات النسيج واجللد 1,50%

¢�الصناعات االستخراجية 1,59%
¢�الصناعات الكمييائية والشبه كمييائية 0,95%

¢�الزراعة، والقنص، واحلراجة 0,31%
¢���الصيد والزراعات املائية 0,04%

¢�اإلدارات العمومية 0,03% 
¢�قطاعات أخرى 6,43%

¢�من مضهنم اخلواص 39,16%

بنك أفريقيا
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105/104 صفحة    I   2019 املتاكمل  السنوي  التقرير 

األصول املرحجة برمس خماطر 
31/12/2019االئمتان 

أنواع حاالت التعرض 
األصول املرحجة 

برمس خماطر 
االئمتان 

530 825 164عنارص احلصيلة 
عنارص خارج احلصيلة 

202 624 4الزتامات المتويل 

عنارص خارج احلصيلة 
817 081 11الزتامات الضامن 

خماطر الطرف املقابل: 
التفويتات املؤقتة للسندات املرتبطة 

مبحفظة البنك 
-

خماطر الطرف املقابل: 
التفويتات املؤقتة للسندات املرتبطة 

مبحفظة التداول
140 490

خماطر الطرف املقابل: 
-املنتجات املشتقة املرتبطة مبحفظة البنك 

خماطر الطرف املقابل: 
املنتجات املشتقة املرتبطة مبحفظة 

التداول 
397 939

495 264 28األصول األخرى/العنارص األخرى 
884 330خماطر الدفع/ التسلمي

357 665 209املجموع

مستوى التعرض املرتبط مبخاطر 
األطراف املقابلة طبقا للوسائل 

املطبقة عىل العنارص خارج 
احلصيلة

خماطر السوق 

يندرج جهاز تدبري خماطر السوق 
داخل مجموعة بنك أفريقيا مضن 

إطار احرتام املعايري التنظميية مكا مت 
حتديدها من طرف السلطات الوصية، 

وتطبيق املامرسات السلمية لتدبري 
خماطر السوق احملددة عىل املستوى 

الدويل، السميا يف اتفاقيات بازل. 

ويمت تعريف املخاطر عىل معليات 
السوق مكخاطر اخلسارة عىل 

وضعيات احلصيلة وخارج احلصيلة 
تبعا لتغريات أسعار السوق. وتمشل 

بالنسبة ملجموعة بنك أفريقيا أساسا :

• خماطر نسب الفائدة

• خماطر الرصف

• خماطر االئمتان عىل معليات السوق

خارطة األدوات املالية 

تتوزع خريطة املنتجات اليت تمت 
معاجلهتا عىل مستوى حمفظة مجموعة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
إفريقيا حسب عامل املخاطر مكا يي:

منتجات الرصف 

الرصف النقدي 
الرصف بالناجز
الرصف ألجل 

مشتقات الرصف 
مقايضة الرصف 

منتجات ختص 
سندات امللكية 

سندات امللكية 
املشتقات عىل األهسم/املؤرشات

هيائت التوظيف امجلايع يف القمي 
املنقولة األهسم 

 منتجات
نسب الفائدة 

I. قروض الرشاكت والقروض ما بني 
البنوك

سعر ثابت )بالدرمه وبالعملة الصعبة(
سعر متغري )بالدرمه وبالعملة الصعبة(

II. سندات الدين القابلة للتداول 
وسندات األهسم

II-1 السندات السيادية )مبا فهيا : 
السندات املصدرة من طرف اململكة 

املغربية(
سعر ثابت )بالدرمه( 

سعر متغري )بالدرمه وبالعملة الصعبة( 
II-2 سندات تصدرها مؤسسات 

االئمتان والرشاكت 
سعر ثابت )بالدرمه(

سعر متغري )بالدرمه وبالعملة الصعبة(
III. قروض السندات 

قروض السندات 
اتفاق إعادة رشاء / احتياطيات 

اتفاقات إعادة رشاء
IV. مشتقات النسب

مقايضات النسب
العقود ألجل ختص النسب
العقود ألجل ختص النسب

V- هيائت التوظيف امجلايع للقمي 
املنقولة للنسب

هيائت التوظيف امجلايع للقمي املنقولة 
النقدية

هيائت التوظيف امجلايع للقمي املنقولة 
للسندات 

منتجات عىل املواد 
األولية ومشتقات 

القرض

العقود ألجل عىل املواد األولية
خيارات عىل العقود ألجل عىل املواد 

األولية 
-Credit Default Swaps -CDS

-Credit Linked Note -CLN
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احلاكمة 

يمتثل أمه الفاعلني يف منظومة تدبري 
خماطر السوق داخل مجموعة بنك 

أفريقيا يف: 

• اإلدارة العامة اليت تنفذ 
االسرتاتيجيات والسياسات فميا خيص 
تدبري خماطر السوق واملوافق علهيا من 

املجلس اإلداري؛

• جلنة خماطر املجموعة اليت حتدد 
سياسة تدبري خماطر السوق اخلاصة 

باملجموعة وتصادق عىل لك تعديل 
له صلة بتوجيه املخاطر عىل معليات 
السوق القامئة داخل خمتلف هيائت 

النطاق؛

• جلنة خماطر السوق اخلاصة 
باملجموعة اليت تتأكد من جناعة جهاز 

توجيه خماطر السوق ملجموعة بنك 
أفريقيا واتساقه مع سياسة املجموعة 

لتدبري خماطر السوق. 

• مديرية خماطر املجموعة الذي يمتركز 
لدهيا تدبري خماطر السوق واخلاص 

مبجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية إلفريقيا بصفته وظيفة مستقلة 

عن الوظائف األمامية لملجموعة، وهو 
ما خيول له موضوعية مثىل يف توجيه 
خماطر السوق والتحكمي بني خمتلف 

األنشطة عىل معليات السوق.

• وحدات إدارة املخاطر اخلاصة 
هبيائت مجموعة بنك أفريقيا واليت 

توفر مراقبة من املستوى األول ألنشطة 
السوق داخل هيئهتا وترفع تقارير 

بشلك مسمتر إلدارة خماطر املجموعة؛

• التدقيق الداخي الذي يتحقق من 
تطبيق جهاز تدبري خماطر السوق مع 

احرتام اإلجراءات السارية.

إجراءات تدبري خماطر السوق 

تمتحور إجراءات تدبري خماطر السوق 
اخلاص مبجموعة بنك أفريقيا حول 

ثالثة حماور رئيسية: 

• احلدود 
• مؤرشات خماطر  

• متطلبات األموال الذاتية 

احلدود
• حدود الطرف املقابل عىل 

معليات السوق 

ختضع معليات منح احلدود حسب 
الطرف املقابل وطلب التجاوز فميا 

خيص معليات السوق داخل مجموعة 
بنك أفريقيا لنظام تفويض سلط مؤطر 
بإجراءات خمتلفة حسب نوع الطرف 

املقابل. 

وتشلك معامالت السوق موضوع تثبيت 
قبي للحدود، وفق خمطط تفوييض 
يرتكز عىل مبدأ اختاذ القرار بشلك 

ثاليث.

• حدود السوق 

من أجل ضبط املخاطر داخل مجموعة 
بنك أفريقيا وألغراض تنويع حمفظة 

التداول، مت إنشاء مجموعة من حدود 
السوق. وترمز هذه احلدود لمسة خماطر 
املجموعة ومتكن من  توجيه أمثل ملخاطر 

السوق من خالل التحكمي بني أنشطة 
السوق املختلفة. وتتكون مجموعة حدود 

السوق ملجموعة بنك أفريقيا من :

• حدود التوقف / اخلسارة 
• حدود الوضعيات

• حدود القمية املعرضة لملخاطر
• حدود املعامالت 

وتعرف حدود السوق من خالل القمية 
املعرضة لملخاطر. وهكذا، تمتزي 

إجراءات تدبري احلدود بالدينامية إذ 
ترايع تقلبات خمتلف عوامل املخاطر 

وكذا االرتباطات املوجودة من أجل 
تقيمي أفضل لتنوع احملفظة.

• احلدود التنظميية 

عالوة عىل احلدود املوضوعة عىل 
املستوى الداخي، تتحقق مجموعة بنك 

أفريقيا من احرتام احلدود التنظميية 
اليت حيددها بنك املغرب مكا يي: 

• احلد املتعلق بوضعية أسعار الرصف 
بالعملة الصعبة الذي جيب أال تتجاوز 

%10 من األموال الذاتية 

• احلد املتعلق بوضعية أسعار الرصف 
الشاملة الذي جيب أال تتجاوز 20% 

من األموال الذاتية.

مؤرشات املخاطر 

تستخدم مجموعة بنك أفريقيا خمتلف 
مؤرشات املخاطر اليت جتسد مستوى 
التعرض ملخاطر السوق. وتتوزع مكا 

يي :

• القمية اإلمجالية املعرضة 
لملخاطر وحسب أصناف 

األصول

تعترب القمية املعرضة للخطر مقياسا 
شامال وحممتال ملخاطر السوق، حيث 

متكن من تلخيص املخاطر احمليطة من 
خالل حساب اخلسارة احملمتلة املمكنة 
عىل أفق زمين ودرجة احمتال معينني. 

 وعىل عكس مؤرشات املخاطر 
االعتيادية، مجتع القمية املعرضة للخطر 

بني العديد من عوامل املخاطر وتقيس 
تفاعلها، مع أخذ تنويع احملفظة بعني 

االعتبار. 

يمت حساب القمية الشاملة املعرضة 
للخطر يوميا عىل مستوى مجموعة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا 
من خالل برناجم ميكن من حساب 
القمية املعرضة للخطر واالختبار 

اخلليف اليويم اخلاص هبا. 

اختبار الضغط حسب عوامل املخاطر 

جتري مجموعة بنك أفريقيا اختبارات 
لملقاومة من أجل تقيمي هشاشة حمفظة 
املجموعة لسيناريوهات قصوى. وتغيط 

اختبارات الضغط مجيع مكونات 
حمفظة التداول من خالل حمااكة 

لاكفة عوامل املخاطر اليت تؤثر عىل 
احملفظة. وتمتثل نتاجئ اختبارات 

الضغط ملخاطر نسب الفائدة وخماطر 
الرصف حملفظة التداول مكا يي :

jan
19

fev 
19

mar 
19

avr 
19

mai 
19

jun 
19

jui 
19

août 
19

sep
19

oct
19

nov
19

déc
19

بنك أفريقيا
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حمفظة النسب 

الفرضية األوىل : تنقل موازي ملنحىن 
نسب الفائدة ب 25 نقطة أساس 

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 65 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

الفرضية الثانية : تنقل موازي ملنحىن 
نسب الفائدة ب 50 نقطة أساس 

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 129 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

حمفظة األهسم

الفرضية األوىل : اخنفاض قمية 
حمفظة األهسم ب 15%

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 9 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

الفرضية الثانية: اخنفاض قمية حمفظة 
األهسم ب 25%

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 14 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

الرصف

الفرضية األوىل : اخنفاض او ارتفاع 
قمية الدرمه ب 2,5%

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 126 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

الفرضية الثانية: اخنفاض او ارتفاع 
قمية الدرمه ب 5%

يفيض هذا السيناريو لتأثري قدره 225 
مليون درمه عىل األرباح واخلسائر.

وتظهر نتاجئ اختبارات الضغط بأن 
املجموعة تتوفر عىل مستوى اكف 
لألموال الذاتية ملقاومة اختبارات 

الضغط غري اإلجيابية ولملطابقة مع 
املعايري التنظميية حىت يف حالة األزمة.

اسهتالك األموال الذاتية 

يمت حساب متطلبات األموال الذاتية 
وفق هنج موحد برمس خماطر السوق 
عىل مستوى مجموعة بنك أفريقيا من 

خالل برجمية Risk Authority اليت 
متكن من مضان إصدار الترصحيات 

التنظميية، باإلضافة إىل تتبع متطلبات 
األموال الذاتية اليت ختص حمفظة 

تداول املجموعة. 

وفميا يي متطلبات األموال الذاتية 
املوطدة برمس خماطر السوق إىل غاية 

ممت دجنرب 2019 :

متطلبات األموال الذاتية عنارص متطلبات األموال الذاتية 
    621.549  خماطر النسب  
    101.107         سندات امللكية 

    12.252خماطر الرصف 
مجموع متطلبات األموال الذاتية برمس خماطر 

    734.907السوق 

   9.186.342مجموع األصول املرحجة برمس خماطر السوق 

طريقة تقيمي العنارص املرتبطة 
مبحفظة التداول 

منتجات السندات واملنتجات 
النقدية بالدرمه 

يمت حساب قمي السوق بالنسبة ألصول 
السندات واألصول النقدية عىل برناجم 
kondor+ باالعمتاد عىل مىحن أسعار 

الدرمه اليت ينرشها بنك املغرب 
وخصائص لك معاملة.

هيائت التوظيف امجلايع يف 
القمي املنقولة النقدية واخلاصة 

بالسندات 

يمت حساب قمية هيائت التوظيف 
امجلايع للقمي املنقولة باالرتاكز عىل 
صايف قمية األصول اليت يمت إعادة 

تقيميها عىل أساس يويم أو أسبويع. 

منتجات األسعاربالعملة الصعبة 

يمت حساب قمية األسعار بالعملة 
الصعبة عىل برناجم kondor+ باالعمتاد 

عىل منحنيات أسعار العمالت الصعبة 
املعنية، وكذا خصائص لك معاملة. 

خيارات الرصف 

تمت إعادة تقيمي خيارات الرصف 
عىل أساس املعطيات التالية: مىحن 
التقلبات، منحنيات أسعار الرصف 
)اليورو، الدرمه، الدوالر( وأسعار 

الرصف املتبادلة بني العمالت الثالثة. 

الوضعية عىل اختيارات الرصف تدخل 
يف الوضعية العامة للرصف بطريقة 

."équivalent delta"

الوضعية العامة للرصف 

تمت معاجلة العمليات املنجزة يف الواكلة 
عىل أساس حتديد بنك أفريقيا )سعر 
الرصف غري اخلاضع للتفاوض(. تمت 
إحالة البيان الهنايئ لألوامر الواجب 

تنفيذها ملكتب الرصف يف نفس 
اليوم ويعرضه هذا األخري فورا. يف 

صباح اليوم املوايل، تتوصل الوظائف 
الوسىط ببيان حيمل التعديالت 

احملمتلة لوضعيات الشبكة ويرشع يف 
.+kondor حتديهثا عىل

القمية العادلة املوجبة للعقود 
)الضامنات(

ختص الضامنات املتعلقة مبخاطر 
السوق عقود اتفاقات إعادة رشاء. 

ويتعلق األمر بالسندات املقدمة عىل 
سبيل الضامن من أجل احلصول عىل 

أموال.
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خماطر الدول  

يف ظل التحوالت املتسارعة اليت 
يهشدها العامل، متكن لك من 

اسرتاتيجية التطور عىل املستوى 
الدويل واملتطلبات التنظميية، واعمتاد 
جهاز تدبري خماطر الدول من حتديد 
خماطر حدود مجموعة بنك أفريقيا، 

وقياهسا، والسيطرة علهيا.

وعىل هذا األساس، مت وضع مهنجية 
لتدبري خماطر الدول تقوم عىل ما يي:

سياسة خماطر الدول

هتدف سياسة خماطر الدول إىل 
حتديد إطار مرجيع من أجل تأطري لك 
العمليات املولدة لملخاطر عىل املستوى 
الدويل بالنسبة للبنك. ومتكن من وضع 
معايري وقواعد التدبري من أجل امجلع 

بني املتطلبات التنظميية واحلاكمة 
الداخلية. 

تقدمي تقارير خماطر الدول 

بفضل التقارير الهشرية املرفوعة من 
طرف الرشاكت التابعة دوليا والرشكة 

األم، يمتكن قطب خماطر املجموعة 
من تقيمي مناطق اخلطر عىل مستوى 

لك دولة، مكا يسامه يف وضع 
اسرتاتيجيات التخفيف.

حتديد املخاطر العابرة للحدود 

تتعرض مجموعة بنك أفريقيا لملخاطر 
الدولية من خالل عدة أصناف 

لاللزتامات املتخذة من طرف البنك جتاه 
طرف مقابل غري مقمي سواء بالدرمه أو 

العمالت األجنبية.

ويتعلق األمر أساسا ب :

•القروض املمنوحة لغري املقميني
•أنشطة المتويل التجاري

•األصول األجنبية
•معليات السوق

توزيع تعرضات بنك أفريقيا ملخاطر 
الدول حسب املناطق اجلغرافية إىل 

غاية 31 دجنرب 2019

منمظة التعاون 
االقتصادي 

والتمنية
59%

الرشق األوسط ومشال 
رشق أفريقياأفريقيا 3%

5%

 االحتاد االقتصادي
والنقدي لغرب أفريقيا

9%

 أخرى
24%

التوطيد

يمت حتديد التعهدات برمس خماطر 
الدول بالشلك الذي ميكن من حتديد 
وضعية ملستوى لك رشكة تابعة وكذا 

ملستوى املجموعة بالنسبة لرؤية شاملة 
للتعهدات العامة لملجموعة خبصوص 

املخاطر العابرة للحدود.

وضع نظام للتحذيرات 

يقوم هذا النظام عىل يقظة تنظميية 
واقتصادية ومالية من خالل متابعة اكفة 

األحداث البارزة خالل األسبوع. ويمت نرش 
هذه العنارص عىل شلك تقرير هشري يرفع 

لاكفة اهليائت املعنية باملوضوع.

مكا يمت نرش وحدة تمكيلية تبني تطور 
خماطر الدول ويمت نرشها كذلك لتغطية 
الدراسات اخلاصة واملطالب الداخلية .

نظام التصنيف

تعمتد مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية إلفريقيا يف تقيمياهتا ملخاطر 

الدول عىل تصنيف عدة واكالت دولية ومهنا 
: كوفاس و ستندارد اند بورز وموديز.

تسطري احلدود

يمت تسطري حدود التعهدات حسب 
الدول داخل مجموعة بنك أفريقيا من 

خالل مراعاة :

•�تقيمي مسة املخاطر لملصدر ؛

•�تقبل املخاطر ؛

•�توزيع وتنويع حمفظة لك رشكة تابعة 
مع مراعاة تركزي أقىص حسب الدول 

ومستوى من األموال الذاتية االحرتازية.

وتشلك هذه احلدود موضوع تتبع 
دامئ وتمت دراسة طلبات التجاوز وفق 

مستويات التفويض املعمول هبا

اختبارات الضغط

مت إجناز اختبارات للضغط بشلك 
منتظم للتأكد من قدرة البنك عىل محتل 

سيناريوهات قصوى لرتاجع خماطر 
الدول وقياس تأثريها عىل حصيلة 

ومردودية البنك ومالءهتا.

تشكيل املؤونات

يمت تشكيل مؤونات ملخاطر الدول عند 
جتسيد هذا األخري إثر إعادة جدولة 

الدين، أزمة سياسية، أو عوامل أخرى قد 
يكون هلا تأثري سليب عىل مردودية البنك.

ويمت إجراء مراجعة سنوية بشلك 
تلقايئ لتقيمي خماطر التخلف عن األداء 

املثبتة اليت تقتيض تشكيل مؤونات.

سياسة خماطر الدول

التصنيف اخلاريج  تكوين املخصصات 
االحتياطية

تقدمي تقارير عن 
خماطر الدول اختبارات الضغط

املراجعة األسبوعية 
واإلنذارات تسطري احلدود

معليات تدبري 
خماطر الدول

بنك أفريقيا
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خماطر التشغيل

ميكن تعريف خماطر التشغيل بكوهنا 
خماطر اخلسارة النامجة عن عدم 

توافق او اختالل منسوب لملساطر أو 
لملوارد البرشية أو لألنمظة الداخلية 

أو ألحداث خارجية من شأهنا أن تؤثر 
عىل حسن سري النشاط. 

أهداف تدبري خماطر التشغيل

تحمط منظومة تدبري خماطر التشغيل عىل 
مستوى املجموعة لتلبية األهداف التالية :

• حتديد وحتليل وتقيمي خماطر 
التشغيل ؛

• تقيمي املراقبات الداخلية ؛

•  تتبع خماطر التشغيل عرب مؤرشات 
حتذيرية ؛

•  التحمك يف خماطر التشغيل عرب وضع 
خمططات لعمليات وقائية أو تصحيحية 

ملواجهة املخاطر الرئيسية احملددة؛

تمت مراجعة إجراءات تدبري املخاطر 
ومراقبهتا بانتظام ، مما يحمس بتحسن 

مسمتر هلذه املنظومة.

التصنيف

ميكن حتليل وتصنيف وترتيب خماطر 
التشغيل وفق أمه احملاور التالية: 

األسباب ، التأثريات ) عىل مستوى 
األثر املايل أو غريه( التنقيط، نوعية 

ومستوى التحمك  مع تصنيفها حسب 
فئة احلدث تبعا التقاقية بازل.

العالقات مع األنواع األخرى لملخاطر 
)خماطر االئمتان والسوق(

يرتبط تدبري خماطر التشغيل افرتاضيا 
بتدبري خماطر االئمتان والسوق وذلك 

عىل مستويني :

• عىل املستوى العام، خيضع التفكري 
حول املستوى العام لتعرض البنك لملخاطر 
والحقا حول ختصيص األموال الذاتية إىل 

حتليل وتتبع » املخاطر العابرة «

•  عىل املستوى التفصيي، ميكن 
لبعض خماطر التشغيل أن ترتبط 

بشلك مبارش بتدبري خماطر السوق 
واالئمتان.

تنظمي تدبري خماطر التشغيل 

يمتحور اإلطار الذي يحمس بتدبري 
خماطر التشغيل داخل مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية حول مبدأين 
رئيسيني :

• حتديد املنظومة املسهتدفة متاشيا 
مع تنظمي أمعال مجموعة بنك أفريقيا 

واملستوحاة من أجود املامرسات ؛

• إرشاك و محتيل املسؤولية لملهن 
والرشاكت التابعة للتدبري اليويم 

ملخاطر التشغيل ؛

احلرص عىل الفصل بني وظائف 
التدقيق ومراقبة تدبري خماطر 

التشغيل.

وتتدخل يف تدبري خماطر مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية أربع 

هيائت رئيسية :

•  مديرية خماطر التشغيل بالبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  شبكة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ؛

•  املديريات املهنية للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• الرشاكت التابعة .

ومت تعيني حماورين ملخاطر التشغيل 
عىل مستوى اهليائت املذكورة سابقا. 

ويتعلق األمر ب :

• مراسي خماطر التشغيل

• منسيق خماطر التشغيل

• روافد خماطر التشغيل.

وهيم نطاق تدبري خماطر التشغيل كذلك 
خمتلف الرشاكت التابعة لملجموعة.

حاكمة تدبري خماطر التشغيل 

تمتحور حاكمة خماطر التشغيل داخل 
مجموعة بنك أفريقيا حو ثالث جلان 

ملخاطر التشغيل :

•  جلنة خماطر التشغيل لملجموعة - 
املدجمة يف جلنة خماطر املجموعة - ؛

•  جلنة تتبع خماطر التشغيل املهنية ؛

•  جلنة خماطر التشغيل للرشاكت 
التابعة .

وختص مهام هذه اللجان املراجعة 
الدورية ملا يي :

•  تطور التعرض ملخاطر التشغيل 
وحميط مراقبة هذه املخاطر ؛

•  حتديد أمه مناطق املخاطر عىل 
مستوى األنشطة وأصناف املخاطر ؛

•  تقدم خمططات العمليات الوقائية 
والتصحيحية اليت جيب اختاذها 

وتتبع إجنازها بغية تغطية ومعاجلة 
خماطر التشغيل الرئيسية ؛

•  مبلغ األموال الذاتية الواجب 
ختصيصها ملخاطر التشغيل ولكفة 
العمليات الوقائية الواجب تنفيذها 
وكذا التاكليف املتعلقة بالتأمينات 

الواجب أخذها بعني االعتبار.
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املبادئ املهنجية األساسية 

تروم مجموعة بنك أفريقيا هدفني 
اسرتاتيجيني من خالل منظومة تدابري 

خماطر التشغيل :

• تقليص مستواها للتعرض ملخاطر 
التشغيل ؛

• حتسني املتطلبات من األموال الذاتية 
اخلاصة بتغطية خماطر التشغيل.

ويرتبط النظام الداخي لقياس خماطر 
التشغيل بشلك وثيق مع التدبري اليويم 

ملخاطر املؤسسة من خالل :

• مجتيع أحداث املخاطر ؛

• وضع خارطة خماطر التشغيل ؛

• املؤرشات األساسية ملخاطر التشغيل.

وتشلك املعلومات املستقاة جزءا ال 
يتجزأ من معليات مراقبة ورصد خماطر 

التشغيل.

يمت بانتظام تبليغ التعرض ملخاطر 
التشغيل واخلسائر املرتتبة عنه ملديرية 
الوحدة املعنية واإلدارة العامة واملجلس 

اإلداري. ويمت توثيق نظام التدبري بشلك 
حصيح مما يتيح التأكد من احرتام  

مجموعة من معليات املراقبة واملساطر 
الداخلية والتدابري التصحيحية يف حالة 

عدم املطابقة.

مكا يطلب من املدققني الداخليني و- أو 
اخلارجيني دراسة مساطر التدبري 

وأنمظة قياس خماطر التشغيل بشلك 
دوري. وهتم هذه الدراسات أنشطة 
الوحدات والوظيفة املستقلة لتدبري 

خماطر التشغيل.

ومت إضفاء الطابع اآليل بشلك اكمل 
عىل تدبري خماطر التشغيل داخل بنك 
 MEGA أفريقيا من خالل أداة خاصة

GRC. ويمت تدبري مجع أحداث املخاطر 
وخارطة خماطر التشغيل واملؤرشات 

األساسية لملخاطر عىل أداة مت 
تعمميها عىل مستوى البنك والرشاكت 
املغربية واألوروبية التابعة لملجموعة .

التحمك يف خماطر  التشغيل 
والتخفيف مهنا 

ميكن اعمتاد عدة أنواع من العمليات 
لتدبري خماطر التشغيل :

• تعزيز معليات املراقبة ؛
•  تغطية املخاطر السميا من خالل 

وضع تأمينات ؛
• جتنب املخاطر ال سميا من خالل 

مراجعة تنفيذ األنشطة ؛
• إعداد خمططات اسمترارية النشاط ؛
•  مضان مراقبة دقيقة الحرتام حدود 

املخاطر أو العتبات احملددة.

وتتوفر مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية إلفريقيا عىل تدابري لملراقبة 
تحمس بتقليص قوي ملخاطر التشغيل.

بيد أنه من حيث تدبري خماطر التشغيل 
ومن خالل منظومة خاصة ، حتتفظ 

باألهلية لتحديد حسب احلاالت السلوك 
املثايل تبعا ملختلف أصناف املخاطر 

املرصح هبا مسبقا.

من ناحية أخرى، تتوفر املجموعة عىل 
بوليصات تأمني تحمس بالتخفيف من 

املخاطر املرتبطة باألرضار الطارئة عىل 
احملالت وحاالت الغش ورسقة القمي 

واملسؤولية املدنية...

خطة اسمترارية النشاط

تستجيب خطة اسمترارية النشاط 
ألمهية مزتايدة بالتخفيف من تأثريات 

انقطاعات األنشطة بالنظر لالرتباط 
البيين املوجود بيهنا واملوارد اليت 

ترتكز علهيا السميا البرشية واملعلوماتية 
واللوجيستيكية.

ويتعلق األمر باكفة التدابري واملساطر 
اليت تروم حسب خمتلف سيناريوهات 

األزمة مبا يف ذلك مواجهة األزمات 
اخلارجية اإلبقاء عند االقتضاء بشلك 

تدرجيي وفق أسلوب تدرجيي عىل 
تقدمي اخلدمات األساسية للبنك مث 

االستئناف املخطط لألنشطة.

ويمت تنظمي إجناد موجه يف نفس 
الوقت كأماكن وأنمظة االسرتجاع 

البديلة. وجيري حاليا إجناز مرشوع 
خاص عىل مستوى املجموعة مع إعطاء 

األولوية ملخططات تفادي احلادث.

وفميا يي املبادئ االسرتاتيجية األفقية 
السمترارية النشاط :

• يتحمل بنك أفريقيا املسؤولية 
االجمتاعية لمتكني زبنائه من التوفر 
عىل السيوالت اليت عهدوا له هبا. 

وميكن لعدم احرتام هذا االلزتام يف 
زمن األزمة أن يكون له تأثري عىل 

النظام العام

ويغلب هذا املبدأ عىل املبادئ األخرى :

• جيب عىل بنك أفريقيا أن يضمن 
الزتاماته جتاه نظام املقاصة البنكية يف 

القطاع املغريب

• يعزتم بنك أفريقيا إعطاء األولوية 
الحرتام االلزتامات القانونية 

والتعاقدية ) املتعلقة مبجاالت القروض 
وااللزتامات( اليت اختذهتا قبل اختاذ 

االلزتامات األخرى

• يعزتم بنك أفريقيا اإلبقاء عىل 
مصداقيته الدولية ومضان األولوية 
اللزتاماته جتاه املراسلني األجانب.

• حيظى زبناء مجموعة بنك أفريقيا 
باألولوية مقارنة مع املستفيدين اآلخرين 

من خدماته ؛

• تمت مراعاة اخلدمات يف إجنازاهتا  
Front to back )مثال، من الواكلة إىل 

غاية احملاسبة(
املسؤولية االجمتاعية والبيئية

تشلك رهانات املسؤولية االجمتاعية 
والبيئية جزءا ال يتجزأ من تدبري خماطر 
التشغيل، وذلك من خالل مهنجية التدبري 

اخلاصة بتحديد املخاطر وحتليلها 
وتقيميها وتتبعها.

وباتت أنمظة حتديد وقياس خماطر 
املسؤولية االجمتاعية والبيئية وحتليلها 
الداخي يف ارتباط وثيق مع التدبري 

اليويم ملخاطر التشغيل.

تطور كفاية األموال الذاتية 
اختارت مجموعة بنك أفريقيا املقاربة 

املعيارية مكا مت تقدميها يف منشورات 
بنك املغرب اليت تستلزم احرتام نسبة 

األموال الذاتية األساسية يف 9% 
ونسبة املالءة العامة يف %12 عىل 
أساس حسابات البنك واحلسابات 

املوطدة.

وحترتم هذه العتبات احملتسبة 
بالنسبة ملجموعة بنك أفريقيا التعلميات 

التنظميية اليت وضعها بنك املغرب. بنك أفريقيا
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تشكيل وكفاية األموال الذاتية 

اخلصائص الرئيسية للعنارص 
املشلكة لألموال الذاتية 

 يبلغ رأمسال بنك أفريقيا
600 204 988 1 درمه، يتشلك من 

460 820 199 هسام عاديا بقمية 
امسية قدرها 10 درامه، مت حتريرها 

بشلك اكمل. ومينح لك هسم عادي 
احلق يف التصويت.

إىل غاية ممت دجنرب 2019، ارتفع 
مجموع الديون الثانوية ملدة حمدودة 

إىل حوايل 6,2 مليار درمه. 

تطور كفاية األموال الذاتية 

اختارت مجموعة بنك أفريقيا املقاربة 
املعيارية حلساب األصول املرحجة 

ذات خماطر اليت مت تقدميها من خالل 
منشورات بنك املغرب.

ومنذ 30 يونيو 2014 ، تمت ترصحيات 
املالءة حسب املعايري التنظميية لبازل 

III احملددة من طرف بنك املغرب.

وهكذا، متت مراجعة أسلوب حساب 
األموال الذاتية عىل ضوء القوانني 

التنظميية اجلديدة ومت وضع التدابري 
االنتقالية خالل املدة اجلارية إىل غاية 

.2019

فميا يي املنشورات اليت تنظم هذه 
الترصحيات :

 G / 2006/26  املنشور رمق •
املتعلق حبساب املتطلبات من األموال 
الذاتية وفق املقاربة املعيارية لتغطية 

خماطر االئمتان وخماطر السوق 
وخماطر التشغيل ملؤسسات االئمتان ؛

• املنشور رمق  G / 2010/8 املتعلق 
حبساب املتطلبات من األموال الذاتية 

لتغطية خماطر االئمتان وخماطر 
السوق وخماطر التشغيل وفق املقاربات 

الداخلية ملؤسسات االئمتان ؛

• املنشور رمق  G / 2013/14 املتعلق 
حبساب املتطلبات من األموال الذاتية 

ملؤسسات االئمتان ؛

تشكيل األموال الذاتية ونسبة 
املالءة إىل غاية 31 دجنرب 2019

684 988 22األموال الذاتية األساسية 
264 887 26العنارص اليت جيب إدراجها يف األموال الذاتية األساسية

205 998 1رأمسال الرشكة أو املخصص 
احتياطيات موطدة مبا يف ذلك األقساط املتعلقة برأس املال وغري 

975 467 19املدرجة يف االحتياطيات الاكمنة

500 24مرحل من جديد دائن
963 737 1النتيجة الصافية الرحبية للسنة املالية األخرية

621 658 3فوائد أقلية مدينة 
581 898 3العنارص اليت جيب إسقاطها من األموال الذاتية 

114 032 1الهشرة التجارية
261 690 1تعديالت أخرى من الرشحية األوىل

931 035 1أصول ثابتة
274 140إسقاطات أخرى

000 800 1األموال الذاتية اإلضافية 
000 800 1ديون ثانوية ملدة غري حمدودة

754 185 7األموال الذاتية التمكيلية
562 223 6ديون ثانوية ملدة حمدودة

617 760فارق إعادة التقيمي
575 201إعانات االستمثار

000 29العنارص اليت جيب إسقاطها من األموال الذاتية
000 29إسقاطات أخرى

439 945 31املجموع

Déc. 2019متطلبات من األموال الذاتية حسب أصناف املخاطر

357 665 209خماطر االئمتان املرحجة
342 186 9خماطر السوق املرحجة

864 492 24خماطر التشغيل املرحجة
564 344 243مجموع األصول املرحجة

684 788 24األموال الذاتية ا من املستوى األول
%10.2نسبة األموال الذاتية من املستوى األول

439 945 31مجموع األموال الذاتية املقبولة 
%13.1نسبة املالءة
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مشاريع خماطر املجموعة

1. مشاريع التحول

  وضع تدابري نظام املعلومات 
قبل تعرث الديون واملتعلق 
بالديون املتعرثة بعد املنح

  رشاء أداة حلساب املعايري 
الدولية إلعداد التقارير املالية

ICAAP تفعيل 
 مرشوع BEG - التوفر 

عىل مرجع للغري والتعهدات 
عىل مستوى املجموعة

 BGI - قاعدة التخلف عن األداء

 رشاء جديد ألداة تصنيف 
املقاوالت الكربى واملقاوالت 

الصغرية واملتوسطة
  تفعيل مناذج التصنيف 

GRC االئمتاين عىل مستوى
  لوحات قيادة ومؤرشات 

آلية لملخاطر
 مراجعة وتوجيه املخطط التفوييض

2. املشاريع التنظميية
  إجراءات آلية لتدبري

خماطر الدول
  حتسني استعامل أداة 
SAS وتوسيع النطاق

  توصيات بنك املغرب اخلاصة 
Risk Authority ب

  حتسني حساب نسبة املالءة 
ونظام قيادة املخاطر

  تدبري مجموعات األمعال
  الرصد اآليل املبكر 

للحسابات ذات املخاطر
SFD إصدار  

  تدبري الديون املشكوك يف 
اسرتجاعها واملتنازع بشأهنا

  تدبري خماطر التشغيل
  خارطة خماطر التشغيل - معايري 

إدراج املخاطر ) الرشاكت 
التابعة BOA والكونغولية للبنك(

املشاريع األفقية
OVO حتسني  

  حتسني مناجه تدبري وتتبع 
تعهدات البنك – الرتخيصات

  مراجعة دعامة جلنة 
T2/T3 االئمتان

OND تدبري  
IDCE تنبهيات  

CID مراجعة مساطر معاجلة  

Sharepoint وضع بوابة  

123

تفعيل تدابري التحمك يف 
املخاطر عىل مستوى املصارف 

والرشاكت الدولية التابعة 
لملجموعة

هسرت اإلدارة العامة ملخاطر املجموعة 
طيلة سنة 2019 عىل تعزيز مراقبة 

وضبط خماطر االئمتان والسوق والدول 
والتشغيل عىل مستوى مجموعة بنك 

أفريقيا.

مكا متزيت سنة 2019 بإطالق برناجم 
التحويل املندرج مضن اسمترارية 
الرؤية االسرتاتيجية للبنك. ويمكن 
اهلدف من هذا الربناجم يف تعزيز 

دينامية منو وظيفة املخاطر وبالتايل 
دينامية املجموعة

آليات  تدبري خماطر االئمتان
احلصة األوىل : التنظمي و املخطط 
التفوييض والتوجيه ورفع التقارير 

مت االنهتاء من تنفيذ احلصة األوىل من 
إجراءات خماطر االئمتان واليت ختص 
التنظمي واملخطط التفوييض والتقارير 

بالنسبة لاكفة الرشاكت التابعة باستثناء 
BCB

احلصة الثانية  : اختبارات الضغط 
وحدود الرتكزي  )احلصة الثانية(

مت تزنيل احلصة الثانية اليت تغيط 
اختبارات الضغط ونسب الرتكزي 

)احلصة الثانية( مضن اكفة الرشاكت 
التابعة باستثناء BCB . وجترى 

يف الوقت الراهن معلية تفعيل هذه 
اإلجراءات مضن الفرع اللندين للبنك 

املغريب للتجارة اخلارجية.
آليات تدبري خماطر التشغيل

•  مت االنهتاء من تنفيذ احلصتني األوىل 
والثانية بالنسبة لاكفة الرشاكت التابعة 

•  تعممي احلصة الثانية ال زال ساريا 
مضن الرشاكت التابعة عىل أن 

يمشل الفرع اللندين للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية 

•  يتبىق تفعيل آليات خماطر التشغيل 
.BCB بالنسبة للرشكة التابعة
منظومة خماطر املجموعة

بلغت منظومة خماطر املجموعة مستوى 
من النضج بفضل سياسات وممارسات 
املخاطر املشرتكة. وتتعلق أمه منجزات 
منظومة خماطر املجموعة برمس السنة 

املالية 2019 بالتكوين املفيض للحصول 
عىل هشادة يف تدبري املخاطر تسملها 

:   Business RisK Academy

ARM 55 )الدورة األوىل( : 11 مشاراك 
ناطقا باإلجنلزيية مع نسبة جناح بلغت 

يف املتوسط 82%

اختبار ARM 55 )الدورة الثانية 
بالنسبة للناطقني باللغة الفرنسية( مع 

نسبة جناح بلغت 70%

ARM 54 )الدورة الرابعة( 11 مشاراك 
ناطقا باللغة الفرنسية

تدبري املشاريع األفقية ملخاطر املجموعة
برمس السنة املالية 2019، حمتورت أشغال هيئة 
األدوات والدمع املعلومايت ملخاطر املجموعة حول 
اإلدارة  اسرتاتيجية  مع  التالية متاشيا  املشاريع 

العامة ملخاطر مجموعة بنك أفريقيا 

 “BEG“ تنفيذ النخسة اجلديدة لقاعدة التعهدات •
)BOA  )14/17 عىل مستوى

• تنفيذ حل حساب املتطلبات من األموال الذاتية 
 “  Risk Authority تنظميية “  ترصحيات  وتقدمي 
BOA يف منطقة  التابعة  عىل مستوى الرشاكت 

االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

لألدوات  بالنسبة  عروض  طلبات  عدة  إطالق   •
مرحلة  ويف  قبل  والديون  التجاري  التحصيل   (
املالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايري  الشك، 

التصنيف الداخي( ؛

 OSCA و CDL ( إمتام عدة أجزاء من مشاريع •
) BGI و

حمفظة مشاريع املخاطر

ملخاطر  العامة  اإلدارة  مشاريع  حمفظة  تتشلك 
املجموعة من أزيد من 20 مرشوعا يمت مجتيعها 
مضن 3 جماالت : “ مشاريع التحول، املشاريع 

التنظميية واألفقية “.
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مت االنهتاء من عدة مشاريع يف 
2019 وأخرى قيد اإلجناز

- تعترب قاعدة تعهدات املجموعة أداة 
مركزية تحمس بقيادة وتوجيه خماطر 

االئمتان بشلك موطد من طرف 
خماطر املجموعة لاكفة اهليائت املالية 

اليت تندرج مضن نطاق توطيد بنك 
أفريقيا مجموعة البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية )23 رشكة تابعة : بنك 
أفريقيا و 16 رشكة تابعة BOA و 3 

رشاكت مغربية تابعة والكونغولية للبنك 
و BBI مدريد و BBI لندن(,

وتقوم قاعدة تعهدات املجموعة بتوطيد 
األغيار والتعهدات :

- معلومات التدبري : الغري والرتخيص 
واجلاري وعوارض األداء والضامنات 

واملؤونات

- املعلومات احملاسبية : املزيان 
احملاسيب الحتياجات توفيق معلومات 

التدبري

وباعتبار قاعدة تعهدات املجموعة 
تشلك جزءا من  مشاريع التحول، بلغ 
تنفيذ الصيغة احملينة بغية االستجابة 

لملتطلبات التنظميية لبنك املغرب 
والحتياجات التوجيه الداخي لبنك 

أفريقيا نسبة 85% :

•  تنفيذ حل حساب املتطلبات من 
األموال الذاتية وإصدار الترصحيات 

التنظميية Risk Authority عىل 
مستوى الرشاكت التابعة BOA ملنطقة 

االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب  
أفريقيا طبقا لملتطلبات التنظميية 

.III بازل / II بازل

•  مراجعة املخططات التفويضية ملنح 
القرض والتجاوز وحتديد معايريها 

عىل األداة.

•  مراجعة تعزيز مناذج التصنيف 
االئمتاين والتنقيط وإطالق طلب 

عروض يف هذا اإلطار القتناء أداة 
جديدة للتصنيف الداخي.

وضع أداء للتحصيل التجاري للديون 
املتعرثة واالنهتاء من اختيار املصدر.

•  أشغال إغناء وتطهري قاعدة عوارض 
BGI : موثوقية عوارض األداء 

واملعاجلة اآللية حلاالت التجميد و 
التجاوزات الدامئة.

•  أشغال حتسيسية وحتسينية ألداة 
مراقبة احلسابات املختلة

•  أشغال وضع أداة جديدة لتدبري 
الديون املشكوك يف اسرتجاعها 

وموضوع الزناعات

•  حتسني مناجه حساب لكفة املخاطر 
املوطدة ) املعيار الدويل التاسع 

إلعداد التقارير املالية( وإطالق طلب 
عروض وتصنيف العروض وإعداد 

ملف أخذ القرار.

 Convergence مواصلة مرشوع  •
وتفعيل احلصة األوىل من »خماطر 

السوق »عىل مستوى الرشكة التابعة 
BOA البنني.

•  أشغال االنتقال صوب الصيغة 
اجلديدة MEGA GRC لتدبري خماطر 

التشغيل.

•  إطالق مرشوع وضع بوابة تعاونية 
Sharepoint عىل مستوى قطب حتليل 
التعهدات لتدبري الوثائق وتتبع ملفات 

اللجان.
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  التقرير
املايل

النتاجئ السنوية إىل غاية 31 دجنرب 2019
تقرير التدبري 

احلسابات املوطدة
حسابات الرشكة 
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الناجت الصايف البنيك

+5%

دجنرب-18

13 233

19-

13 861

النتيجة الصافية حصة املجموعة

+5%

دجنرب-18

1 831

19-

1 922

القروض

+4%

دجنرب-18

179 303

19-

186 646

الودائع

+5%

دجنرب-18

192 474

19-

202 817

النشاط املوطد لملجموعة )مباليني الدرامه(

 سنة متزيت بتدعمي األموال الذاتية

احلسابات املوطدة

•  ارتفــاع الرســاميل الذاتيــة حصــة املجموعــة لبنــك أفريقيــا بنســبة 
%22+، إذ انتقلــت إىل 22,5 مليــار درمه إىل غايــة مــم دجنــرب 

2019 مقابــل 18,4 مليــار درمه يف ســنة 2018.

•  حتصيــل 3,6 مليــار درمه عقــب معليــة الزيــادة يف رأس املــال مــن 
ــاح األهســم إىل أهســم  ــل أرب ــرب حتوي ــك )أوال( ع شــطرين، وذل
بــرمس الســنة املاليــة 2018 مببلــغ 0,7 مليــار درمه و )ثانيــا( عــرب 
دعــوة العمــوم لالكتتــاب مببلــغ مليــار درمه وكــذا زيــادة يف رأس 
 Plc cDc  املــال خمصصــة ملســامه جديــد يمتثــل يف مجموعــة

ــار درمه.  ــغ 1,9 ملي مببل

ــة حصــة املجموعــة بنســبة %5+ لتصــل  •  ارتفــاع النتيجــة الصافي
ــبة  ــرب بنس ــاط يف املغ ــامهة للنش ــع مس ــار درمه م إىل 1,9 ملي
الصافيــة  النتيجــة  يف   40% بنســبة  الــدويل  والنشــاط   60%
حصــة املجموعــة : %33 بالنســبة ألفريقيــا و %7 بالنســبة ألوروبــا.

•  ارتفــاع النــاجت الصــايف البنــي املوطــد بنســبة 5+% ليصــل 
إىل 13,9 مليــار درمه، وذلــك بفضــل نتيجــة معليــات الســوق 

ــوالت. ــى العم ــش ع واهلام

•  جهــود جتاريــة كبــرة مــن خــالل ارتفــاع القــروض للزبنــاء بنســبة 
%4+ وودائــع الزبنــاء املوطــدة بنســبة 5,4%+. 

•  حتســني النجاعــة التشــغيلية لملجموعــة مــن خــالل تطــور مضبــوط 
للتاكليــف العامــة لالســتغالل بنســبة %3+، أي مبعامــل اســتغالل 

موطــد قــدره %58,2 مقابــل %59,1 يف ســنة 2018. 
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الناجت الصايف البنيك

+7,6%

دجنرب-18

6 019

19-

6 477

النتيجة الصافية

+2%

دجنرب-18

1 344

19-

1 372

القروض

+6,3%

دجنرب-18

109 721

19-

116 625

الودائع

+4,4%

دجنرب-18

128 759

19-

134 441

نشاط البنك )مباليني الدرامه(

حسابات الرشكة 

لتبلــغ  +2% بنســبة  باملغــرب  للبنــك  الصافيــة  النتيجــة   •  منــو 
1,4 مليار درمه.

•  تطــور النــاجت الصــايف البنــي للرشكــة األم بنســبة 7,6%+، 
وذلــك بفضــل أداء نتيجــة معليــات الســوق واألداء اجليــد للعمــوالت 

ــبة 6,7%+. بنس

•  ارتفاع القروض للزبناء بنسبة 6%+.

•  تطــور ودائــع الزبنــاء للرشكــة األم بنســبة %4,6+، ممــا حســن من 
ــل إىل 13,62%  ــاس لتص ــة أس ــوق ب 22 نقط ــا يف الس حصهت
مــع مــم دجنــرب 2019 مقابــل %13,40 مــع مــم دجنــرب 2018. 

•  حتســن ملحــوظ ملعامــل اســتغالل الرشكــة بنســبة %56,3 مقابــل 
ــف  ــك أساســا بفضــل تطــور التاكلي %59,7 يف ســنة 2018، وذل

العامــة لالســتغالل الــي مت احتواؤهــا يف 1,4%+.

تمسيــة جديــدة » بنــك أفريقيــا «، تعبــرا عــن بنــك أفريــي 
م ملزت

تمسيــة جديــدة » بنــك أفريقيــا « وباختصــار » BOA « - مكــا تقــرر 
ذلــك يف امجلعيــة العامــة غــر العاديــة يف 5 مــارس 2020 - ممــا 
جيســد أكــر فأكــر االلــزام والتجــذر األفريــي للبنــك ومجموعتــه. 

مواصلة التحول الرمقي

ترسيــع تنفيــذ االســراتيجية الرمقيــة مــن أجــل مواكبــة ناحجــة 
لالســتعامالت اجلديــدة للزبنــاء :

 : » BMcE DIREcT WEB « 1(  مراجعــة لكيــة ملنصــة البنــك عــن بعــد(
 Dabapay ــل، تنشــيط منصــة ســلف مــرن، حتوي

)2( تفعيل منصة السلف العقاري اإللكروين

 Global Banking BMcE Business Online بوابــة  )3(  إطــالق 
اخلاصــة باملقــاوالت الزبونــة : تدبــر النقــد والمتويــل التجــاري.
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مواكبــة ومتويــل حامــي املشــاريع واملقــاوالت الصغــرة 
جــدا والصغــرة واملتوســطة لتحفــزي المشــول املــايل

ــات  ــار التوجهي ــدرج يف إط ــاجم cAP TPE  2020، املن ــالق برن إط
امللكيــة الســامية والــرايم لوضــع التدابــر املاليــة وغــر املاليــة 
ــاوالت  ــني واملق ــني الفردي ــني واملقاول ــني الذاتي ــة املقاول ــة ملواكب الالزم

الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة.

الزام قوي، منذ 10 سنوات، باملواكبة غر املالية من خالل :

ــة  ــاء منظوم ــالل إنش ــن خ ــل م ــوج للمتوي ــل الول ــن أج ــدمع م )1(  ال
مرجعيــة وتنشــيطها عــرب أزيــد مــن 40 رشيــاك عــالوة عــى 

شــبكة مــن احلاضنــني " Blue Space " ؛

)2(  دمع املقــاوالت الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة مــن خــالل 
مرصــد ريــادة األمعــال ودورة النــدوات اجلهويــة ونــادي املقاولــة 
ــان ــط االئمت ــال وخ ــادة األمع ــادي ري ــطة ون ــرى واملتوس  الصغ

" Women In Business " ؛ 

)3(  مواكبــة املواطنــني مــن خــالل الثقافــة املاليــة لتالميــذ الثانويــات 
ــة واألجــراء واألرس. ــة والتأهيلي اإلعدادي

بنك يواصل متزيه

ــب " أفضــل  ــوايل بلق ــى الت ــة ع ــنة الثالث ــا للس ــك أفريقي ــوجي بن تت
خدمــة للزبنــاء يف ســنة 2020 " يف فئــة البنــوك.

ــوايل أفضــل مشــغل  ــى الت ــة ع ــا للســنة الثالث ــك أفريقي ــار بن اختي
مــن طــرف " Top Employer Institute " . مكــا مت اختيــار الرشكــة 
ــة "EAI" أفضــل مشــغل مــن مضــن  ــة لملجموع ــة التابع التكنولوجي

ــة عــرب العــامل. ــد مــن 118 دول ــة معمتــدة يف أزي 1500 هيئ

تتــوجي الســيد عمثــان بنجلــون، مؤســس مؤسســة البنــك املغــريب 
للتجــارة اخلارجيــة ورئيســهتا الســيدة ليــى مزيــان بنجلــون جبائــزة 
Visionary Award املمنوحــة مــن طــرف مركــز البحــث األمريــي 

.)MEI( للــرشق األوســط

ــك  ــة البن ــة مؤسس ــون ، رئيس ــان بنجل ــى مزي ــورة لي ــيح الدكت توش
املغــريب للتجــارة اخلارجيــة بوســام اجلوقــة الرشفيــة للجمهوريــة 
ــل  ــن أج ــا م ــا بالزامه ــك اعراف ــط، وذل ــة ضاب ــن درج الفرنســية م

الهنــوض بالربيــة والتعلــم.

 يعتــرب بنــك أفريقيــا أول مســاند أفريــي للتحالــف اجلديــد حــول
"البيانات" املتعلقة بالمتويل املستدام.

يعــد بنــك أفريقيــا مــن املوقعــني املؤسســني ملبــادئ اخلدمــات البنكيــة 
ــة  ــة العام ــا خــالل امجلعي ــي مت إطالقه ــأمم املتحــدة ال املســؤولة ل
والقمــة حــول املنــاخ املنعقــدة بنيويــورك. وتعتــرب هــذه املبــادئ حتالفــا 

جديــدا بــني هيئــة األمم املتحــدة والقطــاع البنــي العاملــي.

دمع بنــك أفريقيــا ملبــادئ االســتمثار األخــر حتــت رعايــة املبــادرة 
الصينيــة "احلــزام والطريــق" ، باعتبــاره أول بنــك يف املغــرب 

ــر. ــتمثار األخ ــادئ االس ــم إىل مب ــا ينض وأفريقي

رشاكــة مــع مركــز البيئــة العاملــي لفائــدة جناعــة املــوارد داخــل 
املقــاوالت.

النتيجة الصافية حصة املجموعة
إىل غاية مم دجنرب 2019 حسب املناطق اجلغرافية

املغرب
60%

 أفريقيا جنوب
الصحراء

33%

أوروبا
7%



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

امجلعية العامة املختلطة بتارخي 23 يونيو 2020

مرشوع تقرير التدبر لملجلس اإلداري عىل امجلعية العامة العادية 
السيدات والسادة املسامهني األفاضل،

 يطيــب لنــا أن جنمتــع يف امجلعيــة العامــة العاديــة طبقــا للنظــام األســايس والقانــون 95-17 املتعلــق بــرشاكت املســامهة مكــا مت تغيــره وتمتميــه 
واملــواد 29 ومــا يلهيــا مــن النظــام األســايس لبنــك أفريقيــا مــن أجــل إطالعــم عــى نشــاط  بنــك أفريقيــا خــالل الســنة املنهتيــة يف 31 دجنــرب 

2019 ونتــاجئ هــذا النشــاط واآلفــاق املســتقبلية والعــرض عــى مصادقتــم احلصيلــة واحلســابات الســنوية للســنة املاليــة املذكــورة. 

ويم إرفاق هذه احلسابات هبذا التقرير. 

ومت توجيــه الدعــوات املنصــوص علهيــا قانونــا ووضــع مجيــع الوثائــق واملســتندات املبينــة مبوجــب القوانــني اجلــاري هبــا العمــل رهــن تــرف 
املســامهني داخــل اآلجــال احملــددة. 

نتاجئ ومؤرشات احلصيلة املوطدة

املنجزات املالية ملجموعة بنك أفريقيا 

بنــك أفريقيــا بلــغ مجمــوع حصيلــة   إىل غايــة 31 دجنــرب 2019، 
316 مليــار درمه، بارتفــاع نســبته %7 مقارنــة مــع ســنة 2018. أمــا 
ــار  ــت إىل 22,5 ملي ــد ارتفع ــة فق ــة املجموع ــة حص ــاميل الذاتي الرس
درمه يف 2019 مقابــل 18,4 مليــار درمه يف دجنــرب 2018، بتطــور 
نســبته %22. وأجــرى بنــك أفريقيــا زيــادة يف رأمسالــه خــالل النصف 
ــل  ــار درمه : حتوي ــدره 3,6 ملي ــغ إمجــايل ق ــن الســنة مببل ــاين م الث
ــار درمه( مــن  ــاح األهســم إىل أهســم )0,7 ملي نســبة مهمــة مــن أرب
تقــدمي املســامهني احلاليــني مببلــغ مليــار درمه وزيــادة يف رأس املــال 

خمصصــة ملجموعــة )cDc 1,9 مليــار درمه( .

وظــل نطــاق التوطيــد مســتقرا عــى العمــوم بــني ســني 2018 و 2019    
مــع إدمــاج وحــدة جديــدة يف نطــاق التوطيــد ملجموعــة بنــك أفريقيــا 
ويه رشكــة OGS الــي مت إحداثهــا خــالل النصــف األول مــن ســنة 
ــة  ــذه الرشك ــة هل ــة البنكي ــات املعاجل ــل خدم ــد حتوي ــك بع 2019، وذل

التابعــة. 

ارتفــع جــاري القــروض املوطــدة بنســبة %4 ، منتقــال مــن 179,3  
مليــار درمه يف ســنة 2018    إىل 186,6  مليــار درمه يف ســنة 
2019. ) ودون احتســاب معليــات إعــادة الــرشاء للزبنــاء، لتطــورت 

احلقــوق عــى الزبنــاء بنســبة 2,3%(.

وارتفعــت ودائــع الزبنــاء بنســبة %5,4 يف نفــس الفــرة لتبلــغ 202,8 
ــار درمه يف ســنة 2018.  ــل 192,5 ملي ــار درمه مقاب ملي

وعــى مســتوى املنجــزات املاليــة املوطــدة، بلــغ النــاجت الصــايف 
ــار درمه يف  2018،  ــل 13,2 ملي ــي 13,9  درمه يف 2019 مقاب البن
أي بارتفــاع نســبته  %5 ، وذلــك أساســا بفعــل تطــور هامــش الفائــدة 

ــات الســوق. و نتيجــة معلي

وبلغــت النتيجــة اإلمجاليــة لالســتغالل 5,8 مليــار درمه، بارتفــاع 
نســبته 7%. 

ــار درمه  يف ســنة  ــة أخــرى، بلغــت لكفــة املخاطــر 2,2 ملي مــن ناحي
نســبته  بارتفــاع   ،2018 مليــار درمه يف ســنة   1,8 مقابــل   ،2019

.20%

وأخــرا، جسلــت النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة 1922 مليــون 
 .5% بارتفــاع نســبته   ،2019 درمه يف 
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مسامهة خمتلف األقطاب يف النتيجة الصافية حصة املجموعة 

تتوزع املسامهات يف النتيجة الصافية حصة املجموعة ملجموعة بنك أفريقيا حسب األقطاب مكا ييل )مباليني الدرامه( : 

املسامهات يف النتيجة الصافية حصة املجموعة 
التطور%Str%18-Str-19مباليني الدرامه

%29,90%88348%1.14660املغرب 
%35,2%66536%90047بنك أفريقيا

%13,5%21712%24613الرشاكت التابعة
%23,7%1136%1407رشاكت المتويل املتخصصة

GABA1136%985%15,4%
66na-أخرى 
%18,3-%94952%77540اخلارج
%20,8%1136%1377أوروبا
%23,6-%83546%63833أفريقيا

%4,9%1.831100%1.922100النتيجة الصافية حصة املجموعة

ــدة OGS يف مســامهة  ــة اجلدي ــة التابع ــاج الرشك مالحظــة : مت إدم
بنــك أفريقيــا ألن األمــر يتعلــق بنشــاط حتويــل تدبــر الوظائــف 
اخللفيــة لرشكــة تابعــة. فــم حتييــد مســامههتا مــن خــالل العمليــات 

ــا. ــك أفريقي ــة مــع بن املتبادل

ــة  ــل مســامهة األنشــطة يف املغــرب %60 مــن النتيجــة الصافي ومتث
يف  بارتفــاع   ،2018 يف   48% مقابــل  املجموعــة  حصــة  العامــة 

املســامهة بنســبة 30%.

