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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 األفرييق لملجموعة بفضل القوة اليت ال تضاىه 
لعالمة » بنك أفريقيا « واليت ميكن للك أفرييق 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 » للبنك املغريب للتجارة 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

صــدر تقريــر التمنيــة املســتدامة 2019 يف ظــل الظــروف 
غــري املســبوقة الــيت يهشدهــا العــامل يف ســنة 2020، 

جــراء األزمــة الصحيــة املتعلقــة بكوفيــد – 19.

إن هــذه األزمــة بتداعياهتــا االقتصاديــة واالجمتاعيــة 
واســعة النطــاق تؤكــد اليــوم وأكــر مــن أي وقــت مــى 
أمهيــة اعمتــاد املقــاوالت، ومــن مضهنــا املؤسســات 
املاليــة والبنــوك بوجــه خــاص، مبــادرات لملســؤولية 

االجمتاعيــة واملجمتعيــة مضــن اســراتيجياهتا.

ــا  ــا ملجموعتن ــدوام هنج ــىل ال ــة ع ــذه املقارب ــلت ه وش
ــارة  ــريب للتج ــك املغ ــذ خوصصــة البن ــا من ــك أفريقي بن
عــىل  دليــل  ولعــل خــري   .1995 اخلارجيــة يف ســنة 
ــن  ــو ع ــا يرب ــذ م ــا من ــوم هب ــيت نق ــادرات ال ذلكـــ، املب
عقديــن والــيت نســتعرضها لك ســنة يف تقريــر التمنيــة 
ــوين. ــنوي القان ــا الس ــب تقريرن ــذي يواك ــتدامة ال املس

بنك أفريقيا



وبالنســبة إلصدار ســنة 2020 الذي يســتعرض املنجزات 
مبادراتنــا  2019، مت تضمينــه  بــرمس ســنة  احملققــة 

ــة.  ــة والبيئي لملســؤولية االجمتاعي

ــر  ــن التقاري ومكــا يشــري امســه، يقــدم هــذا الشــلك م
صــورة متاكملــة ملنجــزات مجموعتنــا ســواء املاليــة أو 
ــة مــع أعــىل مســتويات النضــج ومــع مراعــاة  غــري املالي

الرهانــات البيئيــة واالجمتاعيــة واملتعلقــة باحلاكمــة.

ــا  ــك أفريقي ــادة بن ومت عــىل نطــاق واســع االعــراف بري
– مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة يف جمــال 
املســؤولية االجمتاعيــة والمتويــالت ذات التأثــري املســتدام 
ــك  ــف بن ــك تصني ــىل ذل ــل ع ــري دلي ــل خ ــامل : ولع والش
لملســؤولية  أداء  أفضــل  "صاحــب  بصفتــه  أفريقيــا 
املجمتعيــة والبيئيــة 2019 " ومتصــدر " قامئــة أبنــاك 
التقســيط املختصــة يف األســواق الصاعــدة "  مــن طــرف 
الواكلــة الدوليــة للتقيــم غــري املــايل فيجيو إيريــس التابعة 
لواكلــة موديــز. وبوجــه خــاص، مت تصنيــف البنــك يف 
املركــز األول مــن مضــن 101 مؤسســة يف القطاع البنيك 
يف األســواق الصاعــدة و األول يف تصنيــف 897 رشكــة 
عــىل مســتوى املنطقــة، عــىل اختــالف قطاعــات النشــاط، 

حســب تقيــم املســؤولية االجمتاعيــة واملجمتعيــة.

واعمتــادا عــىل قناعاتنــا ومنجزاتنــا، نأخــذ عــىل عاتقنــا 
ــارة  ــريب للتج ــك املغ ــة البن ــا- مجموع ــك أفريقي مضــن بن
اخلارجيــة الزتامــا جبعــل هــذه الظرفيــة االســتثنائية الــيت 
جيتازهــا العــامل مرسعــا للتغيــري داخــل خمتلــف مكونــات 
مجموعتنــا، بغيــة إحــداث املزيــد مــن القميــة عــىل األمدين 
القصــري والطويــل، ملــا فيــه نفــع معــم ملســامهينا وزبنائنا 
ــرب مكــا يف  ــة بنشــاطنا يف املغ ــة األطــراف املعني واكف

بــايق املناطــق الــيت تســتقبل أنشــطتنا. 
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نبذة تارخيية
حملة عن املجموعة

احلضور اجلغرايف 

بنك أفريقيا

بنك أفريقيا 
 بنــك أفريــي خبدمات شــاملة

60+ سنة من 
احلضور

4 قارات تستقبل 
أنشطتنا 

31 دولة نشتغل فهيا 
عرب العامل

20 دولة حتتضن 
فروعنا يف أفريقيا 



بنك أفرييق خبدمات شاملة

تأسس بنك أفريقيا الذي يعترب اليوم املجموعة البنكية املغربية 
األكر توجها حنو التطور الدويل منذ أزيد من 60 سنة من 
أجل حتفزي التجارة اخلارجية باملغرب. وتواصل املجموعة 

تطورها وتفرض ذاهتا بصفهتا فاعال اقتصاديا وماليا مباكنة 
مرجعية عىل صعيد أفريقيا، مع ربطها للقارة مع بايق مناطق 

العامل.

 1959
تأسيس البنك

1972
افتتاح أول فرع يف اخلارج 

بباريس
1975

إدراج البنك يف البورصة

 نشأة بنك منفتح
عىل العامل 

 بنك أفرييق
بطابع دويل 

1995-2000
افتتاح مكتب متثييل يف لندن وبكني

2004
أول بنك غري أورويب حيصل عىل 
تقيم اجمتايع للرشاكت يف 

املغرب 

 بنك شامل
 وفاعل أسايس يف خدمة
التمنية االقتصادية لملغرب

2019
إطالق فرع البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

إلفريقيا يف شنغهاي

2016
أول بنك يقوم بإصدار » سندات خرضاء « 

خالل مؤمتر كوب 22

2015
 » Bank of afrIca « تمسية جديدة •

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.

2013
إصدار دويل لسندات يوروبوند مببلغ 300 

مليون دوالر أمرييك

2008
» Bank of afrIca «  رشاء % 35 من

2007
انطالق أنشطة BBI لندن

نبذة تارخيية 
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حملة
عن املجموعة

بنك أفريقيا، مجموعة بنكية شاملة اخلدمات ومتعددة املهن وتشغل 
مستخدمني مسؤولني وملزتمني يف خدمة زبناهئا.

حضور يف

31 دولة
عرب العامل

أزيد من 15000 
مستخدم 

ملزتمني وساهرين عىل مهن 
املجموعة 

1700 واكلة  
يف خدمة زبنائنا

خدمات التجزئة البنكية واخلدمات 
االستمثارية واملقدمة للرشاكت :

- بنك أفريقيا املغرب 
بنك األمعال :
- BMCE Capital SA, BMCE Capital 
Bourse, BMCE Capital Gestion 

أنشطة بنك األمعال : االستشارة واهلندسة 
املالية، تدبري األصول، التدبري اخلاص، 
الوساطة يف البورصة، سوق الرساميل، 
البحث املالية، حلول ما بعد المتويل، 
التسنيد
اخلدمات املالية املتخصصة :
- سلفني :  قرض االسهتالك  
- مغرب باي :  القرض اإلجياري 
- RM Experts:  التحصيل
- Maroc Factoring:  رشاء الفواتري
- Euler Hermes Acmar: 
تأمني السلف 
- بنك المتويل واإلمناء :
بنك تشاريك

Boa مجموعة
الكونغولية للبنك
 بنك التمنية ملايل

BMcE International Holding
مدريد : المتويل التجاري

 لندن وباريس :  اخلدمات البنكية االستمثارية ومتويل الرشاكت 
BMcE Euroservices - أنشطة املغاربة املقميني باخلارج 

فرع شنغهاي 

أزيد من 6 ماليني  
زبون من اخلواص واملهنيني 

واملقاوالت واملؤسساتيني

بنك أفريقيا



   احلضور
 اجلغرايف

يعترب بنك أفريقيا اليوم املجموعة البنكية املغربية األكر توجها حنو 
التطور الدويل، حبضور يف أزيد من 31 دولة عرب العامل. وهو أيضا 
ثاين مجموعة يف أفريقيا بتغطية جغرافية لعرشين دولة يف القارة.