ومتثــل األنشــطة الدوليــة %40 مــن النتيجــة الصافيــة العامــة حصــة 
املجموعــة، باخنفــاض يف املســامهة بنســبة 18%.

ــة  ومتثــل مســامهة األنشــطة يف املغــرب %33 مــن النتيجــة الصافي
العامــة حصــة املجموعــة ، باخنفــاض نســبته %24 مقارنــة مــع 2018. 

ــك املغــريب  ــا - البن ــك أفريقي ــاجئ ومســامهات أنشــطة بن نت
للتجــارة اخلارجيــة ش.م

بلــغ مجمــوع حصيلــة البنــك 201 مليــار مــع مــم دجنــرب 2019 
بارتفــاع  أي   ،2018 دجنــرب  مــم  مــع  درمه  مليــار   188 مقابــل 

+6,8% نســبته 

وجســل النــاجت الصــايف البنــي ارتفاعــا بنســبة %7,6+، منتقــال 
مــن 6019 مليــون درمه مــع مــم ســنة 2018 إىل 6.477 مليــون 
درمه مــع مــم دجنــرب 2019. ويفــرس هــذا االرتفــاع مــن خــالل 

ــزدوج : ــر امل التأث

- للتطــور امللحــوظ لنتــاجئ معليــات الســوق، بارتفــاع نســبته 99%+، 
نتيجــة ألداء حمفظــة الســندات يف ظــل اخنفــاض نســبة الفائــدة 

ــاع اجلــاري. مــوازاة مــع ارتف

- منو العموالت حبوايل 6,7%

- اخنفاض هامش الفائدة بني 2018 و 2019 حبوايل 1,7%. 

 مباليني الدرامهالناجت الصايف البنيك 

+7,6%

دجنرب-18

6 019

19-

6 477

مبالير الدرامهمجموع احلصيلة

+6,8%

دجنرب-18

188

19-

201

بنية الناجت الصايف البنيك 
 مباليني الدرامه

-9,1%

+98,6%

+6,7%

-1,7%

-19دجنرب-18

3 924

n إيرادات صافية 
أخرى*

n نتاجئ معليات 
السوق

n هامش عى 

العموالت
n هامش الفوائد

* إيرادات بنكية أخرى أي أرباح األهسم الصافية من 
تاكليف أموال الضامن

1 166

993

391

3 991

1 093

500

430
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وبلغــت املصاريــف العامــة 3.646 مليــون درمه مــع مــم دجنــرب 2019، 
بارتفــاع نســبته %1,4+ مقارنــة مــع مــم دجنــرب 2018، ممــا جنــم 
عنــه معامــل لالســتغالل نســبته %56,3 يف ســنة 2019 مقابــل 59,7% 

يف ســنة 2018، بتحســن نســبته 3,4 نقطــة أســاس موئيــة.

 التاكليف العامة لالستغالل
 مباليني الدرامه

+1,4%

دجنرب-18

3 595

19-

3 646

وبلغــت النتيجــة العامــة لالســتغالل 2.953 مليــون درمه مــع مــم 
بارتفــاع    ،2018 ســنة  درمه  مليــون   2640 مقابــل   2019 دجنــرب 

.+11,9% نســبته 

النتيجة العامة لالستغالل
 مباليني الدرامه

+11,9%

دجنرب-18

2 640

19-

2 953

وبلغــت لكفــة املخاطــر العامــة 906 مليــون درمه يف 2019 مقابــل 777 
مليــون درمه يف دجنــرب 2018 وذلــك نتيجــة :

-  ملخصصــات املــؤن البالغــة 890 مليــون درمه يف مــم دجنــرب 2019 
ــون درمه يف مــم دجنــرب 2018 ، براجــع نســبته  ــل  965 ملي مقاب

 . 7,9%

-  ملخصصــات املــؤن عــن املخاطــر العامــة مــع مــم 2019 مببلــغ 291 
مليــون درمه ) مقابــل 462 مليــون درمه مكبلــغ إمجــايل( مقابــل 

ــون درمه مــع مــم 2018. 132 ملي

-  ملســتوى مســرجعات مــؤن الزبنــاء مببلــغ 303 مليــون درمه مقابــل 
ــاض نســبته 6%. ــون درمه، باخنف 322 ملي

 لكفة املخاطر العامة
 مباليني الدرامه

+16,5%

دجنرب-18

777

19-

906

وبلغــت النتيجــة الصافيــة لبنــك أفريقيــا - مجموعــة البنــك املغــريب 
ــل    ــم 2019 مقاب ــع م ــون درمه م ــة ش.م  1372 ملي ــارة اخلارجي للتج

ــبته 2,1%. ــاع نس ــم 2018، بارتف ــع م ــون درمه م 1344 ملي

 النتيجة الصافية للبنك
 مباليني الدرامه

+2,1%

دجنرب-18

1 344

19-

1 372

عنارص نشاط البنك باملغرب

موارد البنك

تطــورت ودائــع البنــك  بنســبة %4,6+ لتبلــغ 139 مليــار درمه مــع 
ــرب 2018،  ــم دجن ــع م ــار درمه م ــل 133 ملي ــرب 2019 مقاب ــم دجن م
ممــا جنــم عنــه ارتفــاع يف حصــة الســوق بنســبة 0,04 نقطــة أســاس 
ــل 13,44%  ــرب 2019 مقاب ــم دجن ــع م ــة، لتصــل إىل %13,47 م موئي

ــرب 2018.   ــم دجن ــع م م

وجسلــت ودائــع الزبنــاء ارتفاعــا نســبته %4,6 لتبلــغ 128 مليــار درمه 
مــع مــم دجنــرب 2019 مقابــل 123 مليــار درمه مــع مــم دجنــرب 
2018، ممــا جنــم عنــه ارتفــاع يف حصــة الســوق بنســبة 0,22+ 
نقطــة أســاس موئيــة لتصــل إىل %13,62 مــع مــم دجنــرب 2019 

  .2018 %13,40 مــع مــم دجنــرب  مقابــل 

  املوارد
 مباليني الدرامه

+9%

+4,6%

دجنرب-18 19-

128 486

n  سندات الديون 
املصدرة

n ودائع الزبناء 9 264

122 796

8 500
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وعــى صعيــد بنيــة مــوارد البنــك، شــلت حصــة الودائــع بــدون ماكفــأة 
حــوايل %59 مــن مجمــوع املــوارد إىل غايــة مــم دجنــرب 2019 مقابــل 

%57 إىل غايــة مــم دجنــرب 2018.

حصة السوق من حيث املوارد

+0,04%

دجنرب-18

13,44%

13,47%

19-

وجسلــت احلســابات الدائنــة حتــت الطلــب تطــورا نســبته 6,9%+.  
وهكــذا، تطــور جــاري احلســابات اجلاريــة بنســبة %3,6 لتبلــغ 54,2 
مليــار درمه إىل غايــة مــم دجنــرب 2019. مــن ناحيــة أخــرى، جسلــت 
ــار درمه. ــغ 22,7 ملي ــة تطــورا نســبته %15,1 لتبل احلســابات  اجلاري

وانتقلــت حصــة الســوق للحســابات الدائنــة حتــت الطلــب مــن 12,88% 
مــع مــم دجنــرب 2018 إىل %13,66 مــع مــم دجنــرب 2019، بارتفــاع 

نســبته 0,18 نقطــة أســاس موئيــة.

 احلسابات الدائنة  حتت الطلب
 مباليني الدرامه

+6,9%

دجنرب-18

71 892

19-

76 881

وهشــدت احلســابات عــى الدفــر ارتفاعــا نســبته %4,4+، أي جبــاري 
انتقــل مــن 23,4  مليــار درمه مــع مــم دجنــرب 2018 إىل 24,5 مليــار 

درمه مــع مــم دجنــرب 2019.  

ــت حصــة الســوق مــن حيــث احلســابات عــى الدفــر تراجعــا  وجسل
طفيفــا قــدره 0,02 نقطــة أســاس موئيــة لتصــل إىل %14,79 مــع 

مــم دجنــرب 2019 مقابــل %14,81 مــع مــم دجنــرب 2018.

حسابات االدخار  مباليني الدرامه

+4,4%

دجنرب-18

23 444

19-

24 486

واخنفضــت الودائــع ألجــل بنســبة %1,9 لتصــل إىل 22,8 مليــار درمه 
مــع مــم دجنــرب 2019 مقابــل 23,2 مليــار درمه مــع مــم دجنــرب 

.2018

ــا نســبته 0,52+  ــع ارتفاع ــث الودائ ــن حي ــت حصــة الســوق م وجسل
نقطــة أســاس موئيــة لتصــل إىل %14,64 مــع مــم دجنــرب 2019 

 .2018 مــم دجنــرب  مــع   14,11% مقابــل 

الودائع ألجل
 مباليني الدرامه

-1,9%

دجنرب-18

23 209

19-

22 799

احلقوق عىل الزبناء

ــار  ــغ  106 ملي ــبته  %1,9 لتبل ــا  نس ــاء ارتفاع ــروض الزبن ــت ق جسل
درمه مــع  مــم دجنــرب 2019 مقابــل 104 مليــار درمه مــع مــم 

 .2018 دجنــرب 

 حصة السوق من حيث القروض
 مباليني الدرامه

+1,9%

دجنرب-18

103 961

19-

105 888

ــن  ــروض م ــى مســتوى الق ــة يف الســوق ع ــت حصــة املجموع وانتقل
12,79 % مــع مــم  دجنــرب  2018 إىل %12,39 مــع مــم دجنــرب 

2019 أي براجــع نســبته 0,39- نقطــة موئيــة.

 حصة السوق من حيث القروض

-0,39%

دجنرب-18

12,79%
12,39%

19-
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وتطــورت القــروض لملقــاوالت بنســبة %4,2+ لتصــل إىل 54,4 مليــار 
درمه إىل غايــة مــم 2019، وذلــك أساســا بفعــل ارتفــاع قــروض 

ــز  بنســبة 0,6%+. ــروض التجه ــة بنســبة %9,1+ و ق اخلزين

وتراجعــت حصــة الســوق عــى مســتوى القــروض لملقــاوالت ب 0,12 
2019 مقابــل  %11,85 مــع مــم دجنــرب  نقطــة موئيــة لتصــل إىل 

 .2018 دجنــرب  مــم  مــع   11,97%

 القروض لملقاوالت
 مباليني الدرامه

+4,2%

دجنرب-18

52 213

19-

54 416

وجسلــت القــروض للخــواص اخنفاضــا طفيفــا بنســبة %0,3، لتصــل 
إىل 39  مليــار درمه مــع مــم دجنــرب 2019، وذلــك أساســا بفعــل 
التأثــر املــزدوج الرتفــاع القــروض العقاريــة للخــواص حبــوايل 1,9%  

وتراجــع قــروض االســهتالك بنســبة 7,6%.

وجسلــت حصــة الســوق مــن حيــث القــروض للخــواص اخنفاضــا 
نســبته 0,52 نقطــة موئيــة  لتبلــغ  %14,71 مــع مــم دجنــرب 2019 

.2018 دجنــرب  مــم  مــع   15,23% مقابــل 

 القروض للخواص
 مباليني الدرامه

-0,3%

دجنرب-18

39 044

19-

38 942

الناجت الصايف البنيك

ــا 6.477 مليــون درمه مــع  ــغ النــاجت الصــايف البنــي لبنــك أفريقي بل
مــم دجنــرب 2019 مقابــل  6.019 مليــون درمه إىل غايــة مــم دجنــرب 

2018، أي 7,6%+. 

بنية الناجت الصايف البنيك
 مباليني الدرامه

-9,1%

+98,6%

+6,7%

-1,7%

دجنرب-18 19-

3 924

n  إيرادات صافية 
أخرى*

n نتاجئ معليات السوق
n  هامش عى 

العموالت
n هامش الفوائد

* إيرادات بنكية أخرى أي أرباح األهسم الصافية من تاكليف 
أموال الضامن

1 166

993

391

3 991

1 093

500

430

وارتفــع هامــش الفوائــد إىل 3.924 مليــون درمه مــع مــم 2019 
مقابــل 3.991 مليــون درمه مــع مــم 2018، أي باخنفــاض نســبته 

: نتيجــة  وذلــك   ،1,7%

)أوال( تراجــع طفيــف هلامــش فائــدة زبنــاء البنك بنســبة %0,7 أساســا 
بفعــل التأثــر املــزدوج ل :

ــار  - تراجــع طفيــف للجــاري املتوســط للقــروض بنســبة %1 أي 1 ملي
وقــروض   -8,9% بنســبة  التجهــز  قــروض  وباخلصــوص  درمه، 
االســهتالك بنســبة %10- . مكــا جســل عائــد القــروض اخنفاضــا 

حبــوايل 14 نقطــة أســاس . 

- اخنفــاض متوســط الودائــع بنســبة %2  بــني 2018 و 2019، نتيجــة 
ــأة بنســبة %7,8- وخصوصــا  باألســاس الخنفــاض احلســابات مباكف

احلســابات ألجــل مــع تراجــع نســبته 19%-.

عــالوة عــى ذلــك، حتســنت الودائــع بــدون ماكفــأة بنســبة %2,9+، أي 
2+ مليار درمه، ال ســميا احلســابات اجلارية بنســبة %5,9+وحســابات 
ــك ب 13  ــوارد البن ــة م ــنت لكف ــبة %1,5+. وهيلع، حتس ــياكت بنس الش

نقطــة أســاس مقارنــة مــع ســنة 2018. 

) ثانيــا( شــبه اســتقرار هلامــش اخلزينــة نتيجــة حلــول أجــل االقراض 
الســندي الــدويل ) آخــر اســتحقاق يف نونــرب 2018 ( إىل جانــب 
اللجــوء إىل إعــادة متويــل أكــر أمهيــة عــى مســتوى الســوق النقديــة.  

اهلامش عىل العموالت

ــون درمه  ــغ 1.165 ملي ــا حبــوايل %6,7 لتبل ــوالت ارتفاع ــت العم جسل
ــم  ــة م ــون درمه إىل غاي ــل 093 1 ملي ــرب 20129 مقاب ــم دجن ــع م م

ــل : ــك أساســا بفع ــرب 2018، وذل دجن

تطــور العمــوالت احملصلــة عــى عــروض الباقــات البنكيــة والنقديــات 
ومصاريــف مســك احلســابات بنســبة %6+، والــي ترتبــط بدورهــا :

- بارتفــاع  مصاريــف البطاقــات بنســبة %9,6+ نتيجــة باألســاس 
مكــا   .2019 ســنة  يف   World Elite بطاقــة  تســويق  النطــالق 
يف جديــدة  معولــة  بوضــع  النقديــات  عائــدات  ارتفــاع   يرتبــط 
" ATM accessfees " 2019 مــن جهــة وتطــور أجحــام األداء والحســب 

يف املغــرب مــن جهــة أخــرى.

 مصاريف مسك احلساب،
  النقديات والباقات البنكية

 مباليني الدرامه

+6%

دجنرب-18

470

19-

497

ارتفــاع العمــوالت احملصلــة عــى الباقــات البنكيــة حبــوايل %6+ بــني 
2018 و 2019، بفــل تطــور خمــزون الباقــات البنكيــة  51112+ باقــة 

بنكيــة.  
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- تطــور معــوالت " التأمــني البنــي  بنســبة %28,3+. ويتعلــق األمــر 
مبنتــوج االحتيــاط الــذي جســل تطــورا نســبته %10+. مكــا هــو احلــال 
ــاع يف  ــق بارتف ــوج  crescendo املتعل ــاع معــوالت منت بالنســبة الرتف

احلجــم حبــوايل 23%. 

التأمني البنيك
 مباليني الدرامه

+28,3%

دجنرب-18

41

19-

53

ارتفــاع معــوالت الــرف اليــدوي بنســبة  %6,5+ ارتباطــا بارتفــاع 
جحــم الــرف املنجــز يف 2019.

الرصف اليدوي
 مباليني الدرامه

+6,5%

دجنرب-18

48

19-

51

نتيجة معليات السوق 

ــات الســوق بنســبة %99+ لتصــل  ارتفعــت النتيجــة احملاســبية لعملي
إىل 993 مليــون درمه مــع مــم دجنــرب 2019 مقابــل 500 مليــون 

ــل : ــا بفع ــك أساس ــرب  2018 ، وذل ــم دجن ــع م درمه م

- ارتفــاع  جــاري حمفظــة اهليــات امللفــة بتوظيــف القــم املنقولــة ، 
ــار  ــرب 2018 إىل 19 ملي ــم دجن ــع م ــار درمه م ــن 15,5 ملي ــة م منتقل

درمه مــع مــم دجنــرب 2019، 

نتاجئ معليات السوق   
 مباليني الدرامه

+98,8%

دجنرب-18

500

19-

993

تطــور العائــد بنســبة  %1,6 ليصــل إىل %3,10، الــذي نتــج عنــه ارتفــاع 
ــرب 2018  ــني دجن ــون درمه ب ــغ 469 ملي ــة مببل فائــض القميــة الصافي
ــرب 2019. ويعــزى هــذا األداء الخنفــاض منحــى النســب عــى  ودجن

اكفــة اآلجــال بــني دجنــرب 2018 ودجنــرب 2019 .

التاكليف العامة لالستغالل

بلغــت التاكليــف العامــة لالســتغالل 3.646 مليــون درمه، بارتفــاع 
نســبته %1,4+ مقارنــة مــع دجنــرب 2018. 

التاكليف العامة لالستغالل   
 مباليني الدرامه

+1,4%

دجنرب-18

3 595

19-

3 646

ــى  ــورا نســبته  %1,7+  لتصــل ع ــف املســتخدمني تط ــت تاكلي فجسل
1.631 مليــون درمه مــع مــم دجنــرب 2019 ، نتيجــة ل :

ــد يف ســنة  أوال – إدمــاج تاكليــف مســتخديم فــرع شــنغهاي اجلدي
. 2019

ثانيــا – شــبه اســتقرار كتلــة األجــور القــارة املتعلقــة باخنفــاض عــدد 
املســتخدمني بــني 2018 و 2019 عــالوة عــى تأثــر ارتفــاع االســتحقاق 

الســنوي املمنــوح يف 2019. 
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وجسلــت التاكليــف األخــرى لالســتغالل ارتفاعــا   بنســبة 1,2%، 
فــرع  باألســاس إلدمــاج  نتيجــة  مليــون درمه،   2.015 لتصــل إىل 
ــف اســتغالل  ــه تاكلي ــج عن ــد يف ســنة 2019، ممــا نت شــنغهاي اجلدي

إضافيــة.    

عــالوة عــى ذلــك، قــرر البنــك التقليــص مــن فتــح عــدد الــواكالت عــرب 
فتــح واكلتــني جديدتــني بــني 2018 و 2019"، ممــا رفــع عــدد الشــبكة 

ــرب 2019 . ــع مــم دجن ــة م إىل 732 واكل

ونتيجــة لسلســلة مــن التدابــر الــي اختذهــا البنــك خــالل الســنوات 
ــغ  ــف االســتغالل، بل ــن أجــل التقليــص مــن مســتوى تاكلي األخــرة م
معامــل االســتغالل %56,3 مــع مــم دجنــرب 2019 مقابــل %59,7 مــع 

ــة. ــرب 2018 ،  بتحســن نســبته 3,4 نقطــة موئي ــم دجن م

لكفة املخاطر

ارتفعــت اللفــة العامــة لملخاطــر إىل 906 مليــون درمه مــع مــم 
.2018 مــم  مــع  مليــون درمه   777 مقابــل   2019

وارتفعــت خمصصــات مــؤن الزبنــاء إىل 1.181 مليــون درمه مــع مــم 
2019 ) مــن مضهنــا 890 مليــون درمه مــن خمصصــات املــؤن و291 
 مليــون درمه مــن مــؤن املخاطــر العامــة الصافيــة للزبنــاء( مقابــل

097 1 مليون درمه مع مم 2018، بارتفاع نسبته 7,7%.

التاكليف العامة لالستغالل

n  مسرجعات مؤن 
الزبناء

n  خمصصات مؤن 
الزبناء

 مباليني الدرامه

دجنرب-18

322
1 097

19-

1 181

303

ــع  ــون درمه م ــغ 303 ملي ــؤن اخنفاضــا لتبل ــت مســرجعات امل وجسل
مــم 2019 مقابــل  322 مليــون درمه مــع مــم 2018، باخنفــاض 

نســبته 6%-.

وانتقلــت نســبة تغطيــة الديــون مــن %69,57 مــع مــم دجنــرب 2018 إىل  
%63,51 مــع مــم دجنــرب 2019 .

وانتقلــت نســبة الديــون املتعــرة مــن %7,31 مــع مــم    دجنــرب 2018 
ــرب 2019.    ــم دجن ــع م إىل %7,72 م

نسبة التغطية

نسبة الديون املتعرثة

69,57%

7,31% 7,72%

63,51%

مــن ناحيــة أخــرى، اخنفــض جــاري مــؤن الديــون معلقــة األداء بنســبة 
ــم 2018 إىل 5.456  ــع م ــون درمه م ــن 5.630 ملي ــال م %3,1-،  منتق

مــع مــم 2019.

النتيجة الصافية  للبنك

بلغــت النتيجــة الصافيــة لبنــك أفريقيــا - مجموعــة البنــك املغــريب 
ــرب 2019  ــع مــم دجن ــون درمه م ــة ش.م 1.372 ملي للتجــارة اخلارجي
مقابــل  344 1  مليــون درمه  مــع مــم دجنــرب 2018، أي بارتفــاع 

نســبته 2,1%. 

 النتيجة الصافية للبنك
 مباليني الدرامه

+2,1%

دجنرب-18

1 344

19-

1 372
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اخلدمات املالية املتخصصة

اخلدمات املالية املسامهة
RM Experts Euler Hermesم. فاكتورينغمغرب بايسلفنياملتخصصة

Acmar
دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19مباليني الدرامه

الناجت الصايف البني 
0,83,0nana-7237243223483893551218املوطد

%33-%710-%%0التطور
41,5nana-23,6-19-21-70-71-139-125-269-240-املصاريف العامة

%43-%13%1%10-%11-التطور
1,9nananana-9,8-199-100-147-101-348-210-لكفة املخاطر

%50-%31-%40-التطور
النتيجة الصافية حصة 

1,24,43,4-0,4-2,03,4-14011369656842املجموعة

%32%64%6%24التطور

تدبر األصول وبنك األمعال 

تدبر األصول وبنك املسامهة
األمعال

BMCE CapitalBK Bourse BK Gestion

دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19مباليني الدرامه
362,7348,2196,9190,215,27,5150,6150,5الناجت الصايف البني املوطد

%0%104%4%4التطور
47,9-38,7-16,8-33,8-231,1-234,2-295,7-306,7-املصاريف العامة

%19-%101%1%4التطور
2,00,0-7,30,00,00,0-9,30,0-لكفة املخاطر

التطور
12,258,658,2-113,298,252,852,11,8النتيجة الصافية حصة املجموعة

%1%1,2%15التطور

ميثــل قطــب اخلدمــات املاليــة املتخصصــة %7 مــن النتيجــة الصافيــة 
حصــة املجموعــة. وعرفــت مســامهته يف هــذا املــؤرش األخــر ارتفاعا 

نســبته %24  مقارنــة مــع مــم ســنة 2018 .  

ــون درمه   ــا 116 ملي ــة قدره ــا صافي ــلفني أرباح ــت س ــذا، جسل وهك
يف 2019، باخنفــاض نســبته %9 مقارنــة مــع ســنة 2018، بفعــل 
تأثــر مرحلــة إدمــاج مــا بعــد مض رشكــة تســليف والــي مهــت 
ــة عــالوة عــى التنســيق  ــوارد البرشي ــل امل ــب التنظــي وتأهي اجلان

ــاج. ــراجم اإلنت ــاجه وب ــني املن ب

مــن ناحيــة أخــرى، جسلــت مغــرب بــاي أرباحــا صافيــة قدرهــا 
106,6 مليــون درمه ، بارتفــاع نســبته %6 مقارنــة مــع ســنة 2018.   
فجسلــت مســامههتا يف النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة ارتفاعــا 

نســبته 63,7% . 

وحققــت مغــرب فاكروينــغ مــن جههتــا صــايف أربــاح قــدره 4 ماليــني 
درمه يف ســنة 2019، بارتفــاع نســبته %18 مقارنــة مــع ســنة 2018. 
ــة ســلبية  ــة حصــة املجموع ــة الصافي ــاءت مســامههتا يف النتيج وج
بفعــل إعــادة معاجلــة لكفــة املخاطــر حســب املعايــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر املاليــة .  

 -0,4 قــدره  األربــاح  RM Experts  جعــزا يف صــايف  وجسلــت 
وتــم   .2018 مليــون درمه يف   5 مقابــل   2019 مليــون درمه يف 
حاليــا مراجعــة منــوذج أمعاهلــا مــع التطويــر الــدويل جلــزء مــن 

نشــاطها يف البنــك.

وحققــت AcMAR الرشكــة املتخصصــة يف تأمــني القــروض واململوكة 
يف حــدود %20 واملدجمــة بطريقــة حقــوق امللكيــة صــايف أربــاح 
قــدره 22,2 مليــون درمه يف 2019 مقابــل 16,9 مليــون درمه مــع 

مــم  2018. 

ميثــل قطــب تدبــر األصــول وبنــك األمعــال %6 مــن النتيجــة الصافيــة 
حصــة املجموعــة. وجسلــت مســامهته يف هــذا املــؤرش األخــر 
ارتفاعــا نســبته  %15 ، منتقلــة مــن  98 مليــون درمه يف 2018 إىل 

مليــون درمه.  113

وجسلــت  BMcE capital منــوا  نســبته %3,5+  يف صــايف األربــاح 
املوطــد لتنتقــل مــن 52 مليــون درمه يف 2018 إىل 53,8 مليــون درمه 

يف 2019 . 

وجسلــت BMcE capital Bourse  رحبــا قــدره 1,9  مليــون درمه 
مقابــل خســارة قدرهــا 12 مليــون درمه يف 2018 . 

  BMcE capital Gestion أربــاح رشكــة  وأخــرا، جســل صــايف 
شــبه اســتقرار ليبلــغ 58,9 مليــون درمه مــع مــم دجنــرب 2019. 



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

األنشطة األخرى باملغرب

يضــم قطــب األنشــطة األخــرى ملجموعــة بنــك أفريقيــا والــذي يضــم هيــات locasom و أورافريــك لملعلومــات و رشكــة cID وألول مــرة أفريــاك 
موروكــو لينــك وبنــك المتويــل واإلمنــاء.

املسامهة
مباليني الدرامه

بنك المتويل LocasomEAICIDAMLأنشطة أخرى
واإلمناء

دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19

الناجت الصايف البني 
املوطد

125,9143,3125,9143,3nananananananana

%12-%12-التطور
100,2nananananananana-98,9-100,2-98,9-املصاريف العامة

1-%1-%التطور
10,7nananananananana-10,73,8-3,8لكفة املخاطر

التطور
النتيجة الصافية حصة 

املجموعة
-6,56,222,022,90,0-6,60,79,61,18,6-30,2-28,2

%87-%93-%99-4-%التطور

نتاجئ ومسامهات األنشطة باخلارج 

أفريقياأوروبااألنشطة باخلارجاملسامهة
دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19مباليني الدرامه

6.6876.4245755186.1125.905الناجت الصايف البني املوطد
%4%11%4التطور

3.669-3.794-238-258-3.906-4.051-املصاريف العامة
%3%8%4التطور

336-994-34-5-369-999-لكفة املخاطر
%196,1%86-%170التطور

775949137113638835النتيجة الصافية حصة املجموعة
%24-%21%18-التطور

ــة locasom املختصــة يف تأجــر الســيارات  ــت رشك ــذا، جسل وهك
عــى األمــد الطويــل ارتفاعــا  يف صــايف أرباحهــا بنســبة %10 ليبلــغ 

22 مليــون درمه. 

ــات  ــك لملعلوم ــة أورافري ــة التكنولوجي ــت الرشك ــا، جسل ــن جههت وم
أرباحــا صافيــة قدرهــا 5 مليــون درمه

وجسلــت رشكــة cID للهندســة واملتدخلــة يف مشــاريع اهلندســة 
املدنيــة والبنــاء والنقــل واهليدروليــك أرباحــا صافيــة قدرهــا 1,7 مليون 
ــك  ــزى ذل ــون درمه يف 2018. ويع ــل 18,7 ملي درمه يف 2019، مقاب
باألســاس إلعــادة تقــومي اخنفــاض إنتــاج قطــب الهتيئــة اهليدروليكية.  

وتعتــرب أفريــاك موروكــو لينــك AMl رشكــة تابعــة لملجموعــة تعمــل 
يف قطــاع النقــل البحــري ومت إحداثهــا يف ســنة 2016 برشاكــة مــع 
املجموعــة البحريــة اليونانيــة ATTIcA. وجسلــت أرباحــا قدرهــا 2,17 

مليــون درمه يف 2019 مقابــل 8,3 مليــون درمه يف 2018 . 

ــذي  ــة وال ــاريك لملجموع ــك التش ــاء البن ــل واإلمن ــك المتوي ــرب بن يعت
ــة.  ــة الربك ــع مجموع ــة م ــه يف ســنة 2017، مبوجــب رشاك مت إحداث
ــل  ــون درمه يف 2019 مقاب ــك خســارة قدرهــا 59,2 ملي وجســل البن

55 مليــون درمه يف 2018. 

ــة  ــة 31 دجنــرب  2018، اخنفضــت مســامهة األنشــطة الدولي إىل غاي
يف النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة املوطــدة بنســبة  %18، منتقلــة  
مــن 949 مليــون درمه إىل 775 مليــون درمه، ممــا ميثــل %40 مــن 

النتيجــة الصافيــة  العامــة حصــة املجموعــة. 

ويعــود هــذا االخنفــاض ألداء األنشــطة األفريقيــة الــي جسلــت 
اخنفاضــا يف مســامههتا يف النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة 

بنســبة %24، عــى إثــر تدهــور ملحــوظ للفــة املخاطــر.
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األنشطة بأوروبا

جسلــت الرشكــة الدوليــة لبنــك أفريقيــا - BIH - ارتفاعــا يف مســامههتا يف النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة بنســبة %21 مقارنــة مــع ســنة 
2018 لتبلــغ 137 مليــون درمه مــع مــم دجنــرب 2019.  

وجسل صايف أرباح BBI مدريد بالعملة احمللية ارتفاعا نسبته %17 لينتقل من 7,9 مليون يورو إىل 9,3 مليون يور.

مــن ناحيــة أخــرى جسلــت BBI بريطانيــا ارتفاعــا يف صــايف أربــاح الرشكــة بنســبة %52  لتصــل إىل 3,5 مليــون جنيــه إســرليين يف 2019 
مقابــل 2,3 مليــون جنيــه اســرليين يف 2018. 

األنشطة بأفريقيا 

بنك التمنية ملايلالكونغولية للبنكمجموعة BOAأفريقيااملسامهة
دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19دجنرب-18دجنرب-19مباليني الدرامه

6.1125.9055.8915.619221286nanaالناجت الصايف البني املوطد
%23-%5%4التطور

196nana-183-3.473-3.611-3.669-3.794-املصاريف العامة
6-%%4%3التطور

14317nana-353-851-336-994-لكفة املخاطر
%141التطور

39407564-638835602732النتيجة الصافية حصة املجموعة
%18%18-%24-التطور

اخنفضــت مســامهة  الــرشاكت التابعــة ملجموعــة BOA  يف النتيجــة 
الصافيــة حصــة املجموعــة بنســبة %18 مقارنــة مــع ســنة 2018.  
2019 املجموعــة يف  الصافيــة حصــة  النتيجــة  مــن   31%  ممثلــة 

)مقابل %40 يف 2018( .

وبلغــت مســامههتا يف النــاجت الصــايف البنــي العــام 5.891 مليــون 
ــة مــع 2018. وارتفعــت املســامهة  ــاع نســبته %5 مقارن درمه، بارتف
ــر  ــا لملعاي ــادة املعاجلــة طبق ــد إع ــة املخاطــر املوطــدة  ) بع يف لكف

الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة(  إىل 851- مليــون درمه.  

وبلغــت النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة ملجموعــة للــرشاكت التابعــة 
ملجموعــة BOA  ) وفــق املعايــر احملليــة( 68,9 مليــون يــورو يف 
2019 مقابــل  82,6 مليــون يــورو يف 2018 ، باخنفــاض نســبته 

 .17%

وجســل بنــك أفريقيــا مســامهة إضافيــة مبــارشة يف الرشكــة التابعــة 
ــة  ــذه الرشك ــة يف ه ــة لملنفع ــت النســبة املوئي ــدا . وانتقل BOA أوغن
هــذا  إجنــاز  ومت   .77,65% إىل   2018 %47,48 يف  مــن  التابعــة 
الــرشاء جزئيــا بتبــادل ســندات مجموعــة  BOA  مــع واكلــة التمنيــة 
اهلولنديــة. مكــا اخنفضــت نســبة املنفعــة يف املجموعــة القابضــة 

BOA  فبشــل طفيــف مــن %72,85 إىل  72,41%.

ــة للبنــك خســارة قدرهــا 15,6  مقابــل خســارة 5  ــت الكونغولي وجسل
ــاجت  ــاض بنســبة %18 يف الن ــة اخنف ــورو يف 2018 ، نتيج ــون ي ملي
الصــايف البنــي وارتفــاع املخصصــات لملــؤن الصافيــة بنســبة 

 .42%

وأخــرا، هشــد بنــك التمنيــة ملــايل، املــرف التابــع لملجموعــة، 
ــورو يف 2018 إىل 21,4  ــون ي ــال صــايف أرباحــه مــن 18,5 ملي انتق

مليــون يــورو يف 2019، بتطــور نســبته 16% . 
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آفاق منو البنك 

تواصل مجموعة بنك أفريقيا تدعم أنشطهتا سواء :

)أوال( يف املغــرب، مــن خــالل اســتقطاب زبنــاء وكســب وفــاءمه 
ومواصلــة تعبئــة االدخــار  وتعمــم التعامــل البنــي عــرب منــوذج 
ــة ــات الرمقي ــواكالت و الدعام ــادي ورمقــي « وشــبكة ال جهــني » م

)ثانيا( عى الصعيد الدويل، من خالل :

- تعميق وترشيد حضور املجموعة يف إفريقيا

- حتسني أنشطة املجموعة يف أوروبا

- إطالق النشاط البني يف الصني عرب إحداث فرع شنغهاي.

مــوازاة مــع ذلــك، ويف ظــل ظرفيــة لرشــيد الوســائل، أطلــق البنــك 
منــذ 2018 عــدة تدابــر بغيــة التحــم يف تاكليــف االســتغالل ال ســميا 
عــرب اعمتــاد مبــدأ إيــزو يف نطــاق الــواكالت امتثــاال للتوجهيــات 

االســراتيجية للبنــك.

ويف ظــل الســياق التمنــوي ذاتــه، أجــرى البنــك تعزيــز أموالــه الذاتيــة 
يف 2019. وجتســد خمطــط إعــادة المتويــل يف 2019 مــن خــالل 
زيــادة يف رأس املــال قدرهــا 3,6+ مليــار درمه : )أوال حتويــل نســبة 
ــة 2018 ) 0,7+  ــاح األهســم إىل أهســم، بــرمس الســنة املالي مــن أرب
مليــار درمه( و)ثانيــا( زيــادة يف رأس املــال خمصصــة لملســامهني 
املــال  رأس  يف  زيــادة  و)ثالثــا(  درمه(  مليــار   +1,0  ( احلاليــني 
ــا ) 1,9+  ــك أفريقي ــوج مجموعــة cDc يف رأمســال بن خمصصــة لول

ــار درمه( ملي

تدبر األصول واخلصوم إىل غاية 31 دجنرب 2019

خماطر السيولة 

جســل معامــل الســيولة lcR عــى التــوايل %314 عــى أســاس 
ــة 31  دجنــرب  2019  فــردي و  %254 عــى أســاس موطــد إىل غاي
ممــا يفــوق احلــد التنظــي البالــغ %100  مكــا نــص عــى ذلــك 

بنــك املغــرب 

خماطر نسبة الفائدة

تطابــق نتــاجئ اختبــارات الضغــط املنجــزة إىل غايــة 31 دجنــرب 2019  
ــى  ــة أســاس ع ــي نقط ــدة مبائ ــبة الفائ ــر نس ــر تغ ــة بتأث واملتعلق
هامــش الفائــدة وعــى القميــة االقتصاديــة لأمــوال الذاتيــة احلــدود 

املســطرة مــن طــرف جلنــة تدبــر األصــول واخلصــوم لملجموعــة.

 ،trading Book وإىل غايــة مــم دجنــرب 2019، عــرب اســتبعاد حمفظــة
ــي نقطــة  ــدة مبائ ــر نســبة الفائ ــه تغ ــذي حيدث ــر ال ــر التأث مت تقدي
ــار درمه أي %9,3 مــن  ــدة ب 0,362 ملي أســاس عــى هامــش الفائ

النــاجت الصــايف البنــي التوقــي  .  

ويقــدر تغــر القميــة االقتصاديــة لأمــوال الذاتيــة  عــرب اســتبعاد 
الفائــدة مبائــي  تغــر نســبة  ملواجهــة     trading Book حمفظــة 
نقطــة أســاس ب 0,412 مليــار درمه أي %2,9 مــن األمــوال  الذاتيــة 

األساســية.
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد عمثان بنجلون I الرئيس املدير العام 

مهام أخرى عضو املجلس اإلداري رئيس جملس الرقابة رئيس املجلس اإلداريالرئيس املدير العام

فينانس كوم

فينانس كوم أفريقيا 

اكب إستات 

املجموع القابضة بنجلون مزيان

املجموعة الدولية للمتويل 
واملسامهة

أوتاور

ضيعة أداروش

الرشكة املالية لقرض املغرب

 cap d’argent

BIH

Africa co development

ميدتلكوم

M B T

Revly’s Marrakech

امللكية املغربية للتأمني

 RMA Alternative
Investments

 RMA Asset
Management

RMA capital

 RMA Mandates

رشكة الهتيئة طنجة تيك

املالية ياقوت

Saida Star Auto

أراكن أنفيست

القطب املايل للدارالبيضاء 

فينانس كوم الدولية

مغرباي

ميدي 1 راديو

الرشكة املغربية لتدبر 
صناديق مضان اإليداعات 

البنكية 

املجموعة القابضة 
عباس بنجلون

رئيس املجموعة املهنية 
لبنوك املغرب 

1 - هو أيضا ممثل املجموعة القابضة بنجلون مزيان
2 - هو أيضا ممثل املجموعة القابضة عباس بنجلون 

3 - ممثل فينانس كوم
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد زهر بنسعيد I املمثل الدامئ لمللكية املغربية للتأمني

الحئة املهام

عضو املجلس اإلداريرئيس جملس الرقابةالرئيسالرئيس املدير العامرئيس املجلس اإلداري

أنفرا أنفيست 

RMA Assistance

 RMA INVESTMENT
 Partners

Medium Finance

 RMA Asset
 Management Abidjan

RMA casa Anfa

 RMA Elan

Terrasses de l’Océan

 RMA capital
International

BMcE capitalAir Arabia
Argan Invest

BMcE capital Bourse
cap Estate

cFG
cTM

Financecom
RMA1

MBT2

RMA Alternative Investment2

RMA Asset Management2

RMA capital2
RMA Mandates2

SFcM3

DBM Media Group4

Decrow capital
EurAfric Information

Financecom International
Finatech

lydec
Maghrebail
Mutandis

Mutandis Automobile
Mutatis
O’Tower
Revly’s
Risma

Saemog
T capital

Tanger Med Zones
Villa Roosevelt

Villajena5

1 - عضو املجلس اإلداري مدير تنفيذي • 2 - عضو املجلس اإلداري مدير عام • 3 - عضو املجلس اإلداري مدير عام منتدب
4 - ممثل فينانس كوم • 5 - ممثل امللكية املغربية للتأمني
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد لوسيان ميارا I املمثل الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

مهام أخرى عضو  جملس الرقابةعضو املجلس اإلداري  رئيس املجلس اإلداري

 Fédération du crédit Mutuel
Méditerranéen

 caisse régionale du crédit Mutuel
Méditerranéen

 caisse de crédit Mutuel de
Villeneuve loubet

 caisse de crédit Mutuel
Montpellier Alco

 caisse de crédit Mutuel Marseille
Saint loup

caisse de crédit Mutuel Frontignan

 caisse de crédit Mutuel Marseille
Prado

camefi

 Banque Fédérative du 
crédit Mutuel

 centre International du  
crédit Mutuel1

 Assurance du crédit 
Mutuel Vie SAM2

 Assurance du crédit 
Mutuel Vie2

 confédération Nationale 
du crédit Mutuel

 caisse Fédérale de 
crédit Mutuel

 caisse centrale du 
crédit Mutuel

 Euro-Information 
Production

 censeur du crédit Industriel et
   commercial

FcM Méditerranéen 1 - ممثل
cRcM Méditerranéen 2 - ممثل
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد عبد اللطيف زغنون I املمثل الدامئ لصندوق اإليداع والتدبر 

نائب رئيس املجلس رئيس املجلس اإلداري
عضو املجلس اإلداريعضو جملس الرقابةرئيس جملس الرقابةاإلداري

cDG capital

cDG Développement

cDG Invest

الرشكة العامة العقارية

 Fipar Holding

شالة القابضة

مؤسسة أهيل

مؤسسة صندوق اإليداع 
والتدبر

املعهد املغريب لملترفني

MADAEF

NOVEc

PATRIlOG

SAZ

ScR

رشكة الهتيئة الرياض

رشكة الهتيئة السعيدية

رشكة هتيئة وإنعاش حمطة 
تغازوت

AUDA

إمسنت املغرب

الرشكة املغربية لتمثني 
القصبات

SONADAc

اجلامعة الدولية للرباط

MEDZ

الربيد بنك 1

 TMSA

القرض العقاري 
والسيايح

بريد املغرب

cFcA

ORANGE

TMPA1

FMP

OcD

1 - ممثل  دامئ لصندوق اإليداع والتدبر



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 133/132

الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد هشام العمراين I املمثل الدامئ لفينانس كوم

مهام أخرى عضو املجلس اإلدارينائب رئيس املجلس اإلداريرئيس املجلس اإلداري

DBM Media Group )ex-Africa أراكن أنفيست
)Teldis & communication

امللكية املغربية للتأمني

فينانس كوم أفريقيا

فينانس كوم الدولية

ميدتلكوم

مجموعة فيناتيك

ستيام

ستيام إرساليات

عضو املجلس اإلداري ومدير عام 
INTERFINA منتدب ملؤسسة

Otower عضو املجلس اإلداري

املمثل الدامئ لفينانس كوم

 Revly’s Marrakech

INTERFINA املمثل الدامئ

ريمسا

Africa co- مجموعة
development

 Blackpearl Finance

 Brico Invest

املمثل الدامئ لفينانس كوم

collier International maroc

املمثل الدامئ ألراكن أنفيست 

املدير العام املنتدب لفينانس كوم

املدير العام املنتدب

لاكب إستات

عضو املجلس اإلدارة امجلاعية ل

Finance Yacout

عضو املجلس اإلدارة امجلاعية 
لستار أوتو 

السيد عز الدين جسوس I عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

عضو املجلس اإلداري

BMcE INTERNATIONAl MADRID
BOA مجموعة

امللكية املغربية للتأمني
SETTAVEX

ليدك
املدى 

سوناسيد
ريمسا

املغربية للتبغ
أملا باك

أملا بات 

CDC Limited املمثل الدامئ ملجموعة I  السيد مارك بوجون
cDc limited و املمثل الدامئ ملجموعة BOA عضو املجلس اإلداري  ملجموعة
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد فرانسوا هيرنو I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

مهام أخرىعضو جملس الرقابة رئيس املجلس اإلداري

مراقب جملس الرقابة cobepaRexel SA Rotschild co  بلجياك 

السيد برايان ماك هندرسون I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

عضو املجلس 
اإلداري

الرئيس غر 
مهام أخرى نائب الرئيسالتنفيذي 

 Fort Apache
 Heritage

Foundation

Harvard Project 
 on American 

 Indian Economic 
 Development,

Honoring Nations

 Metropolitan club
of New York

 Augustea 
 Bunge 

 Maritime ltd.,
Malta

 Middle East
 institute –
Washington

مؤسس رشيك 

Henderson International Advisors, llc

عضو يف جلنة 

عضو يف جلنة

مستشار 

مستشار رئيس

السيد فيليب دو فونتني فيف I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

الصندوق 

أورومينا 

السيد كريستيان دو بواسيو I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

مهام أخرى عضو املجلس اإلداري الرئيس

 Advisory Board de l’Institute 
of Finance and Governance 
)Banque centrale du liban(

AAQIUS

SUNU Participations Holding

)land’Or )Tunisie

Fondation croix- Rouge Française

ENEDIS رئيس املجلس هليات

AMF نائب رئيس املجلس العيمل ل

 عضو املجلس العيمل للهيئة املغربية لسوق الرساميل 
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الحئة مهام السادة أعضاء املجلس اإلداري

السيد عبدو بنسودة I عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

مسر عضو املجلس اإلداري نائب الرئيس  الرئيس رئيس املجلس اإلداري 

Olkad GroupFinancecom capital
Financecom Europe

 Financecom 
 Green 

lnvestments

Financecom International1

Decrow capital
Africa lnvestments Holdings
Argan Infrastructure Fund

Infra lnvest
Argan Infra

Dounia Productions
Bridges for Africa
Finatech Group
Green of Africa

 FcOMI-l
ScI Financecom
 Global Strategic

Holdings
B4A Advisory

1 - عضو منتدب يف املجلس اإلداري

السيد إبراهم بنجلون التوميي I عضو يف املجلس اإلداري ومدير عام تنفيذي لملجموعة 

الحئة املهام

نائب الرئيس  و عضو املجلس رئيس املجلس اإلداري 
عضو املجلس اإلداريرئيس جملس الرقابة اإلداري  

 BOA مجموعة

BOA WEST AFRIcA

 BMcE EUROSERVIcES

 BMcE ASSURANcES

EURAFRIc INFORMATION بنك المتويل واإلمناء 

 BMcE cAPITAl

SAlAFIN

 MAROc FAcTORING

 OPERATIONS GlOBAl
 SERVIcES

امللكية املغربية للتأمني

فينانس كوم

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

EURO INFORMATION

 BMcE BANK INTERNATIONAl
UA

 BMcE INTERNATIONAl
HOlDINGS

BMcE INTERNATIONAl MADRID

مغرباي 

RM EXPERTS

بورصة الدار البيضاء 

O TOWER

رشكة الهتيئة طنجة تيك

بروباركو 

BOA ممثل مجموعة )*(
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امجلعية العامة املختلطة : العادية وغر العادية بتارخي 23 يونيو 2020

بنــاء عــى الدعــوة الــي وجههــا الســيد عمثــان بنجلــون، رئيــس املجلس 
ــا  ــريب أفريقي ــك املغ ــة لبن ــة املختلط ــة العام ــدت امجلعي اإلداري، انعق
بشــل قانــوين يــوم الثالثــاء 23 يونيــو 2020 عــى الســاعة احلاديــة 
عــرشة صباحــا باملقــر الرئيــي للبنــك الاكئــن ب 140، شــارع احلســن 
ــك املســامهون  ــة ؛ وامتل ــرب مناظــرة مرئي ــدار البيضــاء وع ــاين بال الث
ــت  ــوا بالتصوي ــن قام ــك الذي ــم  وأولئ ــون بوكالهئ احلــارضون و املمثل
ــام،  ــلة 040 483 156 هس ــالل املراس ــن خ ــت م ــرب اســمتارة تصوي ع

ــك. ــن رأمســال البن ــل %78,3 م ــا ميث ــو م وه

عن اختصاص امجلعية العامة العادية

القرار األول 

إن امجلعيــة العامــة العاديــة بعــد اســمتاعها لتقريــر التدبــر املقــدم مــن 
طــرف املجلــس اإلداري والتقريــر العــام ملراقــي احلســابات تصــادق 
عــى اكفــة هــذه الوثائــق بــدون حتفــظ وكــذا حســابات الســنة املاليــة 
املنهتيــة بتــارخي 31 دجنــرب 2019 والــي أســفرت عــن رحب صــاف 

قــدره 824,28 847 371 1 درمه. 

تجســل امجلعيــة العامــة بــأن احلســابات الفرديــة وكذا حصيلة النشــاط 
ــة وحســابات النتيجــة ــه التابع ــا ورشاكت ــك أفريقي ــروع بن ــرب وف  باملغ
)حســاب العائــدات والتاكليــف وبيــان أرصــدة التدبــر( املعنيــة مكــا مت 

حرهــا يف 31 دجنــرب 2019، جتســد اكفــة معليــات البنــك.

القرار الثاين

تجســل امجلعيــة العامــة العاديــة بــأن النتيجــة الســنوية احملققــة بــرمس 
الســنة املاليــة املنهتيــة يف 31 دجنــرب 2018 تتــوزع مكــا يــيل : 

991,64 114 236 1 درمه  بالنسبة للنشاط باملغرب 

بالنسبة للرشكة التابعة يف  باريس 

- مقابل قمية العمالت بالدرمه  

BOA Offshore بالنسبة لفرع

591,32 817 137 درمه مقابل قمية العمالت بالدرمه  

758,68 084 2- درمه   BOA Shanghai بالنسبة لفرع

824,28 847 371 1 درمه أي رحب صاف قدره  

لملجلــس  االســمتاع  بعــد  العاديــة  العامــة  قــررت امجلعيــة  وهيلع، 
مببلــغ  2019 املاليــة  للســنة  الصــايف  الــرحب  ختصيــص   اإلداري 

824,28 847 371 1 درمه عى النحو اآليت :

824,28 847 371 1 درمه رحب صاف 

276,00 892 119 درمه رحب أول لأهسم بنسبة 6% 

548,28 955 251 1 درمه البايق    

916,00 638 789 درمه رحب إضايف بنسبة 44% 

524,28 745 372 درمه البايق 

627,53 74 درمه رصيد مرحل من السنة املالية السابقة 

البايق       151,81 820 372 درمه

000,00 800 372 درمه احتيايط استثنايئ 

627,53 74 درمه الرصيد بالدرمه املطلوب ترحيله 

وأســفرت حمفظــة الــرشاكت التابعــة و ســندات املســامهة خــالل الســنة 
املاليــة 2019 عــن أربــاح أهســم قدرهــا 586,4 مليــون درمه. 

وبلغــت املخصصــات الصافيــة الســرجاعات املــؤن عــى ســندات 
املســامهة 4,7 مليــون درمه. ومت إدمــاج اكفــة هــذه العنــارص يف 

نتــاجئ نشــاط بنــك  أفريقيــا.

ــغ أربــاح األهســم املوزعــة يف  ــة مبل وحتــدد امجلعيــة العامــة العادي
مخســة درامه للهســم.

القرار الثالث

تقــرر امجلعيــة العامــة العاديــة بــأن لــل مســامه يتوفــر بالنســبة ألداء 
أربــاح األهســم القابلــة للتوزيــع بــرمس الســنة املاليــة 2019 عــى خيــار 
ــا ألهســم يف  ــا أو جزئي ــا لكي ــدا أو حتويله ــاح نق ــذه األرب يف أداء ه

البنــك.

وســرخص امجلعيــة العامــة غــر العاديــة املدعــوة لالنعقــاد عقــب هــذه 
ــي  ــك وال ــادة يف رأمســال البن ــة الزي ــة بعملي ــة العادي ــة العام امجلعي
ســتخصص حريــا لتحويــل لكــي أو جــزيئ ألربــاح األهســم إىل 

ــدة. أهســم جدي

القرار الرابع

تفــوض امجلعيــة العامــة العاديــة مجيــع الســلط لملجلــس اإلداري وذلــك 
أساســا مــن أجــل اختــاذ مجيــع املقتضيــات الالزمــة لتطبيــق وتنفيــذ 
ــم  ــاح األهس ــارخي أداء أرب ــد ت ــاله وحتدي ــا أع ــار إلهي ــرارات املش الق
ومضــان تنفيــذ أداءهــا عــرب حتويلهــا لكيــا أو جزئيــا ألهســم جديــدة و 
مــن خــالل حتديــد إجــراءات التطبيــق والتنفيــذ وإجنــاز مجيــع العمليــات 
ــم  ــم ألهس ــاح األهس ــل أرب ــار حتوي ــة خي ــة ملامرس املتعلقــة أو الالحق

جديــدة .

القرار اخلامس

املــوزع  لبــدل احلضــور  املبلــغ اإلمجــايل  العامــة  حتــدد امجلعيــة 
املنهتيــة يف  املاليــة  الســنة  بــرمس  اإلداري  املجلــس  أعضــاء  بــني 
درمه ألــف  وســمتائة  ماليــني  مبلــغ مخســة  2019 يف  دجنــرب   31 

- 000 600 5 درمه -.

القرار السادس

إن امجلعيــة العامــة العاديــة بعــد اســمتاعها للتقريــر اخلــاص ملراقــي 
ــا  ــادة  56  وم ــات املنصــوص علهيــا يف امل ــول االتفاق احلســابات ح
يلهيــا مــن القانــون 95-17 املتعلــق بــرشاكت املســامهة مكــا مت تغيــره 
وتمتميــه واملــادة 26 مــن النظــام األســايس تصــادق عــى خالصــات 

هــذا التقريــر واالتفاقيــات الــواردة فيــه.
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القرار السابع

تجســل امجلعيــة العامــة العاديــة قيــام مراقــي حســابات البنــك ، 
ماكتــب KPMG و ERNEST & YOUNG مبهامهــا بــرمس الســنة املاليــة 
ــة  ــة والنظامي ــات القانوني ــا لملقتضي ــة يف 31 دجنــرب 2019 طبق املنهتي

اجلــاري هبــا العمــل.  

القرار الثامن

 KPMG باعتبــار مــدة تعيــني مراقــب احلســابات املمتثــل يف مكتــب
ــة  ــة العادي ــة العام ــرر امجلعي ــة، تق ــذه امجلعي ــام ه ــع خت ــتنهتي م س
ــة  ــة انهتــاء امجلعي ــة، أي لغاي ــالث ســنوات مالي ــدة لث ــذه امل ــد ه جتدي
العامــة العاديــة املدعــوة للبــت يف حســابات الســنة املاليــة املنهتيــة 

بتــارخي 31 دجنــرب 2022.

القرار التاسع

مكتــب يف  املمتثــل  احلســابات  مراقــب  تعيــني  مــدة   باعتبــار 
ERNEST & YOUNG ســتنهتي مــع ختــام هــذه امجلعيــة، تعــي 
امجلعيــة العامــة العاديــة لملكتــب املذكــور إبــراًء تامــا واكمــال عــن 
إمتــام مهامــه وتقــرر بنــاء عــى طلــب هــذا األخــر عــدم جتديــد هــذه 

ــام.    امله

مكتــب العاديــة  العامــة  امجلعيــة  تعــني   وهيلع، 
FIDAROc Grant Thornton مراقبــا جديــدا للحســابات ملــدة ثــالث 
ســنوات ماليــة، أي لغايــة انهتــاء امجلعيــة العامــة العاديــة املدعــوة للبــت 

يف حســابات الســنة املاليــة املنهتيــة بتــارخي 31 دجنــرب 2022.

القرار العارش

ــظ  ــدون حتف ــال وب ــا واكم ــراًء تام ــة إب ــة العادي ــة العام ــي امجلعي تع
ــة  ــرمس الســنة املالي ــك ب ــرمه للبن ــن تدب ــس اإلداري ع ألعضــاء املجل

املنهتيــة يف 31 دجنــرب 20182019.

القرار احلادي عرش

ــس  ــن املجل ــراح م ــى اق ــاء ع ــة، بن ــة العادي ــة العام تصــادق امجلعي
الســيد مــارك  cDc limited، ممثلــة عــرب  انتــداب  اإلداري، عــى 
بوجــون، بصفتــه عضــوا يف املجلــس اإلداري وذلــك لملــدة املتبقيــة يف 
مهــام املقعــد الشــاغر للعضــو املتــوىف الســيد ميشــال لــواك، أي لغايــة 
ــت يف حســابات الســنة  ــوة للب ــة املدع ــة العادي ــة العام انهتــاء امجلعي

املاليــة املنهتيــة بتــارخي 31 دجنــرب 2023. 

القرار الثاين عرش

حيــث أن مــدة انتــداب  البنــك الفيــدرايل كريــدي ميتيــال يف املجلــس 
هــذه  أشــغال  عقــب  ســتنهتي  اإلداري  املجلــس  أعضــاء  اإلداري 
امجلعيــة، تقــرر امجلعيــة العامــة العاديــة جتديــد هــذه املهــام ملــدة ســت 
ســنوات إضافيــة ســتنقيض خــالل امجلعيــة العامــة لملســامهني الــي 

ــرب 2025.  ــة يف 31 دجن ــة املنهتي ســتبت يف حســابات الســنة املالي

وبالتايل، سيتألف املجلس اإلداري للرشكة من 13 عضوا :

1.  السيد عمثان بنجلون، الرئيس املدير العام

ــه  ــال ميثل ــدي ميتي ــال -مجموعــة كري ــدي ميتي ــدرايل كري ــك الفي 2.  البن
ــارا الســيد لوســيان مي

3.  صندوق اإليداع والتدبر ميثله السيد عبد اللطيف زغنون

4.  رشكة امللكية املغربية للتأمني ميثلها السيد زهر بنسعيد

5.  رشكة فينانس كوم ميثلها السيد هشام العمراين

6.  مجموعة cDc limited، ممثلة عرب السيد مارك بوجون

7.  السيد عز الدين جسوس

8.  السيد فرانسوا هيرنو

9.  السيد برايان ماك هندرسون

10.  السيد فيليب دو فونتني فيف

11.  السيد كريستيان دو بواسيو

12.  السيد عبد الوهاب )عبدو( بنسودة

13.  الســيد إبراهــم بنجلــون التوميــي بصفتــه عضــوا يف املجلــس 
اإلداري ومديــرا عامــا منتدبــا

القرار الثالث عرش

إن امجلعيــة العامــة غــر العاديــة بعــد اســمتاعها لتقريــر املجلــس 
: اإلداري حــول 

)1( زيــادة رأس املــال املقــررة مــن طــرف امجلعيــة العامــة املختلطــة، 
ــن طــرف  ــة م ــاي 2019 واملعاين ــارخي 28 م ــة، بت ــة وغــر العادي العادي

ــة ، ــغ إمجــايل للعملي ــارخي 8 غشــت 2019 مببل ــس اإلداري بت املجل

أ. حتويــل أربــاح األهيــم بــرمس الســنة املالية 2018 إىل أهسم )الشــطر 
ــرمس  ــن مضنــه 40.831.010 درمه ب ــغ 734.958.180 درمه م 1( مببل

املبلــغ االمســي و 694.127.170 درمه  بــرمس عــالوة اإلصــدار؛

ب. اكتتــاب نقــدي ) الشــطر 2( مببلــغ 999.074.520 مــن مضنــه 
درمه    943.570.380 و  االمســي  املبلــغ  بــرمس  درمه   55.504.140

بــرمس عــالوة اإلصــدار؛

 cDc 2( زيــادة يف رأس املــال خمصصــة لملســتمثر الربيطــاين(
limited املقــررة مــن طــرف امجلعيــة العامــة غــر العاديــة، بتــارخي 4 
شــتنرب 2019 واملعاينــة مــن طــرف املجلــس اإلداري بتــارخي 29 أكتوبــر  
2019 مببلــغ إمجــايل للعمليــة قــدره 1.930.239.900 درمه مــن مضنــه 
107.235.550 درمه بــرمس املبلــغ االمســي و 1.823.004.350 درمه   

بــرمس عــالوة اإلصــدار؛

تجســل مضمــون هــذا التقريــر ومتنــح املجلــس اإلداري إبــراء هنائيــا 
وبــدون حتفــظ بــرمس هــذه العمليــات. 
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عن اختصاص امجلعية العامة غر العادية

القرار الرابع عرش 

تقــرر امجلعيــة العامــة غــر العاديــة مالءمــة النظــام األســايس للرشكــة 
مــع مقتضيــات القانــون رمق 20-19 املعــدل واملمتــم للقانــون رمق 17-95 

املتعلــق بــرشاكت املســامهة.

ويف هــذا الصــدد، تقــرر امجلعيــة العامــة غــر العاديــة تعديــل املــواد 
األوىل و 16 و 20 و 22 و 23 و 37 و 39 مكــا يــيل :

» املادة األوىل – التشكيل – املالءمة – القوانني املطبقة 

 )...(

ولقــد متــت مالءمــة هــذا النظــام األســايس مبوجــب حمــر امجلعيــة 
مــع   2020 يونيــو   23 بتــارخي  لملســامهني  العاديــة  غــر  العامــة 

مقتضيــات القانــون رمق 19-20 املمتــم واملعــدل للقانــون 17-95. 

)...(

..........................................

» املادة 16 – املجلس اإلداري

I. تــم إدارة الرشكــة مــن طــرف جملــس إداري مكــون مــن ســتة )6( 
أعضــاء عــى األقــل ومخســة عــرش )15( عضــوا عــى األكــر، والذيــن 

يــم تعييهنــم مــن مضــن املســامهني مــن طــرف امجلعيــة العامــة.

ويتعــني عــى الرشكــة أن تعــني مضــن جملهســا اإلداري أعضــاء 
مســتقلني وتبعــا للكيفيــات احملــددة مبوجــب املقتضيــات القانونيــة 

اجلــاري هبــا العمــل.

 )...(

ــني أو  ــا ذاتي ــس اإلداري أخشاص ــاء املجل ــون أعض ــن أن يك III. ميك
أخشاصــا معنويــني ؛ ويتعــني عــى هــؤالء ، فــور تعييهنــم، اختيــار 
ممثــل دامئ والــذي خيضــع لنفــس الــرشوط والواجبــات ويتحمــل نفــس 
املســؤوليات الــي يتحملهــا عضــو املجلــس اإلداري بصفتــه الخشصية، 
ــذي  ــوي ال ــص املعن ــة للخش ــؤولية التضامني ــس باملس ــدون امل ــك ب وذل
ميثلــه : إذا قــام هــذا األخــر بفصــل ممثلــه، جيــب هيلع يف نفــس 

ــه. الوقــت اختيــار بديــل ل

ال ميكــن تعيــني أجــر يف الرشكــة عضــوا يف املجلــس اإلداري إال إذا 
ــد الشــغل  ــة عق ــد منفع ــا ؛ وال يفق ــق معــال فعلي ــد شــغله يواف اكن عق
املذكــور. وأي تعيــني خيــرق هــذه املقتضيــات يعــد الغيــا. بيــد أن هــذا 
اإللغــاء ال يــؤدي إللغــاء املــداوالت الــي شــارك فهيــا عضــو املجلــس 

اإلداري املعــني بشــل غــر قانــوين.

يعتــرب أعضــاء املجلــس اإلداري ، الذيــن ال يشــغلون مناصــب الرئيــس 
املديــر العــام واملديــر العــام واملديــر العــام املنتــدب وال أجــراء الرشكــة 
املامرســني ملهــام إداريــة كأعضــاء غــر تنفيذيــني يف املجلــس اإلداري. 
ــذه  ــرون عــى ه ــن يتوف ــدد األعضــاء الذي ــددمه ع ــوق ع وجيــب أن يف
الصفــات. ويتــوىل األعضــاء غــر التنفيذيــني يف املجلــس اإلداري 
عــى اخلصــوص مضــن املجلــس مراقبــة التدبــر وتتبــع معليــات 
التدقيــق الداخليــة واخلارجيــة وميكهنــم أن يشــلوا فميــا بيهنــم جلنــة 

ــآت. ــة لأجــور واملاكف لالســتمثارات وجلن

عــالوة عــى ذلــك، ال ميكــن أن يتجــاوز عــدد أعضــاء املجلــس اإلداري 
الذيــن تربطهــم بالرشكــة عقــود معــل ثلــث أعضــاء املجلــس اإلداري.

ــا خمتصــة  ــه جلان ــني أجهزت ــس اإلداري أن يشــل ب IV. ميكــن لملجل
والــي تتــوىل دراســة القضايــا املعروضــة علهيــا مــن أجل إبــداء رأهيا,

ــن  ــادة 78 م ــون رمق 95-17 وامل ــن القان ــرر م ــادة 106 مك ــا لمل تطبيق
ــداث : ــس اإلداري إح ــى املجل ــني ع ــون 12-103، يتع القان

- جلنة تدقيق ملفة أساسا :

• بتتبــع إعــداد املعلومــات املوجهــة لملســامهني والعمــوم واهليئــة 
املغربيــة لســوق الرســاميل ؛

• بتتبــع جناعــة أنمظــة املراقبــة الداخليــة واالفتحــاص الداخــيل وعنــد 
االقتضــاء تدبــر املخاطــر املتعلقــة بالرشكــة ؛

• بتتبع املراقبة القانونية حلسابات الرشكة واحلسابات املوطدة ؛

• بدراســة وتتبــع اســتقاللية مراقــي احلســابات، الســميا فميــا خيــص 
تقــدمي خدمــات تمكيليــة للهيئــة موضــوع املراقبــة.

وتصــدر اللجنــة توصيــات للجمعيــة العامــة حــول مراقــي احلســابات 
الذيــن مت اقــراح تعييهنــم.

مكــا ترفــع تقاريرهــا بشــل منتظــم لملجلــس اإلداري خبصــوص 
ــا. ــات تواجهه ــن أي صعوب ــل ع ــدون أج ــا وختــربه ب ممارســة مهامه

ال ميكــن أن تتضمــن هــذه اللجنــة الــي حيــدد تشــكيلهتا املجلــس 
اإلداري أعضــاء غــر تنفيذيــني يف املجلــس اإلداري. وجيــب أن يــرأس 

ــق عضــو مســتقل يف املجلــس اإلداري . ــة التدقي جلن

- جلنة لملخاطر وتتوىل تتبع مناجه حتديد املخاطر وتدبرها. «

» املادة 20 – استدعاء املجلس ومداوالته

 )...(

II. توجــه االســتدعاءات جبميــع الطــرق لــل عضو يف املجلــس اإلداري 
داخــل أجــل مثانيــة أيــام عــى األقــل قبــل التــارخي احملــدد لالجمتــاع. 
ــاق  ــم إرف ــل. وي ــذا األج ــص ه ــن تقلي ويف احلــاالت املســتعجلة، ميك
ــة  ــات الالزم ــع املعلوم ــاع ومجي ــال االجمت ــدول أمع ــتدعاءات جب االس

لمتكــني أعضــاء املجلــس اإلداري مــن حتضــر املــداوالت.

)...(

..........................................

» املادة 22 – صالحيات املجلس اإلداري

 )...(

الصالحيات العامة 

)...(

ــة  ــة وغــر املنقول - الرخيــص بــرشاء مجيــع األمــالك واحلقــوق املنقول
وحتويلهــا ، ولــو باملجــان، و مبادلهتــا، مبقابــل أو بــدون مقابــل، ال 
ســميا تطبيقــا ملقتضيــات القانــون 95-17، الرخيــص بتفويــت الرشكــة 
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لعقــارات حســب طبيعهتــا والتفويــت اللــي أو اجلــزيئ ملســامهات 
يف أصوهلــا الثابتــة . بيــد أنــه عندمــا هتــم معليــة أو معليــات تفويــت 
األصــول أزيــد مــن %50 مــن أصــول الرشكــة خــالل مــدة اثنــي عــرش 
)12( هشــرا ، يســتلزم األمــر احلصــول عــى ترخيــص مــن قبــل 

ــة. ــة العامــة غــر العادي امجلعي

ــس اإلداري  ــداد املجل ــن إع ــر م ــص بتقري ــب الرخي ــاق طل وجيــب إرف
والــذي حيــدد دافــع أو دوافــع التفويــت وأثرهــا عــى نشــاط الرشكــة 
وحيــدد كيفيــات التفويــت واألصــول املطلــوب تفويهتــا وطبيعهتــا وســعر 
ــا  ــبية ووزهن ــة احملاس ــعار والقمي ــذه األس ــد ه ــرق حتدي ــا وط تفويهت
ــق األمــر بتفويــت  ــك، عندمــا يتعل يف أصــول الرشكــة. عــالوة عــى ذل
أصــول عقاريــة، جيــب أن يتضمــن تقريــر املجلــس اإلداري تقيميــا هلــذه 

األمــالك والــذي جيريــه طــرف مســتقل مؤهــل لذلــك.

وجيــب أن يتضمــن هــذا التقريــر أيضــا النســبة املوئيــة ألصــول الرشكة 
موضــوع معليــات التفويــت املنجــزة خــالل مــدة اثني عــرش )12( هشرا 
ــب الرخيــص. ويــم  املذكــورة ســابقا ومعليــات التفويــت موضــوع طل
حســاب عتبــة %50 بنــاء عــى آخــر حصيلــة للرشكــة. بيــد أنــه عندمــا 
ــة أو  ــا موضــوع معلي ــد مهن ــد األصــول أو العدي ــل أن أح ــم تجسي ي
معليــات التفويــت قــد خضــع لتقيــم خلــص إىل قميــة أعــى مــن القميــة 
الصافيــة احملاســبية، حيهنــا يــم أخــذ قــم التقيــم بعــني االعتبــار يف 

حســاب العتبــة املذكــورة آنفــا.

ــع العقــود والوثائــق  - لأغــراض املذكــورة أعــاله والحقــا، توقيــع مجي
ــراه مناســبا. ــار موطــن يف أي مــاكن ي واختي

)...(

..........................................

» املادة 23 - اإلدارة العامة - الصالحيات

)...(

I . يتــوىل اإلدارة العامــة للرشكــة، حتــت مســؤوليته، إمــا رئيــس 
املجلــس اإلداري مــع منصــب الرئيــس املديــر العــام وإمــا أي خشــص 

ــام. ــر الع ــل منصــب املدي ــس اإلداري وحيم ــه املجل ــر يعين ذايت آخ

خيتــار املجلــس اإلداري وفــق رشوط النصــاب واألغلبيــة املشــار إلهيــا 
يف املــادة III-20 قبلــه بــني الكيفيتــني املبينتــني ســابقا ملامرســة اإلدارة 
ــة العامــة  ــار لعــم املســامهني خــالل امجلعي ــغ هــذا اخلي العامــة. ويبل
املقبلــة ويشــل موضــوع شــليات اإليــداع واإلهشــار والتجسيــل يف 

الجســل التجــاري وفــق الــرشوط املنصــوص علهيــا قانونــا.

)...(

..........................................

ــة وســلطها -  ــر العادي ــة غ ــة العام ــات امجلعي ــادة 37 - صالحي » امل
ــة النصــاب واألغلبي

I. تعتــرب امجلعيــة العامــة غــر العاديــة وحدهــا خمولــة لتعديــل النظــام 
لتفويــت  معليــة  بأيــة  والرخيــص  أحاكمــه  مجيــع  يف  األســايس 
األصــول الثابتــة والــي متثــل أزيــد مــن %50 مــن أصــول الرشكــة ، 
 طبقــا للــرشوط والكيفيــات املنصــوص علهيــا يف املــادة 70 مــن القانــون
95-17. إال أهنــا ال ميكهنــا الزيــادة يف تعهــدات املســامهني مــع مراعــاة 

العمليــات الناجتــة عــن مجتيــع األهســم املنجــزة بشــل منتظم.

)...(

» املادة 39 - حق إبالغ املسامهني

)...(

I. حيــق لملســامهني االطــالع يف املقــر الرئيــي وعــى األقــل خــالل 
ــة العامــة عــى : مخســة عــرش )15( يومــا الــي تســبق امجلعي

1( جدول امعال امجلعية 

2( نــص وعــرض دوافــع مشــاريع القــرارات املقدمــة مــن طــرف املجلس 
اإلداري وعنــد االقتضــاء مــن طرف املســامهني

3( الحئــة أعضــاء املجلــس اإلداري وعنــد االقتضــاء املعلومــات املتعلقــة 
باملرحشــني هلــذه األجهــزة ؛

4( اجلــرد والقــوامئ الركيبيــة للســنة املاليــة املنرمــة احملــددة مــن 
ــس اإلداري طــرف املجل

5( تقرير تدبر املجلس اإلداري املعروض عى امجلعية 

6( تقريــر مراقــب او مراقــي احلســابات املعــروض عــى امجلعيــة 
ــاص ــر اخل والتقري

7( مرشوع ختصيص النتاجئ

ــون  ــن القان ــادة 57 م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــررة يف الفق 8( الالحئــة املق
 17-95

القانــون مــن   56 املــادة  إلهيــا يف  املشــار  االتفاقيــات   9( الحئــة 
ــى  ــف ع ــدون مصاري ــه احلصــول ب ــد أن لك مســامه ميكن 95-17. بي

ــات. هــذه االتفاقي

القرار اخلامس عرش 

إن امجلعيــة العامــة غــر العاديــة، بعــد اســمتاعها لتقريــر املجلــس 
اإلداري ترخــص بزيــادة يف رأمســال الرشكــة املفتوحــة يف وجــه 
ــك عــالوة  ــغ إمجــايل أقصــاه، مبــا يف ذل ــك مببل ــة مســامهي البن اكف
مــن خــالل  يــم حتريــره حريــا  999.102.300 درمه  اإلصــدار، 
حتويــل اختيــاري لكــي أو جــزيئ ألربــاح األهســم إىل أهســم ) زيــادة 

يف رأمســال الرشكــة)

ــغ أربــاح األهســم مــع  ــة بأنــه فقــط مبل ــة العامــة العادي وتقــرر امجلعي
ــا  ــن املصــدر تطبيق ــة أو اقتطــاع م ــد االقتضــاء ألي رضيب خصــم عن
لملقتضيــات اجلــاري هبــا العمــل لملدونــة العامــة للرائــب أو اتفاقيات 
عــدم االزدواج الريــي الــي وقــع علهيــا املغــرب ســيخصص ألداء 
األهســم اجلديــدة الــي ســيم اكتتاهبــا مــن طــرف أخشــاص ذاتيــني 

أو معنويــني. 

ميكــن لملســامهني االكتتــاب بشــل ال رجعــة فيــه يف الزيــادة يف 
رأمســال الرشكــة.

وتقــرر امجلعيــة العامــة غــر العاديــة إذا مل يــم امتصــاص مبلــغ 
الزيــادة يف رأمســال الرشكــة برمتــه مــن خــالل هــذه االكتتابات، ســيم 

ــة. ــات الفعلي ــغ االكتتاب ــادة يف مبل ــغ هــذه الزي حــر مبل
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امجلعية العامة املختلطة : العادية وغر العادية بتارخي 23 يونيو 2020

القرار السادس عرش 

إن امجلعيــة العامــة غــر العاديــة بعــد اســمتاعها لتقريــر املجلــس 
اإلداري تفــوض اكفــة الصالحيــات لملجلــس اإلداري مــن أجــل إجنــاز 

ال ســميا مــا يــيل :

ــادة يف رأمســال  ــة إلجنــاز الزي ــات الهنائي ــرشوط والكيفي ــد ال - حتدي
ــة وخصائصــه الســميا : الرشك

ــدود  ــة يف ح ــادة يف رأمســال الرشك ــالف الهنــايئ للزي ــد الغ - حتدي
ــه ؛ ــغ املرخــص ب املبل

- التقريــر بشــأن الزيــادة يف رأمســال الرشكــة وحتديــد ســعر االكتتــاب 
يف هــذه العمليــة برمهتــا ) املبلــغ االمســي وعــالوة اإلصــدار( ؛

- حتديــد تــوارخي افتتــاح وإقفــال فــرة االكتتــاب يق الزيــادة يف 
؛ رأمســال الرشكــة 

- إقفــال مســبق لفــرة االكتتــاب عنــد إجنــاز االكتتابــات بشــل ال 
ــه ؛ ــة في رجع

- حــر مبلــغ الزيــادة يف رأمســال الرشكــة يف املبالــغ املكتتبــة فعليــا 
؛

- معاينة االكتتابات وحترير الزيادة يف رأمسال الرشكة ؛

- معاينة اإلجناز الهنايئ للزيادة يف رأمسال الرشكة ؛

- التعديــل املرتبــط بالنظــام األســايس للبنــك لــي جيســد املبلــغ 
؛  لرأمســال الرشكــة  اجلديــد 

ــادة يف رأمســال  ــة إلجنــاز الزي ــراءات الروري ــة اإلج ــام باكف - القي
ــة ؛ الرشك

- ومعومــا، اختــاذ مجيــع التدابــر املفيــدة والقيــام باإلجــراءات الالزمــة 
لإلجنــاز الهنــايئ للزيــادة يف رأمســال الرشكــة.

القرار السادس عرش 

ختــول امجلعيــة العامــة  املختلطــة، العاديــة وغــر العاديــة مجيــع 
ــه  ــز من ــذا احملــر أو نخســة أو موج ــل أصــل ه ــات حلام الصالحي

للقيــام جبميــع الشــليات الالزمــة قانونــا. 
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تقرير االفتحاص حول البيانات املالية املوطدة
السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2019

مقنا بافتحاص البيانات املالية املوطدة رفقته لبنك أفريقيا- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية  والرشاكت التابعة له والي تتضمن بيان الوضعية 
املالية وحساب النتيجة املوطدة وبيان النتيجة العامة املوطدة وجدول تدفقات اخلزينة املوطدة وبيان تغرات الرساميل الذاتية املوطدة والبيانات الي 
تتضمن ملخصا ألمه الطرق احملاسبية و بيانات تفسرية مع مم الفرة من 1 يناير إىل 31 دجنرب 2019.  وخلصت هذه البيانات املالية ملبلغ رساميل 
ذاتية موطدة قدره 27.796.103.000 درمه من مضهنا رحب صاف موطد قدره 2.576.017.000 درمه. ومت إعداد هذه البيانات يف ظل ظرفية تطور 

األزمة الصحية جلاحئة كوفيد 19 بناء عى العنارص املتاحة يف هذا التارخي.

مسؤولية اإلدارة

تعترب اإلدارة مسؤولة عن إعداد وتقدمي موثوق به هلذه البيانات املالية طبقا لملعاير الدولية إلعداد التقارير املالية. وتمشل هذه املسؤولية تصور ووضع 
وتتبع مراقبة داخلية تتعلق بإعداد وتقدمي البيانات املالية بشل سلم من أية اختالالت ملحوظة سواء مجنت عن حاالت غش أو أخطاء وكذا حتديد 

تقديرات حماسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية املفتحص

تمتثل مسؤوليتنا يف التعبر عن رأينا حول هذه البيانات املالية بناء عى االفتحاص الذي مقنا به. ولقد أجرينا معلية االفتحاص وفق املعاير املهنية 
املعمتدة يف املغرب. وتلزمنا هذه املعاير بالتقيد بقواعد األخالقيات املهنية واالفتحاص للحصول عى مضان معقول بأن هذه القوامئ الركيبية ال تتضمن 

أية اختالالت ملحوظة.

وتقتيض معلية االفتحاص اتباع املساطر الكفيلة جبمع عنارص اكفية تتعلق باملبالغ واملعلومات الواردة يف القوامئ الركيبية. وخيضع اختيار املساطر 
حلم املفتحص مكا هو الشأن بالنسبة لتقيم املخاطر بأن تتضمن البيانات املالية اختالالت ملحوظة سواء مجنت عن حاالت غش أو أخطاء.

ومن خالل هذا التقيم لملخاطر، يأخذ املفتحص بعني االعتبار املراقبة الداخلية املعمول هبا يف اهليئة واملتعلقة بإعداد وتقدمي البيانات املالية من أجل 
حتديد مساطر االفتحاص املناسبة وليس هبدف التعبر عن رأي حول جناعة هذه األخرة.  وتتضمن معلية االفتحاص أيضا تقيميا للطابع املناسب 
للطرق احملاسبية املعمتدة والطابع املعقول للتقديرات احملاسبية الي قامت هبا اإلدارة، مكا هو الشأن بالنسبة لتقيم معليات تقدمي اكفة البيانات املالية.

ونرى بأن العنارص الي مت مجعها يه اكفية ومناسبة لإلدالء برأينا.

رأينا حول البيانات املالية

يتوفر بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى خمزون من األصول العقارية غر املستمثرة، مت احلصول علهيا عن طريق سداد الدين، 
مببلغ إمجايل قدره 4,8 مليار درمه يف إىل غاية 31 دجنرب 2019. وبالنظر إىل الشكوك املرتبطة بقميهتا السوقية ومدة تريفها، يتعذر علينا حتديد 

قمية تلك األصول يف 31 دجنرب 2019.

ومراعاة لتأثر احلالة املوصوفة آنفا، تعي البيانات املالية املوطدة، الواردة يف الفقرة األوىل أعاله، من لك جوانهبا امللحوظة صورة وفية عن الوضعية 
املالية ملجموعة لبنك أفريقيا- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية  املكونة من األخشاص واهليات املدرجة يف نطاق التوطيد إىل غاية 31 دجنرب 

2019، وكذا عن األداء املايل وتدفقات اخلزينة بالنسبة للسنة املالية املنهتية يف هذا التارخي طبقا لملعاير الدولية إلعداد التقارير املالية.

نقط أخرى

بالنسبة لأحداث الواقعة والعنارص املتعرف علهيا بعد تارخي حر بيانات اخلالصات املتعلقة بتأثرات جاحئة كوفيد 19، أشارت اإلدارة إىل أهنا 
ستشل موضوع تواصل مع امجلعية العامة العادية املدعوة للبت يف احلسابات

الدار البيضاء يف 28 أبريل 2020

املدققون املستقلون 
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I. احلصيلــة املوطــدة، حســاب النتيجــة املوطــدة، بيــان النتيجــة الصافيــة، تغــر الرســاميل الذاتيــة وجــدول تدفقــات اخلزينــة 
وملخــص املعايــر احملاســبية

1.1. احلصيلة املوطدة 

متت املصادقة عى احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019 من طرف املجلس اإلداري املنعقد بتارخي 27 مارس 2020.

دجنرب 18دجنرب 19األصول حسب املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية
   554 310 14    591 450 14 قمي الصندوق والبنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشياكت الربيدية

     -      - األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
   686 104 25    430 913 29 - األصول املالية اململوكة لغايات املعاملة 

   536 011 1    295 794 - األصول املالية األخرى  بالقمية العادلة حسب النتيجة
     -      - أدوات التغطية املشتقة

     -      - األصول املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية
   639 402 1    868 667 1     - أدوات الدين احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير 

   053 986 3    599 446 4     - أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غر القابلة للتدوير
   848 315 25    750 042 30 السندات بالتلكفة املهلكة 

   394 250 21    739 403 22 القروض واحلقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها بالتلكفة املهلكة
   874 302 179    591 645 186 القروض واحلقوق عىل الزبناء بالتلكفة املهلكة

     -      - فارق إعادة التقيمي ألصول احملافظ املغطاة بالنسب
     -      - استمثارات أنشطة التأمني

   556 783    499 920 الرضيبة املستحقة الدفع- أصول
   532 615 1    563 767 1 الرضيبة املؤجلة - أصول

   267 199 7    296 631 6 حسابات التسوية وأصول أخرى
     -      - أصول غر جارية موجهة للتفويت

   360 874    990 930 مسامهات يف الرشاكت  التابعة حسب طريقة نسبة امللكية
   378 730 3    224 800 3 العقارات االستمثارية

   031 640 7    503 222 9 األصول الثابتة اململوسة
   571 987    156 079 1 األصول الثابتة غر اململوسة

   114 032 1    114 032 1 فوارق الرشاء
   393 547 295    207 749 315 مجموع األصول حسب املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية  

 (بآالف الدرامه)

دجنرب 18دجنرب 19اخلصوم حسب املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية  
     -      - األبناك املركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية

     -      - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
     -      - - اخلصوم املالية اململوكة لغايات املعاملة 

     -      - - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة خكيار
     -      - أدوات التغطية املشتقة

   981 582 13    393 346 16 سندات املديونية املُْصَدرة
   210 725 43    844 071 45 ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   205 474 192    657 816 202 ديون جتاه الزبناء
     -      - فارق إعادة التقيمي خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة

   014 769    103 396 1 الرضيبة اجلارية- خصوم
   765 179 1    957 179 1 الرضيبة املؤجلة – خصوم

   024 350 9    406 379 10 حسابات التسوية وخصوم أخرى
     -      - ديون مرتبطة باألصول غر اجلارية املوجهة للتفويت

     -      - اخلصوم املتعلقة بعقود أنشطة التأمني 
   395 039 1    574 172 1 املخصصات االحتياطية لملخاطر والتاكليف

     - إعانات، صناديق معومية خمصصة، وصناديق خاصة للضامن
   289 585 9    170 590 9 ديون تابعية

   883 705 271    104 953 287 مجموع الديون
رساميل ذاتية

   774 365 14    069 473 18 رأس املال واحتياطات مرتبطة
     -      - احتياطات موطدة
   607 584 1    765 474 1   - حصة املجموعة
 575 977 3 154 149 4 - حصة األقليات

     -      - أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية 
   531 593    563 618   - حصة املجموعة
   300 511    535 504  - حصة األقليات

     -      - نتيجة السنة املالية
   171 831 1    510 921 1   - حصة املجموعة

   552 977    507 654  - حصة األقلية
   510 841 23    103 796 27 مجموع الرساميل الذاتية املوطدة

   393 547 295    207 749 315 مجموع اخلصوم حسب املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية  
 (بآالف الدرامه)

    

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019
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1.2. حساب النتيجة املوطدة  

دجنرب 18دجنرب 19
   916 934 14    928 350 15 فوائد وعائدات مماثلة
   749 252 5-   906 436 5-فوائد وتاكليف مماثلة

   167 682 9    022 914 9 هامش الفوائد
   545 990 2    485 240 3 معوالت حمصلة
   341 477-   236 529-معوالت مدفوعة

   204 513 2    249 711 2 هامش عىل العموالت
--أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن تغطيات الوضعية الصافية  

   275 136    259 353 أرباح أو خسائر صافية ناجتة عىل األدوات بالقمية العادلة حسب النتيجة 
   632 138    728 343       أرباح أو خسائر صافية عى أصول وخصوم املعامالت

   357 2-   531 9       أرباح أو خسائر صافية عى األصول واخلصوم األخرى بالقمية العادلة حسب النتيجة 
   865 226    334 231 أرباح أو خسائر صافية عىل األدوات املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية

      أرباح أو خسائر صافية عى أدوات الديون احملتسبة مضن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير أرباح أو خسائر صافية عى أدوات الديون احملتسبة 
     -    627 19 مضن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   865 226    707 211       ماكفآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة مضن الرساميل الذاتية غر القابلة للتدوير
     - أرباح أو خسائر صافية عى األصول املالية املتاحة للبيع

-أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن اإلسقاط احملاسي لأصول املالية بالتلفة املهلكة 
-أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن إعادة تصنيف األصول املالية بالتلفة املهلكة مضن األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

-الناجت الصايف ألنشطة التأمني
   982 137 1    176 235 1 الناجت الصايف لأنشطة األخرى

   024 463-   437 584-تاكليف األنشطة األخرى
   468 233 13    603 860 13 الناجت الصايف البنيك
   827 194 7-   766 117 7-التاكليف العامة لالستغالل

   980 620-   015 947-خمصصات اإلهالاكت واخنفاضات القمية لأصول الثابتة اململوسة وغر اململوسة
   661 417 5    821 795 5 النتيجة اإلمجالية لالستغالل

   379 833 1-   435 196 2-تلفة املخاطرة
   281 584 3    386 599 3 نتيجة االستغالل

   804 61    866 69 حصة النتيجة الصافية للرشاكت املجسلة وفق طريقة نسبة امللكية
   210 6    106 13-صايف األرباح واخلسائر عى أصول أخرى

     -      - تغرات قم فوارق الرشاء
   295 652 3    146 656 3 النتيجة قبل احتساب الرضائب

   574 843-   129 080 1-رضائب عى األرباح
     - النتيجة الصافية لرائب األنشطة املتوقفة أو قيد التفويت

   722 808 2    017 576 2 النتيجة الصافية
   552 977    507 654 النتيجة خارج املجموعة

   170 831 1    510 921 1 النتيجة الصافية حصة املجموعة
 (بآالف الدرامه)

1.3. بيان النتيجة الصافية واألرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية

دجنرب 18دجنرب 19
722 808 0172 576 2النتيجة الصافية 

168 96428 27أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية واليت سيعاد تصنيفها الحقا مضن النتيجة
168 96428 27فوارق التحويل

أصول مالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير
فوارق إعادة التقيم

583 63-026 68أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية واليت لن يعاد تصنيفها الحقا مضن النتيجة
فوراق حسبانية عى األنمظة ذات خدمات حمددة

583 63-026 68عنارص مت تقيميها بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غر القابلة للتدوير 
حصة األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية عى الرشاكت التابعة وفق حقوق امللكية

415 35-990 95مجموع األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية
307 773 0072 672 2النتيجة الصافية و األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية

885 827 0841 006 2حصة املجموعة 
422 923945 665حصة الفوائد األقلية

 (بآالف الدرامه)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

1.4. تغرات الرساميل الذاتية 

تغرات الرساميل الذاتية دجنرب 19

الرأمسال
 احتياطيات

 مرتبطة
بالرأمسال

 أهسم
ذاتية

احتياطيات 
وأنشطة 
موطدة

مجموع 
األصول 

واخلصوم 
احملتسبة 
مبارشة 
مضن 

الرساميل 
الذاتية

رساميل 
ذاتية 
حصة 

املجموعة

املجموعفوائد أقلية 

 الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2017 بعد
424 684 34324 976 0815 708 87218 449-550 409 76905 953 63411 794 1تصحيحها

587 586 2-491 012 1-096 574 1-096 574 1- تغير الطرق احملاسبية
837 097 85222 963 9854 133 87217 449-454 835 76903 953 63411 794 1الرساميل الذاتية عند االفتتاح يف 01.01.2018

37100 617-371 617معليات عى الرأمسال
00أداءات مبنية عى األهسم

00معليات عى األهسم الذاتية
274 461 1-957 563-317 897-317 897- أرباح األهسم

723 808 5522 171977 831 1711 831 1نتيجة السنة املالية
 تغرات األصول واخلصوم احملتسبة مبارشة مضن الرساميل

780-371-409-409-الذاتية

295 82-226 42-068 40-068 40-فوراق التحويل
075 83-597 42-478 40-478 40-0000أرباح وخسائر اكمنة أو مؤجلة

325 949452 375257 375194 194تغر النطاق
974 37226 126-346 346153 153تغرات أخرى

511 841 42723 466 0835 375 35018 490-659 499 14004 571 63412 794 1الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2018
 اإلدراج احملاسيب خلسائر القرض املتوقعة ) عىل

)األدوات املالية
511 841 42723 466 0835 375 35018 490-659 499 14004 571 63412 794 1الرساميل الذاتية عند االفتتاح يف 01.01.2018

597 661 5973 661 6983 445-724 903 5713 203معليات عى الرأمسال
00أداءات مبنية عى األهسم

00معليات عى األهسم الذاتية
039 498 1-722 600-317 897-317 897- أرباح األهسم

017 576 5072 510654 921 5101 921 1نتيجة السنة املالية
 تغرات األصول واخلصوم احملتسبة مبارشة مضن الرساميل

246 24667 24667 67الذاتية

330 54-181 31-149 23-149 23-فوراق التحويل
915 18112 31-096 09644 000044أرباح وخسائر اكمنة أو مؤجلة

410 137-527 93733 170-937 170-تغر النطاق
489 660-362 214-127 446-127 446-تغرات أخرى

102 796 19627 308 9065 487 25322 446-090 461 86404 474 20516 998 1الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2019

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019
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1.5. جداول تدفقات اخلزينة إىل غاية 31.12.2019  

 

NOTE19 دجنرب 18دجنرب
   296 652 3    146 656 3 النتيجة قبل الرضائب

   876 630    552 956 2,6+ / - خمصصات صافية إلهالاكت األصول الثابتة اململوسة وغر اململوسة
     -      - + / - خمصصات صافية الخنفاض قمية فوارق الرشاء واألصول الثابتة األخرى

   026 15-   603 118 + / - خمصصات صافية الخنفاض قمية األصول املالية
   643 523 1    860 693 + / - خمصصات صافية لملؤونات

   366 61-   210 55-4.10+ / - حصة النتيجة املرتبطة بالرشاكت التابعة وفق حقوق امللكية
   450 465-   520 507-+ / - خسارة صافية/ )رحب صاف( ألنشطة االستمثار 

     -      - + / - خسارة صافية/ )رحب صاف( ألنشطة المتويل
   864 470    548 34 + / - حراكت أخرى

   541 083 2    832 240 1 مجموع العنارص غر النقدية املتضمنة يف النتيجة الصافية قبل الرضيبة والتعديالت األخرى
   244 217    832 949 2 + / - تدفقات مرتبطة بعمليات مع مؤسسات االئمتان وما مياثلها

   804 885 7-   667 762 1 + / - تدفقات مرتبطة بعمليات مع الزبناء
   583 541 10    225 109 9-+ / - تدفقات مرتبطة بعمليات أخرى تؤثر عى األصول أو اخلصوم املالية

   370 878 4-   504 600 + / - تدفقات مرتبطة بعمليات أخرى تؤثر عى األصول أو اخلصوم غر املالية
   628 641-   214 131 1-- رضائب مدفوعة

   975 646 2-   436 927 4-اخنفاض/ ارتفاع صاف لألصول واخلصوم نتيجة أنشطة التشغيل
   862 088 3    458 30-تدفقات صافية للخزينة نتيجة أنشطة التشغيل

   474 418-   037 22 + / - تدفقات مرتبطة باألصول املالية املتاحة للبيع
   806 95    686 98-+ / - تدفقات مرتبطة بعقارات االستمثار

   724 477-   878 865-+ / - تدفقات مرتبطة باألصول الثابتة اململوسة وغر اململوسة
   392 800-   527 942-تدفقات صافية للخزينة مرتبطة بعمليات االستمثار

   034 949-   929 158 2 + / - تدفقات اخلزينة الواردة أو املوجهة لملسامهني
   235 109 5-   844 731 2 + / - التدفقات الصافية األخرى للخزينة الناجتة عن أنشطة المتويل

   269 058 6-   773 890 4 تدفقات صافية للخزينة مرتبطة بأنشطة المتويل
   827 248-   948 33- تأثر تغر نسب الرف عى اخلزينة وما يعادهلا

   626 018 4-   840 883 3 ارتفاع / )اخنفاض ( صاف للخزينة وما يعادهلا
   455 008 21    829 989 16 اخلزينة وما يعادهلا عند االفتتاح

   894 490 14    554 310 14 4.1قم يف الصندوق، بنوك مركزية، مصلحة الشياكت الربيدية )أصول وخصوم(
   561 517 6    275 679 2 حسابات )أصول وخصوم( وقروض/ اقراضات عند الطلب لدى مؤسسات االئمتان

   829 989 16    669 873 20 اخلزينة وما يعادهلا عند اإلقفال
   554 310 14    591 450 14 4.1قم يف الصندوق، بنوك مركزية، مصلحة الشياكت الربيدية )أصول وخصوم(

   275 679 2    079 423 6 حسابات )أصول وخصوم( وقروض/ اقراضات عند الطلب لدى مؤسسات االئمتان
   626 018 4-   840 883 3 تغر اخلزينة الصافية
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احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019

6.1. ملخص املبادئ احملاسبية املطبقة من طرف املجموعة

1.6.1. املعاير احملاسبية املطبقة

اعمتــدت املجموعــة املعايــر الدوليــة لإلفصــاح املــايل منــذ حــر 
احلســابات املوطــدة يف 30 يونيــو 2008 مــع حصيلــة افتتــاح بتــارخي 

ــر 2007. ــاحت يناي ف

ومت إعــداد احلســابات املوطــدة لملجموعــة طبقــا لملعايــر الدوليــة 
ــة( مكــا اعمتدهــا  ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي لملحاســبة )املعاي

املجلــس الــدويل لملحاســبة.

ومل تقــم املجموعــة باســتباق املعايــر اجلديــدة والتعديــالت والتفســرات 
املعمتــدة عندمــا مت الرخيــص بالتطبيــق الرجــي.

ومت إعــداد احلســابات املوطــدة إىل غايــة 31 دجنــرب 2019 مــع مراعــاة 
الدخــول حــز التنفيــذ يف فــاحت ينايــر 2019 ملعياريــن جديدين :

•��تفســر معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة رمق 23 الــذي حيــدد الطريقــة 
ــب  ــة بالرائ ــرض الشــكوك املتعلق ــا جيــب أن تع ــن خالهل ــي م ال

عــى النتــاجئ يف احلســابات الســنوية لملجموعــة.

•��املعيار الدويل 16 الذي يعدل اإلدراج احملاسي لعقود اإلجيار 

تفسر معاير التقارير املالية الدولية رمق 23 

يــأيت هــذا التفســر ليمتــم معيــار احملاســبة الدوليــة رمق 12 » رضائــب 
عــى النتــاجئ » الــذي يتضمــن املقتضيــات املتعلقــة باالعــراف بأصــول 

وخصــوم الرائــب اجلاريــة أو املؤجلــة وتقيميهــا.

ويتطــرق هــذا التفســر لملخاطــر الريبيــة الــي هتــم الريبــة عــى 
النتيجــة . ويطبــق التفســر عــى حتديــد العنــارص املتعلقــة بالريبــة 
ــاك شــكوك عــى املعاجلــات املعمتــدة  ــون هن ــا تك عــى النتيجــة عندم
مــن طــرف هيئــة مــا يف املجــال، بالنظــر لملقتضيــات اجلبائيــة املطبقــة. 
املتعلقــة  الشــكوك  عــن  املخاطــر اجلبائيــة حســب طبيعهتــا  وتــرد 
ــن مراجعهتــا  ــي ميك ــة ال ــن طــرف اهليئ ــة معمتــدة م ــة جبائي بوضعي

ــة. ــن طــرف اإلدارة الريبي م

ــاران انتقاليــان ميكــن اعمتــاد احدمهــا لتطبيــق التفســر،  ــاك خي وهن
وذلــك بشــل :

•  رجــي لكيــا مــع مراعــاة توفــر الرشكــة عــى املعلومــة الالزمــة بــدون 
مراعــاة الظــروف الطارئــة زمنيــا، أو 

•  رجــي جزئيــا، مــن خــالل اإلدراج احملاســي للتأثــر املــرامك يف 
الرســاميل الذاتيــة الفتتــاح الســنة املاليــة اجلاريــة الــي طبــق علهيــا 
التفســر ألول مــرة. يف هــذه احلالــة مل تــم إعــادة معاجلــة املعلومــة 

املقارنــة للســنة املاليــة األوىل للتطبيــق.

ــال الرجــي نســبيا هلــذا التفســر  ــة االنتق ــارت املجموعــة طريق واخت
مــن خــالل اإلدراج احملاســي للتأثــر املــرامك يف الرســاميل الذاتيــة 

ــر 2019. لالفتتــاح يف فــاحت يناي

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رمق 16

يعــوض املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رمق 16 » عقــد اإلجيــار 

» معيــار احملاســبة الدوليــة رمق 17 ابتــداء مــن فــاحت ينايــر 2019. 
ويعــدل اإلدراج احملاســي لعقــود اإلجيــار.

وبالنســبة لــل عقــد إجيــار، جيــب عى املكــري أن يجســل يف حصيلته 
ــل بســند أداء  ــن ممث ــك مســتأجر ودي ــل حــق اســتعامل مل أصــال ميث
اإلجيــار . ويف حســاب النتيجــة، ســيم عــرض تاكليــف إهــالك األصــل 
وكــذا تاكليــف الفائــدة عــى الديــن. وســيم تعمــم هــذه املعاجلــة 
املطبقــة عــى عقــود اإلجيــار والمتويــل عــى عقــود اإلجيــار البســيطة.

اخليارات املعمتدة 

ــث  ــة حي ــة املعدل ــة الرجعي ــة املقارب ــة انتقالي ــة كطريق ــارت املجموع اخت
ــارخي  ــع ت ــي م ــغ احملــني لإلجيــار املتب ــن اإلجيــاري املبل ــق الدي يواف
التطبيــق األول )01 ينايــر 2019( مــع حــق اســتخدام مجســل يف 
األصــل مببلــغ معــادل يف هــذا التــارخي.  وهيلع، مل تجســل املجموعــة 
تأثــرات للرســاميل الذاتيــة بــرمس التطبيــق األول لملعيــار الــدويل 

إلعــداد التقاريــر املاليــة رمق 16.

ــيل  ــار، فميــا ي ــاق املعي ــود اإلجيــار املندرجــة مضــن نط ــد عق ولتحدي
ــدة. ــر املعمت املعاي

يراقب الزبون استعامل 
األصل

هل يوجد أصل حمدد ؟

ال يتضمن العقد 
عقد إجيار

يتضمن العقد عقد إجيار

هل ميتلك الزبون احلق يف تسير استخدام األصل ؟

حمدد بشلك رصحي أومضين، خمتلف ماديا، بدون 
حق التعويض بالنسبة لملكري

هل حيصل الزبون عىل تقريبا مجيع االمتيازات 
االقتصادية املتعلقة باستخدام األصل خالل مدة 

اإلجيار ؟

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ــار  ــن للتبســيط مقرحــني مــن طــرف املعي اســتعملت املجموعــة تدبري
ــد  ــود قصــرة األم ــة رمق 16 هيــم العق ــر املالي ــداد التقاري ــدويل إلع ال
ــة  ــة ضعيف ــول الاكمن ــود األص ــى عق ــرا( وع ــن 12 هش ــل م ــدة أق )م
القميــة الــي تقــل قميهتــا او تســاوي العتبــة املقرحــة مــن طــرف 

جملــس احملاســبة الدوليــة أي 5000 دوالر أمريــي.

املدة املعمتدة 

مت اســتخدام املــدة الــي اســتعملت خالهلــا املجموعــة معومــا أنواعــا 
ــابق  ــا( يف الس ــة ذاتي ــتأجرة أو اململوك ــاكت )املس ــن املمتل ــة م خاص
والدوافــع االقتصاديــة الاكمنــة لتحديــد إذا مــا اكنــت املجموعــة متأكــدة 

مــن ممارســة اخليــار مــن عدمــه.

وهكذا، ترتبط املدد املطبقة بأنواع املمتلاكت :

9 ســنوات يف  مــدة  اعمتــاد  التجاريــة، مت  لإلجيــارات  بالنســبة   -
املتوســط

- بالنسبة لإلجيارات ذات استعامل السكن، مدة 3 سنوات

ــدة  ــت امل ــل، اكن ــد الطوي ــى األم ــتأجرة ع ــيارات املس ــبة للس - بالنس
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مكري متأكد بشل معقول من عدم 
ممارسة خيار التجديد

فرتات تشغيلية 
فرتات بعد توارخي الفسخللتجديد

القميــة احملينــة ألداء  وتســاوي اخلصــوم املتعلقــة بعقــد اإلجيــار 
ــد  ــد ) جــزاءات الفســخ عن ــة العق ــدرة مــع هناي اإلجيــار واألداءات املق

االقتضــاء ومضــان القميــة املتبقيــة إذا اكنــت مطبقــة(

ــبة  ــذه األداءات يه نس ــني ه ــتخدمة لتحي ــدة املس ــبة الفائ ــرب نس وتعت
االســتدانة احلديــة الــي توافــق نســبة إعــادة المتويــل يف الســوق 

ــون اإلجيــار.  ــادل دي ــدد تع ــى م ــة ع املالي

2.6.1. 1. مبادئ التوطيد 

أ. معاير التوطيد

يضــم نطــاق التوطيــد مجيــع اهليــات األجنبيــة والوطنيــة الــي متتلــك 
فهيــا املجموعــة مســامهات مبــارشة أو غــر مبــارشة

ــطهتا  ــت أنش ــا اكن ــات أي ــا اهلي ــاق توطيده ــة يف نط ــم املجموع تض
الــي متتلــك فهيــا عــى األقــل %20 مــن حقــوق التصويــت املوجــودة 

واحملمتلــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تــدرج اهليــات الــي تســتويف املبالــغ املوطــدة أحــد 
الــرشوط التاليــة :

- يفــوق مجمــوع حصيلــة الرشكــة التابعــة %0,5 مــن مجمــوع حصيلــة 
الرشكــة األم 

- تفــوق الوضعيــة الصافيــة للرشكــة التابعــة %0,5 مــن الوضعيــة 
الصافيــة للرشكــة األم 

ــرادات  ــن اإلي ــة %0,5 م ــرشاكت التابع ــة لل ــرادات البنكي ــوق اإلي - تف
ــة األم ــة للرشك البنكي

- ال تتجــاوز العتبــات الرامكيــة الــي تتيــح التأكــد مــن كــون املجمــوع 
مــن   5% يتجــاوز  ال  التوطيــد  مــن  املســتبعدة  للهيــات  الرامكــي 

ــد. ــوع املوط املجم

ب. طرق التوطيد 

ــة(  ــوق امللكي ــة حق ــي أو بطريق ــاج لك ــاج ) إدم ــتوى اإلدم ــر مس يتغ
حســب ممارســة املجموعــة لتحــم حــري، مشــرك أو تأثــر ملحــوظ.

وإىل غايــة 31 دجنــرب 2019، مل يــم التحــم يف أيــة رشكــة تابعــة 
ــرك. ــل مش بش

ج. قواعد التوطيد 

يــم إعــداد البيانــات املاليــة باســتخدام الطــرق احملاســبية املوحــدة 
بالنســبة لملعامــالت واألحــداث األخــرى املامثلــة يف ظــل ظروف مشــاهبة.

استبعاد العمليات املتبادلة

ــني  ــزة ب ــات منج ــن معلي ــة الناجتــة ع ــم اســتبعاد األرصــدة املتبادل ي
ذلــك  مبــا يف  نفهســا،  والعمليــات  لملجموعــة  املوطــدة  الــرشاكت 
ــاح  ــتبعاد األرب ــم اس ــا ي ــم. مك ــاح األهس ــف وأرب ــدات والتاكلي العائ
ــدا يف  ــل املجموعــة، ع ــول داخ ــع األص ــل بي ــزة بفع ــائر املنج واخلس
حالــة اعتبــار األصــل الــذي مت تفويتــه منخفــض القمية بشــل مســتدام.

حتويل احلسابات بالعمالت األجنبية

يــم حتريــر احلســابات املوطــدة لملجموعــة بالــدرمه. ويــم حتويــل 
ــدرمه عــرب  ــة عــن ال حســابات اهليــات الــي ختتلــف معلهتــا الوظيفي
تطبيــق طريقــة ســعر اإلقفــال. ووفــق هــذه الطريقــة، يــم حتويــل مجيــع 
عنــارص األصــول واخلصــوم النقديــة أو غــر النقديــة وفــق ســعر 
ــة. ويــم  ــال الســنة املالي ــارخي إقف ــد ت ــه العمــل عن الــرف اجلــاري ب

ــرة. ــق الســعر املتوســط للف ــف وف ــدات والتاكلي ــل العائ حتوي

د. مجتيع الرشاكت وتقيمي فارق االقتناء

تلكفة مجتيع الرشاكت 

ــة لأصــول  ــم العادل ــع الــرشاكت مكجمــوع الق ــة مجتي ــم تلف ــم تقي ي
املمنوحــة واخلصــوم اجلاريــة أو املتحملــة وأدوات الرســاميل الذاتيــة 
ــي مت  ــة ال ــل التحــم يف الرشك ــرف املشــري، مقاب ــن ط الصــادرة م
رشاؤهــا. ويــم احتســاب املصاريــف املرتبطــة بالــرشاء مضــن التاكليف. 

املشــرتاة   لألصــول  الــرشاكت  مجتيــع  تلكفــة  ختصيــص 
هبــا. املتحمــل  املفرتضــة  واخلصــوم  واخلصــوم 

ختصــص املجموعــة عنــد تــارخي الــرشاء تلفــة مجتيــع الــرشاكت مــع 
ــد  ــة للتحدي احتســاب األصــول واخلصــوم واخلصــوم املفرضــة القابل
للرشكــة املقتنيــة واملســتوفية ملعايــر اإلدراج بالقميــة العادلــة املطابقــة 
ــع  ــة مجتي ــني لكف ــالف إجيــايب ب ــد لك اخت ــم توطي ــارخي. وي هلــذا الت
ــة  ــة الصافي ــق القميــة العادل ــة وف ــدة لملجموع الــرشاكت وحصــة الفائ
ــى  ــة ع لأصــول واخلصــوم واخلصــوم املفرضــة احملــددة واملجسل

ــاء. مســتوى فــارق االقتن

فارق االقتناء

عنــد تــارخي االقتنــاء، يــم احتســاب فــارق االقتنــاء يف األصــول. ويــم 
تقيميــه بتلفتــه، أي فائــض تلفــة مجتيــع الــرشاكت عــى حصــة 
فائــدة املجموعــة مضــن القميــة العادلــة الصافيــة لأصــول واخلصــوم 

واخلصــوم املفرضــة احملــددة. 

متــارس املجموعــة ابتــداء مــن ســنة 2012 طريقــة » فــارق االقتنــاء اللــي« 
بالنســبة لالقتنــاءات اجلديــدة. تمتثــل هذه الطريقــة يف حتديد فــارق االقتناء 
عــى أســاس فائــض ســعر مجتيــع الــرشاكت ومبلــغ الفوائــد األقليــة عــى 

القميــة العادلــة لأصــول واخلصــوم واخلصــوم املفرضــة احملــددة.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن املجموعــة مل تقــم مبعاجلــة مجتيــع الــرشاكت 
قبــل فــاحت ينايــر 2018 وهــو تــارخي أول انتقــال للعمــل باملعيــار الــدويل 
الثالــث إلعــداد التقاريــر املاليــة وذلــك تطبيقــا لإلعفــاء املتــاح مبوجــب 

املعيــار الــدويل األول إلعــداد التقاريــر املاليــة.



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019

تقيمي فارق االقتناء

بعــد إدراجــه احملاســي األويل، يــم تقيــم فــارق االقتنــاء بتلفتــه مــع 
طــرح مجمــوع خســائر القميــة.

طبقــا ملقتضيــات معيــار احملاســبة الدوليــة رمق 36، جيــب إجنــاز 
اختبــارات اخنفــاض القميــة عندمــا تظهــر خماطــرة الخنفــاض القميــة 
بشــل دامئ وبــأي حــال مــن األحــوال مــرة واحــدة يف الســنة للتأكــد 
ــة  ــة للخزين ــدة منتج ــل وح ــبة ل ــة بالنس ــاء املجسل ــوارق االقتن ــأن ف ب

ــس مــن شــأهنا أن تجســل اخنفاضــا.  لي

ــاض  ــارات الخنف ــة اختب ــرب 2019، أجــرت املجموع ــة 31 دجن وإىل غاي
القميــة مــن أجــل التأكــد مــن أن القميــة احملاســبية للوحــدات املنتجــة 

للخزينــة تظــل أقــل مــن القميــة احملصلــة.

ــة عــى أهنــا القميــة  ــة لوحــدة منتجــة للخزين وتعــرف القميــة احملصل
األكــر ارتفاعــا بــني قميهتــا العادلــة الصافيــة مــن تاكليــف البيــع وقميــة 
االنتفــاع هبــا، مــع اعتبــار القميــة العادلــة يه ســعر بيــع الوحــدة 

ــة للســوق. ــة وفــق الــرشوط العادي املنتجــة للخزين

تعمتــد قميــة االنتفــاع عــى تقديــر التدفقــات النقديــة احملينــة الناجتــة 
عــن نشــاط يف إطــار اســتغالله مــن طــرف البنــك :

•  إذا اكنــت القميــة احملصلــة للرشكــة التابعــة أكــرب مــن قميهتــا 
احملاســبية، فــال يــم يف هــذه احلالــة تجسيــل أي تراجــع، 

ــف الراجــع.  ــل الفــرق مضــن تاكلي ــة العكــس، يــم تجسي •  ويف حال
وســيم رصدهــا أوال لفــارق االقتنــاء مث لأصــول األخــرى عــى 

ــاس تناســي.  أس

واســتعمل البنــك طرقــا خمتلفــة لتقيــم قميــة االنتفــاع للوحــدة املنتجــة 
للخزينــة، وفــق معايــر لك رشكــة تابعــة. وارتكــزت هــذه الطــرق عــى 

فرضيــات وتقديــرات :

•  املقاربــة مــن خــالل املداخيــل واملمســاة »منــوذج خصــم رحب الهســم 
ويقــوم  البنــي.  القطــاع  تعتــرب طريقــة كالســيكية يف  الــي   «
ــوم  ــة ويق ــة التابع ــة عــى خمطــط أمعــال الرشك ــذ هــذه الطريق تنفي
بتمثــني هــذه األخــرة عــرب القميــة احلــايل لتدفقــات أربــاح األهســم 
ــة. ــوال الذاتي ــة األم ــات بتلف ــذه التدفق ــني ه املســتقبلية. وســيم حتي

•  تعتــرب طريقــة » التدفقــات النقديــة املخصومــة« طريقــة تقليديــة مــن 
أجــل تقيــم الــرشاكت يف قطــاع اخلدمــات. وترتكــز  عــى حتيــني 
ــة املتوســطة املرحجــة للرأمســال. ــة املتاحــة بالتلف ــات اخلزين تدفق

اقتناءات متعاقبة

طبقــا ملقتضيــات املعيــار الــدويل الثالــث املراجــع إلعــداد التقاريــر 
ــاءات  ــاء تمكيــيل عــى االقتن ــارق اقتن ــة، ال حتتســب املجموعــة ف املالي

ــم األويل. ــد التح ــة بع املتعاقب

وباألخــص، يف حالــة ارتفــاع ســعر الفائــدة يف هيئــة مت توطيدهــا مــن 
ــاء احلصــة  ــل الفــارق بــني تلفــة اقتن خــالل إدمــاج لكــي، يــم تجسي
اإلضافيــة للفوائــد واحلصــة املكتســبة لأصــل الصــايف للهيئــة يف هــذا 

التــارخي مضــن االحتياطــات املوطــدة حصــة املجموعــة.

2.6.1. 2. األصول واخلصوم املالية

أ. القروض واحلقوق

ــن طــرف  ــروض املمنوحــة م ــوق « الق ــروض واحلق ــة » الق ــن فئ تتضم
ــة. املجموع

ويــم احتســاب القــروض واحلقــوق أوليــا بقميهتــا العادلــة والــي يه 
حســب القاعــدة العامــة املبلــغ الصــايف املدفــوع يف األصــل وتتضمــن 
التاكليــف األصليــة املتعلقــة مبــارشة بالعمليــة وكــذا بعــض العمــوالت 
احملصلــة ) معــوالت املســامهة وااللــزام ومصاريــف امللــف( الــي مت 

حتليلهــا كتعديــل لملردوديــة الفعليــة لأصــل.