بنك أفرييق خبدمات شاملة

املغرب
البنني

بوركينا فاسو
بوروندي

الكونغو برازافيل
كوت ديفوار

دجيبويت
إثيوبيا

غانا
كينيا

مايل 
مدغشقر

النيجر
أوغندا

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

رواندا
السينغال

تزنانيا
الطوغو
تونس

أملانيا
بلجياك

إسبانيا
فرنسا
إيطاليا
هولندا

الربتغال
اململكة املتحدة

الصني-شنغهاي
كندا

اإلمارات العربية 
املتحدة
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االلزتامات الوطنية والدولية
مقاربة املسؤولية املجمتعية والبيئية لملجموعة

التمنية املستدامة، 
 جــزء ال يتجزأ

مــن اســراتيجية البنك

بنك أفريقيا



تتجسد ريادة املجموعة عىل مستوى التمنية 
املستدامة من خالل االخنراط يف عدة 

الزتامات دولية كربى وتوقيعها 

االلزتامات   
الوطنية والدولية  

مشاركة فعالة يف إعداد حلول وتنفيذ ممارسات 
مستدامة خاصة بالقطاع املايل يف إطار :

IMPACT

IMPACT

IMPACT

أول موقع عىل املبادرة املالية لربناجم األمم املتحدة للبيئة

الرشاكة مع مؤسسة المتويل الدولية

مبادئ االستواء

مبادئ اخلدمات البنكية املسؤولة 

مبادئ مبادرة التأثري اإلجيايب 

االخنراط يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة 

يف 2019، تطور الزتام البنك يف االتفاق العاملي من مستوى “فاعل” إىل 
مستوى “ متطور “

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

مثل بنك أفريقيا البنوك التجارية للدول النامية خالل الندوة 
اخلاصة باملناخ لنادي البنوك متعددة األطراف الدولية 

بنيويورك يف شتنرب 2019 .

أول بنك يف املغرب وأفريقيا يدمع مبادئ 
اخلدمات البنكية املسؤولة واملبادرة 

الصينية مبادئ االستمثار األخرض للحزام 
والطريق.

يف 27 نونرب 2019، اكن بنك أفريقيا 
املرصف األفرييق الوحيد الذي يشارك 

يف املؤمتر الفرنيس الصيين الثاين حول 
المتويالت اخلرضاء املنعقد مبقر البنك 

بباريس.
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الزتام فاعل بالتمنية املستدامة عىل الصعيد الوطين
الزتام قوي من أجل االستجابة بشلك فعال خلارطة طريق متويل 

املناخ لملجموعة املهنية لبنوك املغرب.

تعاون فعال مع خمتلف األطراف املعنية، من مضهنا بنك املغرب 
بإنعاش وإشعاع المتويل  البيضاء للهنوض  للدار  والقطب املايل 

األخرض يف املغرب وأفريقيا.

المتويل  الدويل حول  املنتدى  لتجربته خالل  أفريقيا  بنك  تقدمي 
األخرض يف أفريقيا واملنظم من طرف cfc بتعاون مع جامعة 
المتويالت  لريادة  العاملي  الربناجم  Tsinghua بالصني يف إطار 

اخلرضاء.

دمع االنتقال الطايق باململكة املغربية من خالل استمثارات، عىل 
غرار متويالت مشاريع الطاقة املتجددة : يف سنة 2019، سامه 

البنك يف متويل حمطات رحيية مهمة بلك من تازة وبوجدور.

تطوير عرض من املنتجات املستدامة احلرصية يف السوق املغربية – 
cap Energy, cap Valoris, cap Bleu – املوجهة لنجاعة املوارد 
مضن املقاوالت الصغرية واملتوسطة واملقاوالت الكربى وكذا برناجم 
Women In Business وهو أول برناجم لمتويل رائدات األمعال.

باعتباره أول بنك ينخرط يف االتفاق العاملي يف 2016، تطور الزتام 
بنك أفريقيا من مستوى “ فاعل “ إىل مستوى “ متطور “. والزتم 
البنك بالتطور عىل صعيد 4 مواضيع يف امليثاق العاملي يف جمال 
حقوق اإلنسان واحلق يف العمل والبيئة وماكحفة الرشوة. وجيسد 
هذا التطور رغبة املجموعة يف مضاعفة التأثريات اإلجيابية لبلوغ 

أهداف التمنية املستدامة.

االلزتام  تؤكد  هبا  معرف  منجزات 
املجمتيع القوي لبنك أفريقيا 

تتوجي مزدوج لبنك أفريقيا  من طرف اجلائزة العربية 
السادسة  للسنة  للرشاكت  االجمتاعية  لملسؤولية 
“ املالية  “ اخلدمات  فئيت  وذلك يف  التوايل،   عىل 

و” الرشاكة والتعاون “.

تتوجي بنك أفريقيا بلقب “ أفضل أداء عىل مستوى 
التصنيف  واكلة  من طرف   “ االجمتاعية  املسؤولية 
الدولية فيجيو إيريس، وذلك للسنة السادسة تواليا. مكا 
حيتل البنك املركز األول مضن 101 بنك يف األسواق 
الصاعدة واملركز األول كذلك  مضن 897 عىل مستوى 

املنطقة و املركز 65 عىل الصعيد العاملي .

اختيار بنك أفريقيا للسنة الثانية عىل التوايل كأفضل 
العمل يف 2019 من طرف  مشغل من حيث ظروف 
.“ Top Employer Institute “ اهليئة الدولية للتصديق

حصول بنك أفريقيا عىل اللقب املرموق “ أفضل خدمة 
للزبناء باملغرب برمس سنة 2020 “ للسنة الثالثة عىل 

التوايل.

بنك أفريقيا
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الزتام من أجل التمنية املستدامة 
برناجم  املتحدة  2015، اعمتدت منمظة األمم  يف سنة 
التمنية املستدامة يف أفق سنة 2030 وأهدافها السبعة 
خارطة  األخرية  هذه  املستدامة. وجتسد  للتمنية  عرش 
طريق ملواجهة الرهانات العاملية املتعلقة بالفقر والالمساواة 
املناخية واالزدهار والسالم والعدالة.  واملناخ والتغريات 
أن  فرد  األهداف، جيب عىل لك  هذه  بلوغ  أجل  ومن 
» يسامه « يف هذه اجلهود : حكومات وقطاع خاص 

وجممتع مدين...

وهذا ما يسىع إليه بشلك دقيق ميثاق املسؤولية املجمتعية 
والبيئية لبنك أفريقيا. حبيث يقوم البنك بتعبئة فعلية من أجل 

القضايا اليت يتوفر بشأهنا عىل مؤهالت قوية :

نشارك يف متويل االقتصاد
والمشول املايل 

مؤسسات BOA ملزتمة
من أجل الصحة والرفاهية

جتسد سياستنا " النوع والمشول "
الزتامنا من أجل تاكفؤ الفرص

Cap Bleu، أول خط ائمتان
خاص بالتدبري املسؤول لملياه

االقتصاد الدائري :
،Cap Valoris

أول خط ائمتان خاص
بتدبري النفايات

حنن ملزتمون جتاه التشغيل
ودمع ريادة األمعال 

نعمل من أجل تاكفؤ الفرص وعدم المتيزي
يف لك مرحلة من مناجهنا لتدبري املوارد البرشية

منول ونواكب إقالع املشاريع
املسؤولة بيئيا
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ــىل  ــل القضــاء ع ــن أج ــا م ــك أفريقي ــل بن يعم
الفقــر، وذلــك مــن خــالل عــدة مبــادرات تســامه 
يف متويــل االقتصــاد. فيهســر البنــك عــىل 
مواكبــة ومتويــل حامــيل املشــاريع واملقــاوالت 
الصغــرية جــدا والصغــرى واملتوســطة، حمفــزا 
باألخــص  ويــروم  املــايل.  المشــول  بذلــك 
التدابــري  وضــع   caP TPE 2020 برنــاجم 
املاليــة وغــري املاليــة الالزمــة ملواكبــة املقاولــني 
واملقــاوالت  الفرديــني  واملقاولــني  الذاتيــني 

الصغــرية جــدا والصغــرى واملتوســطة.