يــم تقيــم القــروض والديــون الحقــا بالتلفــة املهلكــة وتســامه الفوائــد 
وكــذا تاكليــف املعاملــة والعمــوالت املتضمنة يف القميــة األولية للقروض 
يف تشــكيل نتيجــة هــذه العمليــات عــى مــدة القــرض احملتســب وفــق 

طريقــة ســعر الفائــدة الفعــيل.

-2 السندات

فائت السندات

املاليــة منــاذج  التقاريــر  التاســع إلعــداد  الــدويل  املعيــار  يعــوض 
وفــق معيــار  املنصــوص علهيــا  املاليــة  وتقيــم األصــول  تصنيــف 
ــات  ــالث ف ــى ث ــط ع ــر فق ــة رمق 39 بمنــوذج يقت احملاســبة الدولي

: حماســبية 

• التلفة املهلكة ؛

ــل تغــرات  ــم تجسي ــة : وي ــة حســب الرســاميل الذاتي •  القميــة العادل
ــارص األخــرى للنتيجــة  ــة مضــن » العن ــأداة املالي ــة ل القميــة العادل

اإلمجاليــة «.

•  القميــة العادلــة حســب النتيجــة : ويــم تجسيــل تغــرات القميــة 
العادلــة لــأداة املاليــة مضــن النتيجــة الصافيــة

ويرتبط تصنيف األصل املايل يف لك فئة ب :

•  كيفيات التدبر ) منوذج األمعال( احملددة من طرف املقاولة

.» SPPI « وخصائص تدفقات اخلزينة التعاقدية معيار  •

ــر مــن خالهلــا الرشكــة  ــي تدي ــر بالطريقــة ال ــات التدب ــق كيفي تتعل
أصوهلــا املاليــة بغيــة تدبــر تدفقــات اخلزينــة و خلــق القميــة. ويعتــرب 
منــوذج التدبــر خاصــا بالنســبة لــل حمفظــة لأصــول وال يشــل نيــة 

ــة بالنســبة ألصــل مــايل معــزول. حســب احلال

وميــز املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة بــني ثالثــة 
منــاذج للتدبــر :

• مجع تدفقات اخلزينة التعاقدية، أي منوذج التدبر » امجلع «.

• مجع التدفقات التعاقدية، أي منوذج التدبر » امجلع والبيع «.

• نوايا التدبر األخرى، أي منوذج التدبر » أخرى /البيع «.

ــار  ــار » SPPI « عــى مســتوى العقــد. ويكــون االختب يــم حتليــل معي
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ناحجــا عندمــا يعــي المتويــل احلــق فقــط يف تســديد األصــل وعندمــا 
يعكــس دفــع الفوائــد احملصلــة القميــة الزمنيــة لملــال وخماطــر الســلف 
املرتبطــة بــاألداة والتاكليــف األخــرى وخماطــر عقــد قــرض كالســيي 

وهامــش معقــول ســواء ســعر الفائــدة اكن قــارا أو متغــرا.

ترتبــط معايــر تصنيــف وتقيــم األصــول املاليــة بطبيعــة األصــل املــايل 
حســب وصفــه :

• كأداة للدين ) قروض وسندات ذات دخل قار أو حمدد( أو

• كأدوات للرساميل الذاتية ) أهسم(.

ــة  ــات األصــول املالي ــن مضــن إحــدى ف ــف أداة الدي ــع تصني •   ويتب
لمنــوذج التدبــر املطبــق هيلع مــن طــرف املقاولــة وخصائــص تدفقــات 
ــف أدوات  ــم تصني ــار SPPI(. وي ــأداة ) معي ــة ل ــة التعاقدي اخلزين
ــع «  ــر » امجل ــوذج التدب ــار SPPI ومن ــتجيب ملعي ــي تس ــن ال الدي
بالتلفــة املهلكــة. إذا اكن معيــار SPPI مؤكــدا لكــن منــوذج التدبــر 
هــو امجلــع والبيــع، يــم تصنيــف أداة الديــن بالقميــة العادلــة 
للرســاميل الذاتيــة ) مــع تدويــر(. إذا اكن معيــار SPPI غــر مؤكــد 
ــار SPPI مؤكــدا  التدبــر » امجلــع « بالتلفــة املهلكــة. إذا اكن معي
واكن منــوذج التدبــر مغايــرا، يــم تصنيــف أداة الديــن بالقميــة 

ــة حســب النتيجــة. العادل

وطبقــا لملعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة، فــإن أدوات 
ــة اململوكــة )األهســم( : الرســاميل الذاتي

•  يم تقيميها دوما بالقمية العادلة حسب النتيجة

والــي  املعاملــة  لغايــات  يــم امتالكهــا  الــي مل  تلــك  •  باســتثناء 
خبصوصهــا يتيــح املعيــار القيــام باختيــار ال رجعــة فيــه خــالل 
اإلدراج احملاســي األول لــل أصــل مــايل واحتســابه بالقميــة 
ــة  ــدون إماكني ــة، ب ــة العام ــرى للنتيج ــل األصــول األخ ــة مقاب العادل
التدويــر حســب النتيجــة. وال تشــل األصــول املصنفــة مضــن هــذه 
الفئــة موضــوع اخنفــاض قميــة. ويف حالــة التفويــت، ال يــم تدويــر 
هــذه التغــرات مضــن النتيجــة ويــم احتســاب نتيجــة التفويــت مضــن 
الرســاميل الذاتيــة. ووحدهــا أربــاح األهســم يــم اعمتادهــا مضــن 

ــة . النتيج

وينــص املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة عــى منــاذج 
تصنيــف وتقيــم اخلصــوم املاليــة وفــق املبــادئ احملاســبية الثــالث :

•  اخلصوم املالية بالتلفة املهلكة ؛

•  اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة ؛

•  اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة خكيار؛

ــني خصــم مــايل   ــارخي اإلدراج احملاســي األويل، ميكــن تعي ــد ت وعن
ــة حســب النتيجــة : ــه بالقميــة العادل خكيــار ال رجعــة في

•  يف بعــض احلــاالت عندمــا يتضمــن أحــد اخلصــوم مشــتقات مدجمــة 
؛ أو 

ملحــوظ  خفــض  أو  اســتبعاد  بفعــل  أدق  ملعلومــة  ذلــك  أدى  •  إذا 
أو ؛   » تبايــن   « احملاســبية  املعاجلــة  الحنــراف 

•  إذا اكن تدبــر اخلصــوم بواســطة أدوات ماليــة أخــرى يــم تقيميهــا 
وتدبرهــا بالقميــة العادلــة طبقــا لسياســة اســتمثار أو تدبــر املخاطر 
وتبليــغ املعلومــة عــى هــذه األســاس ألمه املســرين حســب معــى 

معيــار احملاســبة الدوليــة رمق 24.

ــار اإلدراج  ــح املعي ــوم، يتي ــذه اخلص ــبة هل ــرى، بالنس ــة أخ ــن ناحي م
احملاســي لتغــر القميــة العادلــة املنســوب لتغــر قميــة خماطــر 
االئمتــان اخلــاص مضــن العنــارص األخــرى للنتيجــة العامــة. بيــد 
أن هــذه املعاجلــة احملاســبية ال تعتــرب ممكنــة إال يف حالــة عــدم 

مســامههتا يف خلــق أو تفــامق » تبايــن « حماســي.

ــل  ــندات ذات الدخ ــى الس ــة ع ــم احملصل ــاح األهس ــدمي أرب ــم تق وي
القــار مضــن املجمــوع » ماكفــآت أدوات الرســاميل الذاتيــة احملتســبة 
ــون حــق  ــا يك ــر « عندم ــة للتدوي ــر القابل ــة غ مضــن الرســاميل الذاتي

ــرا. ــا ظاه ــة يف حتصيله املجموع

اقتناءات وتفويتات مؤقتة

معليات احلفظ

تظــل الســندات موضــوع معليــة للحفــظ حمتســبة يف حصيلــة املجموعــة 
مضــن ركهنــا األصيل.

ــة مضــن الديــون يف  ــغ احملصل ــل واجــب اســرداد املبال ويــم تجسي
ــة. خصــوم احلصيل

وال يــم احتســاب الســندات املكتســبة مؤقتــا يف حالــة احلفــظ يف 
ــن  ــغ املســملة م ــق اســرداد املبال ــد ح ــم تقيي ــة. وي ــة املجموع حصيل

طــرف املجموعــة يف أصــول احلصيلــة » القــروض واحلقــوق «.

معليات إقراض واقرتاضات السندات

ال تســفر معليــات إقــراض الســندات إلســقاط الســندات مــن احملاســبة 
وتســفر معليــات اقــراض الســندات عــى إدراج حماســي للســندات 

املقرضــة مقابــل ديــن يف اخلصــوم.

تارخي اإلدراج احملاسيب للعمليات عىل السندات

يــم احتســاب الســندات بقميهتــا الســوقية حســب النتيجــة أو املصنفــة 
مضــن األصــول املاليــة اململوكــة لغايــة االســتحقاق أو مضــن األصــول 

املاليــة املتاحــة للبيــع يف تــارخي التــداول.

يــم احتســاب معليــات التفويــت املؤقــت للســندات ) ســواء اكنــت 
مدرجــة حســابيا مضــن القــروض واحلقــوق أو الديــون( وكــذا مبيعــات 
الســندات املقرضــة يــم احتســاهبا أوليــا يف تارخي التســديد التســلم.

ويــم اإلبقــاء عــى هــذه العمليــات مضــن احلصيلــة إىل غايــة انقضــاء 
ــة  ــا أو إىل غاي ــة هب ــات املرتبط ــة يف التوصــل بالتدفق ــوق املجموع حق
قيــام املجموعــة بتحويــل مهــم مجليــع املخاطــر واملزايــا الــي ترتبــط هبا.

ج. معليات عىل العمالت

األصول واخلصوم النقدية احملررة بالعمالت

يــم حتويــل األصــول واخلصــوم النقديــة احملــررة بالعمــالت إىل العملة 
ــاب  ــم احتس ــال. وي ــعر اإلقف ــة بس ــة لملجموع ــة املعني ــة للهيئ الوظيفي
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ــة  ــرف املتعلق ــوارق ال ــة باســتثناء ف ــرف مضــن النتيج ــوارق ال ف
بــاألدوات املاليــة املعينــة كأدوات لتغطيــة النتــاجئ املســتقبلية أو تغطيــة 
االســتمثار الصــايف بالعمــالت والــي يــم احتســاهبا يف هــذه احلالــة 

مضــن الرســاميل الذاتيــة.

د. اخنفاض قمية وهيلكة األصول املالية

يــدرج املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة منوذجــا جديــدا 
لالعــراف باخنفــاض قميــة األصــول املاليــة الــذي يقــوم عــى خســائر 
ــار  ــع معي ــة م ــرا مقارن ــذا المنــوذج تغ ــة. ويشــل ه ــرض املتوقع الق
احملاســبة الدوليــة رمق 39  الــذي يرتكــز عــى خســائر القــرض 

ــة. احملقق

يف إطــار املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة، يــم تقســم 
احملفظــة لثــالث حزمــات عــرب اســتعامل مفهــوم الراجــع امللحــوظ منــذ  

األصــل :

ــة الســلمية الــي  ــة األصــول املالي •��» احلزمــة 1« :  وتتشــل مــن اكف
ــا  ــن أجله ــي ســيم م ــذ األصــل وال مل تراجــع بشــل ملحــوظ من

ــق ســنة واحــدة. حســاب خســارة الســلف املنتظــرة يف أف

ــت بشــل ملحــوظ  ــي ارتفع ــن األصــول ال ــة 2« :  وتتضم •��» احلزم
خماطرهــا لالئمتــان منــذ األصــل. وجيــب حســابة خســارة الســلف 

ــة. ــاة املتبقي املتوقعــة عــى مــدة احلي

•��» احلزمة 3« :  وتوافق اكفة األصول املعلقة األداء أو تلك الي تراجعت 
جــودة ائمتاهنــا بشــل هيــدد حتصيــل مبلغهــا األصــيل. وتوافــق هــذه 
احلزمــة الثالثــة نطــاق املؤونــة الفرديــة وفــق معيــار احملاســبة الدوليــة 
رمق 39. وحتتســب اهليئــة خســارة ائمتانيــة حمققــة عنــد حلــول األجــل. 
وإذا مل تعــد رشوط تصنيــف األدوات املــايل يف احلزمــة الثالثة حمرمة 
، ســيم تصنيــف هــذه األدوات يف احلزمــة الثانيــة مث احلزمــة األوىل 

تبعــا لتحســن الحــق يف جــودة خماطــر االئمتــان 

وينجســم تعريــف التخلــف عــن األداء مــع التخلــف عــن األداء مكــا مت 
ــم  ــأن ي ــل للدحــض ب ــة رمق 19G مــع افــراض قاب ــه يف الدوري تعريف
الدخــول يف حالــة التخلــف عــن األداء إذا مت جتــاوز تســعني يومــا عــن 

عــدم األداء.

ويــم اســتعامل تعريــف التخلــف عــن األداء بشــل منجســم مــع تقيــم 
ارتفــاع خماطــرة االئمتــان وقيــاس خســائر االئمتــان املنتظــرة.

ويعمتــد تتبــع تدهــور املخاطــر عــى آليــات تتبــع املخاطــر الداخليــة مــع 
اشــمتاهلا باألســاس عــى آليــات تتبــع املخاطــر احلساســات وحــاالت 

عــدم األداء.

وميكــن لالرتفــاع امللحــوظ ملخاطــر االئمتــان أن يــم تقيميــه عــى 
ــة تبعــا  ــع األدوات املالي أســاس فــردي أو مجــايع ) مــن خــالل مجتي
خلصائــص خماطــر االئمتــان املشــركة( مــع مراعــاة مجيــع املعلومــات 
ــة لإلثبــات ومــن خــالل مقارنــة خماطــر التخلــف عــى  ــة والقابل املعقول
ــن األداة  ــف ع ــرة التخل ــع خماط ــال م ــارخي اإلقف ــد ت ــة عن األداة املالي

ــد تــارخي اإلدراج احملاســي األويل. املاليــة عن

ويــم تقيــم االرتفــاع امللحــوظ ملخاطــر االئمتــان عــى مســتوى لك أداة 
اعمتــادا عــى مــؤرشات وعتبــات تتغــر حســب طبيعــة التعــرض ونــوع 

الطــرف املقابــل. مكــا ميكــن اعتبــار أصــل مــايل أنــه تعــرض لراجــع 
ملحــوظ ملخاطــر االئمتــان عندمــا يــم اســتيفاء أحــد املعايــر التاليــة :

)» Watchlist «( أصل مايل حتت املراقبة��•

•��إعــادة هيلــة مــن أجــل صعوبــات يف األداء بــدون بلــوغ مرحلــة 
التخلــف عــن األداء

•��وجود استحقاقات غر مؤداة

•��تغيــرات ملحوظــة غــر مواتيــة للظــروف االقتصاديــة أو التجاريــة أو 
املاليــة الــي يعمــل فهيــا املقــرض

•��خماطر حمددة لصعوبات مالية إخل.

ــد بعــض عوامــل أو مــؤرشات  ــة تعويــض عــدم القــدرة عــى حتدي بغي
الراجــع امللحــوظ عــى مســتوى أداة ماليــة مت أخذهــا بشــل منفصــل، 
يرخــص املعيــار تقيــم الراجــع امللحــوظ لملحافــظ أو مجموعــات 

ــة. ــظ األدوات املالي ــظ أو أجــزاء حماف حماف

ميكــن أن يــم تشــكيل احملافــظ مــن أجــل تقيــم الراجــع عــى 
أســاس مجــايع عــن خصائــص مشــركة مثــل :

•��نوع األداة ؛

•��تنقيط خماطر االئمتان ؛

•��نوع الضامن ؛

•��تارخي اإلدراج احملاسي األويل ؛

•��املدة املتبقية إىل غاية االستحقاق ؛

•��املوقع اجلغرايف لملقرض ؛

•��قميــة امللــك املعــين كضــامن لأصــل املــايل، إذا اكن لذلــك تأثــر عى 
ــن  ــط م ــة فق ــروض املضمون ــة الق ــال، يف حال ــف ) مث احمتــال التخل

خــالل مضانــة فعليــة يف بعــض الــدول أو عــى مقــدار المتويــل( ؛

•��مسار التوزيع، موضوع المتويل...

ــر خلســائر االئمتــان املرحجــة  ــف اخلســائر املنتظــرة كتقدي ــم تعري ي
عــرب احمتــال ظهــور هــذه اخلســائر خــالل مــدة احليــاة املنتظــرة 
لــأدوات املاليــة. ويــم حســاهبا بشــل فــردي بالنســبة لــل تعــرض.

ويعمتد حساب اخنفاضات التقيم عى ثالث معاير رئيسية :

•��احمتال التخلف عن األداء 

يمتثــل احمتــال التخلــف عــن األداء يف االحمتــال بعــدم وفــاء املقــرض 
بالزاماتــه املاليــة طيلــة األهشــر اإلثــين عــرش أو خــالل املــدة املتبقيــة 
للعقــد. احمتــال التخلــف عــن األداء هــو احمتــال أن يتخلــف عــن األداء 
يف أفــق معــني. ويــم احتســاب احمتــال التخلــف عــن األداء املســتخدم 
ــدويل التاســع  ــار ال ــادئ املعي ــب مب ــرة مبوج ــر اخلســائر املنتظ لتقدي
إلعــداد التقاريــر املاليــة بالنســبة لــل صنــف منجســم لملخاطــر. 
بالنســبة لأصــول املاليــة يف احلزمــة األوىل ) أي الســلمية وغــر 
احلساســة)، يــم حســاب التخلــف عــن األداء إلثــين عــرش هشــرا أي 
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احمتــال التخلــف عــن األداء الــذي قــد يــم يف اإلثــين عــرش هشــرا 
الــي تــيل تــارخي احلــر.

ــة(،  ــلمية واحلساس ــة ) الس ــة الثاني ــة للحزم ــول املالي ــبة لأص وبالنس
يــم حســاب احمتــال التخلــف عــن األداء مــع العــم أن األصــول املاليــة 
للحزمــة الثالثــة فتتوفــر عــى احمتــال للتخلــف عــن األداء يســاوي 1.  

وبغيــة حســاب احمتــال التخلــف عــن األداء لســنة واحــدة بالنســبة مللــف 
معــني، وزع بنــك أفريقيــا ملفــات احملافــظ عــى أقســام متجانســة 
ــاء  ــة أو بن ــات خارجي ــى تصنيف ــاء ع ــي مت تقســميها بن ــر ال لملخاط

ــوارض األداء. ــاف ع عــى أصن

ــق  ــن خــالل تطبي ــل م ــن األداء ألج ــف ع ــم حســاب احمتــال التخل وي
واحــدة  لســنة  األداء  عــن  التخلــف  احمتــال  انتقــال  مصفوفــات 
بشــل ينتــج عنــه احمتــال التخلــف عــن األداء مــن أنمظــة التصنيــف 
اخلارجيــة أو أقســام عــوارض األداء. وحتــدد مصفوفــات االنتقــال مــن  
ــارخي اإلدراج  ــني ت ــن األداء ب ــف ع ــور التخل ــة تط خــالل تشــكيل كيفي
ــك بالنســبة لــل حمفظــة. ويــم  احملاســي األويل وأجــل العقــود وذل

ــة. ــات إحصائي ــى أســاس معاين ــال ع ــات االنتق ــداد مصفوف إع

•��خسائر يف حالة التخلف عن األداء

متثــل اخلســارة يف حالــة التخلــف عــن األداء اخلســارة املنتظــرة بــرمس 
التعــرض الــذي ميكــن أن يكــون يف حالــة عــدم األداء. وميكــن التعبــر 
عــن اخلســارة يف حالــة التخلــف عــن األداء بنســبة موئيــة مــن التعــرض 
لملخاطــر يف حالــة التخلــف عــن األداء ويــم حســاهبا ابتــداء مــن 
ــرة حســب  ــذه األخ ــم ه ــن تقي ــة . وميك نســب االســرجاع اإلمجالي
أصنــاف متجانســة لملخاطــر وحســب الضامنــات، اعمتــادا عــى 

ــارخي االســرجاع. ت

وبالنســبة لمللفــات الكــربى الــي تعــاين مــن صعوبــات، عندمــا يتعــذر 
التشــكيل عــى أســاس إحصــايئ ) عــدد املعاينــات املقلصــة، ممــزات 
خاصــة، إخل( يــم تقديــر تدفقــات اخلزينــة املســتقبلية لالســرجاع مــن 
طــرف الرشكــة التابعــة امللفــة بالتحصيــل يف مجموعــة البنــك املغــريب 
ــف عــى األداء  ــة التخل ــق اخلســارة يف حال ــة وتواف للتجــارة اخلارجي
ــة والتدفقــات املنتظــرة ) الــي  ــة التعاقدي ــارق بــني تدفقــات اخلزين الف

تتضمــن األصــل والفوائــد( املقــدرة.

التعرض لملخاطر يف حالة التخلف عن األداء

وتقــوم عــى املبلــغ الــذي تنتظــر املجموعــة أن خيضــع للتعــرض فعليــا 
عنــد التخلــف عــن األداء، أي يف اإلثــين عــرش هشــرا املقابلــة، أي عــى 
املــدة املتبقيــة. ولتحديــد هــذه املعايــر، تعمتــد املجموعــة عــى املفاهــم 
ــأدوات  ــة ل ــم خســائر االئمتــان املتوقع ــم تقي ــات املوجــودة. وي واآللي

املاليــة كنــاجت هلــذه املعايــر الثالثــة. 

الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر  وجيــب عــى حمــددات املعيــار 
املاليــة أن تــرايع الظرفيــة االقتصاديــة املتوقعــة عــى األفــق التوقــي 

)االســترشايف(.

ويــم تقــومي احملــددات مــع الظرفيــة االقتصاديــة بنــاء عــى دراســات 
ماكرواقتصاديــة مقدمــة مــن طــرف خــرباء قطاعيــني داخليــني. ومكنــت 
ــن األداء )  ــف ع ــاالت التخل ــى احمت ــر ع ــن التأث ــات م ــذه الدراس ه
باالرتفــاع أو االخنفــاض تبعــا لآلفــاق( عــى أفــق ثــالث ســنوات. 

ــذ. ــد التنفي ــة أخــرى قي ــؤرشات ماكرواقتصادي ــاة م وأصبحــت مراع

ويتبــع حتديــد هــذه الســيناريوهات نفــس التنظــم واحلاكمــة كتلــك 
أســاس  عــى  ســنوية  مراجعــة  مــع  املزانيــة  مســار  املعرفــة يف 
مقرحــات البحــث االقتصــادي ومصادقــة مــن طــرف جلنــة اإلدارة 

العامــة.

بالنســبة للســندات ) الــي يه يف غالبيهتــا ســندات ســيادية(، حيــدد 
حســاب خفــض القميــة تبعــا لملبــادئ التاليــة :

•��خــالل رشاء الســندات : يــم اعتبــار اكفــة الســندات جــزءا مــن 
احلزمــة األوىل أيــا اكن تقيــم املصــدر، خــالل التقيميــات الســابقة 

•��يف حالة تراجع تصنيف املصدر، مير السند للحزمة الثانية

•��عــى أســاس خســائر الســلف احملققــة ألجــل إذا اكن الطــرف 
املقابــل يف حالــة للتخلــف عــن األداء –احلزمــة الثالثــة.

إعادة تداول القروض يف حسابات املقرضني  ) اإلمهال  (

ــة يف  ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــات املعاي ــك متطلب حيــرم البن
جمــال معاجلــة » اإلمهــال » الســميا بالنســبة للقــروض املهيلــة. ويــم 
حتيــني التدفقــات املســتقبلية وفــق ســعر الفائــدة الفعــيل األصــيل ويــم 
ــن  ــا مض ــبية فوري ــة احملاس ــغ والقمي ــذا املبل ــني ه ــرق ب ــل الف تجسي
تلفــة املخاطــر. ويــم إعــادة إدمــاج هــذا التخفيــض عــى مــدة حيــاة 

الســلف مضــن هامــش الفائــدة.

القــروض   « فئــة  مضــن  املصنفــة  األصــول  هيلكــة  إعــادة 
» واحلقــوق 

تعــرف إعــادة اهليلــة نتيجــة الصعوبــات املاليــة لملقــرض ألحــد 
كتعديــل   » واحلقــوق  القــروض   « فئــة  مضــن  املصنفــة  األصــول 
ملقتضيــات ورشوط املعاملــة األوليــة الــي ال تعزمهــا املجموعــة إال 
لعوامــل اقتصاديــة أو قانونيــة مرتبطــة بالصعوبــات املاليــة لملقــرض، 
ومكــا بنتــج عهنــا الــزام أقــل للزبــون يــم قياســه بالقميــة احلاليــة جتــاه 
ــادة اهليلــة. ــل إع ــة قب ــات ورشوط املعامل ــة بالنســبة ملقتضي املجموع

وعنــد القيــام بإعــادة اهليلــة، يشــل األصــل املعــاد هيلتــه موضــوع 
ــق نســبة  ــغ احملــني وف ــع املبل ــه احملاســبية م ــض لتســوية قميت ختفي
فائــدة فعليــة أصليــة ألحــد أصــول التدفقــات املســتقبلية املنتظــرة. ويــم 
تجسيــل التغيــر التنــازيل لقميــة األصــل يف حســاب النتيجــة يف ركــن 

» تلفــة املخاطــر « . 

وبالنســبة لــل ملــف، تــم إعــادة حســاب التخفيــض يف تــارخي إعــادة 
إعــادة  ورشوط  األصليــة  االســتحقاقات  أســاس   عــى  التفــاوض 

التفــاوض.

ويم حساب التخفيض عى أنه الفرق بني

•��عنــد تــارخي إعــادة التفــاوض، مبلــغ التدفقــات التعاقديــة األوليــة 
واحملينــة وفــق ســعر الفائــدة الفعــيل.

•��عنــد تــارخي إعــادة التفــاوض، مبلــغ التدفقــات التعاقديــة الــي أعيــد 
التفــاوض حوهلــا واحملينــة وفــق ســعر الفائــدة الفعــيل. ويــم 
احتســاب التخفيــض الصــايف لإلهــالك مــع خفــض جــاري الســلف 



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019

مقابــل النتيجــة ويــم اإلدراج احملاســي لإلهــالاكت مضــن العائدات 
ــاجت الصــايف البنــي. يف الن

-5 الديون الصادرة املمثلة بسند

ــأدوات  ــة ب ــن طــرف املجموع ــة الصــادرة م ــم وصــف األدوات املالي ي
الديــون إذا تواجــد واجــب تعاقــدي بالنســبة لرشكــة املجموعــة املصــدرة 
هلــذه األدوات لتســلم نقــدي أو أصــل مــايل ملالــك الســندات. مكــا هــو 
الشــأن يف احلالــة الــي تكــون فهيــا املجموعــة ملزمــة بتبــادل األصــول 
أو اخلصــوم املاليــة مــع هيئــة أخــرى وفــق رشوط غــر مواتيــة أو 

تســلم عــدد متغــر مــن أهسمهــا اخلاصــة.

 ويتعلــق األمــر بالنســبة لملجموعــة بهشــادات اإليــداع الصــادرة مــن 
 BOa ــة ــا ش.م ومجموع ــك أفريقي ــة ال ســميا بن ــوك املجموع طــرف بن

ــاي وســلفني. ــن مغرب ــل الصــادرة ع ــذا ســندات رشاكت المتوي وك

-6 األهسم الذاتية

يقصــد مبصطلــح األهســم الذاتيــة أهســم الرشكــة األم املمتثلــة يف بنــك 
أفريقيــا ش.م ورشاكهتــا التابعــة املوطــدة عــرب إدمــاج لكــي. ويــم نقــل 
األهســم الذاتيــة الــي متتلكهــا املجموعــة مــع طــرح الرســاميل الذاتيــة 
ــن  ــة م ــاجئ املرتبط ــرح النت ــم ط ــدف حيازهتــا وي ــا اكن ه ــدة أي املوط

حســاب النتيجــة املوطــدة. 

وإىل غاية 31 دجنرب 2019، ال متتلك املجموعة أهسام ذاتية.

-7 األدوات املشتقة 

يــم احتســاب مجيــع األدوات املشــتقة يف احلصيلــة يف تــارخي التــداول 
ــا  ــم إعــادة تقيميه ــارخي حــر احلســاب، ي ــة. ويف ت بأســعار املعامل

بقميهتــا الســوقية.

و يــم احتســاب مجيــع األدوات املشــتقة يف احلصيلــة يف  ركــن 
ــم  ــة « وي ــب النتيج ــوقية حس ــة الس ــة بالقمي ــوم مالي ــول وخص » أص
احتســاهبا مضــن األصــول املاليــة عندمــا تكــون القميــة الســوقية 

إجيابيــة ومضــن اخلصــوم املاليــة عندمــا تكــون ســلبية. 

والاكمنــة يف حســاب  املنجــزة  األربــاح واخلســائر  ويــم حســاب 
النتيجــة مضــن » أربــاح وخســائر صافيــة عــى األدوات املاليــة بالقميــة 

ــة « الســوقية حســب النتيج

الــذايت  االئمتــان  خماطــر   » العادلــة  القميــة   « تقيــمي   8-

املقابــل. الطــرف  وخماطــر 

اليــوم،  ليســت ملحوظــة حلــدود  املشــتقة  املنتجــات  أن قميــة  مبــا 
ســيواصل البنــك مراقبــة عتبــة املالحظــة هلــذا الركــن مــن أجــل مراعــاة 
تقوميــات القميــة العادلــة املرتبطــة حبســاب خماطــر االئمتــان الــذايت/

خماطــر الطــرف املقابل.

-9 حتديد القمية العادلة لألدوات املالية

تعتــرب القميــة العادلــة يه املبلــغ الــذي وفقــه ميكــن ألصــل مــن األصــول 
أن تــم مبادلتــه أو أحــد اخلصــوم املســتخمدة بــني طرفــني عــى عــم 
ــان مضــن ظــروف منافســة  ــة ومتفقــني بشــأهنا ويترف ــد باملعامل جي

عاديــة. 

ويــم بالقميــة العادلــة تقيــم الصــول املاليــة مــن فــات » األصــول 
املاليــة بالقميــة العادلــة حســب النتيجــة « و » األصــول املاليــة بالقميــة 

ــة «. ــة حســب الرســاميل الذاتي العادل

وتوافــق القميــة العادلــة يف مرحلــة أوىل الســعر املــدرج عندمــا تــدرج 
األداة املاليــة يق ســوق نشــيط.

ويف حالــة غيــاب ســوق نشــيط، يــم حتديــد القميــة العادلــة مبســاعدة 
تقنيــات التقيــم ) منــاذج داخليــة للتقيــم يــم عرضهــا يف البيــان 4.15  

ــة(. حــول القميــة العادل

وتتضمــن هــذه األخــرة تبعــا لــأداة املاليــة اســتخدام املعطيــات املنبثقة 
عــن معامــالت حديثــة مضــن ظــروف منافســة عاديــة والقميــة العادلــة 
لــأدوات املامثلــة ومنــاذج حتيــني التدفقــات أو القــم احملاســبية املعــاد 

. تقيميها

ــم  ــر املنتظ ــالل التوف ــن خ ــا م ــع النشــيط لســوق م ــم الطاب ــم تقي وي
ــن رشوط  ــم مض ــة ت ــالت فعلي ــود معام ــة ووج ــعار األدوات املالي ألس

ــة. ــة عادي منافس

ويعمتــد تقيــم الطابــع غــر النشــيط لســوق مــا عــى مــؤرشات مثــل 
ــوق  ــاط الس ــتوى نش ــالت ومس ــم املعام ــوظ يف جح ــاض امللح االخنف
والتــوزع القــوي لأســعار املتاحــة بــني خمتلــف املتدخلــني يف الســوق 
ــة األســعار املســتنتجة مــن املعامــالت الــي متــت معاينهتــا. أو أقدمي

-10 املداخيل والتاكليف املتعلقة باألصول واخلصوم املالية

اإلدراج  أجــل  مــن  الفعــيل  الفائــدة  اســتعامل طريقــة ســعر  يــم 
ــم  ــة ايل ي ــاألدوات املالي ــة ب ــف املتعلق ــل والتاكلي احملاســي لملداخي
ــيل ســعر  ــدة الفع ــرب ســعر الفائ ــة. ويعت ــة املهلك ــق التلف ــا وف تقيميه
التحيــني الــذي يضمــن التعريــف بــني القميــة احملينــة لتدفقــات اخلزينــة 
املســتقبلية عــى مــدة حيــاة األداة املاليــة أو حســب احلالــة عــى مــدة 
حيــاة أقــر واملبلــغ املجســل يف احلصيلــة. ويــراىع يف حســاب 
هــذا الســعر العمــوالت احملصلــة أو املــؤداة والــي تشــل حســب 
طبيعهتــا جــزءا مــن الســعر الفعــيل للعقــد وتاكليــف املعاملــة والعــالوات 

والتخفيضــات.
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-11 لكفة املخاطر

تتضمــن لكفــة املخاطــر املخصصــات الصافيــة مــن اســرجاعات 
اخنفاضــات القميــة واملؤونــات املرتبطــة مبخاطــر االئمتــان واخلســائر 
عــى احلقــوق غــر القابلــة لالســرجاع واالســردادات عــى احلقــوق 
ــات املرتبطــة باملخاطــر  ــذا املخصصــات واســرجاع املؤون ــة وك املهلك

األخــرى ال ســميا خماطــر التشــغيل.

-12 مقاصة األصول واخلصوم املالية 

تــم مقاصــة أصــل مــايل وخصــم مــايل ويــم تقــدمي رصيــد صــاف يف 
احلصيلــة إذا وفقــط إذا اكن لملجموعــة حــق تنفيــذي قانونيــا ملقاصــة 
املبالــغ احملتســبة وإذا اكنــت هلــا النيــة ســواء لتســديد املبلــغ الصــايف 

أو إجنــاز أصــل أو تســديد خصــم يف نفــس الوقــت.

1.6.4.1 األصول الثابتة 

-1 األصول الثابتة اململوسة 

اعمتــدت املجموعــة طريقــة التلفــة مــن أجــل تقيــم األصــول الثابتــة. 
وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه تطبيقــا للخيــار املعمتــد حســب املعيــار 
الــدويل األول إلعــداد التقاريــر املاليــة، اختــارت املجموعــة تقيــم بعــض 
األصــول الثابتــة اململوســة عنــد تــارخي نقلهــا للقميــة العادلــة واســتعامل 

هــذه القميــة العادلــة كتلفــة مفرضــة هلــذا التــارخي.

ــراض  ــف االق ــة مصاري ــذه األصــول الثابت ــة دخــول ه ــن تلف وتتضم
ــة رمق 23. ــار احملاســبة الدولي ــاة ملعي ــة باملناســبة مراع املتحمل

الثابتــة  األصــول  إهــالك  يــم  لالســتعامل،  مؤهلــة  تكــون  وعندمــا 
انتفاعهــا. مــدة  عــى  اململوســة 

وبالنظــر لطبيعــة األصــول الثابتــة لملجموعــة، مل تعمتــد املجموعــة 
أيــة قميــة متبقيــة إال مــن أجــل معــدات النقــل الــي متتلكهــا الرشكــة 

ــوم. ــة لواكس التابع

وبالفعــل، ال تشــل األصــول األخــرى موضــوع ســوق نشــيط مبــا يكيف 
أو سياســة جتديــد عــى مــدة معليــة تقــل بكثــر عــن مــدة االســتخدام 

املمكنــة لتكــون القميــة املتبقيــة معمتــدة.

ــاة  ــع مراع ــل لإلهــالك. م ــن األســاس القاب ــة م وتطــرح القميــة املتبقي
نشــاط املجموعــة، مت تطبيــق املقاربــة حســب املكونــات أساســا بالنســبة 
ــو تشــكيل  ــة ه ــرف املجموع ــن ط ــار املعمتــد م ــد اخلي ــارات. ويع للعق
تلفــة تارخييــة مهلكــة مــن خــالل املكونــات عــرب تطبيــق مصفوفــة 

ــة. ــى منشــآت املجموع ــة ع ــص الذاتي ــا للخصائ ــك تبع التفكي

مصفوفة التفكيك املعمتدة من طرف بنك أفريقيا 

عقارات )املقر(
عقارات أخرى من 

غر املقر
QPاملدةQPاملدة

%8065%8055البنية – األشغال الكربى
%3015الواجهة

%2015%2020منشآت عامة تقنية
%1020%1010هتيات

خسائر القمية 

ــى  ــه إال ع ــن تطبيق ــوم خســارة القميــة ال ميك ــة أن مفه رأت املجموع
ــض  ــة اخلــربة( مكــؤرش خلف ــايل ســعر الســوق ) قمي املنشــآت وبالت

القميــة.

-2 عقارات التوظيف

ــك  ــه مل ــف بأن ــار التوظي ــة رمق 40 عق ــار احملاســبة الدولي يعــرف معي
عقــاري مملــوك للحصــول عــى إجيــارات و/أو تمثــني الرأمســال. 
وهكــذا، يســفر عقــار التوظيــف عــى تدفقــات للخزينــة مســتقلة بشــل 
ــة الــي  ــا لأمــالك العقاري ــة خالف كبــر عــن األصــول األخــرى لملقاول

ــات. ــدمي ســلع أو خدم ــاج وتق ــا يف إنت يمكــن غرضه

وتصــف املجموعــة كعقــار للتوظيــف لك أصــل ثابــت يــم تصنيفــه يف 
الرشكــة خــارج االســتغالل.

واعمتــدت املجموعــة طريقــة التلفــة لتقيــم عقاراهتــا للتوظيــف. وتعتــرب 
املعاجلــة املتعلقــة بالتقيــم مماثلــة لتلــك املعمتــدة لتقيــم عقــارات 

ــتغالل. االس

وطبقــا ملتطلبــات الفقــرة e.79 ملعيــار احملاســبة الدوليــة رمق 40، 
جتــري املجموعــة تقيميــا لعقاراهتــا للتوظيــف الــي تكــون تلفــة 
اقتناهئــا مهمــة عنــد القيــام بــأي حــر مــن خــالل ماكتــب خارجيــة ) 

4.15 حــول القميــة العادلــة(.

-1 األصول الثابتة غر اململوسة

يــم التقيــم األويل لأصــول الثابتــة اململوســة بنــاء عــى التلفــة الــي 
تســاوي مبلــغ اخلزينــة أو مــا يعادهلــا املــؤدى  أو بالقميــة العادلــة لــل 
طــرف مقابــل ممنــوح مــن أجــل اقتنــاء أحــد األصــول عنــد اقتنائــه أو 

بنائــه.

ويــم التقيــم الالحــق بالتلفــة املهلكــة، ويــم حســاب األصــول الثابتــة 
بتلفهتــا مــع طــرح اإلهــالاكت وخســائر القميــة.

وجتســد طريقــة اإلهــالك املعمتــدة وتــرة اســهتالك املزايــا االقتصاديــة 
املستقبلية.

ويــم تجسيــل خســائر القــم عندمــا تكــون مــؤرشات خســارة القميــة 
ــارة  ــؤرشات خس ــم م ــم تقي ــودة. وي ــة( موج ــة أو اخلارجي ) الداخلي

ــال. ــد لك إقف القميــة عن

وبالنظــر لطبيعــة األصــول الثابتــة غــر اململوســة املعمتــدة، تعتــرب 
املجموعــة بــأن القميــة املتبقيــة ليســت دقيقــة بالنســبة لأصــول الثابتــة 

ــا. ــم اعمتاده ــة ال ي ــإن أي قميــة متبقي ــر اململوســة. وهيلع ف غ

1.6.5.2 عقود اإلجيار

ميكــن ملختلــف رشاكت املجموعــة أن تكــون مؤجــرا أو مســتأجرا لعقــود 
اإلجيار.

ــود  ــة كعق ــرف املجموع ــن ط ــة م ــود اإلجيــار املمنوح ــل عق ــم حتلي وي
لإلجيــار – المتويــل ) قــرض إجيــاري وغــره( أو كعقــود بســيطة 

لإلجيــار.



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019

1. رشكة يف املجموعة يه مؤجر لعقد اإلجيار

عقود اإلجيار - المتويل

يف عقــد اإلجيــار - المتويــل، يقــوم املؤجــر بنقــل اكفــة خماطــر ومزايــا 
األصــل لملســتأجر. ويــم حتليلــه كمتويــل ممنــوح لملســتأجر مــن أجــل 

رشاء أحــد األمــالك.

ويــم تجسيــل القميــة احلاليــة لــأداءات الواجبــة بــرمس العقــد عــالوة 
عنــد االقتضــاء عــى القميــة املتبقيــة مضــن احلقــوق. 

ــغ  ــري ملبل ــر أو املك ــة بالنســبة لملؤج ــل الصــايف للعملي ــق الدخ ويواف
ــوان  ــه مضــن حســاب النتيجــة حتــت عن ــد للســلف ويــم تجسيل الفوائ
فوائــد وإيــرادات مماثلــة. ويــم توزيــع اإلجيــارات احملصلــة عــى مــدة 
عقــد اإلجيــار – المتويــل مــن خــالل إحلاقهــا بإهــالاكت الرأمســال 
والفوائــد بشــل ميثــل الدخــل الصــايف نســبة ثابتــة لملردوديــة عــى 
اجلــاري املتبــي. ويكــون ســعر الفائــدة املســتخدم هــو ســعر الفائــدة 

الضمــين للعقــد.

وختضــع اخنفاضــات القميــة املجسلــة عــى هــذه القــروض واحلقــوق، 
ســواء تعلــق األمــر باخنفاضــات فردية للقميــة أو اخنفاضــات لملحفظة، 

لنفــس القواعــد املوصوفــة بالنســبة للقــروض واحلقــوق.

العقود البسيطة لإلجيار

تعتــرب عقــدا بســيطا لإلجيــار لك عقــد ال يــم مــن خاللــه حتويــل أمه 
ــة باألصــل املســتأجر لملكــري. ــا املتعلق املخاطــر واملزاي

ــك يف أصــول املؤجــر مضــن األصــول  ــم اإلدراج احملاســي لملل وي
ــك  ــم إهــالك املل ــا عــى مــدة اإلجيــار. وي ــم إهالكــه خطي ــة و ي الثابت
خــارج القميــة املتبقيــة بيمنــا يــم احتســاب اإلجيــارات مضــن النتيجــة 

يف مجموعهــا بشــل خــي عــى مــدة عقــد اإلجيــار.

وبــم تجسيــل هــذه اإلجيــارات وخمصصــات اإلهــالاكت مضن حســاب 
النتيجــة يف » عائــدات األنشــطة األخــرى« و » تاكليــف األنشــطة 

األخــرى«.

2. رشكة املجموعة يه مستأجر عقد اإلجيار

يــم حتليــل عقــود اإلجيــار املربمــة مــن طــرف املجموعــة مضــن عقــود 
اإلجيــار – المتويــل ) قــرض إجيــاري وغــره( أو كعقــود بســيطة 

ــار. لإلجي

عقود اإلجيار – المتويل

يعتــرب عقــد اإلجيــار – المتويــل مكلــك يــم امتالكــه مــن طرف املســتأجر 
ويــم متويلــه عــرب اقــراض. ويــم احتســاب األصــل املســتأجر بقميتــه 
الســوقية مضــن أصــول حصيلــة املســتأجر أو إذا اكنــت هــذه األخــرة 
ــد اإلجيــار  ــرمس عق ــا ب ــأداءات الدني ــة ل ــل بالنســبة للقميــة احملين أق

احملــدد و وفــق ســعر الفائــدة الضمــين للعقــد.

ويف املقابــل، يــم تجسيــل ديــن مــايل مببلــغ يســاوي القميــة الســوقية 
ــا مضــن خصــوم  ــأداءات الدني ــة ل ــة احملين ــت أو القمي لأصــل الثاب
املســتأجر. ويــم إهــالك امللــك وفــق نفــس الطريقــة كتلــك املطبقــة عــى 
ــر قميهتــا  ــد طــرح تقدي ــة اململوكــة حلســاب خــاص بع األصــول الثابت

ــايل  ــن امل ــم اإلدراج احملاســي للدي ــاء. وي ــن ســعر االقتن ــة م املتبقي
بالتلفــة املهلكــة.

العقود البسيطة لإلجيار

ختضــع العقــود البســيطة لإلجيــار حاليــا لملعيــار الــدويل إلعــداد 
التقاريــر املاليــة رمق 16 ) أنظــر الفقــرة رمق 1.1.1 (

1.6.6 األصــول غــر اجلاريــة اململوكــة لغايــة البيــع واألنشــطة 
املرتوكــة 

يــم تصنيــف أحــد األصــول عــى أنــه مملــوك لغايــة البيــع إذا اكنــت 
قميتــه احملاســبية قــد مت حتصيلهــا باألســاس عــن طريــق معاملــة للبيــع 

أو اســتعامل دامئ.

وإىل غايــة 31 دجنــرب 2019، ال تتوفــر املجموعــة عــى أصــول مملوكــة 
لغايــة البيــع أو عــى أنشــطة مروكــة.

1.6.7 منافع املستخدمني 

1. منافع قصرة األمد

ويه منافــع واجبــة خــالل 12   هشــرا الــي تــيل هنايــة الســنة املاليــة 
الــي أســدى فهيــا أعضــاء املســتخدمني اخلدمــات املوافقــة. ويــم 

ــف الســنة. ــا احملاســي مضــن تاكلي إدراجه

2. الالحقة للشغل وذات اشرتااكت حمددة

يــؤدي املشــغل مبلغــا قــارا مــن االشــرااكت لصنــدوق خــاريج وليــس 
لــه أي الــزام آخــر. ويــم حتديــد اخلدمــات املســتملة عــرب مجــع 
االشــرااكت املدفوعــة عــالوة عــى الفوائــد املفرضــة ويــم احتســاهبا 

مضــن تاكليــف الســنة.

3. الالحقة للشغل وذات خدمات حمددة

ــق  ــي تتعل ــك ال ــر تل ــة للشــغل غ ــع الالحق ــع تشــر لملناف ويه مناف
ــدد  ــغ حم ــع مبل ــغل بدف ــزم املش ــددة. فيل ــرااكت احمل ــة االش بأنمظ
لملنافــع بعــد مغــادرة األجــراء أيــا اكنــت تغطيــة االلــزام. ويــم اإلدراج 

ــات املشــلة. احملاســي  لملؤون

وبالنســبة لملجموعــة،  ينــدرج تعويــض هنايــة املســار مضــن فئــة املنافع 
الالحقــة للشــغل ذات اخلدمــات احملــددة : ويتعلــق األمــر مبنحــة تقــدم 

عنــد بلــوغ ســن التقاعــد واملرتبطــة باألقدميــة.

4. منافع طويلة األمد 

ويه ليســت واجبــة بالاكمــل خــالل 12هشــرا الــي تــيل هنايــة الســنة 
ــة.  ــات املوافق ــا أعضــاء املســتخدمني اخلدم ــي أســدى فهي ــة ال املالي

ــة.   ــة مرتبطــة باألقدمي ــت املنفع ــات إذا اكن ــم إدراج املؤون وي

وبالنســبة لملجموعــة، ينــدرج وســام الشــغل مضــن فئــة املنافــع طويلــة 
األمــد : ويتعلــق األمــر بالتعويضــات املدفوعــة لأجــراء عندمــا يبلغــون 

ســت مســتويات مــن األقدميــة بــني 15 و 40 ســنة.
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5. تعويضات عند هناية عقد الشغل 

ــة أو  ــة اإلقال ويه تعويضــات النقطــاع عقــد الشــغل املدفوعــة يف حال
ــات إذا  ــة أن تشــل مؤون ــن لملقاول ــة. وميك ــادرة الطوعي ــط املغ خمط

اكنــت ملزمــة بشــل جــيل بإهنــاء عقــد شــغل األجــراء.

مبــادئ التقيــمي واإلدراج احملاســيب لملنافــع الالحقة للشــغل 
ذات اخلدمــات احملــددة واملنافــع األخــرى طويلــة األمد

1. طريقة التقيمي 

يــم تقيــم االلــزام تبعــا لطريقــة وحــدات االئمتــان املتوقعــة املــوىص 
هبــا مــن طــرف معيــار احملاســبة رمق 19 . ويــم احلســاب فــردا تلــو 

اآلخــر. ويتشــل الــزام الرشكــة مــن مبلــغ االلزامــات الفرديــة.

وفــق هــذه الطريقــة، يــم حتديــد القميــة احلســبانية للخدمات املســتقبلية 
حبســاب مبلــغ اخلدمــات الواجبــة عنــد تــارخي بلــوغ التقاعــد مــع مراعاة 
توقــع لأجــور واألقدميــة يف هــذا التــارخي مــع مراعــاة عوامــل التحيــني 

واحمتــال احلضــور واملتابعــة إىل غايــة بلــوغ التقاعــد.

وميثــل االلــزام القميــة احلســبانية للخدمــات املســتقبلية والــي تعتــرب 
ــذا  ــدد ه ــد. وحي ــل التقاع ــة قب ــزة يف املقاول ــات املنج ــة باخلدم متعلق
ــة  ــة عنــد تــارخي التقيــم و األقدمي االلــزام عــرب تطبيــق نســبة األقدمي

ــات املســتقبلية. ــد عــى القميــة احلســبانية للخدم ــارخي التقاع يف ت

وحتدد التلفة الســنوية للنظام املنســوب لتلفة ســنة إضافية من اخلدمة 
بالنســبة لــل مــن املشــاركني عــرب حســاب النســبة بــني القمية احلســبانية 

للخدمــات املســتقبلية واألقدميــة املتوقعــة عند بلوغ ســن التقاعد.

1. مبادئ اإلدراج احملاسيب

يــم اإلدراج احملاســي ملؤونــة مضــن خصــوم اخلزينــة يف املؤونــات 
لتغطيــة اكفــة االلزامــات.

ــادرات  ــاب ) مغ ــات احلس ــرات فرضي ــة بتغي ــوارق املتعلق ــل الف تش
متوقعــة، نســبة التحيــني....( أـــو املعاينــة بــني الفرضيــات احلســبانية 
ــاح  ــوارق حســبانية ) أرب ــة....( ف ــة أصــول التغطي ــع ) مردودي والواق

أو خســائر(.

ــالك  ــم إه ــة رمق 19R ، ال ي ــبة الدولي ــار احملاس ــل معي ــا لتعدي تطبيق
ــاح  ــارشة مضــن األرب ــم احتســاهبا مب ــوارق احلســبانية وي ــذه الف ه

ــة. ــائر الاكمن واخلس

ــة الكتســاب  ــدة املتبقي ــات املنجــزة عــى امل ــة اخلدم ــد تلف ــم متدي وي
ــوق. احلق

وتتضمــن التاكليــف الســنوية احملتســبة مضــن مصاريــف املســتخدمني 
بــرمس األنمظــة ذات خدمــات حمــددة :

•��احلقوق اإلضافية املكتسبة من طرف لك أجر ) تلفة اخلدمات املسداة (؛

•��التلفة املالية املوافقة لتأثر عدم التحيني ؛

•��الناجت املتوقع للتوظيفات يف صناديق التغطية ) املردودية اإلمجالية(؛

•��تأثر اخنفاضات وتصفيات األنمظة

1.6.8. األداءات عىل أساس األهسم 

ــال  ــادات رأس امل ــة املشــاركة يف زي ــة ألجراهئــا إماكني ــح املجموع تتي
يف إطــار خمطــط منــح األهســم. وهكــذا، يــم اقــراح أهســم جديــدة 

مــع ختفيــض يتعلــق بفــرة عــدم قابليــة بيــع األهســم املكتتــب هبــا.

التاكليــف املتعلقــة باملخططــات املمنوحــة عــى مــدة  ويــم متديــد 
ــرشط  ــة خيضــع ل ــث أن احلصــول عــى املنفع ــوق حبي اكتســاب احلق
احلضــور. ويــم حســاب هــذه التلفــة املدرجــة مضــن مصاريــف 
املســتخدمني والــي يــرد طرفهــا املقابــل مضــن الرســاميل الذاتيــة عــى 
ــص  ــارخي التخصي ــد ت ــة لملخطــط واحملــددة عن أســاس القميــة العام

ــس اإلداري. ــرف املجل ــن ط م

ــة  ــاذج مالي ــتخدام من ــم اس ــذه األدوات، ي ــوق هل ــاب س ــل غي ويف ظ
ــك  ــة بهســم البن ــروف األداء املتعلق ــد االقتضــاء ظ ــرايع عن ــم ت للتقي
املغــريب للتجــارة اخلارجيــة. يــم حتديــد التلفــة اإلمجاليــة لملخطــط 
مــن خــالل حســاب جــداء القميــة األحاديــة للخيــار أو الهســم املجــاين 
املمنــوح و العــدد املقــدر للخيــارات أو األهســم املجانيــة املكتســبة عنــد 
هنايــة فــرة اكتســاب احلقــوق مــع مراعــاة ظــروف تواجــد املســتفيدين.

1.6.9. مؤونات اخلصوم 

ــن  ــة م ــة املجموع ــة يف خصــوم حصيل ــات املجسل هتــم أساســا املؤون
االجمتاعيــة  االلزامــات  ويف  املاليــة  بــاألدوات  املتعلقــة  تلــك  غــر 
املؤونــات إلعــادة اهليلــة والزناعــات واجلــزاءات والعقوبــات واملخاطــر 

الريبيــة.

وتشــل املؤونــة عندمــا قــد يكــون خــروج املــوارد املمثلــة ملنافــع 
ــن  ــا ميك ــاض وعندم ــدث م ــد ح ــزام ولي ــا إلمخــاد ال ــة الزم اقتصادي
تقديــر مبلــغ االلــزام بشــل موثــوق. ويــم حتيــني مبلــغ االلــزام 
لتحديــد مبلــغ املؤونــة عندمــا يكــون هلــذا التحيــني طابــع ملحــوظ.

ــون أجــل   ــي يك ــن اخلصــوم ال ــف م ــة املخاطــر والتاكلي ــرب مؤون وتعت
ــد. ــر مؤك ــا غ اســتحقاقها أو مبلغه

وينــص املعيــار عــى ثــالث حمــددات مــن أجــل تشــكيل املؤونــة لملخاطر 
والتاكليف :

•��الواجب احلايل جتاه الغر

•��احمتال خروج موارد إلمخاد االلزام

•��موثوقية تقيم هذا اخلروج لملوارد

1.6.10. الرضائب املستحقة و املؤجلة 

يــم حســاب الريبــة املســتحقة عــى أســاس قواعــد وأســعار مطبقــة 
يف الــدول الــي حتتضــن فــروع املجموعــة.

يــم حســاب الريبــة املؤجلــة عندمــا توجــد فــوارق زمنيــة بــني القــم 
احملاســبية ألصــول وخصــوم احلصيلــة وقميهــا الريبيــة.

لــأداء. ويــم  املؤجلــة رضيبــة مؤجلــة  وتوافــق رضيبــة اخلصــوم 
ــة باســتثناء  ــة للريب ــة القابل اعمتادهــا بالنســبة لــل الفــوارق الزمني
ــن اإلدراج احملاســي  ــة الناجتــة ع ــة للريب ــة القابل ــوارق الزمني الف
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لفــارق االقتنــاء أو اإلدراج احملاســي األويل األويل 

ــاوالت  ــع ملق ــة ليســت مجتي ألحــد األصــول أو اخلصــوم مضــن معامل
ــى  ــرحب احملاســي وال ع ــى ال ــر ع ــة ال تؤث ــت املعامل ــي يف وق وال

ــة. ــرحب اخلاضــع للريب ال

وتوافــق رضيبــة األصــول املؤجلــة رضيبــة لالســرجاع مســتقبال. وتــم 
معاينهتــا بالنســبة لــل الفــوارق الزمنيــة القابلــة لإلســقاط واخلســائر 
الريبيــة املؤجلــة حبيــث قــد تتوفــر اهليئــة املعنيــة عــى أربــاح 
خاضعــة للريبــة مســتقبال ميكــن أن يقتطــع مهنــا هــذه الفــوارق 

ــة.  ــائر الريبي ــة واخلس الزمني

ــة  ــم احمتــال اســرجاع أصــول الريب ــة تقي ــد اعمتــدت املجموع وق
ــة. املؤجل

وال يــم تشــغيل الرائــب املؤجلــة الــي يكــون احمتــال حتصيلهــا غــر 
مؤكــد. ويــم إدراك احمتاليــة التحصيــل يف خمطــط أمعــال الــرشاكت 

املعنية. 

1.6.11. جدول تدفقات اخلزينة 

يتشــل رصيــد حســابات اخلزينــة ومــا مياثلهــا مــن األرصــدة الصافيــة 
حلســابات الصنــدوق والبنــوك املركزيــة وكــذا األرصــدة الصافيــة 

ــدى مؤسســات االئمتــان. ــروض واالقراضــات ألجــل ل للق

ــات  ــي يولدهــا النشــاط التشــغييل تدفق ــة ال وتجســل تغــرات اخلزين
اخلزينــة الــي تســفر عهنــا أنشــطة املجموعــة مبــا يف ذلــك تلــك 
املتعلقــة بعقــارات التوظيــف واألصــول املاليــة الــي مت تقيميهــا باللفــة 

ــداول. ــة للت ــن القابل ــة وســندات الدي املهلك

وتنتــج تغــرات اخلزينــة املتعلقــة بعمليــات االســتمثار عــن تدفقــات 
اخلزينــة املتعلقــة باقتنــاء وتفويــت الــرشاكت التابعــة أو املشــركة 
املوطــدة وكذلــك تلــك املتعلقــة باقتنــاء وتفويــت األصــول الثابتــة، خــارج 

ــيط. ــار بس ــة إلجي ــارات املمنوح ــف والعق ــارات التوظي عق

وتتضمــن تغــرات اخلزينــة املتعلقــة بعمليــات المتويــل التحصيــالت 
واملدفوعــات الــواردة مــن العمليــات مــع املســامهني والتدفقــات املرتبطــة 
بالديــون الثانويــة واإللزاميــة والديــون املمثلــة بســند ) خــارج ســندات 

الديــون القابلــة للتــداول(.

1.6.12. استخدام التقيميات يف إعداد البيانات املالية 

يســتلزم إعــداد البيانــات املاليــة لملجموعــة مــن مســؤويل املهــن تشــكيل 
فرضيــات وإجنــاز تقديــرات تتجســد يف حتديــد عائــدات وتاكليــف 
ــداد  ــة ويف إع ــم أصــول وخصــوم احلصيل حســاب النتيجــة ويف تقي

البيانــات امللحقــة املتعلقــة هبــا. 

لتقديــرمه واســتعامل  ويفــرض هــذا المتريــن أن يلجــأ املدبــرون 
للقيــام  املاليــة  البيانــات  إعــداد  تــارخي  عنــد  املتاحــة  املعلومــات 

الالزمــة. بالتقديــرات 

وميكــن أن تكــون النتــاجئ املســتقبلية الهنائيــة للعمليــات الــي جلــأ 
املدبــرون بالنســبة هلــا لتقديــرات خمتلفــة بشــل ملحــوظ الســميا نظــرا 
ــات  ــى البيان ــر ملحــوظ ع ــون هلــا تأث ــالف ظــروف الســوق ويك الخت

ــة.  املالي

وهتــم التقديــرات الــي هلــا تأثــر ملحــوظ عــى البيانــات املاليــة 
 : باألســاس 

•��اخنفاضــات القميــة املنجــزة لتغطيــة خماطــر االئمتــان املرتبطــة 
بأنشــطة الوســاطة البنكيــة؛

مــن ناحيــة أخــرى، يــم إجنــاز تقديــرات أخــرى مــن طــرف كبــار 
املســرين التنفيذيــني و هتــم أساســا :

•��اختبارات اخنفاض القمية املنجزة عى فوارق االقتناء؛

•��املؤونات ملنافع املستخدمني

•��حتديد املؤونات املوجهة لتغطية خماطر اخلسائر والتاكليف.
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II. بيانات حول حسابات النتيجة املوطد يف 31 دجنرب 2019

2.1. هامش الفوائد

يتضمــن ركــن »هامــش الفوائــد« العائــدات )التاكليــف( للفوائــد الصافيــة املرتبطــة بالعمليــات مــع الزبنــاء، والعمليــات البنوكيــة، وســندات الديــن الــي أصدرهتــا 
املجموعــة، وحمفظــة التــداول )ســندات ذات مــردود ثابــت، معليــات احلفــظ، معليــات القــرض/ االقــراض والديــون املمثلــة بســند(، وأدوات الديــون..

دجنرب  18دجنرب  19
الصايف التاكليف   العائدات    الصايف التاكليف   العائدات    

938 987 8557 830 7932 818 43410 840 5257 842 9592 682 10معليات مع الزبناء
651 399 8437 799 4942 199 58510 066 6047 814 1892 881 9حسابات وقروض/ اقراضات  

012 31-012 921031 27-921 027معليات احلفظ  
299 2990619 770619 7700801 801معليات اإلجيار والمتويل

300 175-925 464 6251 289 1861 450-496 752 3101 302 1معليات بنوكية
718 110-800 194 0821 084 2771 325-191 376 9141 050 1حسابات وقروض/ اقراضات  

582 64-125 543270 909205 124-304 396376 251معليات احلفظ  
969 956-969 8850956 841-885 841اقرتاضات صادرة من طرف املجموعة

00أدوات بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية
498 826 4982 826 6592 365 6593 365 3أدوات الدين

167 682 7499 252 9165 934 02214 914 9069 436 9285 350 15مجموع عائدات وتاكليف الفوائد أو ما مياثلها
)بآالف الدرامه(

2.2. العموالت الصافية

دجنرب  18دجنرب  19
الصايف التاكليف   العائدات    الصايف التاكليف   العائدات    

     416 995 1      194 248      610 243 2      785 217 2      140 215      925 432 2 معوالت صافية عىل العمليات
       -        - مع مؤسسات االئمتان  

     760 537 1        -      760 537 1      163 680 1      163 680 1 مع الزبناء  
     325 143      617 73      942 216      571 152      970 63      541 216 عى السندات 

     331 314      577 174      908 488      051 385      170 151      221 536 للرف  
       -        - عى األدوات املالية ألجل والعمليات األخرى خارج احلصيلة   

     788 517      147 229      935 746      464 493      096 314      560 807 تقدمي خدمات بنكية ومالية
       -        - عائدات صافية لتدبر هيات التوظيف امجلايع للقم املنقولة

     148 300      300 88      448 388      773 322      724 95      497 418 عائدات صافية عى وسيلة األداء
       -        -        -        - التأمني
     640 217      847 140      487 358      691 170      372 218      063 389 أخرى

     204 513 2      341 477      545 990 2      249 711 2      236 529      485 240 3 عائدات صافية من العموالت
)بآالف الدرامه(

ــات  ــات عــى الســندات ومعلي ــاء  والعملي ــات مــع الزبن ــة والعملي ــة والســوق النقدي ــات الســوق البنوكي يتضمــن اهلامــش عــى العمــوالت، العمــوالت عــى معلي
ــة.     ــات املالي ــة ألجــل واخلدم ــة أخــرى واألدوات املالي ــة ومالي ــات بنكي ــدمي خدم الــرف ووســائل األداء وتق
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3.2. األرباح الصافية عىل األدوات املالية اليت مت تقيميها بقمية السوق  حسب النتيجة 

يتضمــن هــذا الركــن مجيــع عنــارص النتيجــة )باســتثناء العائــدات وتاكليــف الفوائــد، الــي تظهــر يف ركــن "هامــش الفوائــد"، مكــا هــو منصــوص هيلع أعــاله(
املتعلقــة بــاألدوات املاليــة املدبــرة مضــن حمفظــة املعامــالت.

وهذا األمر يغي فوائض القمية ونقائص القمية للتفويتات، وفوائض القمية ونقائص القمية املرتبطة بتقيم قمية السوق.

دجنرب 18دجنرب 19

عىل أصول 
املعامالت

عىل أصول 
أخرى بالقمية 
العادلة حسب 

النتيجة

حمفظة املجموع
املعامالت

احملفظة املقمية 
بقمية السوق 

خكيار
املجموع

047 357197 2-404 573199 531483 0429 474سندات دخل قار ومتغر 
772 60-7720 60-314 130-3140 130-أدوات مالية مشتقة  

معليات احلفظ
قروض

اقراضات
إعادة تقيم احملافظ املغطاة بالنسب

إعادة تقيم وضعيات الرف
275 357136 2-632 259138 531353 7289 343املجموع

)بآالف الدرامه(

    

4.2. األرباح الصافية لألدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بالرساميل الذاتية غر القابلة للتدوير  

دجنرب 18دجنرب 19
865 707226 211ماكفآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة مضن الرساميل الذاتية غر القابلة للتدوير ) أرباح األهسم(

865 707226 211املجموع

5.2. عائدات وتاكليف األنشطة األخرى

دجنرب 18دجنرب 19
الصايفالتاكليفالعائداتالصايفالتاكليفالعائدات

00عائدات صافية لنشاط التأمني 
000000عائدات صافية لعقارات التوظيف 

727 348155 075121 629277 711131 340122 254عائدات صافية لأصول الثابتة بإجيار بسيط 
000000عائدات صافية لنشاط التطوير العقاري 

351 604161 955325 046486 380316 425378 694عائدات وتاكليف بنكية أخرى خمتلفة
880 072357 95216 064373 347203 41183 286عائدات االستغالل األخرى غر البنكية

   958 674    024 463    982 137 1    739 650    437 584    176 235 1 املجموع الصايف لعائدات وتاكليف األنشطة األخرى
)بآالف الدرامه(

6.2. التاكليف العامة لالستغالل

دجنرب 18دجنرب 19
625 779 7973 896 3تاكليف املستخدمني  

419 176304 302رضائب ورسوم
647 970 4622 671 2تاكليف خارجية 

136 332140 247التاكليف العامة األخرى لالستغالل
980 015620 947خمصصات اهتالاكت ومؤونات األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة   

807 815 7827 064 8التاكليف العامة لالستغالل
)بآالف الدرامه(

 

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 159/158

7.2. لكفة املخاطر 

دجنرب 18دجنرب 19
   517 571 1-   114 694-املخصصات الصافية الخنفاضات القمية

   261 130    931 116-احلزمة 1
   950 2    853 5-من مضهنا  قروض وحقوق عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   024 48    726 37 من مضهنا  قروض وحقوق عى الزبناء
   051 85    650 52-من مضهنا الزامات خارج احلصيلة

   326 7-   154 96-من مضهنا أدوات الديون
   562 1      - من مضهنا أدوات الديون احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   767 121    331 71-احلزمة 2
   303 1-   167 1-من مضهنا  قروض وحقوق عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   405 82    815 68-من مضهنا  قروض وحقوق عى الزبناء
   691 2    366 1-من مضهنا الزامات خارج احلصيلة

   974 37    17 من مضهنا أدوات الديون
     -      - من مضهنا أدوات الديون احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   545 823 1-   852 505-احلزمة 3
   360    169 40-من مضهنا  قروض وحقوق عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   952 767 1-   464 454-من مضهنا  قروض وحقوق عى الزبناء
   329 78-   783 17-من مضهنا الزامات خارج احلصيلة

   377 22    564 6 من مضهنا أدوات الديون
     - من مضهنا أدوات الديون احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   617 52    599 94 اسرجاعات احلقوق املهلكة
   896 365-   430 548 1-خسائر عى احلقوق غر القابلة لالسرجاع

   417 51    490 48-أخرى
   379 833 1-   435 196 2-لكفة املخاطر

8.2. أرباح وخسائر صافية عىل األصول األخرى 

دجنرب 18دجنرب 19
398 17-878 8أصول ثابتة مملوسة وغر مملوسة لالستغالل  

796 15فوائض قمية التفويت
398 91817 6نقائص قمية التفويت

608 98423 21-أخرى   
210 1066 13-أرباح أو خسائر عىل األصول األخرى
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9.2. رضائب عىل األرباح

1.9.2. رضائب جارية ورضائب مؤجلة 

دجنرب 18دجنرب 19
556 499783 920رضائب جارية
532 615 5631 767 1رضائب مؤجلة

088 399 0622 688 2أصول رضائب جارية ومؤجلة 
014 103769 396 1رضائب جارية
765 179 9571 179 1رضائب مؤجلة

779 948 0601 576 2خصوم رضائب جارية ومؤجلة
)بآالف الدرامه(

2.9.2. التلكفة الصافية للرضائب عىل األرباح

دجنرب 18دجنرب 19
034 003 1-767 238 1-تلفة الرائب اجلارية

460 638159 158التلفة الصافية للرائب املؤجلة للسنة املالية
574 843-129 080 1-التلكفة الصافية للرضائب عىل األرباح

)بآالف الدرامه(

3.9.2. السعر الفعي للرضيبة

دجنرب 18دجنرب 19
722 808 0172 576 2النتيجة الصافية

574 843-129 080 1-تاكليف الرائب عى األرباح
%30,0%41,9السعر الفعي املتوسط للرضيبة

)بآالف الدرامه(

حتليل السعر الفعي للرضيبة 

دجنرب 18دجنرب 19
%37,0%37,0سعر الريبة اجلاري به العمل

فارق سعر فرض الريبة عى اهليات األجنبية
فرض الريبة اجلزايف

فوارق دامئة
تغر السعر 

جعز قابل للرحيل
%7,0-%4,9عنارص أخرى

%30,0%41,9سعر الرضيبة الفعي املتوسط
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III. معلومات قطاعية

تتوزع املعلومة احملاسبية واملالية عى أربعة قطاعات للنشاط :

- البنك باملغرب : يتضمن هذا املجال نشاط بنك أفريقيا باملغرب

-  تدبر األصول وبنك األمعال : يتضمن هذا املجال بنك األمعال )BMcE capital(، رشكة البورصة BMcE capital Bourse ورشكة تدبر 
 األصول

.)BMcE capital Gestion(

 Acmar ورشكة RM Experts ورشكة Maroc Factoring اخلدمات املالية املتخصصة : يتضمن هذا املجال نشاط سلفني و مغرباي، ورشكة -

-  النشاط عى الصعيد الدويل : يتضمن هذا املجال البنك املغريب للتجارة اخلارجية الدويل القابضة، بنك أوف الكونغولية للبنك وبنك التمنية 
BOA ملايل  ومجموعة

1.3. النتيجة حسب قطاع التشغيل 

دجنرب 19

تدبر األصولالبنك يف املغرب 
وبنك األمعال 

اخلدمات املالية 
املتخصصة

األنشطة 
املجموعاألنشطة الدوليةاألخرى

022 914 9969 755 9294 5-730 541681 68564 417 4هامش الفائدة
249 711 7632 329 1-665 57021 251159 200 1اهلامش عى العموالت

603 860 97213 707 9836 703115 732722 214362 951 5العائدات الصافية البنكية
)782 064 8(295 051 4-892 98-943 239-697 306-955 367 3-التاكليف العامة لالستغالل وخمصصات اإلهالاكت

821 795 6775 656 0912 75917 035482 25956 583 2النتيجة اإلمجالية لالستغالل
)129 080 1(399 320-954 9-086 153-301 52-388 544-تاكليف أو عائدات الرائب عى النتيجة

510 921 2081 450775 6-594 233139 925113 899النتيجة حصة املجموعة
)بآالف الدرامه(

دجنرب 18

تدبر األصولالبنك يف املغرب 
وبنك األمعال 

اخلدمات املالية 
املتخصصة

األنشطة 
املجموعاألنشطة الدوليةاألخرى

167 682 8179 764 4544 14-085 416693 30330 208 4هامش الفائدة
204 513 8112 175 1-045 52123 827160 153 1اهلامش عى العموالت

468 233 57513 423 2726 591143 167729 863343 593 5العائدات الصافية البنكية
)807 815 7(480 906 3-197 100-192 269-744 295-194 244 3-التاكليف العامة لالستغالل وخمصصات اإلهالاكت

661 417 0955 517 0752 39943 423460 66947 349 2النتيجة اإلمجالية لالستغالل
)574 843 (221 299-364 9-199 113-378 41-412 380-تاكليف أو عائدات الرائب عى النتيجة

170 831 8981 159948 8086 154112 15198 665النتيجة حصة املجموعة
)بآالف الدرامه(
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2.3. األصول واخلصوم حسب قطاع التشغيل  

دجنرب 19

تدبر األصولالبنك يف املغرب 
وبنك األمعال 

اخلدمات 
املالية 

املتخصصة
املجموعاألنشطة الدوليةاألنشطة األخرى

206 749 720315 073 902104 216 535 163 52718 242 5231 052 192مجموع احلصيلة
عنارص األصول

467 114 6716 298 6213 20 768 20 470 10 938 763 2األصول املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية
591 645 516186 373 151  701 783 016  373 488 118قروض وحقوق عى الزبناء بالتلفة املهلكة
725 707 27330 683 0  861  161 110 430 913 29األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

750 042 75030 632 025  0  0  000 410 4سندات بالتلفة املهلكة
عنارص اخلصوم
657 816 065202 541 067  775 949 0  817 325 134ديون جتاه الزبناء

107 796 29227 298 7)950 168 (895 669 8631 399 007 597 18أموال ذاتية
)بآالف الدرامه(

دجنرب 18

تدبر األصولالبنك يف املغرب 
وبنك األمعال 

اخلدمات املالية 
املجموعاألنشطة الدوليةاألنشطة األخرىاملتخصصة

392 547 015295 014 24998 200 020 876 97517 863 133 593 178مجموع احلصيلة
عنارص األصول

692 388 1765 014 5503 22 618 19 823 6 525 325 2األصول املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية
874 302 541179 633 050  363 132 7016  900 536 112قروض وحقوق عى الزبناء بالتلفة املهلكة
222 116 10926 913 0  861  566 97 686 104 25األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

847 315 28925 483 021  0  0  558 832 3سندات بالتلفة املهلكة
0  0  0  0  0  عنارص اخلصوم
205 474 860192 136 063  925 895 0  420 441 128ديون جتاه الزبناء

511 841 77923 118 7)498 132 (403 730 2281 363 599 761 14أموال ذاتية
)بآالف الدرامه(
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IV. بيانات متعلقة باحلصيلة إىل غاية 31 دجنرب 2019

1.4. قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية

دجنرب 18دجنرب 19
818 283 5364 281 4قمي يف الصندوق

011 703 0079 097 10     بنوك مركزية
964 333318 67     اخلزينة العامة

761 7154 4     مصلحة الشياكت الربيدية
736 026 05510 169 10البنوك املركزية، اخلزينة العمة، مصلحة الشياكت الربيدية

554 310 59114 450 14قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية
)en milliers de DH(

2.4. أصول وخصوم مالية بالقمية العادلة حسب النتيجة 

دجنرب 18دجنرب 19

أصول/خصوم 
مالية مملوكة 
لغاية املعاملة 

أصول/خصوم 
مالية أخرى 

بالقمية العادلة 
حسب النتيجة

املجموع
أصول/خصوم 
مالية مملوكة 
لغاية املعاملة 

أصول/خصوم 
مالية أخرى 

بالقمية العادلة 
حسب النتيجة

املجموع

أصول مالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
145 850 14507 850 1807 130 180017 130 17سندات الديون القابلة للتداول

675 577 6757 577 1917 673 19116 673 16سندات اخلزينة وأوراق جتارية أخرى قابلة للتعبئة لدى البنوك املركزية
470 470272 989272 989456 456سندات الديون األخرى القابلة للتداول

273 432 27301 432 0521 425 05202 425 2سندات االقرتاض
176 176999 666999 285 6661 285 1سندات الدولة

096 096433 386433 139 3861 139 1سندات اقراض أخرى
020 844 53616 011 4841 832 01115 187 29511 716794 392 10أهسم وسندات أخرى ذات دخل متغر

     -      -      -      - معليات احلفظ
     -      -      -      - قروض

00ملؤسسات االئمتان
00لملقاوالت الزبونة
00للخواص الزبناء

215 10-2150 10-518 34-5180 34-األدوات املالية املشتقة لملعاملة
215 10-215 10-215 10-518 34-األدوات املشتقة ألسعار الرف
00األدوات املشتقة ألسعار الفائدة

00األدوات املشتقة لأهسم
00األدوات املشتقة للقرض
00األدوات املشتقة األخرى

222 116 53626 011 6861 104 72525 707 29530 430794 913 29مجموع األصول املالية بقمية السوق حسب النتيجة
من مضهنا سندات مقرضة

خارج األهسم والسندات األخرى ذات الدخل املتغر
اخلصوم  املالية بقمية السوق حسب النتيجة

اقرتاضات للسندات ومعليات البيع عىل املكشوف
معليات احلفظ

اقرتاضات
مؤسسات االئمتان

املقاوالت الزبونة
الديون املمثلة بسند

األدوات املالية املشتقة لملعاملة
األدوات املشتقة ألسعار الرف
األدوات املشتقة ألسعار الفائدة

األدوات املشتقة لأهسم
األدوات املشتقة للقرض
األدوات املشتقة األخرى

مجموع اخلصوم املالية بقمية السوق حسب النتيجة
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3.4. أصول مالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية

دجنرب 18دجنرب 19
القمية يف 
احلصيلة 

األرباح 
الاكمنة 

اخلسائر 
الاكمنة

القمية يف 
احلصيلة 

األرباح 
الاكمنة 

اخلسائر 
الاكمنة

   345 17-   901    639 402 1    986-   756 5    868 667 1 أدوات الديون احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير
أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غر القابلة 

   052 545-   357 582 1    053 986 3    048 528-   365 624 1    599 446 4 للتدوير

)بآالف الدرامه(

4.4. السندات بالتلكفة املهلكة

دجنرب 18دجنرب 19
899 066 6815 666 6سندات الديون القابلة للتداول

497 023 9825 798 5سندات اخلزينة واألوراق التجارية األخرى القابلة للتعبئة لدى البنوك املركزية
402 69943 867سندات الديون األخرى القابلة للتداول

838 397 02220 625 23سندات االقرتاض
029 420 84116 537 21سندات الدولة

809 977 1823 087 2سندات اقراض أخرى
889 148-954 248-اخنفاضات القمية

   848 315 25    750 042 30 مجموع أدوات الديون املقمية بالتلكفة املهلكة
)بآالف الدرامه(

5.4. معليات بني البنوك، حقوق وديون عىل مؤسسات االئمتان

قروض ممنوحة وحقوق عىل مؤسسات االئمتان

دجنرب 18دجنرب 19
328 339 0927 927 8حسابات ألجل

918 968 27713 522 12القروض 
165 815304 162 1من مضهنا قروض اخلزينة

630 30837 058 1معليات احلفظ
876 345 67721 507 22مجموع القروض املمنوحة واحلقوق عىل مؤسسات االئمتان قبل اخنفاض القمية 

482 95-938 103-اخنفاض قمية القروض واحلقوق الصادرة عى مؤسسات االئمتان 
394 250 73921 403 22مجموع القروض املمنوحة واحلقوق عىل مؤسسات االئمتان الصافية من اخنفاض القمية

)بآالف الدرامه(

الديون جتاه مؤسسات االئمتان

دجنرب 18دجنرب 19
998 905 8682 722 3حسابات حتت الطلب

243 317 31128 000 28اقراضات
509 047 2421 982من مضهنا اقراض اخلزينة اليومية 

969 501 66612 348 13معليات احلفظ
210 725 84443 071 45مجموع الديون جتاه مؤسسات االئمتان

)بآالف الدرامه(

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019
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6.4. قروض وحقوق وديون عىل الزبناء

قروض ممنوحة وحقوق عىل الزبناء باللكفة املهلكة 

دجنرب 18دجنرب 19
106 879 72322 366 22حسابات عادية مدينة

070 939 647145 857 149قروض ممنوحة للزبناء
519 815 1629 272 13معليات احلفظ

299 594 38314 393 15معليات اإلجيار-المتويل
994 227 916193 889 200مجموع القروض املمنوحة واحلقوق عىل الزبناء قبل اخنفاض القمية 

121 925 13-325 244 14-اخنفاض قمية القروض واحلقوق عى الزبناء 
874 302 590179 645 186مجموع القروض املمنوحة واحلقوق عىل الزبناء الصافية من اخنفاض القمية

)بآالف الدرامه(

توزيع احلقوق عىل الزبناء حسب العامل االقتصادي

دجنرب 18دجنرب 19
900 536 373112 488 118البنك باملغرب 

363 132 70116 783 16اخلدمات املالية املتخصصة
541 633 51650 373 51األنشطة الدولية 

070تدبر األصول
     -    1,00 أنشطة أخرى

874 302 590179 645 186املجموع من حيث األصل
ديون مرتبطة

874 302 590179 645 186القمية يف احلصيلة
)بآالف الدرامه(

توزيع احلقوق عىل الزبناء حسب املنطقة اجلغرافية

دجنرب 18دجنرب 19
333 669 075128 272 135املغرب 
694 281 18246 463 47أفريقيا
847 351 3344 910 3أوروبا

874 302 591179 645 186املجموع من حيث األصل
ديون مرتبطة

874 302 591179 645 186القمية يف احلصيلة
)بآالف الدرامه(

توزيع القروض والديون واخنفاضات القمية  حسب احلزمات

دجنرب 19
اخنفاضات القمية احلقوق والتعهدات

املجموعاحلزمة 3احلزمة 2احلزمة 1املجموعاحلزمة 3احلزمة 2احلزمة  1
أصول مالية بالقمية العادلة حسب 

   781 2      -      -    781 2    649 670 1      -      -    649 670 1 الرساميل الذاتية

أدوات الدين احملتسبة بالقمية العادلة حسب 
   781 2    781 2    649 670 1    649 670 1 الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   218 597 14    341 779 10    870 301 2    007 516 1    296 689 253   320 091 17    015 371 15    961 226 221 أصول مالية بالتلكفة املهلكة
   938 103    447 61 0   491 42    676 507 22    134 55 0   542 452 22 قروض وحقوق عى مؤسسات االئمتان 

   326 244 14    894 717 10    774 300 2    658 225 1    916 889 200   186 036 17    923 302 15    807 550 168قروض وحقوق عى الزبناء
   954 248    096 1    858 247    704 291 30    092 68    612 223 30 سندات الديون

   999 599 14    341 779 10    870 301 2    788 518 1    945 359 255   320 091 17    015 371 15    610 897 222 مجموع األصول
   576 295    153 74    934 2    489 218    457 229 43    150 304    696 299    611 625 42 مجموع خارج احلصيلة

دجنرب 18
اخنفاضات القمية احلقوق والتعهدات

املجموعاحلزمة 3احلزمة 2احلزمة 1املجموعاحلزمة 3احلزمة 2احلزمة  1
أصول مالية بالقمية العادلة حسب 

   107 1      -      -    107 1    746 403 1      -      -    746 403 1 الرساميل الذاتية

أدوات الدين احملتسبة بالقمية العادلة حسب 
   107 1    107 1    746 403 1    746 403 1 الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

   492 169 14    645 492 10    683 235 2    164 441 1    608 038 240   314 839 15    491 375 17    803 823 206 أصول مالية بالتلكفة املهلكة
   482 95    876 62    606 32    876 345 21    887 62    989 282 21 قروض وحقوق عى مؤسسات االئمتان 

   121 925 13    769 429 10    959 231 2    393 263 1    995 227 193    427 776 15    393 900 16    174 551 160 قروض وحقوق عى الزبناء
   889 148    724 3    165 145    737 464 25    097 475    640 989 24 سندات الديون

   599 170 14    645 492 10    683 235 2    271 442 1    354 442 241    314 839 15    491 375 17    549 227 208مجموع األصول
   209 290    802 122    568 1    838 165    003 614 41    605 143    523 167    875 302 41 مجموع خارج احلصيلة
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ديون جتاه الزبناء 

دجنرب 18دجنرب 19
228 025 223104 457 110حسابات عادية دائنة

676 272 95035 779 37حسابات ألجل
381 360 43336 630 38حسابات االدخار
003 216 0936 160 5سندات الصندوق

037 915914 841معليات احلفظ 
880 685 0439 947 9حسابات دائنة أخرى

205 474 657192 816 202مجموع الديون جتاه الزبناء 
)بآالف الدرامه(

توزيع احلقوق جتاه الزبناء حسب العامل االقتصادي

دجنرب 18دجنرب 19
420 441 817128 325 134البنك يف املغرب

925 775895 949اخلدمات املالية املتخصصة
860 136 06563 541 67األنشطة عى الصعيد الدويل

00تدبر األصول
00أنشطة أخرى 

205 474 657192 816 202مجموع املبلغ األصي
ديون مرتبطة 

205 474 657192 816 202القمية يف احلصيلة
)بآالف الدرامه(

توزيع احلقوق عىل الزبناء حسب املناطق اجلغرافية

دجنرب 18دجنرب 19
345 337 592129 275 135املغرب
364 510 25261 790 65إفريقيا
496 626 8131 750 1أوروبا

205 474 657192 816 202مجموع املبلغ األصي
ديون مرتبطة 

205 474 657192 816 202القمية يف احلصيلة
)بآالف الدرامه(

7.4. الديون املمثلة بسند والديون الثانوية وصناديق الضامن اخلاصة 

دجنرب 18دجنرب 19
981 582 39313 346 16ديون أخرى ممثلة بسند

981 082 39313 846 15     سندات الديون القابلة للتداول
000 000500 500     اقراضات السندات

289 585 1709 590 9ديون ثانوية
289 585 1709 590 9     اقراضات ثانوية

289 585 1706 590 6ملدة حمددة
000 000 0003 000 3ملدة غر حمددة

00سندات ثانوية 
ملدة حمددة

00ملدة غر حمددة
صناديق معومية وصناديق الضامن اخلاصة

270 168 56323 936 25املجموع
)بآالف الدرامه(

8.4. رضائب جارية ومؤجلة

دجنرب 18دجنرب 19
556 499783 920رضائب جارية
532 615 5631 767 1رضائب مؤجلة

088 399 0622 688 2أصول رضائب جارية ومؤجلة
014 103769 396 1رضائب جارية
765 179 9571 179 1رضائب مؤجلة

779 948 0601 576 2خصوم رضائب جارية ومؤجلة
)بآالف الدرامه(

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019
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9.4. حسابات التسوية أصول وخصوم خمتلفة

دجنرب 18دجنرب 19
   340 144    667 144 ودائع الضامن املمنوحة والكفاالت املشلة

   594 86    429 38 حسابات التسوية املتعلقة بالعمليات عى السندات
   489 405    990 429 حسابات التحصيل

حصة رشاكت إعادة التأمني يف املؤونات التقنية
   606 811    509 817 عائدات للتحصيل وتاكليف حمتسبة مسبقا

   929 301 5    004 887 4 مدينون خمتلفون
   310 449    697 313 حسابات االرتباط

   268 199 7    296 631 6 مجموع حسابات التسوية وأصول خمتلفة
   444 20    252 9 ودائع الضامن املتوصل هبا 

   167 009 1    006 749 حسابات التسوية املتعلقة بعمليات عى السندات
   897 410 1    305 332 1 حسابات التحصيل

   065 088 1    873 106 1 تاكليف لأداء وعائدات مجسلة مسبقا
   451 821 5    970 181 7 دائنون آخرون وخصوم خمتلفة

   024 350 9    405 379 10 مجموع حسابات التسوية وخصوم خمتلفة
)بآالف الدرامه(

10.4. مسامهات يف رشاكت تابعة وفق حقوق امللكية 

دجنرب 18دجنرب 19
Acmar 26 029    21 586   

   969 537    719 570 بنك التمنية ملايل
 Eurafric-20 954   -20 949   

 Africa Morocco links-12 829   -9 600   
 Société conseil Ingenierie et Développement 148 073    153 270   

   288 107    106 128 بنك المتويل واإلمناء
BOA 796 84    845 91 مسامهات يف رشاكت تابعة لدى مجموعة   

   360 874    990 930 مجموع املسامهات يف الرشاكت التابعة وفق حقوق امللكية

معطيات مالية صادرة مبعاير حماسبية حملية من طرف أمه الرشاكت التابعة

مجموع احلصيلة
دجنرب 2019

الناجت الصايف البنيك-رمق 
املعامالت

دجنرب 2019
نتيجة الرشكة التابعة

املسامهة يف النتيجة 
الصافية حصة املجموعة 

دجنرب 2019
Acmar600 180194 58022 2164 443

842 85674 346230 231649 552 14بنك التمنية ملايل
 Africa Morocco links287 056267 8392 1701 107

Eurafric226 451249 7185 021-49
 Société conseil Ingenierie et Développement652 705233 5851 681654

182 30-180 59-043 9948 516بنك المتويل واإلمناء
)بآالف الدرامه(
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11.4. أصول ثابتة للتوظيف واالستغالل

دجنرب 18دجنرب 19
القمية 

اإلمجالية 
احملاسبية

مجموع اإلهالاكت 
وخسائر القمية

القمية الصافية 
احملاسبية

القمية 
اإلمجالية 
احملاسبية

مجموع اإلهالاكت 
وخسائر القمية

القمية الصافية 
احملاسبية

031 640 6567 136 6876 776 50313 222 8119 176 3147 399 16أصول ثابتة مملوسة
799 582 4153 214261 844 1703 457 2544 424749 206 5أرايض وبنايات

935 617 2191 731 1542 349 2974 702 6371 036 9343 738 4جتهزات، أثاث ومنشآت
000000أمالك منقولة ممنوحة لإلجيار

297 439 0222 144 3193 583 0365 063 9203 390 9553 453 6أصول ثابتة أخرى
571 234987 096 8051 083 1562 079 3231 431 4791 510 2أصول ثابتة غر مملوسة

063 690474 753872 346 5711 441508 126 0131 635 1اقتناء برجميات معلوماتية
000000برجميات معلوماتية منتجة من طرف املقاولة

508 544513 052223 585737 881570 466304 875أصول ثابتة غر مملوسة أخرى
378 730 4473 82592 822 2243 800 6683 892126 926 3عقارات التوظيف

)بآالف الدرامه(

جدول تطور األصول الثابتة اململوسة

دجنرب 18دجنرب 19
800 302 0317 640 7القمية الصافية إىل غاية فاحت يناير

480 893423 932 2اقناء السنة املالية
--دخول يف النطاق

)740 513()318 981(خمصصات اإلهالاكت
)272 41()907 85(تفويت السنة املالية
763 468)195 283(إعادة التصنيفات

031 640 5037 222 9القمية الصافية عند هناية السنة املالية

جدول تطور األصول الثابتة غر اململوسة

دجنرب 18دجنرب 19
808 571937 987القمية الصافية إىل غاية فاحت يناير

397 318221 395اقناء السنة املالية
--دخول يف النطاق

)885 86()490 100(خمصصات اإلهالاكت
)046 77()675 31(تفويت السنة املالية

)703 7()568 171(تغرات أخرى
571 157987 079 1القمية الصافية عند هناية السنة املالية

جدول تطور عقارات التوظيف

دجنرب 18دجنرب 19
439 824 3783 730 3القمية الصافية إىل غاية فاحت يناير

141 19070 157اقناء السنة املالية
دخول يف النطاق

)462 20()264 29(خمصصات اإلهالاكت
)740 143()610 41(تفويت السنة املالية

-)469 16(تغرات أخرى
378 730 2253 800 3القمية الصافية عند هناية السنة املالية

تاكليف عقود اإلجيار 

دجنرب 19تفاصيل تاكليف عقود اإلجيار
   400 54-تاكليف الفوائد عى ديون اإلجيار

   276 221-خمصصات إلهالاكت  حقوق االستخدام

أصول برمس سندات حقوق االستخدام

دجنرب 18دجنرب 19أصول برمس حقوق االستخدام ) املكرتي(
   031 640 7    503 222 9 أصول ثابتة مملوسة

   571 190 1 من مضهنا  حقوق االستخدام

خصوم برمس ديون اإلجيار

دجنرب 18دجنرب 19خصوم برمس ديون اإلجيار
   024 350 9    406 379 10 حساب التسوية وخصوم أخرى 
   456 199 1 من مضهنا  حقوق ديون اإلجيار

احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019
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12.4. فوارق االقتناء

دجنرب 18دجنرب 19
310 114852 032 1القمية اإلمجالية احملاسبية يف بداية الفرتة
مجموع اخنفاضات القمية املجسلة يف بداية الفرة
310 114852 032 1القمية الصافية احملاسبية يف بداية الفرتة

اقتناءات
تفويتات

اخنفاضات القمية احملتسبة طيلة الفرة
فارق التحويل

رشاكت تابعة حمتسبة سابقا وفق حقوق امللكية
804 179حراكت أخرى

114 032 1141 032 1القمية اإلمجالية احملاسبية يف هناية الفرتة
مجموع اخنفاضات القمية املجسلة يف هناية الفرة
114 032 1141 032 1القمية الصافية احملاسبية يف هناية الفرتة

)بآالف الدرامه(

تتوزع فوارق االقتناء حسب الرشاكت التابعة عىل الشلك اآليت :

 القمية الصافية
 احملاسبية دجنرب 2019

 القمية الصافية
 احملاسبية دجنرب 2018

617 61710 10مغرباي
588 5883 3بنك التمنية ملايل

978 978184 184سلفني
Maroc factoring1 7031 703

BMcE cAPITAl BOURSE2 6182 618
BMcE INTERNATIONAl )MADRID(3 3543 354

976 976711 711بنك أوف أفرياك
locasom98 72598 725

cID14 55514 555
114 032 1141 032 1مجموع املجموعة

اختبار احلساسية لتغر الفرضيات

LOCASOM مجموعة BOA )بآالف الدرامه(
%8,5%18 نسبة التحيني 

670 157-624 615 1- تطور سلي ب200 نقطة أساس 
902 999337 085 2 تطور إجيايب ب200 نقطة أساس

13.4. املؤونات لملخاطر والتاكليف 

دجنرب 18دجنرب 19
637 087 3951 039 1مجموع املؤونات املشلكة مع بداية الفرتة

315 296109 293خمصصات املؤونات
609 152-979 165-مسرجعات املؤونات

947 4-862 5حراكت أخرى
395 039 5731 172 1مجموع املؤونات املشلكة مع هناية الفرتة

خماطر قانونية (بآالف الدرامه)
ورضيبية 

واجبات برمس املنافق 
الالحقة للشغل 

الزتامات القروض 
القمية الصافية مؤونات أخرى عقود مجسلة لعجزوالضامنات

احملاسبية
1 039 278395 2950617 441711 23583 484رصيد االفتتاح

293 175296 710549 23814 22879 054خمصصات 
165- 73979- 860336- 50892- 751املبالغ املستعملة

5 14862- 200414 1700446-حراكت أخرى
1 172 366574 3010416 465079 39462 617رصيد اإلغالق
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14.4. القمية العادلة 

14.4.1. القمية السوقية لألصول واخلصوم احملتسبة باللكفة 
املهلكة 

دجنرب 18دجنرب 19
القمية يف 
احلصيلة

القمية 
السوقية 

املقدرة

القمية يف 
احلصيلة

القمية 
السوقية 

املقدرة
أصول مالية

قروض وحقوق عى مؤسسات 
االئمتان واملعتربة يف حمكها 

بالتلفة املهلكة
22 403 73922 412 19721 250 39421 264 422

قروض وحقوق عى الزبناء 
283 601 874179 302 345179 710 591187 645 186بالتلفة املهلكة

370 366 84825 315 75025 279 75030 042 30سندات بالتلفة املهلكة
018 800 3783 730 8643 869 2243 800 3عقارات التعوظيف

خصوم مالية 
ديون جتاه مؤسسات االئمتان 

210 725 21043 725 84443 071 84445 071 45واملعتربة يف حمكها

205 474 205192 474 657192 816 657202 816 202ديون جتاه الزبناء
981 582 98113 582 39313 346 39316 346 16سندات امللكية املصدرة

289 585 2899 585 1709 590 1709 590 9ديون ثانوية

14.4.2. التوزيع حسب طريقة تقيمي األدوات املالية احملاسبية 
بالقمية السوقية املقدمة طبقا لتعلميات املعيار الدويل السابع 

إلعداد التقارير املالية

دجنرب 19
املجموعاملستوى 3املستوى 2 املستوى 1

أصول مالية
أصول مالية بالقمية السوقية حسب 

   725 707 30      -      -    725 707 30 النتيجة اململوكة لغاية املعاملة

   430 913 29    430 913 29 - أصول مالية مملوكة لغاية املعاملة
- أصول مالية أخرى بالقمية العادلة 

   295 794    295 794 حسب النتيجة

أصول مالية أخرى بالقمية العادلة 
   467 114 6    218 127 4      -    249 987 1 حسب الرساميل الذاتية

- أدوات الديون احملتسبة بالقمية 
العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة 

للتدوير 
 1 667 868    1 667 868   

- أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة 
بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية 

غر القابلة للتدوير
 319 381    4 127 218    4 446 599   

خصوم مالية 
أدوات مالية بالقمية السوقية حسب 

النتيجة اململوكة لغاية املعاملة
أدوات مالية بالقمية السوقية حسب 

النتيجة خكيار
أدوات مالية مشتقة للتغطية

دجنرب 18
املجموعاملستوى 3املستوى 2 املستوى 1

أصول مالية
أصول مالية بالقمية السوقية حسب 

   222 116 26      -      -    222 116 26 النتيجة اململوكة لغاية املعاملة

   686 104 25    686 104 25 - أصول مالية مملوكة لغاية املعاملة
- أصول مالية أخرى بالقمية العادلة 

   536 011 1    536 011 1 حسب النتيجة

أصول مالية أخرى بالقمية العادلة 
   692 388 5    196 833 3      -    495 555 1 حسب الرساميل الذاتية

- أدوات الديون احملتسبة بالقمية 
العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة 

للتدوير 
 1 402 638    1 402 638   

- أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة 
بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية 

غر القابلة للتدوير
 152 857    3 833 196    3 986 054   

خصوم مالية 
أدوات مالية بالقمية السوقية حسب 

     -      - النتيجة اململوكة لغاية املعاملة

أدوات مالية بالقمية السوقية حسب 
     -      - النتيجة خكيار

أدوات مالية مشتقة للتغطية

14.4.3. تراتبية القمية العادلة لألصول واخلصوم احملاسبية 
بالتلكفة املهلكة

دجنرب 19
املجموعاملستوى 3املستوى 2 املستوى 1بآالف الدرامه

أصول 
قروض وحقوق عى مؤسسات 

   197 412 22    197 412 22 االئمتان 

   345 710 187    345 710 187 قروض وحقوق عى الزبناء
   750 279 30    750 279 30 سندات بالتلفة املهلكة 

خصوم
   844 071 45    844 071 45 ديون جتاه مؤسسات االئمتان

   657 816 202    657 816 202 ديون جتاه الزبناء
   393 346 16    393 346 16 ديون ممثلة بسند 

   170 590 9    170 590 9 ديون ثانوية

دجنرب 18
املجموعاملستوى 3املستوى 2 املستوى 1بآالف الدرامه

أصول 
قروض وحقوق عى مؤسسات 

االئمتان 
 21 264 422    21 264 422   

   283 601 179    283 601 179 قروض وحقوق عى الزبناء
   370 366 25    370 366 25 سندات بالتلفة املهلكة 

خصوم
   210 725 43    210 725 43 ديون جتاه مؤسسات االئمتان

   205 474 192    205 474 192 ديون جتاه الزبناء
   981 582 13    981 582 13 ديون ممثلة بسند 

   289 585 9    289 585 9 ديون ثانوية
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دجنرب 18دجنرب 19

عند 
الطلب

من يوم 
بيوم إىل 
3 أهشر 

من 3 
أهشر 
إىل سنة

من سنة 
إىل 5 
سنوات

أزيد من 
أجل غر املجموع5 سنوات

حمدد
عند 
الطلب

من يوم 
بيوم إىل 
3 أهشر 

من 3 
أهشر 
إىل سنة

من سنة 
إىل 5 
سنوات

أزيد من 
أجل غر املجموع5 سنوات

حمدد

قم يف الصندوق، بنوك 
مركزية، اخلزينة العامة، 

مصلحة الشياكت الربيدية
14 45114 45114 31114 311

أصول مالية بالقمية العادلة 
00حسب النتيجة

-أصول مالية اململوكة لغاية 
104 10425 91325 91329 29املعاملة

- أصول مالية أخرى بالقمية 
011 0111 7947941العادلة حسب النتيجة

00أدوات مشتقة للتغطية
أصول مالية بالقمية العادلة 

00حسب الرساميل الذاتية

- أدوات الدين احملتسبة 
بالقمية العادلة حسب 

الرساميل الذاتية القابلة 
للتدوير

02835778054801 6685338701 403

- أدوات الرساميل الذاتية 
احملتسبة بالقمية العادلة 

حسب الرساميل الذاتية غر 
القابلة للتدوير

4 4474 4473 9863 986

316 22625 3505 77514 9653 0431 93930 3935 94316 7674 2سندات باللفة املهلكة
قروض وحقوق عى مؤسسات 
االئمتان واملعتربة يف حمكها 

باللفة املهلكة
12 0571 8971 5173 51803 41522 4048 9001 8121 8614 7837183 17721 250

مؤسسات االئمتان واملعتربة 
303 070179 96015 86642 61946 35124 43727 64622 372186 87115 29543 42947 72424 95532 22يف حمكها باللفة املهلكة

فارق إعادة تقيم احملافظ 
00املغطاة بالنسب

00توظيفات أنشطة التأمني
920920784784رضائب أصول مستحقة

616 6161 7681 7681 1رضائب أصول مؤجلة
حسابات التسوية وأصول 

199 1997 6317 6316 6أخرى

مسامهات يف رشاكت وفق 
931931874874حقوق امللكية

730 7303 8003 8003 3عقارات التوظيف
640 6407 2237 2239 9أصول ثابتة مملوسة

079988988 0791 1أصول ثابتة غر مملوسة
032 0321 0321 0321 1فارق االقتناء

547 211295 90572 86948 78866 12730 64731 75045 325315 35879 98750 94667 67130 46337 49مجموع األصول 
بنوك مركزية، اخلزينة العامة، 

00مصلحة الشياكت الربيدية

خصوم مالية بالقمية العادلة 
00حسب النتيجة

ديون جتاه مؤسسات االئمتان 
725 297823043 6677 9004 03825 0725 22851631245 6415 7594 61528 5واملعتربة يف حمكها

474 62200192 7841 92324 14514 817151 4410308202 1391 16324 76617 159ديون جتاه الزبناء
583 4660013 6335 4856 3461 2860016 7399 3214 2سندات الدين املصدرة

396769769 3961 1رضائب خصوم مستحقة
180 1801 1801 1801 1رضائب خصوم مؤجلة

حسابات التسوية وخصوم 
350 3509 3799 37910 10أخرى

039 0391 1731 1731 1مؤونات
ديون ثانوية وأموال خاصة 

585 38609 1998 590001 39009 2007 002للضامن

842 84223 79723 79727 27رساميل ذاتية
547 180295 20936 5839 08415 30836 18342 749156 544315 90642 1557 51918 24433 38148 165مجموع اخلصوم

0310 69636 28639 29651 5-181 11-536 110-7820 45236 83142 57349 2-573 10-918 115-فارق السيولة
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V. تعهدات المتويل والضامن 

1.5. تعهدات المتويل 

دجنرب 18دجنرب 19
   663 433 10    829 977 11 تعهدات المتويل والضامنات املمنوحة   

550 152 9431 709 1لفائدة مؤسسات االئمتان 
113 281 8869 267 10لفائدة الزبناء 

فتح السلف
تعهدات أخرى لفائدة الزبناء 

     082 518 2      891 307 1 تعهدات المتويل والضامن احملصلة 
082 518 8912 307 1من مؤسسات االئمتان 

     -      - من الزبناء 

« تعهــدات المتويــل املمنوحــة لفائــدة مؤسســات االئمتــان واملعتــربة 
يف حمكهــا

يجســل هــذا الركــن التعهــدات بالوضــع رهــن تــرف مؤسســة ائمتــان 
أخــرى إعانــات اخلزينــة اكتفاقــات إعــادة المتويــل وتعهــدات التعويــض 

عــى إصــدار الســندات.

« تعهدات المتويل املمنوحة لفائدة الزبناء   

يجســل هــذا الركــن التعهــدات بالوضــع رهــن تــرف الزبنــاء إعانــات 
اخلزينــة اكتفاقــات إعــادة المتويــل وتعهــدات التعويــض عــى إصــدار 

الســندات.

« تعهدات المتويل احملصلة من مؤسسات االئمتان وما مياثلها     

يجســل هــذا الركــن تعهــدات المتويــل املســتملة مــن هيــات أخــرى مــن 
ــدات  ــل وتعه ــادة المتوي ــات غع ــل اتفاق ــان، مث ــات االئمت ــر مؤسس غ

التعويــض عــى إصــدار الســندات.

2.5. تعهدات الضامن 

دجنرب 18دجنرب 19
   340 180 31    628 251 31 تعهدات الضامن املمنوحة   

   293 742 10    226 465 10 لفائدة مؤسسات االئمتان 
   048 438 20    402 786 20 لفائدة الزبناء 

كفاالت إدارية ورضيبية وكفاالت أخرى
تعهدات أخرى لفائدة الزبناء 

   646 549 97    861 615 87 تعهدات الضامن احملصلة 
   914 300 95    844 858 85 من مؤسسات االئمتان 

   732 248 2    017 757 1 من الدولة وهيات أخرى للضامن

« تعهــدات الضــامن املمنوحــة لفائــدة مؤسســات االئمتــان واملعتــربة 
يف حمكهــا  

ــن  ــه م ــة ســند مت اكتتاب ــدات بضــامن تلف ــن التعه يجســل هــذا الرك
ــه. ويتضمــن  ــم اســتيفاؤه مــن تلقائ طــرف مؤسســة ائمتــان إذا مل ي
هــذا الركــن الكفــاالت والضامنــات األخــرى لفائــدة مؤسســات االئمتان 

واملعتــربة يف حمكهــا.

« تعهدات الضامن املمنوحة لفائدة الزبناء

ــن  ــه م ــة ســند مت اكتتاب ــدات بضــامن تلف ــن التعه يجســل هــذا الرك
طــرف زبــون إذا مل يــم اســتيفاؤه مــن تلقائــه. ويتضمــن هــذا الركــن 

ــة وغرهــا.  ــاالت العقاري ــة والكف ــدة اإلدارة العمومي ــاالت لفائ الكف

ــة مــن مؤسســات االئمتــان واملعتــربة  « تعهــدات الضــامن احملصل
ــا يف حمكه

ــن  ــة م ــات األخــرى احملصل ــاالت والضامن ــن الكف ــن هــذا الرك يتضم
مؤسســات االئمتــان.

« تعهدات الضامن احملصلة من الدولة وهيائت أخرى للضامن

يتضمــن هــذا الركــن الضامنــات احملصلــة مــن الدولــة وهيــات أخــرى 
للضامن.  

VI. املاكفآت واملنافع املمنوحة لملستخدمني

1.6. وصف طريقة التقيمي

ــة  ــع املقدمــة لملســتخدمني وســام الشــغل وتعويــض هناي ــق املناف تواف
املســار املهــين.

أعــاله  املذكوريــن  العنريــن  املتعلــق هبذيــن  االلــزام  تقيــم  ومت 
ــار  ــويص هبــا معي ــي ي ــة وال ــة وحــدات االئمتــان املتوقع ــا لطريق تبع

الدوليــة رمق 19. احملاســبة 

« نظام الصندوق التعاضدي املهين املغريب.

يعتــرب الصنــدوق التعاضــدي املهــين املغــريب تعاضديــة خاصــة. 
وتضمــن هــذه التعاضديــة لأجــراء مســتوى معينــا مــن تعويــض 
ــق  ــة. ويتعل ــة واالستشــفائية واجلراحي ــة والصيدالني ــف الطبي املصاري
ــه  ــوح يف وج ــه مفت ــغل ألن ــق للش ــة الح ــة الطبي ــام للتغطي ــر بنظ األم

املتقاعديــن.

ــدد املشــغلني.  ــريب هــو نظــام متع ــدوق التعاضــدي املهــين املغ الصن
وبالنظــر لتعــذر حتديــد حصــة االلــزام املتعلــق بالبنــك املغــريب للتجارة 
ــدوق(   ــة منخــريط الصن ــو الشــأن بالنســبة لاكف ــة ) مكــا ه اخلارجي
وفــق املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة، يــم تجسيــل التاكليــف 
عــى الســنة املاليــة. ومل يــم تجسيــل أيــة مؤونــة بــرمس هــذا النظــام.

2.6. خالصة املؤونات ووصف األنمظة القامئة 

1.2.6. مؤونــات بــرمس املنافــع الالحقــة للشــغل واملنافــع األخــرى 
طويلــة األمــد املمنوحــة لألجــراء

دجنرب 18دجنرب 19
   583 441    981 464 مؤونة لتعويضات التعاقد وما مياثلها   

مؤونة لملنحة اخلاصة لأقدمية 
مؤونات أخرى 

583 981441 464املجموع

ــة  ــتخدمني املقمي ــع املس ــى مناف ــة ع ــاب املؤون ــم احتس ــة : ي مالحظ
طبقــا ملعيــار احملاســبة الدوليــة رمق 19 يف ركــن " مؤونــة لملخاطــر 

والتاكليــف" للخصــم.
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2.2.6. الفرضيات األساسية للحساب

 تطور سعر الفائدةتعويض هناية املسار املهين
ب50- نقطة أساس

 تطور سعر الفائدة
ب50+ نقطة أساس

   302 10    309 11-نسبة التحيني   
   039 13-   912 11 نسبة تطور األجور

 تطور سعر الفائدةوسام الشغل
ب50- نقطة أساس

 تطور سعر الفائدة
ب50+ نقطة أساس

   395 12    337 13-نسبة التحيني   
   932 17-   691 16 نسبة تطور األجور 

دجنرب 19الفرضيات االقتصادية 
%3,30نسبة التحيني   

%3نسبة تطور األجور طويلة األمد ) مبا يف ذلك التمخض(
الفرضيات الدميوغرافية 

املغادرة الطوعيةكيفيات اإلحالة عى التقاعد   
ans 60 سن اإلحالة عى التقاعد

PM 60/64 - PF 60/64جدول الوفيات

ترتكــز نســبة التحيــني عــى الســعر املرجــي للســوق الثانويــة لســندات 
اخلزينــة ) منحــى النســب( – املــدة : حــوايل 22 ســنة

3.2.6. تلكفة األنمظة الالحقة للشغل

دجنرب 18دجنرب 19
   224 3    228 9 التلفة العادية للسنة املالية

   536 13    170 14 تلفة الفائدة
املردوديات املتوقعة لأموال

تعويضات إضافية
أخرى

   760 16    398 23 التلفة الصافية للفرة
من مضهنا التلفة املتعلقة بتعويضات التقاعد وما 

مياثلها
من مضهنا أخرى

4.2.6. تطور املؤونة املجسلة يف احلصيلة

دجنرب 18دجنرب 19
   824 424    583 441 الدين احلسباين لالفتتاح

   526 32    600 33 التلفة العادية للسنة املالية
   536 13    170 14 تلفة الفائدة 

     -      - خسائر/أرباح حسبانية
     - فوارق حسبانية أخرى

     - إهالك الرباح واخلسائر الصافية
   302 29-   372 24-خدمات مدفوعة

00تعويضات إضافية
     -      - أخرى

   584 441    981 464 الدين احلسباين لإلغالق
من مضهنا التلفة املتعلقة بتعويضات التقاعد 

وما مياثلها
من مضهنا أخرى

VII. معلومات تمكيلية

1.7. تطور الرأمسال والنتيجة حسب الهسم

1.1.7. النتيجة حسب الهسم

دجنرب 18دجنرب 19
   900 633 794 1    000 205 998 1 الرأمسال ) بالدرمه( 

   390 463 179    500 820 199 عدد األهسم العادية املتداولة خالل السنة
   832 169 831 1    992 509 921 1 النتيجة حصة املجموعة ) بالدرمه(

   10,20    9,62 النتيجة حسب الهسم ) بالدرمه(
   10,20    9,62 النتيجة  املخففة حسب الهسم ) بالدرمه(

2.1.7. معليات منجزة عىل الرأمسال

توافــق النتيجــة األساســية حســب الهســم العــادي النســبة بــني النتيجــة 
املخصصــة حلامــيل األهســم العاديــة وعــدد األهســم العاديــة املتداولــة 

خــالل الفــرة.   

قمية بالعدد معليات عىل الرأمسال 
بالدرمهالوحدة

عدد األهسم الصادرة إىل غاية 31 دجنرب 
2016 179 463 390    10    1 794 633 900   

عدد األهسم الصادرة إىل غاية 31 دجنرب 
2017 179 463 390    10    1 794 633 900   

عدد األهسم الصادرة إىل غاية 31 دجنرب 
2018 179 463 390    10    1 794 633 900   

عدد األهسم الصادرة إىل غاية 31 دجنرب 
2019 199 820 500    10    1 998 205 000   

ال ميتلــك البنــك أدوات ختفيفيــة لأهســم العاديــة، وهيلع، تســاوي 
ــة حســب الهســم النتيجــة األساســية حســب الهســم. ــة املخفف النتيج

2.7. نطاق التوطيد 

% من قطاع النشاطاالمس 
التحمك

% من 
املنفعة

طريقة 
التوطيد

BANK OF AFRIcAالرشكة األمبنك
BMcE cAPITAlإدماج لكي %100,00%100,00بنك األمعال

 BMcE cAPITAl
GESTION إدماج لكي %100,00%100,00تدبر األصول

 BMcE cAPITAl 
BOURSE

الوساطة يف 
إدماج لكي %100,00%100,00الربوصة

MAROc FAcTORINGإدماج لكي %100,00%100,00رشاء الفواتر
إدماج لكي %52,47%52,47القرض اإلجياريمغرباي
إدماج لكي %60,79%60,79قروض االسهتالكسلفني

 BMcE
EUROSERVIcESإدماج لكي %100,00%100,00مؤسسة مالية

lcB Bankإدماج لكي %37,00%37,00بنك
 BMcE BANK

 INTERNATIONAl
HOlDING

إدماج لكي %100,00%100,00بنك

BOA إدماج لكي %72,41%72,41قابضة بنكيةمجموعة
lOcASOMإدماج لكي %97,39%100,00تأجر السيارات

RM EXPERTSإدماج لكي %100,00%100,00التحصيل
 OPERATION GlOBAl

SERVIcE
اخلدمات البنكية 

إدماج لكي %100,00%100,00اخللفية

 FcP OBlIGATIONS
PlUS

هيئة التوظيف 
امجلايع للقم 

املنقولة
إدماج لكي 100,00%100,00%

BOA UGANDAإدماج لكي %77,65%91,25بنك
 BANQUE DE

 DEVElOPPEMENT
DU MAlI

%32,38%32,38بنك
طريقة حقوق 

ملكية 
 EUlER HERMES

AcMAR20,00%20,00تأمني%
طريقة حقوق 

ملكية 
 EURAFRIc

INFORMATION41,00%41,00معلوميات%
طريقة حقوق 

ملكية 
 cONSEIl

 INGENIERIE ET
DEVElOPPEMENT

%38,90%38,90مكتب دراسات
طريقة حقوق 

ملكية 
 AFRIcA MOROccO

lINKS51,00%51,00نقل حبري%
طريقة حقوق 

ملكية 
%51,00%51,00بنك تشاريكبنك المتويل واإلمناء

طريقة حقوق 
ملكية 

ميتلــك بنــك أفريقيــا %37 مــن حقــوق التصويــت يف الكونغوليــة 
للبنــك وميــارس حتمكــا عــى هــذه الرشكــة التابعــة يســتجيب لملعايــر 

ــة : ــر املالي ــداد التقاري ــارش إلع ــار الع ــا يف املعي املنصــوص علهي

الســلط : يســمتد بنــك أفريقيــا حقوقــه الفعليــة مبوجــب واكلــة التدبــر 
ــة  ــر عــى األغلبي ــن. ويتوف ــه مــن طــرف املســامهني االخري املمنوحــة ل
داخــل املجلــس اإلداري عــرب 3 مترفــني متبوعــا بدولــة الكونغــو الــي 

تتوفــر عــى مترفــني.
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احلسابات املوطدة إىل غاية 31 دجنرب 2019

املردوديــة : لبنــك أفريقيــا احلــق يف األربــاح الــي تدرهــا الكونغوليــة 
للبنــك يف حــدود األهســم الــي ميتلكهــا.