مــن أجــل الهنــوض بالصحــة، تلــزتم املجموعــة 
مــن خــالل مؤسســات Boa باختــاذ مبــادرات 
حيــاة  توفــر  الــيت  الوســائل  تــروم حتقيــق 
ســلمية والهنــوض بظــروف حيــاة الســاكنة 

األفريقيــة.

وعيــا برهانــات التعلــم يف تمنيــة املغــرب، 
مؤسســهتا  خــالل  مــن  املجموعــة  تعمــل 
القرويــة  املناطــق  يف  بالتعلــم  للهنــوض 
يقــوم  برنــاجم  وضــع  وبفضــل  واملعــوزة. 
املمســى  واالبتــدايئ،  األويل  التعلــم  عــىل 
مؤسســة  تعمــل   ،Medersat.com مدرســتمك 
ــن أجــل  ــة م ــريب للتجــارة اخلارجي ــك املغ البن
القرويــة. املناطــق  يف  للتعلــم  الولــوج  حتســني 

للثقافــة  بــراجم  أفريقيــا  بنــك  أطلــق  مكــا 
املاليــة موجهــة باخلصــوص لتالميــذ الثانويــات 

ولملهــن احلــرة. والتأهيليــة  اإلعداديــة 

أفريقيــا عــىل سياســة شــاملة   بنــك  يتوفــر 
املــرأة  تشــغيل  تجشــع  البرشيــة  لملــوارد 
وتكــرس املســاواة املهنيــة بــني النســاء والرجال 
تتيــح لملســتخدمني  الــيت  الــرشوط  وختلــق 

التطــور داخــل املجموعــة.

سياســة  2018 ســنة  يف  البنــك   واعمتــد 
» النــوع والمشــول « للهنــوض مببــدأ التاكفــؤ 
حضــور  تدعــم  واصــل  مكــا  واالســتقاللية 
النســاء مضــن فريقــه بنســبة %40,2 يف ســنة 

 .2019

باجلــودة  تتســم  لوظائــف  الولــوج  ويعتــرب 
الفقــر.  مــن  للخــروج  األجنــع  الســبيل  هــو 
مــن  نــوع  أي  أفريقيــا  بنــك  ميــارس  وال 
المتيــزي عــىل أســاس معايــري اقتصاديــة أو 
للتوظيــف.  مناجهــه  سوســيودميوغرافية يف 
ــن الشــباب  ــك تشــغيل املوجزي ــز البن مكــا حيف
ويعمــل عــىل تهسيــل ولوجهــم ألول منصــب 
شــغل عــالوة عــىل حتفــزيه إلدمــاج الخشــاص 
ــدمع  ــك، ي ــة. وفضــال عــن ذل ــة إعاق يف وضعي
البنــك ريــادة األمعــال يف صفــوف الشــباب 
مــن خــالل خمتلــف بــراجم المتويــل واملواكبــة.

ويــويل بنــك أفريقيــا أمهيــة كــربى لــرشوط 
وبيئــة العمــل مكــا يبــذل جهــودا كبــرية للوقايــة 
مــن املخاطــر املرتبطــة بصحــة املســتخدمني 
وســالمهتم. مكــا يعــد أول بنــك حيصــل عــىل 

.   oHSaS 18001 اعمتــاد 

ويســامه بنــك أفريقيــا يف عــامل أكــر اســتدامة 
تأثــريات  ذات  واعــدة  مبــادرات  خــالل  مــن 
إجيابيــة. ويتدخــل البنــك يف هــذا املجــال مــن 
ــه  ــالل اقراضــه للســندات اخلــرضاء املوج خ
ــادرات  ــا ومب ــؤولة بيئي ــاريع املس ــل املش لمتوي

ــة. ــوارد الطبيعي ــاظ عــىل امل احلف

ائمتــان خــط  عــىل  كذلــك  البنــك   ويتوفــر 
» cap Energie « املوجــه لملقــاوالت اخلاصــة  
والــذي ميــول رشاء التجهــزيات و/أو إجنــاز 
إمــا  تــح  الــيت  االســتمثار  مشــاريع 
بتقليــص اســهتالك الطاقــة بالنســبة للوضــع 

القــامئ وإمــا باللجــوء للطاقــة املتجــددة.

وتــم مراعــاة الرهانــات املتعلقــة باألخالقيــات 
والشــفافية واألمانــة بشــلك يــويم ويف مجيــع 
ــن  ــك فضــال ع ــة ومكوناهتــا وذل ــن املجموع مه

ــة. ــال للقوانــني التنظميي املطابقــة واالمتث

ووضــع بنــك أفريقيــا ميثاقــا لألخالقيــات الــذي 
ينــص عــىل املبــادئ األساســية الــيت جيــب أن 
تنظــم ســلوك مســتخديم املجموعــة جتــاه اكفــة 
األطــراف املعنيــة بنشــاط املجموعــة. وحيــرص 
البنــك عــىل تطبيــق قواعــد حســن الســلوك 
األكــر رصامــة يف  املبــادئ  عــن  والدفــاع 
ــة مــن الغــش. جمــال ماكحفــة الرشــوة والوقاي

بنك أفريقيا
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يف ظــل ظرفيــة دوليــة وقاريــة تتســم بنــدرة 
امليــاه، أطلــق بنــك أفريقيــا أول خــط متويــل مــن 

أجــل تدبــري رشــيد لملــاء.

املســتدام  المتويــيل  اخلــط  هــذا  وينــدرج 
 20 والبالــغ غالفــه   » cap Bleu « املمســى 
ــة مــع  ــة املربم ــورو يف إطــار الرشاك ــون ي ملي
الواكلــة الفرنســية للتمنيــة والبنــك األورويب 
لالســتمثار والراميــة للتكيــف مــع التغــريات 
القــروض  وترتبــط  أفريقيــا.  يف  املناخيــة 
مبســاعدة تقنيــة باملجــان لــدمع متويــل مصــادر 
الولــوج لملــاء باملغــرب ومعاجلهتــا واســتغالهلا 

بكيفيــة مثــىل.

ــن  ــا، م ــك أفريقي ــول بن ــرى، م ــة أخ ــن ناحي م
خــالل رشاكــة بــني القطاعــني العــام واخلــاص 
مــع الرشكــة الدوليــة ألبينغــوا وأنفرامــاروك 
وبرشاكــة مــع املكتــب الوطــين للكهربــاء واملــاء 
الصــاحل للــرشب ووزارة الفالحــة، أحــد أكــرب 
مصانــع التحليــة يف العــامل لملــاء الصــاحل 
للــرشب والــري يف جهــة أاكديــر. وتلبيــة للطلب 
ــات  ــزنيل والحتياج ــتعامل امل ــاء لالس ــىل امل ع
ــة  ــع التحلي ــح مصن ــر ، يتي ــة أاكدي ــري جبه ال
الرحييــة،  الطاقــة  عــرب  االســتغالل  إماكنيــة 
مســامها بالتــايل يف تكييــف املنــاخ احملــيل 

ــه. وختفيف

ومــن ناحيــة أخــرى، يعمــل بنــك أفريقيــا عــىل 
وعــدم  الفــرص  وتاكفــؤ  بالتنــوع  الهنــوض 
اقتصاديــة  معايــري  أســاس  عــىل  المتيــزي 
أو  الســن  أو  إعاقــة  أوسوســيودميوغرافية- 
النــوع باألســاس- وذلــك عــىل مســتوى مجيــع 
مناجهــه لتدبــري املــوارد البرشية مثــل التوظيف 
والتكويــن واألجــور وتطــور املســارات املهنيــة.

التقليــص  عــىل  أيضــا  البنــك  وحيــرص 
املــايل  بالمشــول  والهنــوض  الفــوارق  مــن 
للفــات اهلشــة وباألخــص النســاء. يف هــذا 
اإلطــار، طــور بنــك أفريقيــا برناجمــا للمتويــل 
واملواكبــة إلنعــاش ريــادة األمعــال النســائية 
املمســى الربنــاجم  هــذا  ويــروم   باملغــرب. 
متويــل  لتهسيــل   Women In Business
ــن  ــرى واملتوســطة املســرية م ــاوالت الصغ املق

النســاء. طــرف 

بنــك  يعمــل  البيئيــة،  الزتاماتــه  إطــار  ويف 
أفريقيــا مــن أجــل التخفيــف مــن أثــره البيــي 
ــرب  ــال الطــايق ع ــارش ويســامه يف االنتق املب
تعزيــز آلياتــه لتدبــري املخاطــر. مكــا يــويل 
ــة خاصــة خلفــض اســهتالكه مــن  ــك أمهي البن
املــواد األوليــة ويتخــذ عــدة مبــادرات يف جمــال 

ــات. ــر النفاي ــادة تدوي إع

ومــن خــالل حضــوره يف أكــر مــن 30 دولة يف 
ــا  ــك أفريقي ــا وأســيا، يبــى بن ــا وأوروب أفريقي
حريصــا -منــذ عقديــن – عــىل إدمــاج رهانــات 
ــه وممارســاته.  ــة املســتدامة مضــن مهن التمني
ويف هــذا اإلطــار، تنخــرط املجموعــة وتشــارك 
التمنيــة  لفائــدة  رشااكت  يف  فعــال  بشــلك 
ــدويل. ــن الوطــين وال املســتدامة عــىل الصعيدي
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   مقاربة املسؤولية املجمتعية والبيئية
لملجموعة

تتبع تنفيذ خمطط أمعال بيي واجمتايع ومتعلق بالنوع عىل صعيد املجموعة

الهسر عىل جناعة ممارسات تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية مضن 
املجموعة

تطوير وتوجيه مؤرشات األداء املتعلقة بالتأثريات اإلجيابية

توجيه االلزتامات العامة يف جمال التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية 
والبيئية.

1

2

3
4

حاكمة املجموعة لملسؤولية املجمتعية والبيئية 

وامللفة  واالجمتاعية  البيئية  االسراتيجية  اللجنة 
باالستدامة  

يقود بنك أفريقيا مقاربته لملسؤولية املجمتعية والبيئية 
تعززت   ،2019 فيف  خمتصة.  أجهزة  عىل  اعمتادا 
حاكمة املسؤولية املجمتعية والبيئية داخل البنك بإحداث 

اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة .

وتتوىل اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة  
اليت يرأهسا عضو املجلس اإلداري واملدير التنفيذي 
واالجمتاعية  البيئية  األهداف  توجيه  مراقبة  لملجموعة 
واملتعلقة باالستدامة وتنفيذها وحتييهنا. وتتجىل مهامها 

ومسؤولياهتا يف : 

تقيدم ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

الزتاماته  عىل  رمسيا  طابعا  أفريقيا  بنك  أضىف 
وممارساته األخالقية والبيئية يف سنة 2018، من خالل 
تشكيل ميثاقه لملسؤولية املجمتعية والبيئية الذي يوجه 

منوذج المنو املستدام لملجموعة وممارساهتا.

 31 عىل  حماور  ستة  عىل  يقوم  الذي  امليثاق  يتوزع 
الزتاما أخالقيا واجمتاعيا وبيئيا  

بنك أفريقيا



évitées en 2018

• التنوع وتاكفؤ الفرص بني النساء والرجال 
• تدبري املسارات املهنية والتكوين

• مواكبة التحول واحلركية
• الصحة والسالمة وجودة احلياة يف العمل

• التفاوض امجلايع واحلوار االجمتايع 

مشغل مسؤول يصيغ
3ملستخدميه ويواكب تطورمه

• ماكحفة الرشوة والغش
   واملامرسات املناوئة لملنافسة

• ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
• األمن املعلومايت ومحاية

   املعطيات الخشصية 
• عالقات مسؤولة مع الزبناء

• الوقاية من االستدانة املفرطة
• مشرتيات مسؤولة 

احرتام أخالقيات األمعال
1ومصاحل زبنائنا

• التعلمي
• دمع المتويل األصغر والثقافة املالية

• المشول املايل
• احرتام حقوق اإلنسان

• احلوار مع األطراف املعنية 

العمل من أجل املجمتعات
ودمع احلوار مع األطراف
املعنية بنشاط املجموعة

6
• تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية

• متويل جناعة املوارد
  ( املاء-الطاقة-النفايات)

• االقتصاد يف انبعاث الاكربون
  واإلنتاج النظيف

• دمع منو املقاوالت والصناعات الصغرى 
  واملتوسطة 

• ريادة األمعال االجمتاعية
• المشول املايل 

• االستمثارات ذات التأثري اإلجيايب 

• موثوقية املعلومة املعروضة لملجلس اإلداري
  واللجان املختصة 

• تدبري املخاطر ومراعاة العوامل البيئية
  واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة

• استقاللية أعضاء املجلس اإلداري
• معلومة مالية شفافة شاملة ومصدق علهيا 

• احرتام حقوق املسامهني

احلذر يف ممارسة
4ومواكبة تدبري املخاطر

• التخفيف من التأثري البييئ املتعلق باألنشطة
  اليومية ( طاقة-ماء-نفايات-انبعاثات الغاز

   ذات االحتباس احلراري)
• الهنوض بالبناء املستدام

• تطوير الثقافة والسلواكت املستدامة

5محاية البيئة

مصاحل
املجمتعات

واحلوار مع األطراف
املعنية

أخالقيات
األمعال وعالقات مسؤولة

مع الزبناء

متويالت مستدامة
وريادة األمعال

االجمتاعية

مشغل مسؤول

احلاكمة وتدبري املخاطر

البيئة

الهنوض بالمتويالت
املستدامة وريادة األمعال
االجمتاعية 

2

ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية لملجموعة

 التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من اسراتيجية البنك
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خمطط العمل 2019-2021
 احملاور ذات األولوية يف خمطط العمل البيي واالجمتايع

 واملتعلق باحلاكمة

املطابقة البيئية واالجمتاعية

تدعم القدرات البيئية واالجمتاعية

اليد العاملة وظروف اشتغال املوارد البرشية

 نظام التواصل اخلاريج – املخاطر
البيئية واالجمتاعية

 إدماج احللول واألدوات اإلخبارية –
املخاطر البيئية واالجمتاعية

المتويالت املستدامة من خالل أهداف مطوحة لتطوير 
خطوط االئمتان املستدامة ذات التأثري اإلجيايب

إدماج مفهوم املخاطر البيئية واالجمتاعية مضن تدبري خماطر 
 ائمتان البنك مع تعبئة تدبريية قوية لوضع املوارد الالزمة
) التوظيفات، تمنيط املساطر، التكوين، أدوات التحليل...(

سياسة لملوارد البرشية لملجموعة مع توجهات 
حول النوع مضن الزتام “ مشغل مسؤول “.

احلاكمة مع دمع اهليات العليا للبنك وإحداث اللجنة 
البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة.

 التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من اسراتيجية البنك
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أخالقيات األمعال
وعالقات مسؤولة

مع الزبناء
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ميثاق املسؤولية
املجمتعية
والبيئية

2

 

المتويالت املستدامة
وتدبري املخاطر

مشغل مسؤول

البيئةاحلاكمة

مصاحل املجمتعات
واحلوار مع

خمتلف األطراف

 الذايت
التقيمي

جية 
رتاتي

اس

بيئية
ة وال

متعي
ية املج

سؤول
 لمل

ولية
ل املسؤ

خمططات مع

زتام
 االل

بيئية
ة وال

متعي
املج

الثاين

خمططات معل املسؤولية

 والبيئية االلزتام
املجمتعية

الثالت

خمططات معل املسؤولية
املجمتعية والبيئية االلزتام الرابع

ل البييئ
ط العم

خمط

 واملجمتيع

 واملجمتيعخمطط العمل البييئ

خمطط العمل البييئ
 واملجمتيع

إعطاء األولوية ملخططات العمل البيئية 
واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة 

يدرج بنك أفريقيا مقاربته لملسؤولية املجمتعية والبيئية 
مضن دينامية للتحسن املسمتر. ويف هذا الصدد، مت 
إعداد خمططات معل بيئية واجمتاعية ومرتبطة باحلاكمة 

بغية إعطاء األولوية لألهداف املنشودة

بنك أفريقيا



الــذايت  للتقيــم  مهنجيــة 
ــذايت  ــم ال ــم التقي الســنوي : ي
يف لك رشكــة تابعــة لملجموعــة 
بكيفيــة تشــاركية وعــىل أســاس 
املســتدامة  التمنيــة  مراجــع 
واملســؤولية االجمتاعيــة لملقاوالت. 
وتتيــح هــذه املهنجيــة األفقيــة الــيت 
تــرايع االلزتامــات الســت لمليثــاق 
مشــاركة املســتخدمني احملتــوى 
لك  أهــداف  ملختلــف  املفصــل 
الــزتام مــن امليثــاق. مكــا يتيــح 
ــق  ــنوي تعمي ــذايت الس ــم ال التقي
الرهانــات  بــأمه  املتعلــق  الفهــم 
وتعبئــة املســتخدمني حــول بلــوغ 
الــزتام  بــلك  األهــداف املرتبطــة 

امليثــاق. مضــن 

مرجــع خمطــط معــل التمنية 
لية  و ملســؤ ا و مة  ا ملســتد ا
املجمتعيــة والبيئيــة: حيــدد 
املرجــع عــىل مســتوى لك رشكــة 
نتــاجئ  عــىل  اعمتــادا  تابعــة 
والتوجهــات  الــذايت  التقيــم 
االســراتيجية واملشاريع املهيلة 
اجليــدة  واملامرســات  اجلاريــة 

للقطــاع.

لتمنيــة  ا يــر  ر تقا تتشــل 
لية  و ملســؤ ا و مة  ا ملســتد ا
مــن  لبيئيــة  وا املجمتعيــة 
مــؤرشات أساســية حســب لك 
ــح  ــاق : وتتي ــزام مضــن امليث ال
هــذه التقاريــر قياس تقيــم املقاربة 
املتبعــة باملجموعــة وتمثــني النتــاجئ 
النامجــة  والتأثــريات  احملصلــة 
بفضــل جناعــة املبــادرات املتخــذة. 
موحــدة  التقاريــر  هــذه  وتعتــرب 
بالنســبة لــلك رشكــة تابعــة مــن 
أجــل القيــام بتجميــع ومشــاركة 

للنتــاجئ. فعالــني 

ثالث دعامات كربى تشلك خمطط تنفيذ ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

تنفيذ ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

مت اعمتــاد خمطــط لتنفيــذ ميثــاق املســؤولية املجمتعيــة 
والبيئيــة بغيــة مواكبــة املجموعــة يف تطويــر الزتاماهتــا 
وتعبئــة مســتخدمهيا. وهنــاك ثــالث دعامــات كــربى 
تشــلك خمطــط تنفيــذ ميثــاق املســؤولية املجمتعيــة 

ــة : والبيئي

من   2019 سنة  يف  التنفيذ  معلية  تواصلت 
خالل :

تنظــم منتــدى لفائــدة الفاعلــني يف التمنيــة املســتدامة 
واملســؤولية املجمتعيــة والبيئيــة الناطقــني بالفرنســية 

ــة  واإلجنلزيي
Boa مواكبة ميدانية مخلس رشاكت تابعة ملجموعة

إطــالق امحللــة الثانيــة للتقيــم الــذايت لملســؤولية 
والبيئيــة. املجمتعيــة 
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 آفاق حتسني املخاطر البيئية واالجمتاعية
 واملتعلقة باحلاكمة

االلزتام األول : أخالقيات األمعال والعالقة املسؤولة 
مع الزبناء 

• مهنجية جودة اخلدمة 

• مقاربة املشريات املستدامة

االلزتام الثاين : المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية 

• تعزيز حتليل املخاطر البيئية واالجمتاعية 
•  توسيع حمفظة خطوط االئمتان واالستمثارات 

ذات التأثري اإلجيايب 
•  دمع ريادة األمعال من خالل متويالت وولوج 

للخدمات غري املالية – النوع والمشول 

االلزتام الثالث : مشغل مسؤول 

• برناجم حتول املجموعة
• النوع والمشول 

االلزتام الرابع : احلاكمة 

•  إدماج املخاطر البيئية واالجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة مضن خارطة خماطر املجموعة 

•  التقارير التنظميية لملخاطر البيئية واالجمتاعية 
واملتعلقة باحلاكمة

االلزتام اخلامس : مصاحل املجمتعات واحلوار مع 
األطراف املعنية 

 :Boa 2020 التوجهات االسراتيجية ملؤسسات  •
التعلم والصحة 

•  حتليل األمهية النسبية لاللزتامات والرشااكت

•  تعزيز الرشااكت مع امجلعيات واملنمظات غري 
احلكومية

 التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من اسراتيجية البنك

بنك أفريقيا



األمهية النسبية 
اسراتيجية  حتديد  من  النسبية  األمهية  حتليل  ميكن 
تقوم عىل فهم شامل ومتوازن للرهانات األكر أمهية 
بالنسبة لبنك أفريقيا -واليت تعد كذلك انشغاالت ملختلف 
الغرض  – واحللول املطلوب تقدميها. ويمكن  أطرافها 
تدبري  إلهيا  بالنسبة  ميكن  اليت  األهداف  حتديد  يف 
وتبليغها  وتقيميها  الصلة  ذات  املنجزات  اسراتيجية 
هذه  عىل  وقراراهتم  معلهم  يؤسسون  الذين  ألولئك 

املعلومات.

 aa1000 يعمتد بنك أفريقيا عىل توصيات سلسلة معايري
املتعلقة بالتشاور مع خمتلف األطراف املعنية وإرشاكهم 
الرئيسية  واخلطوط  الدقيقة  بالرهانات  االعراف  يف 
به  معرفا  إطارا  توفر  اليت  للتقارير  العاملية  لملبادرة 

للتقارير غري املالية عىل املستوى العاملي.

ومت حتديد هذه املهنجية عرب 4 مبادئ رئيسية وأساسية 
واليت تتيح مقاربة  

شاملة  
األطراف  مصاحل  االعتبار  بعني  الرهانات  دقة  تأخذ 
املعنية املعرب عهنا من خالل تدابري اإلصغاء والتشاور.

متوازنة  
ومصاحل  املجموعة  مصاحل  بني  التوازن  مضان  يم 
التقيم  معايري  خالل  من  املعنية  األطراف  خمتلف 

املعمتدة.

شفافة
الراتبية رصحية  وضع  وطريقة  التقيم  معايري  تعترب 

وغري غامضة وقابلة للتكرار.

حيوية  
اجلديدة  الرهانات  إلدماج  دوري  بشلك  التقيم  يم 

ومراعاة تطور دقة االلزتامات اخلاضعة للتقيم.