ــار  ــني كب ــا تعي ــك أفريقي ــوىل بن ــة : يت ــلط واملردودي ــني الس ــة ب العالق
ــر  ــدرة عــى التأث ــه الق ــك مكــا ل ــة للبن ــني للكونغولي املســرين التنفيذي

ــرة. ــذه األخ ــة ه يف مردودي

1.2.7. العالقة بني الرشاكت املوطدة لملجموعة

العالقة بني بنك أفريقيا والرشاكت املندرجة يف نطاق التوطيد .

عملــا أن العمليــات املنجــزة مــع الــرشاكت املوطــدة مــن خــالل إدمــاج 
عــام ســيم اســتبعادها بالاكمــل مــن جــاري هنايــة الفــرة. ويــم اإلبقــاء 
عــى جــاري هنايــة الفــرة النــامج عــن املعامــالت مــع الــرشاكت التابعــة 
بطريقــة حقــوق امللكيــة والرشكــة األم عــى مســتوى البيانــات املوطــدة.

3.7. املاكفآت املمنوحة ألمه املسرين

1.3.7 عنارص ماكفأة أمه املسرين

دجنرب 18دجنرب 19
   061 21    878 24 منافع قصرة األمد   

   568 1    956 1 منافع الحقة للشغل
   179 6    383 6 منافع أخرى طويلة األمد 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن منافــع املســتخدمني قصــرة األمــد متثــل 
املاكفــأة القــارة مبــا يف ذلــك تاكليــف املشــغل لملســرين يــم تقاضهيــا 

بــرمس ســنة 2019.

ــوب تعويضــه يف  ــل املطل ــايق العط ــة للشــغل ب ــع الالحق ــل املناف ومتث
ــح  ــد الشــغل من ــة عق ــن تعويضــات هناي ــادرة، بيمنــا تتضم ــة املغ حال
هنايــة املســار املهــين وأومســة الشــغل املطلــوب دفعهــا لملعنيــني عنــد 

مغادرهتــم.

2.3.7 عنارص استدانة املسرين

دجنرب 18دجنرب 19
   492 37    019 56 1. جاري القروض قصرة األمد    

   965 12    764 17 2. جاري القروض العقارية
   457 50    783 73 مجموع اجلاري

3.3.7 مبالغ بدل احلضور املدفوعة ألعضاء املجلس اإلداري

دجنرب 19
الرضيبة املقتطعة املبلغ اإلمجايل 

من املصدر
املبلغ الصايف 

املدفوع
أخشاص ذاتيون ومعنويون 

مقميون باملغرب
 3 842    992    2 850   

أخشاص ذاتيون ومعنويون 
غر مقميني باملغرب

 3 235    485    2 750   

  600 5    477 1    077 7 املجموع

دجنرب 18
الرضيبة املقتطعة املبلغ اإلمجايل 

من املصدر
املبلغ الصايف 

املدفوع
أخشاص ذاتيون ومعنويون 

مقميون باملغرب
 3 485    885    2 600   

أخشاص ذاتيون ومعنويون غر 
مقميني باملغرب

 3 823    573    3 250   

   850 5    458 1    308 7 املجموع

4.7. األطراف ذات العالقة

ــع األطــراف  ــات املنجــزة م ــة بالعملي ــارص النتيجــة املتعلق 1.4.7. عن
ــة  ــة باحلصيل ــة املتعلق ذات العالق

الرشكة األم 
 FINANCE

  COM

الرشاكت 
التابعة

الرشاكت 
املوطدة 

حبقوق امللكية

الرشاكت 
املوطدة 

بإدماج لكي 
األصول

قروض وتسبيقات 
   448 143 11    251 48    782 525 4    233 519 1 وسندات

   471 973    952 18    762 675 2    233 519 1 حسابات عادية
   977 169 10    299 29    694 566 قروض
   0-   325 283 1 سندات

معليات اإلجيار والمتويل
   347 19 أصول خمتلفة

   795 162 11    251 48    782 525 4    233 519 1 املجموع
اخلصوم
   630 950 10    193 8    656 182 2      - الودائع

   465 973    193 8    656 182 2 احسابات عادية
   165 977 9 اقراضات أخرى
   819 199 ديون ممثلة بسند

   346 12 خصوم أخرى
   795 162 11    193 8    656 182 2      - املجموع

تعهدات المتويل 
والضامن

   205 630 1 تعهدات ممنوحة
  205 630 1 تعهدات حمصلة

ــع األطــراف  ــات املنجــزة م ــة بالعملي ــارص النتيجــة املتعلق 2.4.7. عن
ــة ذات العالق

الرشكة األم 
 FINANCE

  COM

الرشاكت 
التابعة

الرشاكت 
املوطدة حبقوق 

امللكية

الرشاكت 
املوطدة بإدماج 

لكي 
فوائد وعائدات 

   436 329-   866 2-   733 52-مماثلة

فوائد وتاكليف 
   712 401 مماثلة

   963 345-   733 52-معوالت (الناجت) 
   176 65 معوالت )عائدات(

خدمات ممنوحة
   871 41 خدمات حمصلة

   742 211-   527 8-   133 53-إجيارات حمصلة
  247 420    073 88 أخرى
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التقرير العام ملراقيب احلسابات 
السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2019

طبقا لملهمة املوكولة إلينا من طرف مجعيتم العامة، مقنا بافتحاص البيانات املالية رفقته لبنك  أفريقيا- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية والي 
تتضمن احلصيلة وخارج احلصيلة وحساب العائدات والتاكليف وبيان أرصدة التدبر وجدول تدفقات اخلزينة وبيان املعلومات التمكيلية املتعلقة بالسنة املالية 
 املنهتية يف 31 دجنرب 2019. وخلصت هذه البيانات املالية ملبلغ رساميل ذاتية وما مياثلها قدره 000 162 435 29 درمه من مضهنا رحب صاف قدره
000 848 371 1 درمه. ومت حر هذه البيانات من طرف املجلس اإلداري بتارخي 27 مارس 2020 يف ظل ظرفية جراء األزمة الصحية جلاحئة كوفيد 19   

عى أساس العنارص املتوفرة يف هذا التارخي.

مسؤولية اإلدارة

تعترب اإلدارة مسؤولة عن إعداد وتقدمي موثوق به هلذه البيانات املالية طبقا لملراجع احملاسبية املعمتدة باملغرب. وتمشل هذه املسؤولية تصور ووضع وتتبع 
مراقبة داخلية تتعلق بإعداد وتقدمي البيانات املالية بشل سلم من أية اختالالت ملحوظة سواء مجنت عن حاالت غش أو أخطاء وكذا حتديد تقديرات حماسبية 

معقولة حسب الظروف.

مسؤولية املفتحص

تمتثل مسؤوليتنا يف التعبر عن رأينا حول هذه البيانات املالية بناء عى االفتحاص الذي مقنا به. ولقد أجرينا معلية االفتحاص وفق املعاير املهنية املعمتدة 
يف املغرب. وتلزمنا هذه املعاير بالتقيد بقواعد األخالقيات املهنية والتخطيط والقيام بافتحاص للحصول عى مضان معقول بأن هذه القوامئ الركيبية ال 

تتضمن أية اختالالت ملحوظة.

وتقتيض معلية االفتحاص اتباع املساطر الكفيلة جبمع عنارص اكفية تتعلق باملبالغ واملعلومات الواردة يف القوامئ الركيبية. وخيضع اختيار املساطر حلم 
املفتحص مكا هو الشأن بالنسبة لتقيم املخاطر بأن تتضمن البيانات املالية اختالالت ملحوظة.

ومن خالل هذا التقيم لملخاطر، يأخذ املفتحص بعني االعتبار املراقبة الداخلية املعمول هبا يف اهليئة واملتعلقة بإعداد وتقدمي البيانات املالية من أجل حتديد 
مساطر االفتحاص املناسبة وليس هبدف التعبر عن رأي حول جناعة هذه األخرة.  وتتضمن معلية االفتحاص أيضا تقيميا للطابع املناسب للطرق احملاسبية 

املعمتدة والطابع املعقول للتقديرات احملاسبية الي قامت هبا اإلدارة، مكا هو الشأن بالنسبة لتقيم معليات تقدمي اكفة البيانات املالية.

ونرى بأن العنارص الي مت مجعها يه اكفية ومناسبة لإلدالء برأينا.

رأينا حول البيانات املالية

يتوفر بنك أفريقيا- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى خمزون من األصول العقارية خارج االستغالل، مت احلصول علهيا عن طريق سداد الدين، 
عى مبلغ إمجايل قدره 4,8 مليار درمه مغريب إىل غاية 31 دجنرب 2019. وبالنظر إىل املخاطر املصاحبة هلذه األصول العقارية، وعى وجه اخلصوص، 

الشكوك املرتبطة بقميهتا السوقية ومدة انقضاهئا، يتعذر علينا حتديد قمية تلك األصول يف 31 دجنرب 2018.

ومراعاة لتأثر احلالة املوصوفة آنفا، نهشد أن القوامئ الركيبية املشار إلهيا يف الفقرة األوىل أعاله، منتمظة وحقيقية وتعي، من لك جوانهبا امللحوظة، 
صورة وفية عن الوضعية املالية لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا املكونة من األخشاص واهليات املدرجة يف نطاق التوطيد 

إىل غاية 31 دجنرب 2019، وذلك طبقا للقواعد واملبادئ احملاسبية املعمول هبا يف املغرب.

معليات التأكد واإلخبار اخلاصة

مقنا أيضا بعمليات التأكد اخلاصة املنصوص علهيا يف القانون وتأكدنا عى اخلصوص من تناسق املعلومات الواردة يف تقرير التدبر لملجلس اإلداري 
احملصور يف 27 مارس 2020 و املوجه لملسامهني مع القوامئ الركيبية للبنك.

وفميا يتعلق باألحداث الواقعة والعنارص املتعرف علهيا بعد تارخي حر احلسابات املتعلقة بتأثرات أزمة كوفيد 19 ، أخربتنا اإلدارة بأهنا ستشل موضوع 
تواصل مع امجلعية العامة العادية املدعوة للبت يف احلسابات.

من ناحية أخرى وطبقا ملقتضيات املادة 172 من القانون 95-17 املتعلق برشاكت املسامهة مكا مت تغيره وتمتميه، حنيطم عملا بأن البنك قام خالل السنة 
املالية 2019 مبا ييل:

- رشاء سندات “ BMcE cAPITAl REAl ESTATE” مببلغ 000 250 1 وهو ما ميثل %24,99 من رأمسال هذه الرشكة ؛

- رشاء سندات “ BOA UGANDA” مببلغ 000 410 137 وهو ما ميثل %47,41 من رأمسال هذه الرشكة ؛

الدار البيضاء، يف 28 أبريل 2020

مراقبو احلسابات



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

التقرير اخلاص ملراقيب احلسابات 
السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2019

بصفتنا مراقبني حسابات رشكتم، يطيب لنا أن نقدم لم تقريرنا حول االتفاقيات التنظميية طبقا ملقتضيات املواد 56 إىل 59 من القانون 17-95 
املتعلق برشاكت املسامهة مكا مت تغيره وتمتميه بواسطة القانونني 05-20 و 12-78 ومراسميهام التطبيقية. 

ويتعني علينا اطالعم عى اخلصائص والكيفيات األساسية لالتفاقيات الي بلغت إىل عملنا من طرف رئيس املجلس اإلداري أو الي اكتشفناها 
مبناسبة مهمتنا، دون احلم عى فائدهتا ومسوغاهتا وال البحث عن وجود اتفاقيات أخرى. ويتعني عليم طبقا للقانون املذكور أعاله النظر فهيا 

واملصادقة علهيا. 

وقد مقنا باختاذ االحتياطات الي نراها رضورية بالنظر للقواعد املهنية باملغرب. وتمتثل هذه االحتياطات يف التأكد من تناسق املعلومات الي 
توصلنا هبا مع الوثائق األصلية الي مت استخالصها مهنا.

1. االتفاقيات املربمة خالل السنة املالية 2019

للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  وبنك  للتأمني  املغربية  وامللكية  كوم  وفينانس   CDC املربم بني مجموعة  املسامهني  ميثاق   .1.1
BOA اخلارجية ومجموعة

األخشاص املعنيون :

•  السيد عمثان بنجلون رئيس جملس رقابة امللكية املغربية للتأمني والرئيس املدير العام لفينانس كوم و الرئيس املدير العام لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد زهر بنسعيد، عضو املجلس اإلداري ومدير عام امللكية املغربية للتأمني وعضو املجلس اإلداري لفينانس كوم وعضو املجلس اإلداري 
لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد هشام العمراين، املدير العام املنتدب لفينانس كوم وعضو املجلس اإلداري لمللكية املغربية للتأمني وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا 
- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد ابراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري لمللكية املغربية للتأمني و عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية : 

يف إطار ولوج مجموعة cDc يف رأمسال بنك أفريقيا- مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية،مت التوقيع عى ميثاق املسامهني مع مجموعة 
.cDc

وهيدف ميثاق املسامهني أساسا لتعزيز و/أو توسيع املامرسات املوجودة يف جمال املسؤولية االجمتاعية والبيئية وأمانة األمعال املطابقة لملعاير 
الدولية ، مع احرام املساواة بني املسامهني.

ومتثل احلقوق احملدودة الي متتلكها مجموعة cDc بصفهتا مستمثرا، احلقوق الدفاعية املعتادة الي تحمس هلا بضامن تتبع ومحاية دنيا 
للعنارص املهيلة الستمثارها بدون أي تدخل يف القرارات االسراتيجية والتشغيلية أو التدبر اليويم لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية.

وهكذا، ال يتضمن ميثاق املسامهني )أوال( اتفاقية للتصويت بني فينانس كوم / امللكية املغربية للتأمني ومجموعة cDc للتأثر عى قرارات بنك 
أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و)ثانيا( حق النقض لفائدة مجموعة cDc و)ثالثا( قواعد النصاب أو األغلبية املدمعة لفائدة 
cDc أو )رابعا( واجب التعاون يف السوق لرشاء أو بيع حقوق التصويت املرتبطة بأهسم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. 
مكا ال يوجد أي إلزام بالنتيجة عى فينانس كوم / امللكية املغربية للتأمني لرشاء أهسم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

. cDc وأخرا، مل يم منح أي مضان للسيولة أو املردودية ملجموعة . cDc الي متتلكها مجموعة

املبالغ املدرجة حسابيا : 

مل تسفر هذه االتفاقية عن أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إىل غاية 31 دجنرب 2019. 

2.1. عقد فتح قرض بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و » O TOWER « والرشكة العامة املغربية للبنك

األخشاص املعنيون :

 O “ السيد عمثان بنجلون ، الرئيس املدير العام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورئيس املجلس اإلداري لرشكة��•
TOWER” ؛

لرشكة اإلداري  املجلس  عضو  و  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  اإلداري  املجلس  عضو  بنسعيد،  زهر   •��السيد 
“ O TOWER” ؛
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اإلداري لرشكة املجلس  و عضو  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  لبنك  اإلداري  املجلس  العمراين، عضو   •��السيد هشام 
“ O TOWER” ؛

•��السيد ابراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و عضو 
املجلس اإلداري لرشكة “O TOWER” ؛

لرشكة  اإلداري  املجلس  عضو  و  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  الرشايي،  منر   •��السيد 
“O TOWER” ؛

اإلجراءات األساسية :

 ، ”O TOWER “ هيدف هذا العقد املربم يف 21 يناير 2019 إىل حتديد رشوط وإجراءات قيام الرشكة العامة املغربية لأبناك بفتح حلساب
حتت كفالة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ، خط كفالة الضامن من الطلب األول مببلغ 830 مليون درمه وبعمولة 0,25% 

ونسبة فائدة قدرها %2 واستحقاق يف 30/09/2022 .

تقدم العموالت بشل سنوي وتتحملها “ O TOWER”. ويم اقتطاعها هشريا عى حساب “ O TOWER” الي تلزم رصاحة بتشكيل مؤونة 
متعلقة هبا وذلك ابتداء من تارخي رسيان مفعول الضامنة املعنية.

وجيب أن يغي مبلغ الضامن النقدي املشل بواسطة الكفيل لفائدة الرشكة العامة يف لك حني جاري الضامن املقدم من طرف هذا األخر.

وتلزم “ O TOWER” بتسديد املبالغ املعنية بالضامن داخل أجل أقصاه تارخي استحقاق رسالة الضامن الي مت مبوجهبا األداء والي هتم 
املبلغ املقرض والعموالت واملصاريف والتوابع.

ويربم العقد ملدة أربع سنوات ابتداء من تارخي توقيعه من لدن األطراف.

املبالغ املدرجة حسابيا :

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 عائدات قدرها 576.000 درمه

3.1 ملحق تعديي لعقد سلف تابيع بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية والبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية 
)BBI(

األخشاص املعنيون 

•  السيد ابراهم بنجلون التوميي وهو عضو املجلس اإلداري للبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية )BBI( عضو املجلس اإلداري ومدير عام 
منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد دمحم أكويم عضو املجلس اإلداري للبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية )BBI(  ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية .

اإلجراءات األساسية

من خالل هذا االتفاق املربم يف ماي 2019، مت االتفاق عى متديد استحقاق السلف التابي مببلغ 000 700 17 يورو املمنوح يف سنة 2010 
. BBI من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لفائدة

من ناحية أخرى، انتقلت نسبة الفائدة من %4 إىل %2 وسيم التسديد يف الهشر السادس عرش بدل الهشر الثالث عرش.

املبالغ املدرجة حسابيا :

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 عائدات قدرها 5447.000 درمه

)BBI( 4.1 اتفاقية متويل بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية والبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية

األخشاص املعنيون 

•  السيد ابراهم بنجلون التوميي وهو عضو املجلس اإلداري للبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية )BBI( عضو املجلس اإلداري ومدير عام 
منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد دمحم أكويم عضو املجلس اإلداري للبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية )BBI( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية .

اإلجراءات األساسية

من خالل هذا االتفاق املربم يف ماي 2019، مينح بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لفائدة BBI خط متويل مببلغ أقصاه 
315 مليون دوالر يحسب دفعة واحدة أو عى عدة دفعات.
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وسيتيح هذا المتويل االستجابة لالحتياجات الداخلية ومتطلبات المتويل طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.

وعى مستوى املاكفأة، متنح القروض وفق سعر الفائدة املتفق هيلع بني األطراف حسب رشوط السوق.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 عائدات قدرها 66.470.000 درمه

5.1 ملحق تعديي لعقد اخلدمات املربم بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة يوروسرفيس التابعة للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية )2018(

األخشاص املعنيون 

•��السيد إبراهم بنجلون التوميي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية ، وعضو املجلس اإلداري 
ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•��السيد معر التازي، عضو املجلس اإلداري املنتدب لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا 
– مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•��السادة ادريس بنجلون ودمحم أكويم ومنر الرشايي، أعضاء املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية 
واملدراء العامون املنتدبون لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية .

•��اإلجراءات األساسية

اخلارجية و رشكة  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  بنك  بني  املوقعة  لالتفاقية   2018 يونيو   15 املربم يف  التعدييل  امللحق  هذا  هيم 
يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية إماكنية تغطية بعض الزبناء بنسبة ماكفأة عن ودائعهم أعى من النسبة العادية املقرحة 
من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. وهكذا، تتحمل رشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية 

املبلغ الزائد السنوي عرب طرحه من ماكفأهتا.

املبالغ املدرجة حسابيا

يم تضمني تأثر هذه االتفاقية يف املاكفأة املدفوعة لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية ) أنظر 2.43 ( 

 " RM EXPERTS " 6.1 اتفاقية خدمات التحصيل بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة

األخشاص املعنيون 

•��السيد إبراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو عضو 
 " RM EXPERTS " املجلس اإلداري لرشكة

 RM " العام لرشكة للتجارة اخلارجية والرئيس املدير  البنك املغريب  لبنك أفريقيا – مجموعة  •�السيد املفضل احلاليي، مدير عام منتدب 
 " EXPERTS

 RM " لرشكة  اإلداري  املجلس  و عضو  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  اللعي،  خالد  السيد  �•
 " EXPERTS

اإلجراءات األساسية

يف سياق تغر احلاكمة الذي مت يف يونيو 2019 مضن رشكة " RM EXPERTS "، مت إبرام اتفاقية من أجل حتديد الرشوط والكيفيات الي 
يعهد من خالهلا )أوال( بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لرشكة  " RM EXPERTS " واكلة تدبر لتحصيل ديونه معلقة 
األداء لدى زبنائه سواء بطريقة ودية أو قضائية أو من خالل اتباع املساطر الصاحلة للديون املعهود هبا و )ثانيا( تقدم من خالهلا رشكة  " 
RM EXPERTS " دمعها لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية من أجل وضع بنية فعالة ملفة بتحصيل ديونه معلقة األداء 

لدى زبنائه.

وتغي هذه االتفاقية الي مت توقيعها يف 13 فرباير 2020 التاكليف املجسلة من طرف رشكة " RM EXPERTS " عى الفرة املراوحة بني 
13 يونيو و 31 دجنرب 2019 يف إطار أنشطهتا للتحصيل حلساب بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

أبرمت هذه االتفاقية ملدة حمددة وستنهتي يف 31 دجنرب 2019 .

املبالغ املدرجة حسابيا

" RM EXPERTS " يم تضمني تأثر هذه االتفاقية يف املاكفأة املدفوعة من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لرشكة 
) أنظر 2.40 ( 
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2. االتفاقيات املربمة خالل السنوات املالية السابقة واليت تواصل تنفيذها خالل هذه السنة املالية 

Maroc Factoring 1.2. توكيل تدبر مربم بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

•��السيد ابراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورئيس 
املجلس اإلداري لرشكة Maroc Factoring؛

لرشكة الرقابة  جملس  وعضو  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  بنجلون،  إدريس   •��السيد 
Maroc Factoring؛

لرشكة الرقابة  جملس  وعضو  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  احلاليي،  املفضل   •��السيد 
Maroc Factoring؛

اإلجراءات األساسية

يف إطار االتفاقية املربمة مع رشكة Maroc Factoring يف 2016، مت التوقيع عى توكيل تدبر يف مارس 2018، يقوم مبوجبه بنك أفريقيا 
– مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مبنح توكيل عام وحري لرشكة Maroc Factoring من أجل تدبر نشاط إنابة الفواتر بامسه 

وحلسابه اخلاص.

وعى صعيد املاكفأة، تتقاىض رشكة Maroc Factoring أتعاب التدبر حسب صيغة حمددة )اجلاري حتت التدبر، التاكليف العامة لالستغالل...( 
ومت االتفاق عى حد ادىن من أتعاب التدبر يوافق العمولة املفوترة يف 2017 أي 14,7 مليون درمه دون احتساب الرسوم.

وتعترب هذه االتفاقية سارية املفعول ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مضنيا لسنة واحدة قابلة للتجديد.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 تلفة قدرها 20.610.000 درمه

RM EXPERT 2.2. عقد اإلجيار بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

•  السيد إبراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو عضو 
 " RM EXPERTS " املجلس اإلداري لرشكة

لرشكة  العام  املدير  والرئيس  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  احلاليي،  املفضل   •  السيد 
 " RM EXPERTS "

اإلجراءات األساسية

ينص العقد عى قيام بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بتأجر ماكتب تتواجد ياملزانني مبساحة إمجالية قدرها 86,40 
مر مربع وماكتب تتواجد بالطابق األول مبساحة إمجالية قدرها 283,87 مر مربع والاكئنة بالدار البيضاء يف معارة لينة 250 سيدي معروف 

وموضوع الرمس العقاري رمق 1.477/47.

ومت حتديد اإلجيار الهشري يف 967,88 14 درمه مع احتساب مجيع الرسوم ، مبا يتضمن رضيبة اخلدمات امجلاعية بنسبة %10,5 من اإلجيار 
مع عدم احتساب الرسوم وقابل لملراجعة سنويا بسعر %3,5 من مبلغ اإلجيار دون احتساب الرسوم.

مينح هذا اإلجيار ملدة 3 سنوات قابلة للتجديد مضنيا ابتداء من فاحت أبريل 2018. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 عائدات قدرها 000 156 درمه.

3.2 عقد متثيل فريع بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومضان اكش

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لضامن اكش ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•��السيدان املفضل احلاليي ومعر التازي، مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضوا املجلس 
اإلداري لرشكة مضان اكش ؛

اإلجراءات األساسية

من خالل عقد المتثيل املربم مع ويسرن يونيون نيويورك بغية اقراح خدمات حتويل األموال لعالمة ويسرن يونيون عى صعيد املغرب، لضامن 
اكش احلق يف تأمني خدمات حتويل األموال من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.
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 وهكذا، يلزم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية باقراح خدمة حتويل األموال عى مجيع الشبكة احراما للقوانني املطبقة 
ووفقا لملقتضيات الواردة يف شباكت األسعار يف دليل اخلدمة الدولية يف سياسات وقوانني ويسرن يونيون.

وفميا يتعلق برشوط األداء، يسم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لضامن اكش املبلغ األصيل ألي معلية خلدمة حتويل 
األموال املنجزة من طرف البنك وكذا مجيع املصاريف والتاكليف املفوترة األخرى ارتباطا مع هذه العملية.

تربم هذه االتفاقية ملدة 5 سنوات ابتداء من تارخي التوقيع ويه قابلة للتجديد مضنيا ملدد متعاقبة لسنة واحدة.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل تسفر هذه االتفاقية عن أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إىل غاية 31 دجنرب 2019.

FARACHA IMMO 4.2 اتفاقية تسبيق يف حساب جار للرشاكء بني لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

الخشص املعين 

• السيد منر الرشايي، مسر رشيك لرشكة FARAcHA IMMO ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

يمكن موضوع هذه االتفاقية يف إعداد إجراءات ورشوط التقدمي يف احلسابات اجلارية للرشاكء من طرف بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية لفائدة FARAcHA IMMO مببلغ إمجايل صاف قدره 000 142 299 درمه بسعر الفائدة التنظي األقىص اجلاري به 
العمل للفوائد املطروحة من احلسابات اجلارية الدائنة للرشاكء برمس سنة 2018، مكا مت حتديده من طرف قرار وزير االقتصاد واملالية رمق 

18-589 الصادر يف 27 فرباير 2018 بنسبة 2,2%.

يرسي مفعول هذه االتفاقية ابتداء من تارخي توقيعها من لدن الطرفني.

وتنهتي صالحيهتا خارج رشوط الفسخ املسبق مع مم التسديد اللي للتسبيق من طرف FARAcHA IMMO لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل تسفر هذه االتفاقية عن أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إىل غاية 31 دجنرب 2019.

NEJMI IMMO 5.2 اتفاقية تسبيق يف حساب جار للرشاكء بني بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

الخشص املعين 

•�السيد منر الرشايي، مسر رشيك لرشكة NEJMI IMMO ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

للتجارة اخلارجية  يمكن موضوع هذه االتفاقية يف إعداد إجراءات ورشوط التقدمي يف احلسابات اجلارية للرشاكء من طرف البنك املغريب 
إلفريقيا لفائدة NEJMI IMMO مببلغ إمجايل صاف قدره 000 217 60 درمه بسعر الفائدة التنظي األقىص اجلاري به العمل للفوائد 
املطروحة من احلسابات اجلارية الدائنة للرشاكء برمس سنة 2018، مكا مت حتديده من طرف قرار وزير االقتصاد واملالية رمق 18-589 الصادر 

يف 27 فرباير 2018 بنسبة 2,22%.

يرسي مفعول هذه االتفاقية ابتداء من تارخي توقيعها من لدن الطرفني.

وتنهتي صالحيهتا خارج رشوط الفسخ املسبق مع مم التسديد اللي للتسبيق من طرف NEJMI IMMO لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 مبالغ مسددة بقمية 60.217.000 درمه

KARAKER IMMO 6.2 اتفاقية تسبيق يف حساب جار للرشاكء بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

الخشص املعين 

• السيد منر الرشايي، مسر رشيك لرشكة KARAKER IMMO ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

يمكن موضوع هذه االتفاقية يف إعداد إجراءات ورشوط التقدمي يف احلسابات اجلارية للرشاكء من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية لفائدة KARAKER IMMO مببلغ إمجايل صاف قدره 000 432 53 درمه بسعر الفائدة التنظي األقىص اجلاري به العمل 
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للفوائد املطروحة من احلسابات اجلارية الدائنة للرشاكء برمس سنة 2018، مكا مت حتديده من طرف قرار وزير االقتصاد واملالية رمق 589-18 
الصادر يف 27 فرباير 2018 بنسبة 2,22%.

يرسي مفعول هذه االتفاقية ابتداء من تارخي توقيعها من لدن الطرفني.

وتنهتي صالحيهتا خارج رشوط الفسخ املسبق مع مم التسديد اللي للتسبيق من طرف KARAKER IMMO لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 مبالغ مسددة بقمية 53.432.000 درمه.

RM EXPERT 7.2 ملحق تعديي لالتفاقية بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

•  السيد إبراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو عضو 
 " RM EXPERTS " املجلس اإلداري لرشكة

لرشكة العام  املدير  والرئيس  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  منتدب  عام  مدير  احلاليي،  املفضل   •  السيد 
 " RM EXPERTS "

اإلجراءات األساسية

مبوجب االتفاقية املربمة يف 24 دجنرب 2010، مت توكيل رشكة RM EXPERT بشل حري للقيام بتحصيل الديون معلقة األداء املوكولة من 
طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

ومن خالل هذا التعديل، يولك بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية رشكة RM EXPERT للقيام جبميع التحريات املطلوبة مهنا 
والي هتم الوضعية املالية أو معلومات أخرى هتم سواء األخشاص الذاتيني واألخشاص املعنويون املامرسني لنشاط مهين أو مجيع املقاوالت.

وجيب عى رشكة RM EXPERT تسلم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مجيع املعلومات املمكنة، أيا اكنت طبيعهتا ، 
مما يتيح لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية تكوين فكرة عى وضعية هؤالء األخشاص قبل منح القرض.

مكا يرخص لرشكة RM EXPERT من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بالقيام جبميع التحريات الالزمة إلجناح 
مهمهتا املوكولة إلهيا سواء بشل مبارش عرب أمواهلا الذاتية أو عرب اللجوء إىل مقديم خدمات آخرين عند الرورة.

وترتبط تسعرة اخلدمات باجلهة وطبيعة امللك. 

املبالغ املدرجة حسابيا

مل تسفر هذه االتفاقية عن أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إىل غاية 31 دجنرب 2019. 

 GNS TECHNOLOGIES 2.8 اتفاقية تقدمي اخلدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي، عضو املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد معر التازي، عضو املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف غشت 2017 إىل حتديد اإلطار التعاقدي للعالقات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و 
رشكة GNS TEcHNOlOGIES حبيث حتدد عى األساس نطاق ورشوط تنفيذ اخلدمات املقدمة و كذا تعهدات لك طرف. 

من خالل هذه االتفاقية، تلزم رشكة GNS TEcHNOlOGIES بتقدمي اكفة اخلدمات املفصلة يف ملحق هذه االتفاقية. 

وعى صعيد املاكفأة، مت االتفاق حلساب رشكة GNS TEcHNOlOGIES عى مبلغ جزايف سنوي قدره 000 100 درمه دون احتساب 
الرسوم ومصاريف تشغيل خدمة Rapido بسعر 6 درامه دون احتساب الرسوم لل معلية منجزة واملصاريف املتعلقة بنشاط البطاقة واألداء. 
وخبصوص بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية فيقوم بإرجاع العموالت املتعلقة بالعمليات احمللية والدولية املتعلقة بعمليات 

البطاقات مسبقة األداء.

تربم االتفاقية ملدة 3 سنوات. وبعد مرور املرحلة األوىل تصبح االتفاقية قابلة للتجديد مضنيا من سنة ألخرى.
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التقــريــر املـــالــي

املبالغ املدرجة حسابيا

مل تسفر هذه االتفاقية عن أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إىل غاية 31 دجنرب 2019. 

9.2 توكيل الوساطة يف العمليات بني بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة حتويل األموال مضان اكش

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لضامن اكش ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيدان املفضل احلاليي ومعر التازي، مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضوا املجلس 
اإلداري لرشكة مضان اكش ؛

اإلجراءات األساسية

مينح بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لرشكة حتويل األموال مضان اكش، والي ميتلكها البنك %100 بصفة غر مبارشة، 
توكيل الوساطة يف العمليات املنفذة من قبل مؤسسات االئمتان يف إطار تسويق البطاقات املدفوعة مسبقًا عى الصعيدين الوطين والدويل 
لصاحل زبناء بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشاكئه املعمتدين داخل شبكة مضان اكش، الي تلزم مبراقبة العناية 

الواجبة واملطابقة.

ترسي هذه االتفاقية ملدة 5 سنوات قابلة للتجديد مضنيا

املبالغ املدرجة حسابيا 

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

البنك املغريب للتجارة  – مجموعة  MAGHREBAIL لفائدة بنك أفريقيا  اتفاق متويل حسب معلية إعادة االستئجار املمولة من قبل   10.2
اخلارجية

األخشاص املعنيون 

• رئيس MAGHREBAIl السيد عز الدين جسوس وهو عضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  أعضاء املجلس اإلداري لرشكة Maghrebail السادة عمثان بنجلون وزهر بنسعيد وإبراهم بنجلون التوميي يشغلون تباعا مناصب الرئيس 
املدير العام، عضو املجلس اإلداري وعضو املجلس اإلداري مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد املفضل احلاليي وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة Maghrebail ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية، يكون بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية قد أجنز معلية إعادة االستئجار مع MAGHREBAIl بشأن 
مجموعة من الرباجم واحللول املعلوماتية.

وقد ارتفع مبلغ عقد التأجر المتوييل العقاري املربم مم دجنرب 2017 إىل مبلغ 938 000 561 درمه مع احتساب الرسوم يف فرة هشرية تبلغ 
60 هشرا ووجيبة كرائية أحادية دون احتساب الرسوم تبلغ 8.794.000 درمه. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف سنة 2019 تلفة قدرها 109.965.000 درمه

 BMCE Capital Bourse 11.2 اتفاقية بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو املجلس اإلداري G بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرشكة 
BMcE capital Bourse ؛

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة يف فرباير 2016، قامت BMcE capital Bourse بتفويض بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
باملعاجلة التشغيلية والتقنية لنشاط إيداع موجوداهتا.

ويف املقابل، جيب عى BMcE capital Bourse دفع مبلغ 000 50 درمه دون احتساب الرسوم سنويا. بيد أهنا تبىق مدينة جتاه مارولكر 
بدفع اكفة املصاريف والرسوم املرتبطة بانتساهبا. متتد هذه االتفاقية لسنة واحدة وميكن جتديدها مضنيا ملدد متعاقبة لسنة واحدة.



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 183/182

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

ورشكة اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  بنك  بني  الرهنية  الديون  تسنيد  إطار  يف  استشارة  توكيل   12.2 
BMCE Capital Titrisation

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو جملس رقابة BMcE capital ؛

• السيد ادريس بنجلون عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية السيد 
املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

.BMcE capital Titrisation هتدف هذه االتفاقية إىل توكيل تسنيد الديون الرهنية لملجموعة لفائدة رشكة

وتصل مدة هذه االتفاقية إىل 12 هشرا ابتداء من تارخي توقيعها وتعترب قابلة لتجديد مضين ملدد متعاقبة لثالثة أهشر . 

ومت حتديد مبلغ جزايف قدره مليون درمه دون احتساب الرسوم مستحق عند تارخي التوقيع وينهتي مبجرد إجناز العملية.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

ورشكة اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  بنك  بني  العقارية  األصول  تسنيد  بتصممي  تتعلق  معلية  توكيل   13.2 
BMCE Capital Titrisation

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون عضو جملس رقابة BMcE capital و مدير عام منتدب بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية .

اإلجراءات األساسية

يف ظل ترشيد ندرة املوارد، يرغب بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف حتسني تدبر حصيلته بالنظر ألمهية أصوله 
العقارية.

هكذا، من خالل حتويل أصوله العقارية، ميكن لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية حترير حصة من أمواله الذاتية املنقولة إىل 
خصوم حصيلته برمس هذه املمتلاكت من جهة والتوفر عى احتياط نقدي جديد بفضل تفويت هذه األصول من جهة أخرى.

ومبوجب هذه االتفاقية تع تعيني BMcE capital Titrisation مكممص ألول معلية لتسنيد األصول العقارية لملجموعة.

وسهتم هذه العملية األوىل مبلغا يراوح بني 500 مليون درمه و مليار درمه دون احتساب الرسوم.

وتصل مدة هذه االتفاقية إىل 12 هشرا ابتداء من تارخي توقيعها وتعترب قابلة لتجديد مضين عند االقتضاء ملدد متعاقبة لثالثة أهشر وتنهتي عند 
إجناز العملية. 

وعى صعيد معولة اهليلة، مت حتديد معولة لالقتطاع مببلغ جزايف قدره مليون درمه دون احتساب الرسوم مستحق عند تارخي التوقيع عى 
التوكيل. مكا ستؤدى معولة جناح بنسبة 0,4 % دون احتساب الرسوم من مبلغ العملية وذلك عند اإلجناز الفعيل للعملية. 

وخبصوص معولة التوظيف، سيم دفع ماكفأة نسبهتا %0,2 دون احتساب الرسوم من مبلغ العملية عند تارخي التسديد والتسلم.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.
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14.2 ملحق التفاقية تدبر أنشطة السوق واإليداع

األخشاص املعنيون 

•  السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد أمني بوعبيد عضو جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

•  السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف 29 أبريل 2016 إىل تعديل نطاق األنشطة املفوضة بغية إدماج تقدمي رشكة BMcE capital لفائدة بنك أفريقيا 
– مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية أي نوع من اخلدمات املتخصصة يف البحث والتحليل والتقيم املايل.

ومت إبرام هذه االتفاقية ملدة غر حمددة. 

وتظل املاكفأة السنوية قارة يف نسبة %15 من الفائض بالنسبة إىل 100 مليون درمه من النتيجة اإلمجالية لالستغالل النامجة عن أنشطة سوق 
بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وستراوح بني 20 مليون درمه و 30 مليون درمه.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 2019، 59.743.000 درمه برمس التدبر املفوض و 
34.386.000 درمه برمس املاكفأة املتغرة.

15.2 اتفاقية دمع وتقدمي خدمات

األخشاص املعنيون 

• السيد عمثان بنجلون ، رئيس فينانس كوم وكذلك الرئيس املدير العام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو املجلس اإلداري للرشكتني ؛

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، وهو عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو 
املجلس اإلداري لفينانس كوم؛

اإلجراءات األساسية

أبرم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومجموعة فينانس كوم اتفاقية تلزم مبوجهبا هذه األخرة بتقدمي خدمات دمع للبنك 
عند حتضر خمططات اسراتيجية والبحث وتنفيذ رشااكت باملغرب واخلارج ووضع جسور للتاكمل التجاري والدمع. 

ميكن جتديد هذه االتفاقية بشل مضين .

ترتكز املاكفأة عى الناجت الصايف البني لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف حدود %0,3 ولك إعادة فوترة مرتبطة 
بوضع حممتل ألجراء فينانس كوم حتت الترف ملدة حمددة والنفقات املرتبة عن ذلك بشل معقول.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 43.630.000 درمه .

16.2 اتفاقية احلساب اجلاري للرشاكء لفائدة » O TOWER « بني فينانس كوم و بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
وامللكية املغربية للتأمني

األخشاص املعنيون 

لرشكة اإلداري  املجلس  ورئيس  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  لبنك  العام  املدير  الرئيس  بنجلون،  عمثان  السيد   • 
» O TOWER «؛

• السيد منر الرشايي، مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و عضو املجلس اإلداري لرشكة » O TOWER « ؛

لرشكة اإلداري  املجلس  عضو  و  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  لبنك  اإلداري  املجلس  عضو  بنسعيد،  زهر  السيد   • 
. » O TOWER «
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اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة يف فاحت يناير 2015 ، وافق لك من فينانس كوم و بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وامللكية 
املغربية للتأمني، املسامهني يف رشكة » O TOWER « يف حدود %15 بالنسبة لفينانس كوم و 37 % بالنسبة لمللكية املغربية للتأمني و 48% 
بالنسبة لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى تقدمي تسبيق هلذه األخرة يف حساب جار للرشاكء بنسبة %2,21. ويمكن 

اهلدف من هذا احلساب يف متويل نشاط رشكة » O TOWER « بشل مؤقت . 

مت إبرام هذه االتفاقية ملدة إثني عرش )12( هشرا ابتداء من فاحت يناير 2015. وبعد انقضاء هذه الفرة، سيم جتديدها مضنيا ملدة سنة واحدة 
بشل باث يف 31 دجنرب من لك سنة.

املبالغ املدرجة حسابيا

 برمس هذه االتفاقية، أجرى بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مقاصة مبلغ 47.898.000 درمه من أجل حترير رأمسال
 . » O TOWER «

17.2 اتفاقية تدبر منصة لتحصيل امللفات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و سلفني ) ملحق تعديي(

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة سلفني وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املامون البلغيي والسيد أمني بوعبيد، عضوان يف جملس رقابة سلفني وعضوان يف املجلس اإلداري للبنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا ؛

• السيد ادريس بنجلون والسيد معر التازي عضوان يف جملس رقابة سلفني وعضوان يف املجلس اإلداري ل.

 اإلجراءات األساسية

يف إطار مرشوع توحيد أنشطة التحصيل، أبرم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة سلفني بتارخي 15 شتنرب 2008 
مت تعديلها بتارخي 5 يونيو 2009 حتدد كيفيات وضع منصة خاصة للتحصيل. وتويص مراجعة إجراءات التحصيل التجاري بإرشاك شبكة البنك 

من خالل التكفل باحلالتني األوىل والثانية للتخلف عن األداء أيا اكن املنتوج املعين.

وهيدف هذا امللحق التعدييل لتحديد الكيفيات اجلديدة ونطاق تدخل األطراف.

ومن حيث املاكفأة، ومنذ فاحت يوليوز 2015 تتدخل سلفني ابتداء من احلالة الثالثة للتخلف عن األداء فتقوم بفوترة %13 من املبلغ احملصل حبد 
أدناه 60 درمه دون احتساب الرسوم لل ملف.

من ناحية أخرى، فل ملف يعهد ملنصة سلفني إىل غاية اسرجاع اكفة املبالغ غر املؤداة أو نقلها صوب اهليات احملددة من طرف اسراتيجية 
التحصيل. ويف حالة اخنفاض عدد حاالت التخلف عن األداء من حالتني إىل حالة واحدة، تصبح املاكفأة %5 دون احتساب الرسوم من املبلغ 

احملصل حبد أدناه 60 درمه دون احتساب الرسوم لل ملف.

وتم فوترة مصاريف الرسائل النصية القصرة بشل مماثل بالنسبة لمللفات الي ال ختضع لتدبر سلفني.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 000 866 11 درمه.

18.2 عقد تفويت حساب جار مربم بني أليانس دارنا وبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

األخشاص املعنيون 

السيد املفضل احلاليي وهو مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرياض النور

اإلجراءات األساسية

اكنت رشكة أليانس دارنا متتلك مسبقا جتاه الرشكة العقارية رياض النور ) مسامهة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
إطار بيع اسردادي( حسابا جاريا للرشاكء مببلغ 000 143 250 درمه.

بتارخي 21 يوليوز 2015، مت التوقيع عى عقد تفويت للحساب اجلاري بني أليانس دارنا و بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
يصبح مبوجبه البنك مالاك للحساب اجلاري للرشاكء املذكور.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 عائدات قدرها 000 630 5 درمه.
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BMCE CAPITAL 19.2 اتفاقية تقدمي خدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية؛

• السيد أمني بوعبيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون وهو عضو جملس رقابة BMcE capital و ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

أبرم لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة BMcE cAPITAl بتارخي 27 نونرب 2015، مبفعول يرسي يف فاحت يناير 
2015، اتفاقية لتقدمي خدمات.

وتنص هذه االتفاقية عى الدمع القانوين والتنظي برمس القيام بعمليات خاصة داخل مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ألفريقيا وحترير 
عقود بامس وحلساب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. متتد هذه االتفاقية لسنة واحدة وميكن جتديدها مضنيا.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حساب تاكليف لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

20.2 اتفاقية حلساب جار للرشاكء مربمة بني رياض النور بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

الخشص املعين

• السيد املفضل احلاليي وهو مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرياض النور.

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة يف 22 دجنرب 2015، وافق بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى وضع رهن ترف رشكة 
رياض النور تسبيقا يف حساب جار للرشاكء مببلغ 000 500 221 درمه بنسبة %2.21 . وهتدف هذه االتفاقية للتطهر اللي جلاري تعهدات 
رياض النور لدى بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس قروض cMT والتهسيالت يف األداء. وسيم تسديد مبلغ احلصة 

املقدمة يف احلساب اجلاري للرشاكء بشل هنايئ ولكي عند ممارسة خيار اسرجاع امللك املباع.

األموال املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2018 عائدات قدرها 000 986 4 درمه.

 BMCE 21.2 ملحق تعديي التفاقية تدبر أنشطة السوق واإليداع بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة
CAPITAL

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية؛

• السيد أمني بوعبيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون وهو عضو جملس رقابة BMcE capital و ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

يعدل هذا االتفاق املربم بتارخي 18 دجنرب 2014 كيفيات ماكفأة رشكة BMcE cAPITAl برمس تدبر أنشطة السوق واإليداع لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مكا نص علهيا العقد األويل يف سنة 1999 مث يف ملحقاته التعديلية. 

تصل مدة هذا امللحق التعدييل لسنة واحدة مع جتديد مضين.
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األموال املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

 BMCE IMMOBLIER 22.2 اتفاقية تسبيق للحساب اجلاري للرشاكء بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة
)مبانيمك سابقا(

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي وهو رئيس املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER )مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER )مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد معر التازي وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER )مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة بتارخي 13 فرباير 2014، يوافق بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بوضع رهن ترف رشكة 
BMcE IMMOBlIER )مبانيم سابقا( تسبيقا يف احلساب اجلاري للرشاكء مببلغ عام صاف قدره 000 000 38 درمه وفق النسبة التنظميية 

اجلاري هبا العمل أي %2,21 برمس السنة املالية 2013. 

يقدم التسبيق ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد وسيم التسديد من خالل ختصيص إيرادات بيع الوحدات العقارية الي مت رشاؤها بواسطة التسبيق 
املذكور لدى رشكة "باك إيرنيج" وذلك مع إجناز معليات البيع أوال بأول.

 BMcE IMMOBlIER ومت إبرام هذه االتفاقية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مضنيا وتنهتي مع هناية التسديد اللي للتسبيق من طرف رشكة
لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

األموال املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 عائدات قدرها 000 855 درمه.

BMCE IMMOBLIER 23.2 اتفاقية تعاون بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي وهو رئيس املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER ) مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

لبنك أفريقيا –  • السيد املفضل احلاليي وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER )مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد معر التازي وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة BMcE IMMOBlIER ) مبانيم سابقا( ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة بتارخي 3 فرباير 2014 إىل إجناز املهام التالية مقابل ماكفأة خاصة بل مهنا:

• الوساطة العقارية عند الطلب واحلاجة من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلجيار، رشاء أو بيع أصول عقارية 
بامس أو حلساب بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

• حتصيل مبالغ اإلجيار وديون اإلجيار لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا

• اخلربات العقارية، دراسات املشاريع العقارية واإلشعار بالرشوط اخلاصة عند الطلب واحلاجة من طرف الزبون لتقيم األصول العقارية حلساب 
بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية .

مت إبرام هذه االتفاقية ملدة ثالث سنوات.

األموال املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 000 095 15 درمه.
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24.2 بروتوكول اتفاق يتعلق بوضع رشاكة تشغيلية هتم خدمة Mobile Money بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
و رشكة ميديتلمك ش.م

األخشاص املعنيون 

• السيد عمثان بنجلون، الرئيس املدير العام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري مليديتيلكوم؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري مليديتيلكوم.

اإلجراءات األساسية

حتدد هذه الرشاكة املربمة بتارخي 26 يونيو 2012 الي تسبق إبرام عقد هنايئ احملاور االسراتيجية وكذا مبادئ منوذج أمعال املرشوع، 
موضوع هذه االتفاقية.

األموال املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى تاكليف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019. 

25.2 اتفاقية لتفويض املسؤولية تتعلق بتدبر رشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا واملربمة بني بنك 
S.A.U أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و املجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية

األخشاص املعنيون 

• السيد دمحم أكويم، رئيس املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية S.A.U ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية؛

• السيد عز الدين جسوس ودمحم بناين ومها عضوان يف املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ولملجموعة 
الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية S.A.U؛

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو 
املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية S.A.U ورئيس املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب 

للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

هيدف هذا العقد املربم بتارخي 10 أبريل 2012 إىل تمنيط العالقة بني مكونات املجموعة بالنسبة لملسؤولية الي تتحملها املجموعة الدولية للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية S.A.U جراء قيام رشكهتا التابعة %100 يوروسرفيس خبدمات منجزة تبعا لتعلميات بنك أفريقيا – مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية وهو املسامه بنسبة %100 بطريقة غر مبارشة يف الرشكة األخرة.

األموال املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى تاكليف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

26.2 توكيل تدبر مربم بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و BOA - فرنسا

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس املجلس اإلداري ملجموعة BOA وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد عز الدين جسوس عضو املجلس اإلداري ملجموعة BOA و بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد أمني بوعبيد عضو املجلس اإلداري مدير عام ملجموعة BOA وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ؛

• السيد إدريس بنجلون عضو املجلس اإلداري ملجموعة BOA ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد دمحم أكويم، عضو املجلس اإلداري ملجموعة BOA ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اإلجراءات األساسية

حتدد هذه االتفاقية املربمة بتارخي 6 يونيو 2012 بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و مجموعة و BOA– فرنسا وهو 
رشكة تابعة ملجموعة BOA الذي ميتلك غالبية رأمساله بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية البنود والرشوط الي مينح مبوجهبا 
هذا األخر توكيال لفائدة BOA– فرنسا مقابل أداء معوالت ملعاجلة معليات مالية بامسه وحلسابه لفائدة املغاربة املقميني باخلارج. وحيدد العقد 

أيضا كيفيات تسير حساب بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية املفتوح بدفاتر BOA– فرنسا.
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األموال املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر برمس السنة املالية 2019.

و اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  بنك  بني  مربمة  مهيلكة  مبنتجات  مرتبط  هامش  طلبات  تدبر  اتفاقية   27.2 
BMCE CAPITAL GESTION PRIVÉE

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BcME capital وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد أمني بوعبيد عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية؛

•�السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة بتارخي 29 يونيو 2012، تعمل BMcE cAPITAl GESTION PRIVEE من أجل تتبع خماطر تقلب األسعار 
املهيلة – مواضيع معامالت بني األطراف – من خالل اعمتاد آلية لطلب هامش مرتبط مبنتوج مهيل مربم بني الطرفني.

وترتكز ماكفأة طلبات اهلامش لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى أساس نسبة نقدية بالدرامه.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 000 200 درمه.

28.2 عقد تقدمي خدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة امللكية املغربية للتأمني

األخشاص املعنيون 

• السيد عمثان بنجلون، رئيس جملس رقابة امللكية املغربية للتأمني والرئيس املدير العام لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد، رئيس جملس اإلدارة امجلاعية لمللكية املغربية للتأمني وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد إبراهم بنجلون التوميي، عضو جملس إدارة امللكية املغربية للتأمني وعضو املجلس اإلداري مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

حيدد هذا العقد املربم يف أبريل 2012 والساري املفعول يف فاحت أكتوبر 2011، الرشوط العامة واخلاصة لوضع حمالت رهن الترف والولوج 
ملختلف اخلدمات واملعدات املقدمة من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لفائدة امللكية املغربية للتأمني.

مكا حيدد كيفيات ورشوط االستخدام من طرف هذه األخرة مقابل ماكفأة جزافية لملوارد املوضوعة رهن ترفها.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

AFH SERVICES 29.2 اتفاقية دمع تقين بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس املجلس اإلداري ملجموعة BOA وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد إدريس بنجلون وهو ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرشكة AFH SERVIcES ؛

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة يف سنة 2012 ملدة سنة قابلة للتجديد الضمين، يقدم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
إطار التاكمل بني خمتلف هيات املجموعة لفائدة رشكة AFH SERVIcES مساعدة تقنية متكهنا من تزويد مجموعة BOA خبربة مهنية. 
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ويف املقابل، تم فوترة هذه اخلدمات لرشكة AFH بعدد أيام العمل لل رجل عى أساس تسعرة قدرها 1.200 يورو دون احتساب الرسوم 
لل يوم معل.

األموال املدرجة حسابيا

ومل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حساب بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

BMCE CAPITAL 30.2 اتفاقية تقدمي خدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة BMcE capital و عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية؛

• السيد أمني بوعبيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد زهر بنسعيد وهو عضو جملس رقابة BMcE capital وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد ادريس بنجلون وهو عضو جملس رقابة BMcE capital و ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو عضو جملس رقابة BMcE capital ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

حتدد هذه االتفاقية املربمة بتارخي 20 نونرب 2012، مبفعول يرسي يف فاحت يناير 2012، الي تبلغ مدهتا سنة واحدة قابلة للتجديد الضمين 
إجراءات ماكفأة BMcE cAPITAl من طرف بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس املساعدة التقنية ملجموعة BOA عرب 

مديريهتا للشؤون القانونية.

وترتكز املاكفأة املفوترة سنويا عى حساب األيام املخصصة هلذه اخلدمات بتسعرة مائة يورو لل يوم.

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

)BBI( 31.2 عقد سلف تابيع بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية والبنك املغريب الدويل للتجارة اخلارجية

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي وهو عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو 
املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية Plc؛

• السيد دمحم أكويم وهو عضو املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية Plc ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

تنص هذه االتفاقية املربمة يف 30 ماي 2010 عى منح بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لفائدة البنك املغريب الدويل 
للتجارة اخلارجية )BBI( سلف بقمية من اليورو تعادل 15,000,000 جنيه اسرليين يسدد بنسبة فائدة قارة تصل إىل 4 % عى سبيل أموال 

ذاتية تمكيلية من املستوى الثاين. 

ومت حتديد مدة سداد السلف مع انهتاء مدة عرش سنوات مبوجب امللحق التمكييل املربم يف 25 يوليوز 2012 ابتداء من تارخي رسيان مفعول 
هذه االتفاقية. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 عائدات قدرها 5.447.000 درمه.

32.2 اتفاقيات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و سلفني

 األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة سلفني وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املامون البلغيي والسيد أمني بوعبيد، عضوان يف جملس رقابة سلفني وعضوان يف املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية ؛
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• السيد ادريس بنجلون والسيد معر التازي عضوان يف جملس رقابة سلفني ومديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ؛

• عقد تقدمي خدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و سلفني

هيدف هذا العقد املربم يف 2009 ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد الضمين إىل حتديد اإلجراءات الي حتم وضع بنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية لفائدة سلفني بعض املعدات واخلدمات وكذا رشوط استخدامها.

مت حتديد األجر بني الطرفني وفق سعر جزايف قدره ألف درمه لل مكتب. ويؤدى الواجب مسبقا ويف لك ثالثة أهشر.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 عائدات قدرها 000 96 درمه.

• اتفاقية وضع منصة ملراقبة مطابقة ملفات القرض الفوري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية واإليواء املعلومايت بأسلوب 
)ORUS لنظام التدبر من طرف سلفني )عرب رشكهتا التابعة ASP

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف 2011 بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وسلفني إىل وضع منصة للوظائف اخللفية من 
أجل مضان مراقبة مطابقة امللفات وإنعاش الشبكة لتصحيح امللفات غر املطابقة ورفع تقارير عن خماطر التشغيل.

مكا تضمن املنصة مركزة وترحي اكتتاب التأمني عن الوفاة والعجز وكذا تسلم ملفات اهليئة املعنية من طرف البنك من أجل رمقنة وأرشيف 
ملفات القرض.

من ناحية أخرى، فهي تنص عى اإليواء املعلومايت لنظام تدبر دراسة امللفات مضن املنصة الفورية مع نظم معلومات البنك وصيانهتا واستغالهلا 
اليويم عالوة عى وضع مركز للصيانة رهن ترف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

يم حساب املاكفأة املستحقة من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بناء عى امللفات املعاجلة فعليا عى مستوى 
املنصة وفق شبكة لأسعار. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية تاكليف قدرها 000 213 درمه.