يعمتد تقيم دقة الرهانات عىل مهنجية مشلة من 
4 حماور :

حتديد االلزتامات واألهداف 
املفرضة

تقيم أمهية االلزتامات 
بالنسبة لألطراف املعنية

تقيم دقة االلزتامات بالنسبة 
لملجموعة

تشكيل االلزتامات واألهداف 
املعمتدة 

 سياسة املسؤولية املجمتعية
 والبيئية لملجموعة

01

02

03

04
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األمهية بالنسبة لبنك أفريقيا

1

2

3

4

5

6

األهداف السياسية
 األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة

 التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من اسراتيجية البنك

6 الزامات مليثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

ف املعنية
سبة لألطرا

مهية بالن
األ

3 c

1 c

1 f

1 I

1 E

3 a

2 f

2 G

3 D

1 a

1 H

2 a

3 G

2 B

1 B3 E

3 k

3 H 3 L

3 B

4 c

5 a

6 B

6 E

6 f

6 D 4 f

5 B5 D5 E
3 J

5 c5 H

5 G6 c

5 f6 a

4 H

2 c

4 B

2 f

4 E

4 D4 G

2 D

1 D

3 f3 I

4 a

1 G

1 J

عىل أساس آخر مترين لألمهية النسبية املعنية، الذي 
مض اهليات الداخلية وخرباء األداء غري املايل وأطرافا 
مستقلة أخرى من أجل دراسة أفضل للتطلعات املعرب 
املعنية  عهنا من خالل إصغاء مسمتر لاكفة األطراف 
جاءت األهداف األساسية أي املهمة بالنسبة لملجموعة 

وخمتلف أطرافها املعنية عىل النحو التايل :

أخالقيات األمعال والعالقة املسؤولة 
مع الزبناء 

المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية 

مشغل مسؤول 

احلاكمة وتدبري املخاطر

البيئة

مصاحل املجمتعات واحلوار مع 
األطراف املعنية 

évitées en 2018

 األهداف األساسية

األهداف املهمة جدا

أخالقيات األمعال
والعالقة املسؤولة

مع الزبناء  123

األهداف املهمة جدا

 األهداف األساسية

4

األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

56

1A ماكحفة الرشوة والغش واملامرسات املناوئة
    لملنافسة

1C أمن املعلومات واملعطيات ذات الطابع
    الخشيص

1D عالقات مسؤولة مع الزبناء من مضهنا تقدمي
    معلومات رصحية وممارسات املبيعات
1E أخذ الشاكيات بعني االعتبار و تسوية

    اخلالفات
1F الوقاية من االستدانة املفرطة

1G معايري مشرتيات املسؤولية املجمتعية والبيئية
    لملوردين

1H احرتام مصاحل املوردين والعالقات التعاقدية
    املستدامة

1I عدم المتيزي والهنوض بالتنوع لفائدة الفائت
   اهلشة للولوج للخدمات البنكية

1J تطبيق لواحئ االستبعاد عىل حمافظ زبناء
    املجموعة

4A موثوقية املعلومة املعروضة عىل املجلس
    اإلداري واللجان املتخصصة

4B التدقيق واملراقبات الداخلية وأخذ العنارص
    البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة بعني

    االعتبار
4D معلومات مالية شفافة وشاملة ومعمتدة

    احرتام حقوق املسامهني
4G الشفافية وأخالقيات ممارسات التأثري

     ومجاعات الضغط

4C استقاللية أعضاء املجلس اإلداري

4H الواجبات الرضيبية

4F ماكفاة وتعيني املسريين

1B ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

2A تقيمي تأثري املخاطر البيئية واالجمتاعية
    واملتعلقة باحلاكمة يف املشاريع االستمثارية

    والتخفيف مهنا
2B متويل جناعة املوارد (املاء-الطاقة-النفايات)

    والطاقات املتجددة
2C اقتصاد بانبعاث منخفض للكربون واإلنتاج

    النظيف
2D دمع منو املقاوالت والصناعات الصغرى

    واملتوسطة
2E المشول املايل 

2F ريادة العامل االجمتاعية

2G االستمثار يف التعلمي والسكن االجمتايع
    والصحة

5A تقليل التأثري عىل التغريات املناخية

5F الهنوض بالبناء املستدام

5A التقليص من التأثريات املتعلقة بالنقل
    والتنقالت

5C التخفيف من التأثري البييئ املتعلق باألنشطة
    اليومية 

5D التدبري واالسرتاتيجية البيئية

5E اسهتالك املاء والطاقة واملواد األولية  

5G تطوير الثقافة والسلواكت املستدامة

5H الهنوض بالطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

3A موضوعية نظام األجور

3D التقيمي السنوي وتدبري املسارات املهنية

3F حوادث الشغل واملرض املهنية

3G الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل

3H الهنوض بالتفاوض امجلايع واملشاركة يف 
احلوار االجمتايع

3I حرية العمل امجلعوي واحرتام العمل النقايب

3B عدم المتيزي والهنوض بتاكفؤ الفرص بني
    النوعني

3C الكفاءات وقابلية التشغيل والتكوين والرفع
    من املؤهالت املهنية

3E التدبري املسؤول للتحوالت واحلركية

3K منع تشغيل األطفال

3L عقد وحق العمل 

3J الواجب القانوين والسالمة وجودة امحلاية
    االجمتاعية

6A عدم المتيزي والهنوض بتاكفؤ الفرص بني
    النوعني

6B التعلمي

6C احرتام حقوق اإلنسان

6D املشاركة يف قضايا الصاحل العام وحتسني
     إطار عيش اجلوار

6E احلوار مع األطراف املعنية

6F الهنوض بالتمنية االقتصادية واالجمتاعية

المتويالت املستدامة
مشغل مسؤولوريادة األمعال االجمتاعية 

 األهداف األساسية

األهداف املهمة جدااألهداف املهمة جدا

 األهداف األساسية

األهداف املهمة

احلاكمة
وتدبري املخاطر

مصاحل املجمتعات
واحلوار مع األطراف

املعنية 
البيئة 

األهداف املهمة
األهداف املهمة
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األهداف املهمة 

 التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من اسراتيجية البنك

évitées en 2018

 األهداف األساسية

األهداف املهمة جدا

أخالقيات األمعال
والعالقة املسؤولة

مع الزبناء  123

األهداف املهمة جدا

 األهداف األساسية

4

األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

56

1A ماكحفة الرشوة والغش واملامرسات املناوئة
    لملنافسة

1C أمن املعلومات واملعطيات ذات الطابع
    الخشيص

1D عالقات مسؤولة مع الزبناء من مضهنا تقدمي
    معلومات رصحية وممارسات املبيعات
1E أخذ الشاكيات بعني االعتبار و تسوية

    اخلالفات
1F الوقاية من االستدانة املفرطة

1G معايري مشرتيات املسؤولية املجمتعية والبيئية
    لملوردين

1H احرتام مصاحل املوردين والعالقات التعاقدية
    املستدامة

1I عدم المتيزي والهنوض بالتنوع لفائدة الفائت
   اهلشة للولوج للخدمات البنكية

1J تطبيق لواحئ االستبعاد عىل حمافظ زبناء
    املجموعة

4A موثوقية املعلومة املعروضة عىل املجلس
    اإلداري واللجان املتخصصة

4B التدقيق واملراقبات الداخلية وأخذ العنارص
    البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة بعني

    االعتبار
4D معلومات مالية شفافة وشاملة ومعمتدة

    احرتام حقوق املسامهني
4G الشفافية وأخالقيات ممارسات التأثري

     ومجاعات الضغط

4C استقاللية أعضاء املجلس اإلداري

4H الواجبات الرضيبية

4F ماكفاة وتعيني املسريين

1B ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

2A تقيمي تأثري املخاطر البيئية واالجمتاعية
    واملتعلقة باحلاكمة يف املشاريع االستمثارية

    والتخفيف مهنا
2B متويل جناعة املوارد (املاء-الطاقة-النفايات)

    والطاقات املتجددة
2C اقتصاد بانبعاث منخفض للكربون واإلنتاج

    النظيف
2D دمع منو املقاوالت والصناعات الصغرى

    واملتوسطة
2E المشول املايل 

2F ريادة العامل االجمتاعية

2G االستمثار يف التعلمي والسكن االجمتايع
    والصحة

5A تقليل التأثري عىل التغريات املناخية

5F الهنوض بالبناء املستدام

5A التقليص من التأثريات املتعلقة بالنقل
    والتنقالت

5C التخفيف من التأثري البييئ املتعلق باألنشطة
    اليومية 

5D التدبري واالسرتاتيجية البيئية

5E اسهتالك املاء والطاقة واملواد األولية  

5G تطوير الثقافة والسلواكت املستدامة

5H الهنوض بالطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

3A موضوعية نظام األجور

3D التقيمي السنوي وتدبري املسارات املهنية

3F حوادث الشغل واملرض املهنية

3G الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل

3H الهنوض بالتفاوض امجلايع واملشاركة يف 
احلوار االجمتايع

3I حرية العمل امجلعوي واحرتام العمل النقايب

3B عدم المتيزي والهنوض بتاكفؤ الفرص بني
    النوعني

3C الكفاءات وقابلية التشغيل والتكوين والرفع
    من املؤهالت املهنية

3E التدبري املسؤول للتحوالت واحلركية

3K منع تشغيل األطفال

3L عقد وحق العمل 

3J الواجب القانوين والسالمة وجودة امحلاية
    االجمتاعية

6A عدم المتيزي والهنوض بتاكفؤ الفرص بني
    النوعني

6B التعلمي

6C احرتام حقوق اإلنسان

6D املشاركة يف قضايا الصاحل العام وحتسني
     إطار عيش اجلوار

6E احلوار مع األطراف املعنية

6F الهنوض بالتمنية االقتصادية واالجمتاعية

المتويالت املستدامة
مشغل مسؤولوريادة األمعال االجمتاعية 

 األهداف األساسية

األهداف املهمة جدااألهداف املهمة جدا

 األهداف األساسية

األهداف املهمة

احلاكمة
وتدبري املخاطر

مصاحل املجمتعات
واحلوار مع األطراف

املعنية 
البيئة 

األهداف املهمة
األهداف املهمة
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حتمك يف املخاطر البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة يستجيب 
ألجود املعايري الدولية 

متويالت ذات تأثري إجيايب 
متويالت يف خدمة اقتصاد أكرث مشوال   

الهنوض بريادة األمعال يف صفوف الشباب
»FCP CaPital iSR« صندوق

السندات اخلرضاء
االلزتامات البيئية لبنك أفريقيا 

 مجموعة   
 ملزمــة جتاه المنو املســتدام

والشامل  

120 مرشوعا متت 
مواكبهتا من طرف املجموعة 

1.3 مليار درمه من 
القروض

عدة قطاعات للنشاط

بنك أفريقيا



 مجموعة   
 ملزمــة جتاه المنو املســتدام

والشامل  

 مجموعة ملزتمة
جتاه المنو املستدام والشامل  

   التحمك يف املخاطر البيئية واالجمتاعية
 واملتعلقة باحلاكمة، اعمتادا عىل أجود

املعايري الدولية

الصعيد  عىل  املراجع  أمه  يف  أفريقيا  بنك  ينخرط 
املستدامة:  التمنية  أهداف  بلوغ  تنظم  اليت  الدويل 
البنكية  اخلدمات  ومبادئ  اإلجيايب  التأثري  مبادرة 
املسؤولة واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ومبادئ االستواء 
ومبادرة معل املؤسسات املالية من أجل املناخ ومعايري 
أداء مؤسسة المتويل الدولية اليت تدمع نظام التدبري 
البيي واالجمتايع. وقادت هذه االلزتامات الدولية بنك 
أفريقيا لوضع إطار السميا فميا يتعلق مبراعاة أنشطته 

للرهانات البيئية واالجمتاعية.

لتدبري املخاطر  البنك جهوده  ويف سنة 2019، واصل 
نطاق  وتوضيح  حتديد  خالل  من  واالجمتاعية  البيئية 
التطبيق وتعريف أفضل لألدوار واملسؤوليات يف حتليل 
واملتعلقة باحلاكمة مضن  البيئية واالجمتاعية  املخاطر 
امللفات. مكا بلغ بنك أفريقيا مراحل متقدمة يف إعداد 
أدوات تشغيلية مالمئة لنظام التدبري البيي واالجمتايع 

اجلديد.

املجمتعية  املسؤولية  الزتامات  تدبري  إطار  بناء  ومت 
والبيئية ملجموعة بنك أفريقيا بناء عىل قم بنك أفريقيا 
وااللزتام الاكمن  باحرام حقوق اإلنسان والبيئة. مكا 
لملجموعة  التابعة  البنكية  الرشاكت  عىل مجيع  يطبق 
وتلك املتعلقة بالقطاع البنيك. مكا جتدر اإلشارة إىل 
واخلدمات  املنتجات  يطبق عىل مجيع  اإلطار  هذا  أن 

املالية اليت يعرضها البنك.

والزتم بنك افريقيا بتطبيق معايري األداء ومهنجية تدبري 
الدولية  المتويل  ملؤسسة  واالجمتاعية  البيئية  املخاطر 

اليت تقتيض :

• املطابقة مع الحئة االستبعاد القطايع 

• حتديد املخاطر البيئية واالجمتاعية

• خارطة املشاريع حسب درجة املخاطر

• تقيم املخاطر احملددة

• تمثني التأثريات اإلجيابية لملشاريع.

قياس وتقيم املخاطر البيئية واالجمتاعية

واالجمتاعية  البيئية  املخاطر  لتدبري  املجموعة  تعمتد 
احمليطة باملشاريع املمولة عىل 8 معايري لألداء ملؤسسة 
عىل  مستخدمة  مراجع  تشلك  واليت  الدولية  المتويل 

الصعيد الدويل من أجل حتديد وتدبري املخاطر البيئية 
واالجمتاعية واليت تغيط املجاالت التالية :

البيئية  والتأثريات  املخاطر  وتدبري  تقيم  نظام   .1
واالجمتاعية

2. اليد العاملة وظروف العمل

3. الوقاية من التلوث والتخفيف منه

4. حصة املجمتعات وسالمهتم وأمهنم 

5. رشاء األرايض وإعادة اإلنشاء غري الطويع 

املستدام  والتدبري  البيولويج  التنوع  عىل  احلفاظ   .6
لملوارد الطبيعية 

7. الساكن األصليون 

8. املوروث الثقايف 

مبلغ  يفوق  مرشوع  للك  بالنسبة  لذلك  وينضاف 
استمثاره 10 ماليني يورو مبادئ االستواء واللجوء إىل 

خبري مستقل.

تتبع وتوجيه املخاطر البيئية واالجمتاعية

البيئية  املخاطر  تدبري  وتوجيه  مبراقبة  املجموعة  تقوم 
واالجمتاعية، مما ميكن من مضان اسمترارية وحتسن 
التوجيه  تتجىل مسطرة  املخاطر. حبيث  تدبري  مناجه 
يف دراسة تقارير دورية للزبناء وتنظم زيارات لملوقع 
من أجل تتبع تطور خمطط العمل البيي واالجمتايع 
املقرح من طرف البنك. ويم ملء نظام لتتبع املخاطر 
البيئية واالجمتاعية أوال بأول ويم حتيينه بشلك مسمتر 

بغية تتبع تطور لك توصية تتعلق بمتويل املرشوع.