• اتفاقية تقدمي اخلدمات والدمع التقين واإليواء املعلومايت لتطبيقات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وسلفني

هتدف هذه االتفاقية الي مت إبرامها يف 15 يناير 2009 أساسا إىل وضع خدمة للتحصيل تلزم من خالهلا سلفني بإجناز املهام املوكولة إلهيا من 
طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية –دمع يف أداة التحصيل وتشغيلها، تزويد ااملرشفني عى التدبر بإجازة االستعامل 
اخلاصة بوحدة تدبر ختصيص حمافظ األوراق املالية ووحدة تدبر االتصاالت؛ تطوير التطبيقات مع قطب نظم املعلومات لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ، اإليواء املعلومايت اخلاص بتطبيق التحصيل واالستغالل اليويم ووضع مركز للصيانة رهن ترف البنك...)

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية تاكليف قدرها 000 088 1 درمه.

• ملحق تعدييل التفاقية وضع منصة ملراقبة مطابقة ملفات القرض الفوري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية من طرف سلفني

يعدل هذا امللحق املربم يف فاحت يوليوز 2011 بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وسلفني رشوط املاكفأة املنصوص علهيا 
يف اتفاقية التوزيع املربمة يف سنة 2006، مع مضان تدبر مشرك بني األطراف خبصوص القروض اجلديدة لالسهتالك املوزعة عى الزبناء 
اخلواص: يم توزيع مداخيل الفوائد حسب قاعدة %80 للهيئة الي تجسل املخاطرة و %20للهيئة األخرى. وحيدد هذا امللحق أخرا اخلدمات 

الي ستقوم هبا سلفني بالنسبة ملجموع اجلاري حتت تدبر هذا الطرف أو ذاك.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية وملحقها التعدييل، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف عامة قدرها 
000 310 85 درمه وعائدات عامة قدرها 000 486 13 درمه. 

33.2 اتفاقية بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وأورافريك لملعلومات

• بروتوكول اتفاق يتعلق بفوترة إجازات التطبيقات واخلدمات املرتبطة هبا بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و أورافريك 
لملعلومات

 ،  Briques GRc ( العقد  هتدف هذه االتفاقية املربمة يف 2 دجنرب 2011 قيام أورافريك لملعلومات بوضع بعض اإلجازات املوصوفة مضن 
اخلدمات البنكية اإللكرونية cyber Mut و Post Agence lot 1( لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بغية استعامهلا 

من طرف املستخدمني.



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

 يف املقابل، يتعني عى بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية أداء مبلغ بالدرمه لفائدة رشكة أورافريك لملعلومات يوافق مبلغ
370,4 800 4 أورو مقابل خدمات تدبر العالقات مع الزبناء و 063,2 303 3 يورو برمس إجازات تدبر العالقات مع الزبناء و 201 976,6 يورو 
برمس إجازات وظائف الواكالت الشطر األول و 1,729.504 يورو برمس خدمات وظائف الواكالت الشطر األول و 1,500.000 يورو برمس إجازات 
اخلدمات البنكية اإللكرونية و 768.672 يورو برمس اخلدمات البنكية اإللكرونية. وتعترب مجيعها أسعارا دون احتساب الرسوم مكا يضاف إلهيا 

تأثر االقتطاع من املصدر الذي ارتفع إىل 10%. 

مكا هو الشأن بالنسبة للفة صيانة اإلجازات والبالغة 545.004,8 يورو بالنسبة لتدبر العالقات مع الزبناء و 105.694 يورو هتم عقد وظائف 
.cyber Mut الواكالت الشطر األول و 162.801 ,1 أورو بالنسبة لصيانة اخلدمات البنكية اإللكرونية

• امللحق التعدييل رمق 2 املرفق III لعقد تقدمي اخلدمات املربم بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وأورافريك لملعلومات

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة أورافريك لملعلومات وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

أورافريك  رقابة  اخلارجية وعضو جملس  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  لبنك  اإلداري  املجلس  وهو عضو  بنسعيد  السيد زهر   •
لملعلومات؛ 

• السيد ادريس بنجلون والسيد منر الرشايي عضوان يف جملس رقابة أورافريك لملعلومات ومها مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

يعدل هذا امللحق املربم يف 10 مارس 2011 والذي دخل حز التنفيذ يف فاحت يناير اخلدمات املفوترة من طرف أورافريك لملعلومات لبنك أفريقيا 
– مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. وشبكة األسعار وكيفية األداء وذلك طبقا إلماكنية املراجعة السنوية للسعر يوم/خشص املطبق عى 

اخلدمات املبينة يف العقد األويل.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هاتني االتفاقيتني املربمتني مع أورافريك لملعلومات يف سنة 2011، جسل لبنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل 
السنة املالية 2019:

• خدمات مكررة ) تاكليف( : 69.934.000 درمه

• صيانة )تاكليف( : 15.358.000 درمه

• خدمات غر مكررة : 100.734.000 درمه

 GNS رشكة  و  إلفريقيا  اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة   – أفريقيا  بنك  بني   MPOST - PASSPORT البطاقة  اتفاقية   34.2
TECHNOLOGIES SA

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي والسيد ادريس بنجلون ومها مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضوان 
يف جملس إدارة رشكة GNS؛

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف فاحت فرباير 2011 إىل وضع رشكة GNS رهن ترف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
بطاقات مسبقة األداء وحتديد كيفيات تعبئة وتخشيص وتشغيل هذه البطاقات.

وينتج عن هذه البطاقة املسملة اقتطاع مبلغ حتدده األطراف لفائدة البنك. 

يم تجسيل املصاريف املوافقة للتعبئة الصادرة عن املكتتب يف مدينية حساب هذا األخر املفتوح يف دفاتر بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية أوال بأول مع إجراهئا. يم تجسيل املصاريف األخرى يف مدينية رصيد البطاقة. 

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.
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EURAFRIC GED SERVICES 35.2 عقد تقدمي اخلدمات بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

الخشص املعين

• السيد ابراهم بنجلون التوميي، رئيس جملس رقابة أورافريك لملعلومات وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

الهنايئ بعد احلصول عى  العقد  إبرام  للتجديد الضمين إىل غاية  قابلة  أولية تصل إىل ثالثة أهشر  العقد املربم يف 2011 ملدة  هيدف هذا 
ترخيص بنك املغرب إىل حتديد الرشوط والكيفيات الي مينح بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية من خالهلا لفائدة رشكة 

EURAFRIc GED SERVIcES خدمات رمقنة الوثائق. 

تم الفوترة بشل هشري ومكثف: ويصل سعر الفوترة إىل 0,86 درمه دون احتساب الرسوم لل صفحة مرمقنة و 0,68 درمه لل فيديو مرمز 
و 5 درامه دون احتساب الرسوم لل وثيقة من أجل إرجاع لك وثيقة مسملة ملقدم اخلدمات ومل تشل موضوع إرجاع هنايئ و 3 درامه دون 
احتساب الرسوم لل وثيقة من أجل التبليغ بالدليل عندما يسبق للوثيقة أن شلت موضوع إرجاع لدى بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 000 228 1 درمه.

36.2 اتفاقية رشاكة ومعاجلة املقاصة الفرعية بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية واملجموعة الدولية للبنك املغريب 
)PLC )BBI للتجارة اخلارجية

األخشاص املعنيون 

• السيد ابراهم بنجلون التوميي وهو عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و عضو 
املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية Plc ؛

• السيد دمحم أكويم وهو عضو املجلس اإلداري لملجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية Plc ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اإلجراءات األساسية

مبوجب هذه االتفاقية املربمة بتارخي 4 أكتوبر 2011، تضمن املجموعة الدولية للبنك املغريب للتجارة اخلارجية بعض معليات اخلدمات البنكية 
لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وأساسا : 

- الشياكت املحسوبة عى البنوك املوطنة يف فرنسا أو يف اخلارج 

- التحويالت فميا بني البنوك لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية أو زبنائه

- التحويالت عن طريق سويفت الصادرة واملستملة باخلارج أو حنو اخلارج

- األوراق التجارية املوطنة بصناديق بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية واملؤداة بفرنسا

- تأكيدات االعمتادات املستندية

املبالغ املدرجة حسابيا

مل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حسابات بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

37.2 اتفاقية تروجي وتسويق اهليائت امللكفة بالتوظيف امجلايع للقمي املنقولة داخل شبكة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
BMCE CAPITAL GESTION اخلارجية املربمة بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

• السيد أمني بوعبيد وهو عضو املجلس اإلداري لرشكة BMcE cAPITAl GESTION وبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 BMcE السيد ادريس بنجلون وهو مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضو املجلس اإلداري لرشكة •
cAPITAl GESTION؛

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة بتارخي 1 مارس 2011 ملدة 12 هشرا قابلة للتجديد الضمين لتحديد سبل التعاون بني الطرفني من أجل الهنوض بتسويق 
بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لعدد حمدد من املنتجات املندرجة يف نشاط BMcE cAPITAl GESTION عرب هيات 
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خمتلفة لشبكة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية. يف هذا الصدد، يلزم الطرفان بشل مشرك للتوفر عى املوارد البرشية 
واملادية والتقنية واللوجيستيكية الالزمة لتطوير هيات التوظيف امجلايع للقم املنقولة موضوع هذه االتفاقية.

وحتدد ماكفأة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مع مم معليات االكتتاب / إعادة الرشاء املنجزة داخل الشبكة، وتقوم 
BMcE cAPITAl GESTION بإرجاع حصة من حقوق الدخول /اخلروج املقتطعة عى هذه العمليات داخل الشبكة تبعا للنسب احملددة 

واملرفقة هبذه االتفاقية.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية ، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019 عائدات قدرها 1.856.000 درمه.

38.2 اتفاقيات تأجر احملالت

تنص هذه االتفاقيات عى تأجر حمالت و/أو ماكتب للرشاكت التالية: 

املبلغ يف 2019العنوانطبيعهتاالتارخيالرشكة
) بآالف الدرامه(

BMcE cAPITAl01/10/2009 ذات لملاكتب  فضاءات 
استعامل جتاري 

الدار البيضاء 142 شارع احلسن الثاين 
KMAD 3.253يف األدوار الرابع والسابع والثامن

MEDITElEcOM01/08/2012 الصويرةرشفة العامرةKMAD 109

BMcE cAPITAl01/07/2002اخلارجية فضاءات لملاكتب للتجارة  املغريب  البنك  واكلة 
KMAD 37إلفريقيا أاكدير املدينة

15/10/2009أورافريك لملعلومات

مر   279 مساحهتا  شقة 
رمق  عقاري  رمس   . مربع 
امللكية  امس   c  /  36929

»GAMEcOUR«

دمحم  شارع   243 البيضاء،  الدار 
اخلامس

ال يشء
مت فسخ العقد بتارخي 

16/09/30

A2 01/10/2016أورافريك لملعلومات معارة  مكتب،  فضاء 
مبساحة 3624 مر مربع

بوسكورة املدينة اخلراء رمس عقاري 
KMAD 4.357رمق 18827/47

B2 01/10/2016أورافريك لملعلومات معارة  مكتب،  فضاء 
مبساحة 3822 مر مربع

بوسكورة املدينة اخلراء رمس عقاري 
KMAD 4.582رمق 18827/47

1735 01/01/2017أورافريك لملعلومات مبساحة  بيانات  مركز 
مر مربع

بوسكورة املدينة اخلراء رمس عقاري 
رمق 18827/47

2080 ألف درمه
حمل غر مشغول متاما

RM EXPERTS01/10/2019جتزئة فضاءات مكتبية معروف  سيدي  البيضاء  الدار 
KMAD 149التوفيق

OGS01/10/2019 املدينة اخلراء بوسكورةفضاءات مكتبيةKMAD 5.236

ويم جتديد اإلجيارات بشل مضين.

 Global Network املربمة بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة BMCE EDIFIN 39.2 ملحق تعديي التفاقية
 GNS TECHNOLOGIES اليت باتت تمسى Systems GNS

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اخلارجية  للتجارة  املغريب  البنك  – مجموعة  أفريقيا  لبنك  منتدبات  عامان  مديران  بنجلون ومها  ادريس  والسيد  املفضل احلاليي  السيد   •
وعضوان يف جملس إدارة رشكة GNS ؛

اإلجراءات األساسية

 BMcE هيدف هذا االتفاق املربم يف 2 أبريل 2010 والذي دخل حز التنفيذ يف يناير 2010، هيدف هذا امللحق التعدييل يف إطار تعمم خدمات
EDIFIN عى مجيع العالقات التجارية وألسباب تتعلق باملردودية تعديل الواجب السنوي خلدمات الشبكة ذات القمية املضافة ل GNS وبنك 

. GNS أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية لتصبح يف هذا الصدد مسوقا بامجللة للخدمات الي اشراها من

ومه ملحق تعدييل ثان مت إبرامه يف 30 دجنرب 2011 دخل حز التنفيذ يف يناير 2012 رافعا الواجب السنوي املؤدى من طرف بنك أفريقيا 
للتجارة اخلارجية ملقدم اخلدمة 2.750.000 درمه دون احتساب الرسوم يوافق احلجم األدىن الذي يلزم برشائه  البنك املغريب  – مجموعة 

2.000.000 خط معلية.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية ، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019 تاكليف عامة قدرها 3.187.000 
درمه.
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RM EXPERTS 40.2 عقد تقدمي خدمات للتحصيل بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ورشكة

األخشاص املعنيون 

• السيد املامون البلغيي رئيس املجلس اإلداري لرشكة RM EXPERTS وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية ؛

• السيد إبراهم بنجلون التوميي عضو املجلس اإلداري لرشكة RM EXPERTS و وعضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – 
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية RM EXPERTS ومدير عام منتدب لبنك 
أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

اإلجراءات األساسية

-  REcOVERY INTERNATIONAl MANAGEMENT AND EXPERTISE رشكة  بني   2010 دجنرب   24 يف  املربم  االتفاق   مبوجب 
RM EXPERTS و بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ، يم توكيل رشكة بشل حري للقيام بتحصيل الديون معلقة األداء 

الي تولك هلا من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

مت إبرام العقد ملدة مخس سنوات يم جتديدها بشل مضين ملدة سنتان.

يف هذا الصدد، يلزم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بوضع رهن إشارة مقدم اخلدمات اكفة املوارد البرشية العاملة 
بتارخي توقيع االتفاقية مضن قطب إدارة معاجلة املديونيات . وسيتوصل هؤالء املستخدمون بأجورمه مبارشة من طرف بنك أفريقيا – مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية. ويقوم هذا األخر بفوترة األجور والعنارص األخرى ملاكفأة املستخدمني زيادة عى هامش نسبته 20 % عى مقدم 
اخلدمة. مكا تقوم رشكة RM EXPERTS بفوترة خدمة " تدبر املوارد البرشية " عى بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

ويف إطار هذه االتفاقية، تم فوترة لك ملف يقل مبلغ التحصيل به عن مبلغ مئي الف درمه عى لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية مببلغ 500 درمه دون احتساب الرسوم برمس مصاريف التكفل. وحتصل هذه الرشكة من لدن بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية فضال عن املبالغ احملصلة عى أتعاب النتاجئ املؤداة لك ثالثة أهشر. 

ويف حالة عدم التحصيل، يلزم بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بتعويض RM EXPERTS بناء عى وثائق تثبت املصاريف 
احلقيقية الي مت إنفاقها من طرف الرشكة.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس السنة املالية 2019، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية أتعابا للنتاجئ بلغت 000 032 21 درمه ومصاريف تدبر 
امللفات مببلغ 000 329 درمه.

41.2 اتفاقية بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ومغرب باي

األخشاص املعنيون 

• السيد عز الدين جسوس، رئيس جملس رقابة مغرب باي وعضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• أعضاء املجلس اإلداري ملغرب باي، السادة عمثان بنجلون، زهر بنسعيد، وابراهم بنجلون التوميي ومه عى التوايل الرئيس املدير العام 
وعضو املجلس اإلداري وعضو املجلس اإلداري واملدير العام املنتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي وهو مدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و عضو املجلس اإلداري لرشكة مغرب 
باي.

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف 8 ماي 2009 لتحديد كيفيات وسبل التعاون بني الطرفني من أجل توظيف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية حلساب مغرب باي منتجات القرض اإلجياري املشلة ومنتوج BMcE BAIl وكذا منتوج BMcE IMMOBAIl لملقاوالت 

واملنتجات التقليدية للقرض اإلجياري املرتبطة أو غر املرتبطة بالكفالة التضامنية لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

وتعترب رشوط هذه االتفاقية اكلتايل :

• تقوم مغرب باي بدفع معوالت احلصص احملددة مضن شبكة األسعار لفائدة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛ 

• تلزم مغرب باي من ناحية أخرى بدفع معوالت احلصص الدورية برمس ماكفأة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• تلزم مغرب باي بدفع معوالت احلصص السنوية احملسوبة بناء عى أهداف جتارية سنوية مت إثبات إجنازها من طرف جلنة للقيادة ؛

تلزم مغرب باي أخرا بالنسبة لملنتجات املشلة و منتوج BMcE BAIl وكذا منتوج BMcE IMMOBAIl مباكفأة كفالة بنك أفريقيا – 
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مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بنسبة الفائدة السنوية. ويم حتديد نسبة معوالت الكفالة تبعا للحالة خبصوص امللفات التقليدية املرتبطة 
أو غر املرتبطة بالكفالة التضامنية . ويم حساهبا سنويا عى اجلاري املايل ملغرب باي املضمون من طرف بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية ) اجلاري املايل × حصة الكفالة البنكية (. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية إيرادات عامة قدرها 000 096 14 درمه.

 BUDGET LOCASOM 42.2 اتفاقية رشاكة بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

• السيدان ادريس بنجلون واملفضل احلاليي، مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية والسيد عز 
الدين جسوس عضو املجلس اإلداري لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و عضو املجلس اإلداري ل Budget locasom ؛

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة يف 29 ماي 2009 للتعاون بني الطرفني من أجل توظيف لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
منتوج BMcE llD ) ويقصد به العرض الشامل للتأجر طويل األمد املمتثل يف رشاء وتدبر أسطول السيارات( حلساب lOcASOM. ويوجه 
لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية زبناءه صوب هذا املنتوج. وتتكفل lOcASOM بزبناء بنك أفريقيا – مجموعة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية من خالل مدمه باملساعدة التقنية الالزمة. ويم تسويق هذا املنتوج عى مستوى شبكة بنك أفريقيا – مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية.

وتمتثل بنود هذه االتفاقية فميا ييل :

 ( املتعلقة ب BMcE llD من طرف زبنائه.  أداء مبالغ اإلجيار  للتجارة اخلارجية فقط بتحفز  البنك املغريب  – مجموعة  أفريقيا  بنك  يلزم 
اقتطاعات من حساب الزبون...(

حيصل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى معولة حتتسب بناء عى مزانية السيارة وفرة اإلجيار املراوحة بني 0,15 
% و %0,40 من التسعرة.

األموال املدرجة حسابيا

ومل يكن هلذه االتفاقية أي تأثر عى حساب نتيجة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية برمس السنة املالية 2019.

43.2 عقد تقدمي اخلدمات املربم بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و رشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية 

األخشاص املعنيون 

• السيد إبراهم بنجلون التوميي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا، وعضو املجلس 
اإلداري املنتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد معر التازي، عضو املجلس اإلداري املنتدب لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية واملدير العام املنتدب للبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا؛

• السادة ادريس بنجلون ودمحم أكويم ومنر الرشايي، أعضاء املجلس اإلداري لرشكة يوروسرفيس التابعة للبنك املغريب للتجارة اخلارجية 
إلفريقيا واملدراء العامون املنتدبون لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

اإلجراءات األساسية

هتدف هذه االتفاقية املربمة خالل السنة املالية 2013 حتديد الرشوط والبنود الي عى أساهسا سيدفع بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية بتعويض نصف سنوي للجهة املتعهدة وتطوير نسبة الزبناء املغاربة املقميني باخلارج.

سيم دفع أجور العاملني باملقر الرئيي والفروع عى أساس نسبة موئية من الناجت الصايف البني لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية املتعلق بفئة املغاربة املقميني يف اخلارج وعى أساس نسبة موئية من األموال احملولة إىل احلسابات البنكية لبنك أفريقيا – مجموعة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية باملغرب.

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2019 تاكليف قدرها 000 591 167 درمه.
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GNS TECHNOLOGIES 44.2 عقد اإلجيار التجاري بني بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية و

األخشاص املعنيون 

• السيد منر الرشايي، رئيس املجلس اإلداري لرشكة GNS ومدير عام منتدب لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛

• السيد املفضل احلاليي والسيد ادريس بنجلون ومها مديران عامان منتدبان لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية وعضوان 
يف جملس إدارة رشكة GNS ؛

اإلجراءات األساسية

تنص هذه االتفاقية الي أصبح مفعوهلا ساريا يف فاحت يناير 2013 لفرات يم جتديدها لك ثالث سنوات بشل مضين عى قيام بنك أفريقيا 
– مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية بتأجر فضاء لملاكتب لفائدة GNS TEcHNOlOGIES يقع يف الطابق الثاين للعامرة الاكئنة بالدار 
البيضاء 239، شارع دمحم اخلامس والي تشل موضوع الرمس العقاري عدد c/36.829 مبساحة إمجالية قدرها 276 مر مربع الي تشل 

 . GAMEcOUR 4 لمللكية املمساة c/75.965 نفهسا موضوع رمس عقاري

وحيدد اإلجيار الهشري اجلزايف دون احتساب رمس النظافة املتعلق بفضاء املاكتب يف مبلغ 16,6 ألف درمه بالنسبة للسنة األوىل و 19,3 ألف 
درمه بالنسبة للسنة الثانية و 22 ألف درمه بالنسبة للسنة الثالثة. يضاف إىل ذلك رمس النظافة بنسبة %10,5 هشريا والتاكليف اإلجيارية الفعلية 

لصيانة وتدبر األجزاء املشركة للعامرة الي ستم فوترهتا نسبة لملساحة املستأجرة. 

املبالغ املدرجة حسابيا

برمس هذه االتفاقية، جسل بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية خالل السنة املالية 2018 عائدات قدرها 000 322 درمه.

الدار البيضاء يف 28 أبريل 2020

مراقبو احلسابات 
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حســابات الرشكــة إىل غايــة 31 دجنرب 2019

1. املبادئ احملاسبية األساسية

1.1 ينبــي عــى مؤسســات اإلئمتــان عنــد هنايــة لك ســنة حماســبية 
ــن  ــة ع ــة وفي ــاء صــورة مالي ــة بإعط ــة الكفيل ــوامئ الركيبي ــداد الق إع

ــا. ــة ونتاجئه ــني واملخاطــر احملمتل ذمهتــا ووضعيهتــا املاليت

2.1 يقــوم تقــدمي صــورة وفيــة بالــرورة عــى احــرام ســبعة مبــادئ 
حماســبية أساســية يــويص هبــا املرجــع احملاســي العــام. 

3.1 عندمــا يــم جتســيد العمليــات والوضعيــات واألحــداث حماســبيا 
مــع احــرام املبــادئ احملاســبية األساســية و تعلميــات املخطــط 
احملاســي ملؤسســات االئمتــان، يفــرض القــوامئ الركيبيــة إعطــاء 
صــورة وفيــة عــن الذمــة والوضعيــة املاليتــني واملخاطــر احملمتلــة 

ــاجئ مؤسســة االئمتــان. ونت

غــر اكف  والتعلميــات  املبــادئ  هــذه  تطبيــق  4.1 يف حالــة اكن 
للحصــول انطالقــا مــن القــوامئ الركيبيــة عــى صــورة وفيــة ، جيــب 
عــى مؤسســة االئمتــان تقــدمي مضــن بيــان املعلومــات التمكيليــة 
ــة. ــوغ هــدف إعطــاء صــورة وفي ــي تــحمس ببل ــع اإلشــارات ال مجي

5.1 يف احلالــة االســتثنائية الــي يكــون فهيــا التطبيــق الصــارم ألحــد 
املبــادئ أو التعلميــات مناقضــا هلــدف الصــورة الوفيــة، يتعــني عــى 

مؤسســة االئمتــان أن تســتثنيه.

ــة  ــان املعلومــات التمكيلي وجيــب اإلشــارة إىل هــذا االســتثناء يف بي
ــة  ــة والوضعي ــى الذم ــره ع ــان تأث ــع تبي ــك م ــات ذل مكــا جيــب إثب

ــان.  ــة االئمت ــاجئ مؤسس ــني ونت املاليت

6.1 وفميا ييل املبادئ احملاسبية األساسية املعمتدة :

- مبدأ اسمترارية االستغالل

- مبدأ مداومة العمليات

-مبدأ اللفة التارخيية

-مبدأ ختصيص السنوات املالية

مبدأ احلذر.

- مبدأ الوضوح.

-مبدأ األمهية امللحوظة.

2.1. تقدمي

تتضمن القوامئ الركيبية :

- حسابات املقر املركزي

-حسابات الواكالت املستقرة باملغرب

ــس  ــرع باري ــواكالت املســتقرة باخلــارج ) ف ــروع وال - حســابات الف
ــة احلــرة بطنجــة (. ــة املنطق وواكل

ويــم حــذف العمليــات واالرصــدة امللحوظــة والداخليــة بــني خمتلــف 
اهليــات. 

2.2 مبادئ عامة

يــم إعــداد القــوامئ الركيبيــة مــع إحــرام املبــادئ احملاســبية العامــة 
املطبقــة عــى مؤسســات اإلئمتان.

ويعتــرب تقــدمي القــوامئ الركيبيــة للبنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة 
ــات املخطــط احملاســي ملؤسســات االئمتــان.  مطابقــا ملقتضي

والتعهــدات  والزبنــاء  اإلئمتــان  مؤسســات  عــىل  حقــوق   2.3
توقيــع بواســطة 

تقدمي عام للحقوق

تــوزع احلقــوق عــى مؤسســات االئمتــان والزبنــاء حســب املــدة 
للقــروض: العــرض االقتصــادي  أو  األوليــة 

- احلقوق حتت الطلب وألجل بالنسبة ملؤسسات االئمتان؛ 

- قــروض اخلزينــة، قــروض التجهــز، قــروض االســهتالك، القــروض 
العقاريــة وقــروض أخــرى للزبنــاء.

ــة  ــع املدرجــة حماســبيا يف خــارج احلصيل التعهــدات بواســطة توقي
واملوافقــة لتعهــدات المتويــل الــي ال رجعــة فهيــا وتعهــدات الضــامن.

تجسل

ــة املجســدة مــن خــالل ســندات أو قــم  ــظ األوراق املالي ــات حف معلي
يف خمتلــف أراكن احلقــوق املعنيــة ) مؤسســات االئمتــان،  الزبنــاء (

ــل  ــم املســملة للتحصي ــة للق ــم اإلدراج احملاســي يف احلصيل ال ي
الــي ال تقيــد يف دائنيــة مســملها إال عنــد للتحصيــل الفعــيل أو بعــد 

مــرور أجــل تعاقــدي ولكهنــا تشــل موضــوع حماســبة خاصــة.

ــوق  ــوق يف حســاب احلق ــى احلق ــة ع ــد اجلاري ــل الفوائ ــم تجسي ي
ــة. ــل حســاب النتيج ــة مقاب املرتبط

احلقوق معلقة األداء عىل للزبناء

يــم اإلدراج احملاســي للحقــوق معلقــة األداء عــى للزبنــاء وتقيميهــا 
طبقــا القوانــني البنكيــة اجلــاري هبــا العمــل.

- تلخص أمه املقتضيات املطبقة عى الشل اآليت :

- يــم تصنيــف الديــون معلقــة األداء حســب درجــة املخاطــر إىل ديــون 
قبــل مرحلــة الشــك وديــون يف مرحلــة الشــك وديــون متعرة.

بعــد طــرح حصــص الضــامن املنصــوص علهيــا يف القوانــني اجلــاري 
هبــا العمــل ، يــم متويــن الديــون معلقــة األداء يف حــدود :

• %20 بالنسبة للديون قبل مرحلة الشك

• %50 بالنسبة للديون قبل مرحلة الشك

• %100 بالنسبة للديون املتعرة

مت طرح املؤن املتعلقة مبخاطر القروض من أراكن احلصيلة املعنية.

• فــور إســقاط الديــون الســلمية مــن الديــون املتعــرة ، ال يــم 
ــل. ــد التحصب ــدات إال عن ــد. وال يــم تجسيلهــا كعائ احتســاب الفوائ

ــم  ــا ي ــة عندم ــون غــر احملصل ــل اخلســائر عــى الدي ــم تجسي • ي
ــة. ــة األداء منعدم ــون معلق ــرص اســرجاع الدي ــار حظــوظ ف اعتب
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ــا  ــة األداء عندم ــون معلق ــن الدي ــؤن ع ــل اســرجاع امل ــم تجسي • ي
تصــر بــدون موضــوع. )تطــور إجيــايب ، تســديدات فعليــة أو إعــادة 

هيلــة الديــون مــع تســديد جــزيئ أو لكــي(.

2.4 ديون جتاه مؤسسات االئمتان والزبناء 

ــاء يف القــوامئ  يــم تقــدمي الديــون جتــاه مؤسســات االئمتــان والزبن
ــة أو طبيعــة ديوهنــا : ــة وفــق مدهتــا األولي الركيبي

- الديون حتت الطلب وألجل بالنسبة ملؤسسات االئمتان ؛

احلســابات حتــت الطلــب الدائنــة، حســابات االدخــار، الودائــع ألجــل 
واحلســابات الدائنــة األخــرى للزبنــاء.

وتتضمــن خمتلــف هــذه اخلانــات تبعــا لطبيعــة الطــرف املقابــل 
ــة املجســدة مــن خــالل ســندات أو قــم  ــظ األوراق املالي ــات حف معلي

ــة. منقول

يــم تجسيــل الفوائــد املســتحقة عــى هــذه الديــون يف حســاب الديون 
املرتبطــة تبعــا حلســاب النتيجة. 

2.5 حمفظة السندات

2.5.1 تقدمي عام

ــا  ــا طبق ــى الســندات وتقيميه ــات ع ــم اإلدراج احملاســي للعملي ي
ــط احملاســي ملؤسســات االئمتــان. ــات املخط ملقتضي

ويــم تصنيــف الســندات مــن جهــة بالنظــر للطبيعــة القانونيــة للســند 
) ســند الديــن أو ســند امللكيــة(، مــن جهــة، بالنظــر  لعزمهــا ) ســند 

املعاملــة، ســند التوظيــف، ســند االســتمثار، ســند املســامهة(.

2.5.2 سندات املعامالت 

يقصد بسندات املعاملة السندات الي يه يف األصل :

- مت رشاؤهــا أو بيعهــا بنيــة إعــادة بيعهــا أو رشاهئــا يف أجــل 
قصــر بغيــة مــن أجــل حتقيــق رحب.

- يف ملكيــة مؤسســة االئمتــان يف إطــار نشــاطها للحفــاظ عــى 
الســوق يف مســتويات معينــة وتصنيــف ســندات املعامــالت باعتبارهــا 
مرتبطــة بــرشط أن يشــل املخــزون موضــوع جحــم معليــات ملحوظــة 

بالنظــر لفــرص الســوق.

ــن  ــر خــاص لملحفظــة يتضم ــا يف إطــار تدب - مت رشاؤهــا أو بيعه
ــدم  ــة وتق ــا اكف ــم تدبره أدوات مشــتقة وســندات وأدوات أخــرى ي

ــاح عــى املــدى القصــر. ــث مــن أخــذ األرب ــات مســتوى حدي بيان

- أو الي تشل موضوع تعهد بالبيع يف إطار معلية للتحكم.

رشاءهــا  بســعر  املعاملــة  لســندات  احملاســي  اإلدراج  يــم 
ومصاريــف املعاملــة املســتبعدة وعنــد االقتضــاء القســامئ املســتحقة . 
ويــم تجسيــل مصاريــف املعاملــة بشــل مبــارش يف النتيجــة. ويــم 

ــاطر. ــس املس ــا لنف ــا تبع ــي مت بيعه ــندات ال ــم الس تقي

2.5.3 سندات التوظيف

أو ذات  قــار  الســندات ذات مدخــول  التوظيــف  يقصــد بســندات 
مدخــول متغــر اململوكــة مضــن منظــور للتوظيــف ملــدة غــر حمــددة 

والــي ميكــن لملؤسســة بيعهــا يف أي وقــت.

ويتعلق األمر بسندات الي مل يم تصنيفها مضن فئة أخرى.

يــم تجسيــل ســندات التوظيــف بســعر رشاهئــا مــع إدراج املصاريــف 
و القســامئ املستحقة.

وتشــل الســندات الــواردة مــن فــات " ســندات نشــاط احملفظــة " و 
" ســندات املشــاركة واحلصــص يف املقــاوالت املرتبطــة " عنــد تارخي 
ــم  ــة. وي ــة األصلي ــد الفئ ــق قواع ــم وف ــه موضــوع تقي ــل وقبل التحوي

ــة " ســندات التوظيــف " هبــذه القميــة احملاســبية. نقلهــا عــى فئ

ويف احلالــة الــي يــم فهيــا الســند عــن فئــة " ســندات االســتمثار 
" يــم تقيميــه بالقميــة الصافيــة احملاســبية احملــددة يف تــارخي 

ــف . إعــادة التصني

2.5.4 سندات االستمثار 

ســندات االســتمثار يه ســندات ديــن يــم امتالكهــا أو تــرد مــن فئــة 
أخــرى مــن الغــر بنيــة امتالكهــا إىل غايــة اســتحقاقها للحصــول يف 

مــدة طويلــة نســبيا عــى مداخيــل منتمظــة.

ويــم تجسيــل هــذه الســندات عنــد تــارخي امتالكهــا مــن خــالل قســمية 
مستثناة.

ــاء عــى الســندات  ــم اإلبق ــل حــر للحســابات، ي ــام ب ــد القي وعن
بقميــة امتالكهــا أيــا اكنــت قميــة الســندات يف الســوق. وهيلع، ال يــم 

تجسيــل اخلســارة أو الــرحب الاكمنــني.

2.5.5 سندات املسامهة 

تجســل يف هــذه الفئــة الســندات الــي تكــون حيازهتــا بشــل 
دامئ مفيــدة بالنســبة للبنــك. ويــم تقســم هــذه الســندات حســب 
املقتضيــات املنصــوص علهيــا يف املخطــط احملاســي ملؤسســات 

االئمتــان مكــا يــيل :

- سندات املسامهة

- مسامهات يف املقاوالت املرتبطة

- سندات نشاط احملفظة و

- استعامالت مماثلة أخرى

وعنــد القيــام بــل حــر للحســابات، يــم تقديــر قميهتــا بنــاء عــى 
العنــارص املقبولــة معومــا وقميــة االســتخدام واحلصــة يف الوضعيــة 
الصافيــة وآفــاق النتــاجئ وأســعار البورصــة . وحدهــا حــاالت نقــص 
القميــة الاكمنــة تســفر حســب احلــاالت عــن تشــكيل مــؤن الخنفــاض 

القميــة.
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2.5.6 السندات املسملة للحفظ

يــم اإلبقــاء عــى الســندات املســملة للحفــظ يف احلصيلــة ويــم 
ــه يف  ــن جتــاه احملــول ل ــل الدي ــذي ميث ــغ احملصــل ال ــل املبل تجسي

خصــوم احلصيلــة.

ــم  ــة وي ــظ يف احلصيل ــة للحف ــى الســندات احملصل ــاء ع ــم اإلبق ي
تجسيــل املبلــغ املدفــوع الــذي ميثــل الديــن عــى احملــول يف أصــول 

ــة. احلصيل

2.6 العمليات احملررة بالعمالت األجنبية

يــم حتويــل احلقــوق والديــون وكــذا التعهــدات بواســطة توقيــع 
احملــررة بالعمــالت األجنبيــة إىل الــدرمه حســب ســعر الــرف 

املتوســط اجلــاري بــه العمــل عنــد تــارخي اإلقفــال.

ويــم تجسيــل فــرق الــرف املجســل عــى خمصصــات الفــروع يف 
اخلــارج واالقراضــات بالعمــالت األجنبيــة املغطــاة ضــد خماطــر 
الــرف يف احلصيلــة يف خانــة أصــول أخــرى أو خصــوم أخــرى. 
ويجســل فــرق الــرف النــاجت عــن حتويــل الســندات الثابتة املكتســبة 
بالعمــالت األجنبيــة يف فــارق التحويــل يف خانــات الســندات املعنيــة.

ويجســل فــرق الــرف يف احلســابات األخــرى املمســوكة بالعمــالت 
األجنبيــة يف حســاب النتيجــة.

يم حتويل العائدات والتاكليف يف يوم إدراجها احملاسي.

2.7. حتويل البيانات املالية احملررة بالعمالت األجنبية

إن الطريقــة املســتخدمة مــن أجــل حتويــل البيانــات املاليــة احملــررة 
بالعمــالت األجنبيــة يه الطريقــة املمســاة " ســعر اإلقفــال ".

حتويل عنارص احلصيلة وخارج احلصيلة

ــة  ــارص األصــول واخلصــوم وخــارج احلصيل ــع عن ــل مجي ــم حتوي ي
ــارخي  ــة بت ــى ســعر العمل ــاء ع ــس( بن ــرع باري ــة ) ف ــة األجنبي للهيئ

ــال. اإلقف

يــم تقيــم الرســاميل الذاتيــة ) خــارج نتيجــة الســنة املاليــة ( وفــق 
خمتلــف األســعار التارخييــة ) املخصصــات( وتكويــن االحتياطيــات 
ــال –  ــح ) ســعر اإلقف ــذا التصحي ــن ه ــاجت ع ــارق الن . ويجســل الف
الســعر التارخيــي( مضــن الرســاميل الذاتيــة يف خانــة " فــارق 

ــل ". التحوي

ــل عنــارص حســاب النتيجــة باســتثناء خمصصــات اإلهــالاكت  حتوي
واملــؤن احملولــة وفــق ســعر اإلقفــال، يــم حتويــل اكفــة عنــارص 
حســاب النتيجــة وفــق متوســط ســعر العملــة املعاينــة يف الســنة 
املاليــة. بيــد أنــه مت حتويــل عنــارص حســاب النتيجــة وفــق ســعر 
اإلقفــال ألن هــذه الطريقــة ال تظهــر فرقــا ملحوظــا مقارنــة مــع طريقــة 

الســعر املتوســط.

2.8. مؤن املخاطر العامة

يــم تشــكيل هــذه املــؤن حســب تقيــم املســرين مــن أجــل مواجهــة 
املخاطــر املســتقبلية املرتبطــة بالنشــاط البنــي غــر احملــددة وغــر 

احملســوبة بدقــة.

ومتثل املؤن املشلة موضوع إعادة إدماج رضيي.

2.9. األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة

تــرد األصــول الثابتــة غــر اململوســة واململوســة يف احلصيلــة بقميــة 
ــة  ــق الطريق ــالاكت احملســوبة وف ــع طــرح مجمــوع اإله ــالك م االمت

اخلطيــة عــى مــدد احليــاة املقــدرة.

ــة  ــة غــر اململوســة املقمســة ألصــول ثابت يــم إهــالك األصــول الثابت
ــة  ــدد التالي لالســتغالل وخــارج االســتغالل عــى امل

مدة اإلهالكطبيعة العنارص 
غر مهلك احلق اإلجياري
مدة حياة الرباءاتبراءات وعالمات

سنة  واحدة أصول ثابتة يف البحث والتطوير 
5 سنواتبرجميات معلوماتية

غر مهلكةعنارص أخرى لأصل التجاري

ــول  ــة ألص ــة املقمس ــة اململوس ــول الثابت ــالك األص ــكيل وإه ــم تش ي
ــة : ــدد التالي ــى امل ــتغالل ع ــارج االس ــتغالل وخ ــة لالس ثابت

مدة اإلهالكطبيعة العنارص 
غر مهلكة  األرض

عقارات االستغالل : 
20 سنةاملبنية قبل 1986 :
40 سنة املبنية بعد 1986 :

10 سنوات معدات مكتبية :
5 سنوات معدات معلوماتية 
5 سنوات معدات مدحرجة 

10 سنوات معليات هتيئة و منشآت
غر مهلكة حصص الرشاكت املدنية 

2.10. تاكليف للتوزيع

تجســل التاكليــف للتوزيــع النفقــات الــي مــن شــأهنا بالنظــر ألمهيهتا 
وطبيعهتــا أن ترتبــط بأكــر مــن ســنة ماليــة واحــدة.  
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2.11. مؤن مقننة

مت تشــكيل املــؤن املقننــة تطبيقــا لملقتضيــات الترشيعيــة أو القانونيــة، 
ــا  ــل أساس ــر يعل ــرار تدب ــكيلها لق ــود تش ــة. ويع ــميا الريبي ال س

باحلــرص عــى االســتفادة مــن امتيــاز رضيــي.

ومبجــرد توفــر رشوط التشــكيل واالســتخدام لالســتفادة مــن امتيــاز 
رضيــي، يكــون لملــؤن املقننــة باســتثناء اإلهــالاكت االســتثنائية 

ــب. ــن الرائ ــات احملــررة م ــع االحتياطي طاب

2.12. أخــذ الفوائــد والعمــالت بعــني االعتبــار يف حســاب عائــدات 
وتاكليــف الفوائــد

ميكــن اعتبــار العائــدات والتاكليــف احملســوبة عــى الرســاميل 
موضــوع قــرض أو اقــراض فعليــني كفوائــد.

وميكــن اعتبــار العائــدات والتاكليــف احملســوبة عــى أســاس نســبة 
ــدرج  ــة. وتن ــد مماثل ــر كفوائ ــوض املخاط ــي تع ــة وال ــدة املنقضي امل
أيضــا مضــن هــذه الفئــة العمــوالت عــى تعهــدات الضــامن والمتويــل 

ــات والكفــاالت وغرهــا...(. ) الضامن

الرســاميل  عــى  احملســوبة  والتاكليــف  العائــدات  تجسيــل  يــم 
موضــوع قــرض أو اقــراض فعليــني يف حســابات احلقــوق والديــون 
املرتبطــة الــي ترتبــت عهنــا مــن خــالل الطــرف املقابــل حلســاب 

النتيجــة.

يم تجسيل الفوائد املامثلة يف العائدات أو التاكليف عند فوترهتا.

العموالت 

إن العائــدات والتاكليــف احملــددة عــى أســاس " مســدد " مكاكفــاة 
لتقــدمي خدمــة يــم تجسيلهــا كعمــوالت عنــد فوترهتــا. 

2.13. التاكليف والعائدات غر اجلارية 

ــع االســتثنايئ ويه  ــدات ذات الطاب ــف والعائ ــا التاكلي ــل حري متث
مبدئيــا نــادرة ألهنــا بطبيعهتــا غــر معتــادة وذات مصــدر اســتثنايئ.

2.14. تعهدات الحسب

ال يــم تشــكيل مــؤن لملخاطــر  والتحمــالت  بالنســبة اللزامــات 
التقاعــد ) وســام الشــغل، تعويضــات بلــوغ ســن التقاعــد( الــي مل 
تــم تغطيهتــا بأنمظــة للتقاعــد الــي تديرهــا هيــات مســتقلة خارجيــة 

ــاري(. ــع غــر إجب ) ذات طاب
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31/12/1931/12/18األصول
   922 625 5    572 110 5 قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   443 645 20    097 149 22 حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   685 076 5    907 698 7 حتت الطلب

   758 568 15    190 450 14 ألجل
   074 721 109    100 625 116 حقوق عىل الزبناء 

   606 015 33    227 594 35 قروض ومتويالت تشاركية للخزينة ولالسهتالك
   901 811 21    094 104 22 قروض ومتويالت تشاركية للتجهز 
   856 456 40    424 527 40 قروض ومتويالت تشاركية عقارية 
   711 436 14    355 399 18 قروض ومتويالت تشاركية أخرى 

   204 515 2    749 283 2 حقوق مكتسبة برشاء الفواتر 
   944 180 25    813 005 30 سندات املعاملة والتوظيف

   121 643 8    073 154 10 سندات اخلزينة وقم مماثلة 
   039 610    783 506 سندات دين أخرى 

   484 832 15    730 267 19 سندات امللكية 
   300 95    227 77 هشادات الصكوك

   962 205 4    599 459 3 أصول أخرى
   452 770 3    064 375 4 سندات االستمثار 

   364 453 1    081 125 2 سندات اخلزينة وقم مماثلة 
   088 317 2    983 249 2 سندات دين أخرى 
     -      - هشادات الصكوك

   322 719 10    682 691 10 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
   778 121 8    476 630 8 مسامهة يف رشاكت مرتبطة 

   544 597 2    206 061 2 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة أخرى
     -      - سندات املضاربة واملشاركة 

   469 198    807 192 حقوق ثانوية 
     -      - ودائع استمثار موظفة 

   266 151    147 191 أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري و التأجر
     -      - أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
   960 232    050 410 أصول ثابتة غر مملوسة 

   410 143 5    550 470 5 أصول ثابتة مملوسة
   428 110 188    233 965 200 مجموع األصول 

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/1931/12/18اخلصوم
     -      - بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   938 869 19    542 630 22 ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   442 441 1    813 932 1 حتت الطلب

   496 428 18    729 697 20 ألجل
   406 759 128    241 441 134 ودائع الزبناء 

   064 862 74    847 783 79 حسابات دائنة حتت الطلب
   703 519 23    835 562 24 حسابات االدخار

   912 982 23    341 723 23 ودائع ألجل
   727 394 6    218 371 6 حسابات دائنة أخرى 

     -      - ديون جتاه الزبناء تتعلق مبنتجات تشاركية  
   966 595 8    817 372 9 سندات الدين املصدرة

   966 095 8    817 872 8 سندات الدين القابلة للتداول املصدرة  
   000 500    000 500 اقراضات سندية مصدرة  
     -      - سندات دين مصدرة أخرى 

   486 727 4    135 968 3 خصوم أخرى
   291 863    336 117 1 مؤونات لملخاطر والتاكليف 

     -      - مؤونات تنظميية 
     -      - إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن 

   871 584 9    170 590 9 ديون ثانوية 
     -      - ودائع استمثار حمصلة 

     -      - فوارق إعادة التقيم 
   143 571 12    865 474 16 احتياطات وعالوات مرتبطة بالرأمسال  

   634 794 1    204 998 1 الرأمسال 
     -      - مسامهون، رأمسال غر مدفوع )-(

   37    75 مرحل من جديد )+/-( 
     -      - نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص )+/-(

   654 343 1    848 371 1 النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(
   428 110 188    233 965 200 مجموع اخلصوم 

(بـآالف الـدراهـم)

حصيلة أنشطة الرشكة 
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31/12/1931/12/18خارج احلصيلة
   705 457 22    241 446 19 تعهدات ممنوحة 

   306 628    309 182 تعهدات متويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
   204 828 4    752 217 6 تعهدات متويل ممنوحة لفائدة الزبناء 

   105 587 3    845 742 2 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
   288 295 10    584 132 10 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة الزبناء

   357 78    357 78 سندات بالرشاء االسردادي
   445 040 3    394 92 سندات أخرى للتسلم

   253 181 18    541 300 13 تعهدات حمصلة 
     -      - تعهدات متويل حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
   674 072 16    888 315 11 تعهدات مضان حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   562 892 1    260 984 1 تعهدات مضان حمصلة من الدولة وهيات الضامن األخرى 
     -      - سندات بالبيع االسردادي

   017 216    393 سندات أخرى للتحصيل
     -      - سندات مشاركة ومضاربة للتحصيل

31/12/1931/12/18
   778 594 10    100 145 11 عائدات االستغالل البنيك 

   881 702    414 761 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع مؤسسات االئمتان 
   747 625 5    179 467 5 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع الزبناء

   987 501    501 511 فوائد وعائدات مماثلة عى سندات الدين
   212 699    083 658 عائدات عى سندات امللكية ( 1 ( وهشادات الصكوك

     -      - عائدات عى سندات مضاربة ومشاركة 
   190 16    627 16 عائدات عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر 

     -      - عائدات عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
   821 189 1    476 265 1 معوالت عى تقدمي خدمات

   940 858 1    820 464 2 عائدات بنكية أخرى 
     -      - حتويل التاكليف عى ودائع االستمثار احملصلة

   473 575 4    371 668 4 تاكليف االستغالل البنيك 
   554 993    079 279 1 فوائد وتاكليف عى معليات مع مؤسسات االئمتان 

   090 450 1    212 282 1 فوائد وتاكليف عى معليات مع الزبناء
   364 396    028 255 فوائد وتاكليف مماثلة عى سندات الدين املصدرة 

     -      - تاكليف عى سندات مضاربة ومشاركة 
   466 10    568 13 تاكليف عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر 

     -      - تاكليف عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
   999 724 1    484 838 1 تاكليف بنكية أخرى 

     -      - حتويل العائدات عى ودائع االستمثار احملصلة
   302 019 6    731 476 6 الناجت الصايف البني 

   596 239    578 190 عائدات االستغالل غر البني 
   573 11    685 63 تاكليف االستغالل غر البني 

   893 594 3    941 645 3 التاكليف العامة لالستغالل 
   716 603 1    096 631 1 تاكليف املستخدمني

   306 105    836 117 رضائب ورسوم
   598 627 1    320 617 1 تاكليف خارجية

   538 9    994 8 تاكليف عامة أخرى لالستغالل 
   735 248    695 270 خمصصات االهتالاكت واملؤونات لأصول الثابتة غر اململوسة واململوسة 

   460 119 1    518 122 2 خمصصات لملؤونات واخلسائر عى احلقوق غر القابلة للتحصيل 
   496 941    615 858 خمصصات املؤونات للحقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

   656 24    178 930 خسائر عى احلقوق غر القابلة للتحصيل
   308 153    725 333 خمصصات املؤونات األخرى 

   158 330    727 212 1 مسرجعات املؤونات و اسردادات عى احلقوق املهتلكة 
   902 291    684 171 1 مسرجعات املؤونات  عن احلقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

   156 31    543 30 اسردادات عى احلقوق املهتلكة
   100 7    500 10 مسرجعات املؤونات األخرى 

   133 863 1    889 047 2 النتيجة اجلارية 
     -      - عائدات غر جارية 
     -    100 35 تاكليف غر جارية 

   133 863 1    789 012 2 النتيجة قبل الرائب
   477 519    941 640 رضائب عى األرباح

   654 343 1    848 371 1 النتيجة الصافية للسنة املالية 



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

31/12/1931/12/18بيان أرصدة التدبر
   615 830 6    094 740 6 )+(  فوائد وعائدات مماثلة 
   009 840 2    318 816 2 )-( فوائد وتاكليف مماثلة 

   606 990 3    776 923 3 هامش الفائدة 
     -      - )+( عائدات عى متويالت تشاركية 
     -      - )-( تاكليف عى متويالت تشاركية
     -      - هامش عىل متويالت تشاركية

   190 16    627 16 )+( عائدات عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر 
   465 10    568 13 )-( تاكليف عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر

   725 5    059 3 نتيجة معليات القرض اإلجياري والتأجر 
     -      - )+( عائدات عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
     -      - )-( تاكليف عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة

     -      - نتيجة معليات اإلجارة ) 1 ( 
   018 450 1    234 570 1 )+( معوالت حمصلة  
   368 357    709 404 )-( معوالت ممنوحة 

   650 092 1    525 165 1 هامش عى العموالت ) 1 (
   796 262    976 743 )+( نتيجة العمليات عى سندات املعاملة  

   377 63-   934 14-)+( نتيجة العمليات عى سندات االستمثار   
   350 361    452 394 )+( نتيجة معليات الرف  

   770 60-   313 130-)+( نتيجة العمليات عى املنتجات املشتقة   
   999 499    181 993 نتيجة معليات السوق ) 1 (

     -      - )+/-( نتيجة العمليات عى سندات املضاربة واملشاركة 
   212 699    083 658 )+( عائدات بنكية أخرى خمتلفة 

   890 268    893 266 )-( تاكليف بنكية أخرى خمتلفة
     -      - )+/-( حصة حاميل احلسابات وودائع االستمثار 

   302 019 6    731 476 6 الناجت الصايف البني 
   304 12-   104 17 )+( نتيجة العمليات عى األصول الثابتة املالية  ) 2 (

   376 239    460 168 )+( عائدات أخرى لالستغالل غر البني 
   152 11    874 62 )-( تاكليف أخرى لالستغالل غر البني

   893 594 3    941 645 3 )-( التاكليف العامة لالستغالل 
   329 640 2    480 953 2 النتيجة اإلمجالية لالستغالل 

   094 643-   567 586-)+( خمصصات صافية ملسرجعات املؤونات للديون والتعهدات بواسطة توقيعات معلقة األداء
   105 134-   024 319-)+(خمصصات صافية أخرى ملسرجعات املؤونات

   130 863 1    889 047 2 النتيجة اجلارية 
     -    100 35-النتيجة غر اجلارية 

   477 519    941 640 )-( رضائب عى النتاجئ
   654 343 1    848 371 1 النتيجة الصافية للسنة املالية 

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/1931/12/18قدرة المتويل الذايت
   654 343 1    848 371 1 )+(  النتيجة الصافية للسنة املالية

   735 248    695 270 )+( خمصصات االهتالاكت واملؤونات لأصول الثابتة غر اململوسة واململوسة  
   665 12    720 4 )+( خمصصات املؤونات الخنفاض قمية األصول الثابتة املالية )1(

   850 131    747 295 )+( خمصصات املؤونات لملخاطر العامة 
     -      - )+( خمصصات املؤونات التنظميية 

     -      - )+( خمصصات غر جارية  
   562    518 )-(   مسرجعات املؤونات  )1 (

   331 163    797 47 )-( فوائض القمية عى بيع األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة  
     -      - )+( نواقص القمية عى بيع األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة  

   220    117 22 )-( فوائض القمية عى بيع األصول الثابتة املالية )1(
   421    811 )+( نواقص القمية عى بيع األصول الثابتة املالية )1(

     -      - )-( مسرجعات إعانات االستمثار احملصلة 
   211 573 1    390 873 1 )+( قدرة المتويل الذايت 

     -      - )-( أرباح موزعة 
   211 573 1    390 873 1 )+( المتويل الذايت

(بـآالف الـدراهـم)

بيان أرصدة التدبر 
نشاط الرشكة



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 205/204

31/12/1931/12/18جدول تدفقات اخلزينة
   282 845 9    239 452 10 )+(  عائدات االستغالل البني احملصلة 

   156 31    543 30 )+( اسردادات عى احلقوق املهتلكة 
   596 239    578 190 )+( عائدات االستغالل غر البني احملصلة  

   231 272 5    728 940 4 )-(   تاكليف االستغالل البني املدفوعة 
   573 11    685 63 )-(تاكليف االستغالل غر البني املدفوعة
   158 346 3    246 375 3 )-( التاكليف العامة لالستغالل املدفوعة   

   477 519    940 640 )-( رضائب عى النتاجئ املدفوعة 
   I 1 652 761    966 595. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن حساب العائدات والتاكليف 

تغرات : 
   605 664 4    654 503 1-)+( حقوق عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  

   886 864 5    571 672 6-)+( حقوق عى الزبناء  
   160 709 8    869 824 4-)+( سندات املعاملة واالستمثار   

   397 513 1-   455 876 )+( أصول أخرى    
     -      - )-( سندات املضاربة واملشاركة 

   147 48-   881 39-)+( أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري والتأجر    
     -      - )+( أصول ثابتة ممنوحة كإجارة       

     -      - )+( ودائع االستمثار املوظفة لدى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها     
   330 612-   604 760 2 )+( ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها            

   739 055 7-   835 681 5 )+( ودائع الزبناء    
     -      - )+(ديون جتاه الزبناء عى متويالت تشاركية 

   945 969 3-   851 776 )+( سندات الدين املصدرة     
   400 283 4-   718 717-)+( خصوم أخرى 

   II-3 662 948    1 755 693. رصيد تغرات أصول وخصوم االستغالل 
  ) I + II ( تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة االستغالل .III-2 010 187    2 722 288   

   175 200    351 432 )+( عائدات بيع األصول الثابتة املالية )1( )4(       
   442 465    800 179 )+(عائدات بيع األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة )4(  

   594 723    397 328 1 )-( رشاء األصول الثابتة املالية )1(
   860 467    301 942 )-(رشاء األصول الثابتة املالية غر اململوسة واململوسة

   095 94    250 )+( فوائد حمصلة  
   817 611    280 575 )-( أرباح أهسم حمصلة 

   IV-1 083 017    180 076. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة االستمثار 
     -      - )+( إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن

   299 5 )+( إصدار ديون ثانوية 
     - )+( ودائع استمثار حمصلة 

   415 970 2 )+( إصدار أهسم 
   311 862 1      - )-( تسديد رساميل ذاتية وما مياثلها  

     - )-( ودائع استمثار مسددة  )2(
   426 395    860 397 )-( فوائد مدفوعة  

     - )-( ماكفآت ممنوحة عى ودائع االستمثار  )3( )4(
   317 897      - )-( أرباح أهسم مدفوعة 

   V 2 577 854   -3 155 054. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة المتويل 
  ) III + IV + V( التغر الصايف للخزينة .IV-515 350   -252 690   

   IIV 5 625 922    5 878 612. اخلزينة عند افتتاح السنة املالية  
   IV 5 110 572    5 625 922. اخلزينة عند إقفال السنة املالية  

(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

أمه طرق التقيمي املطبقة
إشارة خبصوص مناجه التقيم املطبقة من طرف البنك املغريب للتجارة اخلارجية

انظر مذكرة تقدمي القواعد و املبادئ احملاسبية و مناجه التقيم املتبعة

املستحقات عىل مؤسسات االئمتان و املامثـلة

املستحقات

بنك املغرب، 
اخلزينة العامة 

ومصلحة 
الشياكت الربيدية 

بنوك باملغرب

مؤسسات ائمتان 
وهيائت معتربة 
يف حمكها أخرى 

باملغرب

مؤسسات ائمتان 
باخلارج

املجموع
31 / 12 / 2019

املجموع
31 / 12 / 2018

   714 668 10    369 664 10    432 041 6    212 093 1    880 225    846 303 3  حسابات عادية مدينة
   148 23    412 029 1      -      -    412 029 1      - قمي حمصلة للحفظ

     -    412 029 1      -      -    412 029 1      - يوما بيوم
   148 23      -      -      -      -      - ألجل

   563 906 4    310 320 6    110 381 2    827 900 2    373 038 1      -  قروض اخلزينة
     -    559 057 1      -    186 19    373 038 1      - يوما بيوم

   563 906 4    751 262 5    110 381 2    641 881 2      - ألجل
   819 566 7    192 841 5    033 187    945 406 4    214 247 1      -  قروض مالية
   642 080 3    364 364 3    885 118      -    719 349    760 895 2  حقوق أخرى

   474 25    017 40    580 4    235 6    203 29      - فوائد مستحقة للتحصيل
   5    4      -    4      -      - حقوق معلقة األداء

   365 271 26    669 259 27    039 733 8    223 407 8    800 919 3    606 199 6  املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

حقوق عىل الزبناء

 القطاعاملستحقات
 العمويم

القــــــــــطــــــــاع اخلـــــــــــــــاص
املجموع

31 / 12 / 2019
املجموع

31 / 12 / 2018 زبانة أخرىمقاوالت غر مالية مقاوالت مالية

   428 799 23    774 061 27    894 416 2    461 106 22    580 128 2    839 409 قروض اخلزينة  
   784 165 16    954 713 16    545 744 1    603 471 12    580 128 2    226 369 حسابات ألجل مدينة 

   205 476 3    686 482 3    291 109    649 354 3      -    746 18 حقوق جتارية عى املغرب
   597 324    531 051 1    767 467    764 583      -      - قروض للتصدير

   842 832 3    603 813 5    291 95    445 696 5      -    867 21 قروض اخلزينة األخرى  
   232 830 8    481 162 8    481 162 8      -      -      - قروض االسهتالك 

   962 569 21    758 817 21    575 413 1    231 785 14    775 535    177 083 5 قروض التجهزي 
   880 372 40    737 440 40    847 388 30    117 047 10      -    773 4 قروض عقارية 
   241 974 11    242 264 15    479 46    216 770 1    547 447 13      - قروض أخرى 

   204 515 2    749 283 2      -    677 306      -    072 977 1 قروض مكتسبة برشاء الفواتر 
   861 711    995 742    003 152    208 472    299 45    484 73 فوائد مستحقة للتحصيل 

   470 462 2    112 135 3    392 429 1    527 694 1      -    130 حقوق معلقة األداء 
   723 396    012 520    590 516    422 3      -      - حقوق قبل مرحلة الشك 

   094 634    974 065 1    110 287    864 778      -      - حقوق مشكوك يف اسرجاعها 
   653 431 1    126 549 1    692 625    304 923    130 حقوق غر قابلة للتحصيل 

   278 236 112    849 908 118    671 009 44    437 182 51    201 157 16    475 548 7  املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

 بيان املعلومات التمكيلية



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 207/206

توزيع سندات املعاملة والتوظيف وسندات االستمثار حسب فائت املصدرين
 مؤسسات االئمتان

و املواطنة
 املصدرون
العموميون

املجموعاملصدرون اخلواص
31 / 12 / 2019

املجموع
31 / 12 / 2018 غر املاليوناملاليون

   368 766 28    279 440 23    830 31    740 245 19    001 156 4    709 6 سندات مدرجة  
   245 022 10    631 867 2      -      -    631 867 2      - سندات اخلزينة وقم مماثلة  

   467 450 2    057 308 1    687 19      -    369 288 1      - سندات اقراض 
   304 369      -      -      -      -      - سندات دين أخرى 

   053 829 15    591 264 19    143 12    740 245 19      -    709 6 سندات امللكية   
   300 95 هشادات الصكوك  

   092 196    599 940 10    360 647    325 53    521 621 9    393 618 سندات غر مدرجة  
     -    684 312 9      -      -    684 312 9      - سندات اخلزينة وقم مماثلة  

     -    208 998    400 624    000 50    000 25    808 298 سندات اقراض 
     -    935 328    271 14      -      -    664 314 سندات دين أخرى 

     -      -      -      -      -      - سندات امللكية   
     -    227 77      -      -    227 77      - هشادات الصكوك  

   092 196    545 223    690 8    325 3    609 206    920 4 فوائد مستحقة   
   460 962 28    877 380 34    190 679    065 299 19    521 777 13    102 625  املجموع

(بـآالف الـدراهـم)

قمي سندات املعاملة و التوظيف و سندات االستثـمـار

 القمية
 احملاسبية
اإلمجالية

 فوائض قمية التسديدالقمية احلالية
القمية الاكمنة

 نقصانات
 القمية
الاكمنة

املؤن

     -      -      -      -    089 852 27    089 852 27  سندات املعاملة
     -      -      -      -    976 143 8    976 143 8 أذينات اخلزينة و القم املامثلة

     -      -      -      -    400 84    400 84  االقراضات
     -      -      -      -    526 381    526 381 سندات مستحقات أخرى

     -      -      -      -    959 164 19    959 164 19 سندات امللكية
     -      -      -      -    227 77    227 77 هشادات الصكوك  
   962 42    962 42      -    686 196 2    724 153 2    686 196 2 سندات التوظيف

   962 42    962 42      -    058 053 2    096 010 2    058 053 2 أذينات اخلزينة و القم و املامثلة
     -      -      -      -      -      -  االقراضات

     -      -      -    858 40    858 40    858 40 سندات مستحقات أخرى
     -      -      -    770 102    770 102    770 102 سندات امللكية

     -    390      -    950 223 4    064 375 4    455 375 4  سندات االستمثار
     -      -      -    277 996 1    082 125 2    082 125 2 أذينات اخلزينة و القم املامثلة

     -      -      -    556 199 2    255 222 2    255 222 2  االقراضات
     -    390      -    118 28    728 27    118 28 سندات مستحقات أخرى

   962 42    352 43      -    637 420 6    877 380 34    230 424 34 املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

2018 / 12 / 201931 / 12 / 31تفاصـيـل املوجودات األخرى
   033 13-   121 59-األدوات اخليارية

   697 303    293 276 معليات خمتلفة عىل سندات )مدينة( 
   775 945    599 066 1 مبالغ مسددة لالسرتجاع لدى املصدرين 

   721 811    464 912 حسلبات أخرى للتسوية املتعلقة بالعمليات عى السندات 
     -      - مدينون خمتفون

   641 90    590 107 - مبالغ مستحقة عى الدولة
     -      - - مبالغ مستحقة عى هيات احليطة

   413 43    545 46 - مبالغ مستحقة عى املستخدمني
   405 9    403 9 - حسابات الزبناء للخدمات غر البنكية

   119 960 2    424 166 2 - مدينون خمتلفون آخرون
   172 57    670 54 قمي و استعامالت خمتلفة

   172 57    670 54 - قم و استعامالت خمتلفة
     -      - حسابات االستعدال خلارج احلصيلة (مدين)

     -      - حسابات الفارق عى العمالت و السندات (مدين)
     -      - خسائر مكونية عى معليات التغطيات غر املهنية
     -      - خسائر للتوزيع عى معليات التغطيات غر املهنية

   188 138    716 176 محتالت للتوزيع عىل عدة سنوات مالية
   310 449    697 313 حسابات الربط بني املقر و الفروع التابعة و الواكال باملغرب )مدينة(

   266 320    432 330 منتوجات لالستالم معاينة مسبقا
   356 303    662 321 - منتوجات لالستالم

   910 16    770 8 - محتالت معاينة مسبقا
     -      - حسابات مدينة انتقالية

   183 995 1    909 290 1 مستحقات عالقة عىل معليات خمتلفة
     -      - مؤن ملستحقات عالقة عى معليات خمتلفة

   962 205 4    599 459 3 املجموع
(بـآالف الـدراهـم)
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حقوق ثانوية

املؤسسات ذات الصلة و املبلغ
التابعة

31/12/1931/12/1831/12/1931/12/18
صايفصايفصايفصايفمؤنإمجايل

   859 193    532 190    859 193    532 190      -    532 190  حقوق ثانوية ملؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
     -      -      -      -      -      -  حقوق ثانوية للزبناء

   859 193    532 190    859 193    532 190      -    532 190 املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري واإلجيار مع خيار الرشاء ولإلجيار العادي 

الطبيعة

املبلغ 
اإلمجايل 
مع بداية 
السنة 
املالية 

مبلغ 
املشرتيات 

خالل 
السنة 
املالية 

مبلغ 
معليات 
التفويت 
واخلروج 

من 
االستمثار 

خالل 
السنة 
املالية 

تقومي 

املبلغ 
اإلمجايل 
عند هناية 

السنة 
املالية

املبلغ مؤوناتاهتالاكت
الصايف 

عند هناية 
السنة 
املالية 

مجموع اهتالاكت 
مسرتجعات مؤوناتاالهتالاكت 

املؤونات 

مبلغ 
مجموع 

املؤونات  

   147 191      -      -      -    499 34    568 13    646 225    113-   679 152    241 206    197 172 األصول الثابتة 
أصول ثابتة ممنوحة 

للقرض اإلجياري واإلجيار 
مع خيار الرشاء

 6 572    -      -     -113    6 459    -      -      -      -      -      6 459   

قرض إجياري عى 
األصول الثابتة غر 

اململوسة
 86 933    -      -     -12 933    74 000    10 466    31 397    -      -      -      42 603   

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - قرض إجياري لملنقوالت
قرض إجياري لملنقوالت 

   603 42      -      -      -    397 31    466 10    000 74    933 12-     -      -    933 86 اجلارية
قرض إجياري لملنقوالت 

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - املكراة
قرض إجياري لملنقوالت 

   086 142      -      -      -    102 3    102 3    188 145    933 12    188 145    668 202    774 74 غر املكراة بعد الفسخ

   0      -      -      -      -      -    0    933 12    188 145    480 57    774 74 قرض إجياري للعقارات
قرض إجياري للعقارات 

   086 142      -      -      -    102 3    102 3    188 145      -      -    188 145      - اجلارية
قرض إجياري للعقارات 

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - املكراة
قرض إجياري للعقارات غر 

     -      -      -      -      -      -      -      -    492 7    573 3    918 3 املكراة بعد الفسخ

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات مستحقة للتحصيل
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات معادة اهليلة

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات غر مؤداة
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - حقوق معلقة األداء

أصول منقولة لإلجيار 
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - العادي

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - أصول ثابتة لإلجيار العادي
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات مستحقة للتحصيل

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات معادة اهليلة
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - إجيارات غر مؤداة
     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - حقوق معلقة األداء

   147 191      -      -      -    499 34    568 13    646 225    113-   679 152    241 206    197 172 املجموع 
(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 211/210

األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة

 األصول الثابتة

 املبلغ
 اإلمجايل يف
 بداية السنة

املالية

 إعادة
 تصنيف

 إمجايل خالل
السنة املالية

 مبلغ
 االقتناءات

خالل
السنة املالية

 مبلغ
 التفويتات او

 الحسوب
 خالل السنة

املالية

 املبلغ
 االمجايل يف
 هناية السنة

>املالية

استخدامات و مؤن
 املبلغ

 الصايف يف
 هناية السنة

املالية

 مبلغ
 االستخدامات
 و/ أو املؤن
   يف بداية

 السنة املالية

 إعادة
 تصنيف
 لإلهالك

 خالل السنة
املالية

 املخصص
 عىل سبيل

السنة املالية

 مبلغ
 االستخدامات

 عىل
 املستعقرات
اخلارجة

املرمك

   050 410    283 541      -    077 39    153-   359 502    333 951    784 98    163 315    364-   319 735 أصول ثابتة غر مملوسة
   073 97      -      -      -      -      -    073 97      -      -    18-   091 97 حق اإلجيار

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - أصول ثابتة للبحث والتطوير
أصول ثابتة غر مملوسة 

أخرى لالستغالل
 638 228   -346    315 163    98 784    854 260    502 359   -153    39 077    -      541 283    312 977   

أصول ثابتة غر مملوسة 
خارج االستغالل

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

   550 470 5   451 153 4    535 3    618 231    120 5-   488 930 3   001 624 9   705 123    679 684    870 10-   898 073 9أصول ثابتة مملوسة 
   326 172 1    071 439      -    115 33    850-   807 406    397 611 1    354    416 269    616 1-   952 343 1 عقارات االستغالل

   940 238      -      -      -      -      -    940 238      -    862 53    284-   362 185 أرايض االستغالل 
أصول ثابتة لالستغالل - 

ماكتب
 1 158 589   -1 332    215 554    354    1 372 457    406 807   -850    33 115    -      439 071    933 386   

أصول ثابتة لالستغالل – 
سكن وظييف 

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

   025 301    220 673 1    463 2    402 57    27-   309 618 1    246 974 1    689 80    914 189    50-   071 865 1 منقوالت ومعدات االستغالل
   376 163    544 392    365 2    414 18      -    495 376    920 555    591 80    915 126      -    596 509 منقوالت ماكتب االستغالل
   908 20    155 196      -    145 9    11-   022 187    064 217      -    179 3    50-   935 213 معدات ماكتب االستغالل

   367 68    201 950      -    881 17    16-   336 932    568 018 1      -    540 38      -    028 980 لوازم معلوماتية 
معدات دراجة مرتبطة 

باالستغالل
 54 397    -      20 906    -      75 303    35 725    -      8 849    -      44 574    30 729   

   645 17    746 89    98    113 3      -    731 86    392 107    98    375      -    115 107 معدات االستغالل األخرى 
أصول ثابتة مملوسة 

أخرى لالستغالل
 2 127 861   -5 420    73 816    -      2 196 257    1 628 385   -46    104 056    -      1 732 396    463 861   

أصول ثابتة مملوسة 
خارج االستغالل

 3 737 014   -3 784    151 533    42 663    3 842 102    276 987   -4 197    37 045    1 071    308 764    
3 533 338   

   311 038 3      -      -      -      -      -    311 038 3    481 26    958 32    284    550 031 3 أرايض خارج االستغالل
   750 459    677 194    071 1    950 30    197 4-   995 168    427 654    181 16    390 108    068 4-   287 566 عقارات خارج االستغالل
منقوالت ومعدات خارج 

االستغالل
 63 691    -      5 336    -      69 027    48 624    -      2 997    -      51 622    17 405   

أصول ثابتة مملوسة أخرى 
خارج االستغالل

 75 487    -      4 850    -      80 337    59 368    -      3 097    -      62 465    17 871   

   600 880 5   735 694 4    535 3    695 270    273 5-   847 432 4    335 575 10   489 222    842 999    234 11-   217 809 9  املجموع
(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

فائض ونقص القمية عىل معليات بيع أو حسب األصول الثابتة

 تارخي البيع أو
 املبلغ طبيعته الحسب

اإلمجايل
 اهتالاكت
 مرتامكة

 القمية
 الصافية

 احملاسبية
 فائض عائد البيع

 قمية البيع
 ناقص قمية

البيع

   9    9      -    90    90 أسطول دراجات14/01/19
   119    119      -    581 1    581 1 معدات مكتبية 22/03/19
   1    1      -    8    8 أسطول دراجات04/06/19
   564 46    000 69    436 22      -    436 22 أرايض30/06/19
   59    59      -    784    784 معدات مكتبية18/07/19
   289    200 1    911    666    577 1 فضاءات مكتبية18/10/19
   756    000 19    244 18    406    650 18 فيال27/11/19

 45 126    3 535    41 591    89 387    47 797    -     
(بـآالف الـدراهـم)

ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

الديون

 بنك املغرب،
 اخلزينة العامة

 ومصلحة الشياكت
 الربيدية

بنوك باملغرب
 مؤسسات ائمتان

 وهيائت معتربة يف
حمكها أخرى باملغرب

 مؤسسات ائمتان
باخلارج

 املجموع 
31/12/2019

 املجموع 
31/12/2018

   441 851    908 272 1    223 854    808 387    877 30      -  حسابات عادية دائنة
   789 501 12    665 347 13      -      -    617 347 1    048 000 12 قمي حمصلة للحفظ

     -      -      -      -      - يوما بيوم
   789 501 12    665 347 13      -      -    617 347 1    048 000 12 ألجل

   147 211 4    224 372 5    527 252 2    697 997 2    000 122      -  اقرتاضات اخلزينة
   000 590    904 659    531 554    373 38    000 67      - يوما بيوم

   147 621 3    320 712 4    996 697 1    324 959 2    000 55      - ألجل
   134 772 1    820 475 1      -    104 417 1    716 58      -  اقرتاضات مالية

   730 506    072 140 1    437 074 1    024 56    399    212 9  ديون أخرى
   698 26    852 21    852 8    496 11    565    939 فوائد مستحقة لألداء

   938 869 19    542 630 22    039 190 4    129 870 4    174 560 1    199 010 12  املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

ودائع الزبناء

 القطاعالودائع
العمويم

 املجموع القطـــــــــــــــاع اخلــــــــــــــاص
31/12/2019

 املجموع 
31/12/2018 زبناء آخرونمقاوالت غر ماليةمقاوالت مالية

   105 361 73    107 773 79    802 866 57    326 588 17    335 079 1    644 238 3    حسابات دائنة حتت الطلب
   793 129 24    071 486 24    071 486 24      -      -      -    حسابات ادخار

   126 482 23    596 358 23    237 461 13    891 127 1    229 185 7    239 584 1   ودائع ألجل
   764 308 7    219 371 6    766 719    566 266 2    204 449    683 935 2   حسابات دائنة أخرى
   617 477    248 452    938 296    897 19    968 109    445 25     فوائد مستحقة لأداء

   405 759 128    241 441 134    814 830 96    680 002 21    736 823 8    011 784 7   املجموع
(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 213/212

سندات املستحقات املصدرة 
احلجمالسعرتارخي اإلستحقاقتارخي توزيع األرباحخط اإلئمتان

   000,00 250 %29/03/1729/03/202,80هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 134 %23/11/1923/11/202,79هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 120 %18/12/1718/12/203,00هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 200 %09/03/1809/03/202,82هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 440 %29/03/1829/03/202,75هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 185 %17/04/1817/04/202,75هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 60 %28/12/1828/12/202,90هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 655 %28/03/1926/03/202,59هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 340 %28/03/1928/03/212,76هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 255 %16/04/1914/04/202,61هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 805 %16/04/1916/04/212,74هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 365 %30/04/1930/04/212,71هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 316 %08/05/1906/05/202,59هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 15 %08/05/1908/05/212,68هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 250 %29/05/1927/05/202,60هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 500 %27/06/1925/06/202,63هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 70 %02/08/1931/07/202,60هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 160 %02/08/1902/08/212,70هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 30 %09/09/1909/03/202,45هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 125 %09/09/1907/09/202,58هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 50 %09/09/1909/09/212,68هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 225 %09/09/1909/09/222,76هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 200 %10/10/1908/10/202,57هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 400 %15/10/1914/01/202,45هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 388 %15/10/1913/10/202,57هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 765 %15/10/1915/10/222,79هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   300,00 252 %03/12/1902/06/202,55هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 244 %03/12/1901/12/202,58هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 350 %03/12/1903/12/212,67هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية
   000,00 615 %03/12/1903/12/222,75هشادة اإليداع البنك املغريب للتجارة اخلارجية

 TOTAL  8 764 300   

تفاصيل اخلصوم األخرى

31/12/201931/12/2018خصوم
   172 2-   162 37-  أدوات اختيارية مباعة

   665 025 1    427 187 معليات خمتلفة عىل السندات
   519 345 1    158 590 1 دائنون خمتلفون

   003 024 1    875 232 1  مبالغ مستحقة للدولة
   221 54    153 45 مبالغ مستحقة هليات االحتياط

   063 159    784 178 مبالغ خمتلفة مستحقة لملستخدمني
   674 3    12 مبالغ خمتلفة مستحقة لملسامهني والرشاكء

   973 12    418  موردو السلع واخلدمات
   585 91    916 132  دائنون خمتلفون آخرون

   474 358 2    712 227 2  حسابات التسوية
   893 14    578 2  حسابات تقومي معليات خارج احلصيلة

     -      - حسابات الفارق عى العمالت والسندات
     -      -  نتاجئ عى املنتجات املشتقة للتغطية

   303    130 290 حسابات ارتباط بني املقرات الرئيسية والفروع والواكالت يف املغرب
   871 308    298 281  تاكليف لأداء وعائدات مجسلة مسبقا

   407 034 2    706 653 1  حسابات أخرى للتسوية
   486 727 4    135 968 3  املجموع

(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

 جاري يفاملؤونات
 جاري يف تطورات أخرى مسرتجعاتخمصصات31/12/18

31/12/19
   477 062 6    876 5    204 138 1    317 001 1    240 205 6 مؤونات مطروحة من األصول  

   616 51    000 7    616 58 ديون عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
   334 294 5    243    394 120 1    823 857    148 557 5 ديون عى الزبناء

   304 123      -    10    812 95    502 27 مصاريف احتياطية 
   962 42    133-   282 10    962 42    149 10 سندات التوظيف 

   870 549    758 5    720 4    908 550 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة 
     -      -      -      - أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري واإلجيار 

   390    8    518      -    916 سندات االستمثار  
   335 117 1    4    270 54    318 308    291 863 مؤونات مجسلة يف اخلصوم  

   488 12    289 44    792    985 55 مؤونات ملخاطر تنفيذ تعهدات بواسطة توقيع 
     -      -      -      -      - مؤونات ملخاطر الرف 
   602 074 1      -      -    747 295    855 778 مؤونات لملخاطر العامة  

     -      -      -      -      - مؤونات ملعاشات التقاعد والزامات مماثلة  
   245 30    4    981 9    779 11    451 28 مؤونات لملخاطر والتاكليف األخرى 

     -      -      -      -      - مؤونات تنظميية  
   812 179 7    880 5    474 192 1    635 309 1    531 068 7 املجموع العام 

ديون ثانوية

املبلغ بعملة معلة االقرتاض
املدةنسبة الفائدة   السعر االقرتاض 

رشوط التسديد 
املسبق والثانوي 
وقابلية التحويل 

مبلغ االقرتاض العملة 
الوطنية )مقابل القمية 

بالدرمه(
   000 150 دامئ%6,95   1    000 150 درمه مغريب
   000 850 دامئ%4,44   1    000 850 درمه مغريب
   000 950 دامئ%3,37   1    000 950 درمه مغريب
   000 50 دامئ%5,30   1    000 50 درمه مغريب
   000 160 10 سنوات %6,18   1    000 160 درمه مغريب
   000 50 10 سنوات %6,18   1    000 50 درمه مغريب
   000 790 10 سنوات %3,63   1    000 790 درمه مغريب
   500 154 10 سنوات %5,64   1    500 154 درمه مغريب
   500 845 10 سنوات %3,51   1    500 845 درمه مغريب
   000 626 10 سنوات %4,74   1    000 626 درمه مغريب
   000 374 1 10 سنوات %3,46   1    000 374 1 درمه مغريب
   200 447 10 سنوات %3,74   1    200 447 درمه مغريب
   900 78 10 سنوات %3,74   1    900 78 درمه مغريب
   900 473 1 10 سنوات %3,28   1    900 473 1 درمه مغريب
   000 200 دامئ%7,05   1    000 200 درمه مغريب
   000 800 دامئ%5,62   1    000 800 درمه مغريب
   000 400 5 سنوات %3,29   1    000 400 درمه مغريب

 9 400 000   



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 215/214

 جاري يفالرساميل الذاتية 
 جاري يفتغيرات أخرىختصيص النتيجة31/12/18

31/12/19
     -      -      -      - فوارق إعادة التقيمي

   866 474 16    422 457 3    300 446    143 571 12 احتياطيات وعالوات متعلقة بالرأمسال
   306 460      -      -    306 460 احتيايط قانوين
   439 647 7    280 3-   300 446    419 204 7 احتياطيات أخرى

   120 367 8    702 460 3      -    418 906 4 عالوات اإلصدار واإلدماج وتقدمي احلصص
   205 998 1    571 203      -    634 794 1 الرأمسال

   205 998 1    571 203      -    634 794 1 رأمسال مستدىع
     -      -      -      - رأمسال غر مستدىع

     -      -      -      - هشادات االستمثار
     -      -      -      - أموال التخصيص

     -      -      -      - مسامهون – رأمسال غر مدفوع
   75      -    38    37 مرحل من جديد )+/-(

     -      -      -      - نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص )+/-(
   848 371 1      -    654 343 1-   654 343 1 النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(

   993 844 19    993 660 3    316 897-   468 709 15 املجموع
(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

31/12/1931/12/18تعهدات المتويل والضامن
   903 338 19    490 275 19 تعهدات المتويل والضامنات املمنوحة   

   306 628    310 182 تعهدات المتويل لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
     -      -  اعمتادات مستندية لالستراد

     -      -   موافقات أو تعهدات لأداء
   306 628    310 182  معليات فتح اعمتادات مؤكدة

     -      -  تعهدات تعويض عى إصدار سندات
     -      -  تعهدات ال رجعة فهيا للقرض اإلجياري

     -      -   تعهدات متويل ممنوحة أخرى
   204 828 4    752 217 6 تعهدات متويل لفائدة الزبناء 

   305 966 1    217 538 2  اعمتادات مستندية لالستراد
   908 482    203 766   موافقات أو تعهدات لأداء

   318 246 1    861 539 1  معليات فتح اعمتادات مؤكدة
     -      -  تعهدات تعويض عى إصدار سندات

   437 67    859 6  تعهدات ال رجعة فهيا للقرض اإلجياري
   235 065 1    613 366 1   تعهدات متويل ممنوحة أخرى

   105 587 3    845 742 2 تعهدات الضامن لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
   098 19    942 3 اعمتادات مستندية مؤكدة للتصدير

   096 3    503 3   موافقات أو تعهدات لأداء
     -      -   مضانات قروض ممنوحة

   906 285    334 492 مضانات وكفاالت أخرى ممنوحة
   005 279 3    066 243 2  تعهدات معلقة األداء

   288 295 10    583 132 10 تعهدات الضامن لفائدة الزبناء 
     -  مضانات القروض املمنوحة

   050 313 6    773 321 6  كفاالت ومضانات لفائدة اإلدارة العمومية
   238 982 3    810 810 3  كفاالت ومضانات ممنوحة أخرى

     -  تعهدات معلقة األداء
   237 965 17    148 300 13 تعهدات المتويل والضامن احملصلة 

     -      - تعهدات المتويل احملصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
     -      -  فتح اعمتادات مؤكدة

     -      -  تعهدات تعويض عى إصدار سندات
     -      -  تعهدات متويل حمصلة أخرى

   674 072 16    888 315 11 تعهدات الضامن احملصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
   661 304 2    546 285 2  مضانات القروض

   013 768 13    342 030 9  مضانات حمصلة أخرى
   563 892 1    260 984 1 تعهدات الضامن احملصلة من الدولة وهيائت متنوعة للضامن 

   773 655    773 135 1 مضانات القروض
   790 236 1    487 848 مضانات حمصلة أخرى

(بـآالف الـدراهـم)

املبلغتعهدات عىل السندات
   751 170 تعهدات ممنوحة    

   357 78 سندات بالرشاء االسردادي 
   394 92 سندات أخرى للتسلم   

   393 تعهدات حمصلة 
     - سندات بالبيع االسردادي 

   393 سندات أخرى للتحصيل 
(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 217/216

معليات الرصف ألجل والتعهدات عىل املنتجات املشتقة
معليات أخرى فرع باريسمعليات التغطية

31/12/1931/12/1831/12/1931/12/18
     -      -    744 776 22    310 050 26  معليات الرصف ألجل

     -      -    223 364 5    084 991 8    معالت للتحصيل
     -      -    582 265 2    159 506 5   درامه للتسلم
     -      -    748 069 9    710 485 7   معالت للتسلم

     -      -    191 077 6    357 067 4   درامه للتحصيل
     -      -      -  من مضهنا مقايضات مالية للعمالت

     -      -    533 747 2    504 593 2  تعهدات عىل منتجات مشتقة
     -      -      -      -  تعهدات عى أسواق تنظميية لنسب الفائدة

     -      -    629 545 1    474 512 1 تعهدات عى أسواق بالرايض لنسب الفائدة
     -      -      -      -  تعهدات عى أسواق تنظميية ألسعار الرف

     -    001 5    029 162      - تعهدات عى أسواق بالرايض ألسعار الرف
     -      -      -      -   تعهدات عى أسواق تنظميية ألدوات أخرى

     -      -    875 039 1    030 081 1  تعهدات عى أسواق بالرايض ألدوات أخرى
(بـآالف الـدراهـم)

القمي والضامنات احملصلة و املمنوحة كضامن

القمي والضامنات احملصلة كضامن
القمية احملاسبية 
الصافية القمية 

احملاسبية الصافية

عنارص األصول أو عنارص خارج 
احلصيلة اليت تجسل حقوقا أو 
تعهدات بواسطة توقيع ممنوحة 

مبالغ احلقوق أو 
التعهدات بواسطة توقيع 

املمنوحة واملغطاة  
   746 689 10 سندات اخلزينة وقم مماثلة 

   493 578 6 سندات أخرى 
   843 246 94 رهون 

   205 586 231 قم أخرى ومضانات فعلية 
   287 101 343  املجموع

القمية احملاسبية القمي والضامنات املمنوحة كضامن
الصافية 

عنارص اخلصوم أو عنارص خارج 
احلصيلة اليت تجسل ديونا أو 
تعهدات بواسطة توقيع حمصلة 

مبالغ الديون أو التعهدات 
بواسطة توقيع احملصلة 

واملغطاة  
سندات اخلزينة املتيرسة للبيع   048 000 12 سندات اخلزينة وقم مماثلة     934 776 سندات أخرى 

قم أخرى متيرسة للبيعرهون  قم أخرى ومضانات فعلية 
   982 776 12  املجموع

(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

متركز املخاطر يف مستفيد واحد

قمية املخاطرالعدد
قمية املخاطر املتجاوزة لـ %5 من األموال الذاتية

 قروض خارجقروض جتارية
قمية السنداتاحلصيلة

 13    34 238 786    26 887 901    2 867 186    535 674   
(بـآالف الـدراهـم)

تقـسمي االستعامالت و املوارد حسب املدة املتبقية

1 هشر< م < 3 املدة<1 هشر
أهشر 

3 أهشر< م < 1 
سنة

1 سنة< م < 5 
املجموعم > 5 سنوات سنوات 

املوجودات 
   492 410 14    672 185 1    938 556 3    782 464 2    219 716 4    882 486 2 مستحقات عى مؤسسات االئمتان و املامثلة

   105 882 115    275 913 34    516 276 37    966 678 11    028 540 8    320 473 23 مستحقات عى الزبانة
   333 267 2    592 26    130 15    611 225 2 سندات املستحقات

   148 113 15    280 214 2    530 965 5    479 161 4    001 93    858 678 2 مستحقات تبعية
   532 190    532 190      -      -      -      - إئمتان إجياري و املامثل

   610 863 147    758 503 38    576 825 46    227 305 18    378 364 13    670 864 30 املجموع
 املطلوبات

   876 675 20    340 7    279 309    118 235 2    491 587 4    648 536 13 ديون اجتاه مؤسسات االئمتان و املامثلة
   597 358 23    185 117    412 262 1    994 289 10    536 358 6    470 330 5 ديون اجتاه الزبانة

   300 264 9    000 500    000 870 3    300 264 4    000 630      - سندات مستحقات مصدرة
   000 400 9    000 400 9      -      -      -      - اقراضات تبعية

   773 698 62    525 024 10    691 441 5    413 789 16    026 576 11    118 867 18 املجموع
(بـآالف الـدراهـم)

Montantتوزيع مجموع األصول واخلصوم وخارج احلصيلة بالعملة األجنبية                                                            

   049 567 35 أصول
   354 266 قم يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   071 906 16 حقوق عى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   205 932 7 حقوق عى الزبناء

   865 712 4 سندات املعاملة والتوظيف واالستمثار
   094 142 أصول أخرى 

   406 340 5 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
   532 190 حقوق ثانوية

   673 73 أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري والتأجر 
   849 2 أصول ثابتة غر مملوسة ومملوسة

   933 968 27 خصوم 
     - بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   221 730 20 ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   146 623 6 ودائع الزبناء

   419 595 سندات الدين املصدرة
   147 20 خصوم أخرى

     - إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن
     - ديون ثانوية

     - خارج احلصبلة 
   850 434 5 تعهدات ممنوحة

   054 680 1 تعهدات حمصلة 
(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 219/218

31/12/1931/12/18عائدات عىل سندات امللكية
   596 10    630 14   سندات املسامهة

   686 595    465 561 مسامهات يف مقاوالت مرتبطة
   535 5    914 2  سندات نشاط احملفطة

   395 87    074 79  استعامالت مماثلة
   212 699    083 658 املجموع

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/1931/12/18هامش الفوائد
   615 830 6    094 740 6 فوائد حمصلة 

   881 702    414 761 فوائد وعائدات مماثلة عى معليات مع مؤسسات االئمتان  
   747 625 5    179 467 5 فوائد وعائدات مماثلة عى معليات مع الزبناء  

   987 501    501 511 فوائد وعائدات مماثلة عى سندات الدين  
   008 840 2    319 816 2 فوائد ممنوحة

   554 993    079 279 1 فوائد وتاكليف مماثلة عى معليات مع مؤسسات االئمتان  
   090 450 1    212 282 1 فوائد وتاكليف مماثلة عى معليات مع الزبناء  

   364 396    028 255 فوائد وتاكليف مماثلة عى سندات الدين  
(بـآالف الـدراهـم)

حقوق معلقة األداء عىل زبناء الرشكة                                                                                                  
31/12/1931/12/2018

مؤوناتديونمؤوناتديون
   482 49    206 446    330 63    342 583  حقوق قبل مرحلة الشك

   843 789    937 423 1    483 057 1    458 123 2  حقوق مشكوك يف اسرجاعها
   940 803 4    597 235 6    445 348 4    572 897 5  حقوق غر قابلة للتحصيل

   265 643 5    740 105 8    259 469 5    372 604 8  املجموع
(بـآالف الـدراهـم)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

31/12/1931/12/18نتيجة معليات السوق
   741 598 1    064 160 2  العائدات

   621 550    990 058 1   أرباح عى سندات املعاملة
   328 6    993 21   فائض القمية عن بيع سندات التوظيف

   151 5    282 10  اسرجاع مؤونة عن اخنفاض قمية سندات التوظيف
   139 107    851 112    أرباح عى منتجات مشتقة
   502 929    948 955     أرباح عى معليات الرف

   741 098 1    882 166 1 التاكليف
   824 287    014 315   خسائر عى سندات املعاملة

   550 64    246 4   نقص القمية عن بيع سندات التوظيف
   306 10    962 42  خمصص مؤونة عن اخنفاض قمية سندات التوظيف

   909 167    165 243    خسائر عى منتجات مشتقة
   152 568    495 561     خسائر عى معليات الرف

   000 500    181 993  النتيجة
(بـآالف الـدراهـم)

31/12/1931/12/18العـمـوالت
   018 450 1    234 570 1  معوالت حمصلة

     -   عى معليات مع مؤسسات االئمتان
   438 454    240 446   عى معليات مع الزبناء

   197 260    758 304  عى معليات الرف
   829 43    575 45   متعلقة بتدخالت يف األسواق األولية للسندات

     -      -    عى منتجات مشتقة
   458 24    963 23 عى معليات ختص سندات التسير ويف اإليداع

   641 387    736 417    عى وسائل األداء
     -      - عى أنشطة االستشارة واملساعدة

   101 41    733 52 عى مبيعات منتجات التأمينات
   354 238    229 279  عى تقدمي خدمات أخرى

   368 357    709 404  معوالت مدفوعة
     -   عى معليات مع مؤسسات االئمتان

     -   عى معليات مع الزبناء
   362 143    641 137  عى معليات الرف

     -      -   متعلقة بتدخالت يف األسواق األولية للسندات
   19    13    عى منتجات مشتقة

   154 126    278 15 عى معليات ختص سندات التسير ويف اإليداع
   833 87    220 95    عى وسائل األداء

     - عى أنشطة االستشارة واملساعدة
     - عى مبيعات منتجات التأمينات

     -    557 156  عى تقدمي خدمات أخرى
(بـآالف الـدراهـم)

31/12/1931/12/18التاكليف العامة لالستغالل 
   716 603 1    096 631 1   تاكليف املستخدمني

   306 105    836 117 رضائب ورسوم
   136 637 1    313 626 1  تاكليف خارجية

   735 248    695 270    خمصصات اهتالاكت ومؤونات األصول الثابتة غر اململوسة واململوسة
(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 221/220

31/12/1931/12/18عائدات وتاكليف أخرى
   عائدات وتاكليف

   941 133    336 626  عائدات وتاكليف بنكية أخرى
   940 858 1    820 464 2   عائدات بنكية أخرى
   999 724 1    484 838 1   تاكليف بنكية أخرى

   023 228    892 126  عائدات وتاكليف االستغالل غر البني
   596 239    578 190  عائدات االستغالل غر البني
   573 11    685 63  تاكليف االستغالل غر البني

 تاكليف أخرى
   460 119 1    518 122 2 خمصصات املؤونات واخلسائر عى احلقوق غر القابلة لالسرجاع

 عائدات أخرى
   158 330    727 212 1  اسرجاع خمصصات واسردادات عى احلقوق املهتلكة

(بـآالف الـدراهـم)

املبلغاالنتقال من النتيجة الصافية احملاسبية إىل النتيجة الصافية الرضيبية
I- النتيجة الصافية احملاسبة

   848 371 1 الرحب الصايف
اخلسارة الصافية

   II 1 445 035- استدماجات رضيبية
   155 163 1- جارية

   312 57 إهالك السيارات غر القابلة للخصم
   843 105 خمصصات ألخطار عامة

   940 640 2- غر جارية
   940 640 الرائب عى الرشاكت

   III 586 420- التخفيضات الرضيبية
1- جارية
   420 586 ربيحات

2- غر جارية
   VI 2 230 463- صايف رضيبة الدخل

   940 640 النتيجة الصافية الريبية عى الرشاكت
VII- النتيجة الصافية 

اسرجاع عى خمصصات االستمثار

املبلغحتديد النتيجة اجلارية بعد الرضائب
   I 2 047 890. حتديد النتيجة 

   155 163 النتيجة اجلارية وفق حساب العائدات والتاكليف   
   420 586 )+( إعادة إدماج رضيي عى العمليات اجلارية

   625 624 1 )-( إسقاطات رضيبية عى العمليات اجلارية 
   111 601 )=( النتيجة اجلارية موضوع الفرض الريي النظري

   779 446 1 )-( الريبة النظرية عى النتيجة اجلارية 
)=( النتيجة اجلارية بعد الرائب

(بـآالف الـدراهـم)II. تبيان النظام الريي واالمتيازات املمنوحة مبوجب مدونات االستمثارات أو مبوجب مقتضيات قانونية خاصة



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

تفاصيل الرضيبة عىل القمية املضافة
 الرصيد مع بداية السنةالطبيعة

املالية 1
 معليات حماسبية للسنة

املالية 2

ترصحيات الرضيبة عىل 
القمية املضافة للسنة 

املالية 2

الرصيد مع هناية السنة 
املالية )4=1+2+3(

   A 100 013    643 693    646 483    97 223. الريبة عى القمية املضافة احملصلة  
   B 53 030    441 098    442 020    52 107. الريبة عى القمية املضافة لالسرجاع  

   189 49    447 393    820 397    815 44 عى التاكليف
   919 2    573 48    278 43    214 8 عى األصول الثابتة 

الريبة عى القمية املضافة املستحقة أو قرض 
)A-B( 116 45    463 204    595 202    983 46 عى الريبة عى القمية املضافة   

(بـآالف الـدراهـم)

توزيع رأمسال البنك
مبلغ الرأمسال : 600 204 998 1   

مقدار رأس املال ال مربر له : -  
قمية اإلمسية للسندات :  10,00   

املركز الرئييسأمساء املسامهني
عدد السندات

 احلصة يف
الرأمسال

 نسبة حقوق
التصويت  Exercice

précédent
 Exercice

actuel
أ- املسامهني املغاربة

 avenue de l'Armée Royale 20000 ,83 امللكية الوطنية للتأمني
 - casablanca 53 600 192    55 964 419   28,01%28,01%

HOlDING BENJEllOUN MEZIAN avenue de l'Armée Royale ,67-69 
 20000 - casablanca -      1 111 218   0,56%0,56%

 SOcIETE FINANcIERE DU cREDIT DU
MAGHREB

 avenue de l'Armée Royale ,67-69 
 20000 - casablanca 1 159 205    1 746 960   0,87%0,87%

FINANcEcOM avenue de l'Armée Royale ,81-83 
 20000 - casablanca 10 453 351    11 580 100   5,80%5,80%

cAISSE INTERPROFESSIONNEllE 
 MAROcAINE DE RETRAITES

Boulevard Abdelmou- ,100 
 men-20340- casablanca 7 371 263    7 803 996   3,91%3,91%

 cAISSE DE DEPOT ET DE GESTION Place Moulay El Hassan - ex Piétri 
 -BP 408 - Rabat 15 638 328    16 556 383   8,29%8,29%

 Groupe MAMDA/McMA Angle Avenue Mohammed VI et rue 
 Houmane El Fatouaki - Rabat 9 395 940    9 947 519   4,98%4,98%

PERSONNEl BANK OF AFRIcA - BMcE GROUP 2 452 440    2 258 693   1,13%1,13%
SBVc ET DIVERS 32 363 617    33 154 821   16,59%16,59%

TOTAL )1( 132 434 336    140 124 109   70,13%70,13%
ب- املسامهني األجانب

 BANQUE FEDERATIVE DU cREDIT
MUTUEl

 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 4 
 67000 Strasbourg - France 47 029 054    48 972 796   24,51%24,51%

cDc GROUP Plc Victoria Street, londres SW1E ,123 
 6DE, Royaume-Uni -      10 723 555   5,37%5,37%

TOTAl )2( 47 029 054    59 696 351   29,87%29,87%
TOTAL 179 463 390    199 820 460   100%100%

* يمشل صناديق اإلستمثار للرشكة الوطنية للتأمني
** بعد تأكيد صندوق اإليداع و التدبر بتارخي 12/05/2014



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 223/222

ختصيص النتاجئ املجسلة خالل السنة املالية
املبالغب- ختصيص النتاجئاملبالغأ- مصدر النتاجئ املخصصة

قرار : 28 ماي 2019
     - احتياطات قانونية    37 مرحل من جديد

   317 897 أرباح أهسم     - النتيجة الصافية يف انتظار التخصيص
   374 446 ختصيصات أخرى    654 343 1 النتيجة الصافية للسنة املالية 

     - اقتطاع عى األرباح 
     - اقتطاعات أخرى

A 691 343 1 املجموع   TOTAL B 1 343 691   
(بـآالف الـدراهـم)

النتاجئ وعنارص أخرى خالل السنوات املالية الثالث 
31/12/1931/12/1831/12/17األخرة

   739 683 26    339 294 25    162 435 29 رساميل ذاتية ومماثلة
     - معليات ونتاجئ السنة املالية 

   130 208 6    305 019 6    729 476 6 الناجت الصايف البني
   774 938 1    133 863 1    790 012 2 النتيجة قبل الرائب
   137 608    477 519    940 640 رضائب عى النتاجئ

   317 897    317 897    317 897 أرباح موزعة
   700 427    800 590    300 446 نتاجئ غر موزعة )موضوعة يف االحتياطيات أو يف انتظار التخصيص(

     -      - النتيجة حسب الهسم )بالدرمه(
   8,29    7,49    6,87 النتيجة الصافية حسب الهسم أو حصة املشاركة
   5    5    5 الرحب املوزع حسب الهسم أو حصة املشاركة

     -      - مستخدمون
   041 611 1    716 603 1    096 631 1 مبالغ املاكفآت اإلمجالية للسنة املالية 

   370 5    328 5    099 5 العدد املتوسط لملستخدمني خالل السنة املالية 
(بـآالف الـدراهـم)

التأرخي واألحداث الالحقة 
I. التارخي

31 دجنرب 2019  . تارخي اإلقفال )1(
  . تارخي وضع القوامئ التوليفية )2(

)1( تربير يف حالة تغير تارخي إقفال السنة املالية
)2( تربير يف حالة جتاوز األجل النظايم لثالثة أهشر احملدد لتحرير القوامئ التوليفية 

II. أحداث ناجتة بعد إقفال السنة املالية غر مرتبطة هبذه السنة املالية مت التعرف علهيا قبل أول تواصل خاريج للقوامئ الرتكيبية 
اإلشارة إىل األحداثالتوارخي

إجيايب
سلي



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

31/12/1931/12/18املستخدمون
   328 5    099 5 املستخدمون احلاصلون عى أجور

   328 5    099 5 املستخدمون املشغلون
   328 5    099 5  املستخدمون بدوام اكمل

     -      - املستخدمون اإلداريون والتقنيون )بدوام اكمل(
     -      - املستخدمون املسندة إلهيم أشغال بنكية )بدوام اكمل(

   147 5 4953األطر )بدوام اكمل(
   181    94 العاملون )بدوام اكمل(

   51    52 من مضهنم عاملون باخلارج 
(بـآالف الـدراهـم)

املبالغعدد احلساباتالسندات و املوجودات األخرى املدبرة أو املودعة
31/12/1931/12/1831/12/1931/12/18

   197 069 216    051 531 227    091 37    343 38 السندات املودعة لدى املؤسسة
     -      - السندات املدبرة مبوجب توكيل للتدبر

   421 381 101    820 546 108    88    92 سندات هـ.ت.ج.ق.م مودعة لدى املؤسسة
     -      -      -      -  سندات هـ.ت.ج.ق.م املدبرة مبوجب توكيل للتدبر

     -  -      -  - موجودات أخرى مودعة لدى املؤسسة
     -  -      -  -  موجودات أخرى مدبرة مبوجب توكيل للتدبر

(بـآالف الـدراهـم)



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 225/224

القوامئ التالية محتل ملحوظة بدون يف 31 دجنرب 2019

  قامئة اإلستثناءات              

  قامئة تغيرات املناجه 

  مساعدات أموال معومية خمصصة و أموال بالضامنة 

31/12/1931/12/18الشبكة
   736    735 شبابيك دامئة
     -      - شبابيك دورية

   883    887 شبابيك أوتوماتيكية للبنك
   41    41 فروع وواكالت باخلارج

   5    5 ماكتب و متثيالت باخلارج
(بالعدد)

31/12/1931/12/18حسابات للزبانة
   211 118    624 122 احلسابات اجلارية 

   455 285    666 238 حسابات الشياكت، دون حتويالت املغاربة القاطنني باخلارج
   498 274 1    982 317 1 حسابات املغاربة القاطنني باخلارج

 -  - حساب إنابة الفاتورات
   516 931    251 832 حسابات اإلدخار

   606 9    016 9 حسابات ألجل
   563 1    549 1 أذينات الصندوق

     -      - ودائع أخرى
(بالعدد)



بنك أفريقيا

التقــريــر املـــالــي

31/12/201931/12/2018اخلصوم
--بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

750 912 5368 342 11ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
659 440278 524حتت الطلب

091 634 0968 818 10ألجل
600 489 8381 646 1ودائع الزبناء 

887 164 3081 267 1حسابات دائنة حتت الطلب
--حسابات االدخار

211 204274 335ودائع ألجل
502 32650 44حسابات دائنة أخرى 

--ديون جتاه الزبناء تتعلق مبنتجات تشاركية  
--سندات الدين املصدرة

--سندات الدين القابلة للتداول املصدرة  
--اقراضات سندية مصدرة  
--سندات دين مصدرة أخرى 

135 790379 462خصوم أخرى
565568مؤونات لملخاطر والتاكليف 

--مؤونات تنظميية 
--إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن 

--ديون ثانوية 
--ودائع استمثار حمصلة 

--فوارق إعادة التقيمي 
170 079112 112احتياطات وعالوات مرتبطة بالرأمسال  

783 7974 4الرأمسال 
--مسامهون، رأمسال غر مدفوع )-(

--مرحل من جديد )+/-( 
--نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص )+/-(

212 819207 137النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(
218 106 42311 707 13مجموع اخلصوم 

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/201931/12/2018األصول
917 3321 2قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

273 219 8995 894 5حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
840 663583 928حتت الطلب

433 635 2364 966 4ألجل
111 563 0092 910 3حقوق عىل الزبناء 

581 805157 673قروض ومتويالت تشاركية للخزينة ولالسهتالك
530 405 2042 236 3قروض ومتويالت تشاركية للتجهز 
--قروض ومتويالت تشاركية عقارية 
--قروض ومتويالت تشاركية أخرى 

--حقوق مكتسبة برشاء الفواتر 
791 237 9531 995 1سندات املعاملة والتوظيف

446 065 7871 887 1سندات اخلزينة وقم مماثلة 
000 20-سندات دين أخرى 

345 166152 108سندات امللكية 
--هشادات الصكوك

423 802356 505أصول أخرى
611 704 9031 321 1سندات االستمثار 

--سندات اخلزينة وقم مماثلة 
611 704 9031 321 1سندات دين أخرى 
--هشادات الصكوك

--سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
--مسامهة يف رشاكت مرتبطة 

--سندات املسامهة واستعامالت مماثلة أخرى
--سندات املضاربة واملشاركة 

--حقوق ثانوية 
--ودائع استمثار موظفة 

505 67319 73أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري و التأجر
--أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

463 0372 2أصول ثابتة غر مملوسة 
124 8121أصول ثابتة مملوسة

218 106 42311 707 13مجموع األصول 
(بـآالف الـدراهـم)

طنجة املنطقة احلرة 



التقــريــر املـــالــي

التقرير السنوي املتاكمل I  2019  صفحة 227/226

31/12/201931/12/2018                                                                                                                                         خارج احلصيلة
822 313 1671 658تعهدات ممنوحة 

--تعهدات متويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
438 86965 7تعهدات متويل ممنوحة لفائدة الزبناء 

734 923656 544تعهدات مضان ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
221 37524 105تعهدات مضان ممنوحة لفائدة الزبناء

--سندات بالرشاء االسردادي
429 567-سندات أخرى للتسلم

081 559 8491 620 1تعهدات حمصلة 
--تعهدات متويل حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
024 837686 082 1تعهدات مضان حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

065 012657 538تعهدات مضان حمصلة من الدولة وهيات الضامن األخرى 
--سندات بالبيع االسردادي

992 215-سندات أخرى للتحصيل
--سندات مشاركة ومضاربة للتحصيل

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/201931/12/2018حساب العائدات والتاكليف                                                                                                                         
399 859793 736 عائدات االستغالل البنيك

861 044267 278 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع مؤسسات االئمتان
464 645103 129فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع الزبناء

756 448145 125فوائد وعائدات مماثلة عى سندات الدين
102 5732 1عائدات عى سندات امللكية ) 1 ( وهشادات الصكوك

-- عائدات عى سندات مضاربة ومشاركة
777793 عائدات عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر

-- عائدات عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة
200 57913 9معوالت عى تقدمي خدمات

223 793260 191 عائدات بنكية أخرى
--حتويل التاكليف عى ودائع االستمثار احملصلة

247 349462 482 تاكليف االستغالل البنيك
860 835172 285 فوائد وتاكليف عى معليات مع مؤسسات االئمتان

714 1719 12فوائد وتاكليف عى معليات مع الزبناء
-- فوائد وتاكليف مماثلة عى سندات الدين املصدرة

-- تاكليف عى سندات مضاربة ومشاركة
-279 1 تاكليف عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر

-- تاكليف عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة
673 064279 183 تاكليف بنكية أخرى

--حتويل العائدات عى ودائع االستمثار احملصلة
152 510331 254 الناجت الصايف البنيك

122- عائدات االستغالل غر البني
-10 تاكليف االستغالل غر البني

351 2306 6 التاكليف العامة لالستغالل
662 5203 3تاكليف املستخدمني

--رضائب ورسوم
546 6871 1تاكليف خارجية

-- تاكليف عامة أخرى لالستغالل
143 0231 1 خمصصات االهتالاكت واملؤونات لأصول الثابتة غر اململوسة واململوسة

52412 21 خمصصات لملؤونات واخلسائر عىل احلقوق غر القابلة للتحصيل
--خمصصات املؤونات للحقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

4412خسائر عى احلقوق غر القابلة للتحصيل
-480 21 خمصصات املؤونات األخرى

518562 مسرتجعات املؤونات و اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة
--مسرجعات املؤونات  عن احلقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

--اسردادات عى احلقوق املهتلكة
518562 مسرجعات املؤونات األخرى

473 264325 227 النتيجة اجلارية
-- عائدات غر جارية

-991 7 تاكليف غر جارية

473 273325 219النتيجة قبل الرضائب
261 456118 81رضائب عى األرباح

212 819207 137 النتيجة الصافية للسنة املالية
(بـآالف الـدراهـم)
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31/12/201931/12/2018بيان أرصدة التدبر
081 136517 533)+(  فوائد وعائدات مماثلة 
574 006182 298)-( فوائد وتاكليف مماثلة 

507 130334 235هامش الفائدة 
--)+(  عائدات عى متويالت تشاركية 

--)-( تاكليف عى متويالت تشاركية
--هامش عى متويالت تشاركية

777793)+(  عائدات عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر 
-279 1)-( تاكليف عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجر

502793-نتيجة معليات القرض اإلجياري والتأجر 
--)+(  عائدات عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

--)-( تاكليف عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة
--نتيجة معليات اإلجارة ) 1 ( 

557 07613 10)+(  معوالت حمصلة  
359 5511 1)-( معوالت ممنوحة 

198 52512 8هامش عى العموالت ) 1 (
161 64720 17-)+(  نتيجة العمليات عى سندات املعاملة  

377 63-934 14-)+(  نتيجة العمليات عى سندات االستمثار   
512 87926 32)+(  نتيجة معليات الرف  

743 1-693 9)+(  نتيجة العمليات عى املنتجات املشتقة   
447 18-991 9نتيجة معليات السوق ) 1 (

--)+/-( نتيجة العمليات عى سندات املضاربة واملشاركة 
102 5742 1)+( عائدات بنكية أخرى خمتلفة 

-206)-( تاكليف بنكية أخرى خمتلفة
--)+/-( حصة حاميل احلسابات وودائع االستمثار 

152 510331 254الناجت الصايف البني 
518562)+( نتيجة العمليات عى األصول الثابتة املالية  ) 2 (

122-)+( عائدات أخرى لالستغالل غر البني 
-10)-( تاكليف أخرى لالستغالل غر البني

351 2306 6)-( التاكليف العامة لالستغالل 
486 790325 248النتيجة اإلمجالية لالستغالل 

13-44-)+( خمصصات صافية ملسرجعات املؤونات للديون والتعهدات بواسطة توقيعات معلقة األداء
-480 21-)+(خمصصات صافية أخرى ملسرجعات املؤونات

473 266325 227النتيجة اجلارية 
-991 7-النتيجة غر اجلارية 

261 456118 81)-( رضائب عى النتاجئ
212 819207 137النتيجة الصافية للسنة املالية 

(بـآالف الـدراهـم)

31/12/201931/12/2018الـقـدرة عـلـى التـمـويـل الـذاتــي
212 819207 137+ النتيجة الصافية للسنة املالية

143 0231 1+ خمصصات لالستخدامات و ملؤن املستعقرات املجسدة و غر املجسدة
--+ خمصصات املؤن لنقصان قمية املستعقرات املالية

--+ خمصصات املؤن ملخاطر عامة
--+ خمصصات ملؤن منمظة
--+ خمصصات غر جارية 

518562- استعادات املؤن 
--- فوائض قم التفويت عى املستعقرات املجسدة و غر املجسدة
--+ نقصان قم التفويت عى املستعقرات املجسدة و غر املجسدة

--- فوائض قم التفويت عى مستعقرات مالية
--+ نقصان قم التفويت عى مستعقرات مالية

--- استعادات اعانات اإلستمثار املستملة
793 324207 138+ القدرة عىل المتويل الذايت

--- األرباح املوزعة
793 324207 138+ المتويل الذايت

(بـآالف الـدراهـم)
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بنك أفريقيا

ص.ب 20.039 الدار البيضاء الرئيسية
اهلاتف : 05.22.20.04.92/96

الفاكس : 05.22.20.05.12
الرمسال : 600 204 998 1 درمه

bmce ma mc : سويفت
تيليكس : 21.931-24.004

الجسل التجاري : البيضاء 27.129
مركز الشياكت الربيدية : الرباط 1030

الصندوق الوطين للضامن اإلجمتايع : 10.2808.5
رمق التعريف اجلبايئ : 010855112

الريبة املهنية : 35502790

حاكمة وتمنية املجموعة – التواصل املايل 
اهلاتف : 05.22.49.80.03/ 05.22.49.80.04

الفاكس : 05.22.26.49.65
relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma : الربيد اإللكروين

بوابة بنك أفريقيا
www.bankofafrica.ma

www.ir-bankofafrica.ma
www.notremondeestcapital.com

موقع التجارة الدولية
www.bmcetrade.com

BMCE CAPITAL بوابة
www.bmcecapital.com

اإلدارة الفنية - أمينة بناين - الطبع : ديركت برينت
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