احلدود املتعلقة باملخاطر البيئية واالجمتاعية 

وضعت املجموعة حدا  لملنتجات أدناه بشلك ترامكي 
بنسبة %10 من حمفظة بنك أفريقيا : )أوال( املرشوبات 
التدخني  )ثانيا(  والنبيذ(  اجلعة  )باستثناء  الكحولية 
النقود  ألعاب  )رابعا(  والذخرية  األسلحة  )ثالثا( 
والاكزينوهات واملقاوالت املامثلة. لن يم بعد اآلن منح 
أي متويل جديد خاص بتطوير حمطات الكربون داخل 

الدول غري املرخص هلا.
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إدماج تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية يف السياسة العامة لتدبري املخاطر. 
وحتدد اإلجراءات اجلديدة لتدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية وتوحض نطاق 
التطبيق ) قروض االستمثار( واألدوار واملسؤوليات يف حتليل امللفات. ويم 

حتديدها تبعا للركيب البيي واالجمتايع لملرشوع موضوع المتويل.

اإلدماج والتحديد التلقايئ لتأثريات املشاريع املمولة مضن نظام 
التدبري البيي واالجمتايع اجلديد وأخذها بعني االعتبار. وتتيح شبكة 

اإلدراج تهسيل التقيم عىل صعيد اكفة جماالت التأثري اإلجيايب.

إحداث اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة

إعداد خمتلف األدوات بغية تعزيز قابلية تشغيل نظام 
التدبري البيي واالجمتايع اجلديد : اسمتارة الزبون، 

شبكة التحليل، جذاذة التلخيص والتوصيات...

تكوين اكفة امللفني وامللفات باألمعال واحلسابات يف مجيع جهات املغرب 
حول نظام التدبري البيي واالجمتايع اجلديد. مكا يم تقدمي مساعدة تقنية 
من طرف خرباء املخاطر البيئية واالجمتاعية بغية مواكبة هؤالء الفاعلني يف 

التحليل اجليد لملخاطر البيئية واالجمتاعية احمليطة بامللفات املدروسة.

نظام جديد لتدبري 
املخاطر البيئية 
واالجمتاعية 

 مجموعة ملزتمة
جتاه المنو املستدام والشامل 

يتضمن التدبري الشامل لملخاطر مضن بنك أفريقيا 
القضايا البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة يف 

أنشطة االستمثار والمتويل.

ويف سنة 2008، وضع البنك نظاما للتدبري البيي 
واالجمتايع لملخاطر والذي يقوم عىل معايري لألداء 

ملؤسسة المتويل الدولية، متيحا هلا اعمتاد مبادئ 
االستواء يف 2010.

ومع إضفاء طابع رمسي عىل ميثاق املسؤولية 
املجمتعية والبيئية يف 2018، عزز بنك أفريقيا إطاره 

لتحليل املخاطر البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة  
املستوىح من مجموعة معل املبادرة املالية لربناجم 

األمم املتحدة للبيئة. ويف إطار مقاربة تارخيية 
ومندجمة، يعمل البنك من أجل وضع مقاربة تعمتد 

عىل تدبري التأثري.

بنك أفريقيا



تقيمي ملفات القروض عىل صعيد املخاطر البيئية واالجمتاعية يق 2019

 عدد امللفات املدروسة من منظور
 اإلدراج البيي واالجمتايع

 توزيع امللفات املقررة

8364

مسة املخاطر البيئية واالجمتاعية لمللفات يف 2019

58%

A

C

 مجموعة ملزتمة
جتاه المنو املستدام والشامل 

35%

7%

B

توزيع امللفات املقررة

 املرخص هلا
املؤجلة

املرفوضة
املحسوبة

قيد الدراسة

23%

56%
12%

1%
6%

بيئية واجمتاعية ملحوظة وال رجعة  تأثريات  : مشاريع هلا  )خماطر قوية(  أ  ��nالفئة 
فهيا بل غري مسبوقة

  الفئة ب )خماطر متوسطة( : مشاريع هلا تأثريات بيئية واجمتاعية قليلة وحمدودة 
وميكن العدول عهنا وهسلة املعاجلة عرب تدابري للتخفيف

�nالفئة ج )خماطر ضعيفة( : مشاريع هلا تأثريات بيئية واجمتاعية ضئيلة أو منعدمة�
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CAP Bleu االقتصاد األزرق : برناجم
يعتــرب برنــاجم caP Bleu خطــا متويليــا 
قــدره 20 مليــون يــورو ينــدرج يف إطــار 
للتمنيــة  الفرنســية  الواكلــة  مــع  الرشاكــة 
ــن  ــال ع ــتمثار. وفض ــك األورويب لالس والبن
كونــه أداة متويليــة تمكيليــة، يرتبــط هــذا 
لــدمع  جمانيــة  تقنيــة  مبســاعدة  اخلــط 
المتويــل اخلــاص بفتــح مصــادر الولــوج 
لملــاء يف املغــرب وحتســيهنا ومعاجلهتــا.

 CAP Valoris االقتصاد الدائري : برناجم
ــا  ــاجم caP Valoris خطــا متويلي يعتــرب برن
الصلبــة  النفايــات  تدبــري  بتمثــني  خاصــا 
واملعاجلــة  : امجلــع  مراحلهــا  يف مجيــع 
ــذي  ــذا اخلــط ال ــالف ه ــغ غ ــر. ويبل والتدوي
مت تطويــره برشاكــة مــع البنــك اهلولنــدي 
 20 لالســتمثار  األورويب  والبنــك  للتمنيــة 

ــورو. ــون ي ملي

المشول املايل 
• دمع الولــوج للمتويــل مــع إحــداث منظومــة 
مرجعيــة تضــم أزيــد مــن 40 رشيــاك وشــبكة 
مــن احلاضنــني » BLuE SPacE « والعمــل 

عــىل تنشــيطها.
الصغــرية  والصناعــات  املقــاوالت  دمع   •
 WoMEn In برنــاجم  عــرب  واملتوســطة 
األمعــال  رائــدات  لمتويــل   BuSInESS
إلعــادة  األورويب  البنــك  مــع  باملغــرب 
مرصــد  عــىل  عــالوة  والتمنيــة،  اإلمعــار 
ريــادة األمعــال وسلســلة النــدوات اجلهويــة 
واملتوســطة  الصغــرية  املقاولــة  ونــادي 

األمعــال.  ريــادة  ونــادي 

متويل االقتصاد األخرض 
• MorSEff-caP EnErGIE
 MorSEff-caP EnErGIE يعتــرب 
خطــا متويليــا قــدره 55 مليــون يــورو لمتويل 
املقــاوالت اخلاصــة وبالضبــط متويــل رشاء 
جتهــزيات و/أو إجنــاز مشــاريع اســتمثارية 
قصــد التقليــص مــن اســهتالك الطاقــة أو 
مــع  برشاكــة  املتجــددة،  للطاقــة  اللجــوء 
البنــك اهلولنــدي للتمنيــة والبنــك األورويب 
لالســتمثار والبنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار 
والتمنيــة و البنــك األملــاين للتمنيــة. ويتضمن 
هــذا المتويــل اجلاهــز لالســهتالك قرضــا أو 
ــة باملجــان  ــا ومســاعدة تنقني قرضــا إجياري

ــة لالســتمثار. وإعان
GEff  و  MorSEff توسيع نطاق متويل •

اإلمعــار  إلعــادة  األورويب  البنــك  منــح 
والتمنيــة قرضــا آخــر مببلــغ إمجــايل قــدره 
أفريقيــا.  بنــك  لفائــدة  يــورو  مليــون   20
ــدرج يف إطــار توســيع  ويوجــه القــرض املن
ــة  ــل النجاع ــط متوي ــاق MorSEff )خ نط
الطاقيــة والطاقــات املتجــددة يف املغــرب(  
االقتصــاد  )تهسيــالت متويــل   GEff و  
اســتمثارات  تطويــر  لــدمع  األخــرض( 

للقطــاع اخلــاص. االقتصــاد اخلــرض 

  متويالت
ذات تأثريات إجيابية

رض 
ألخ
د ا
صا

القت
ويل ا
مت

ملايل
ل ا

مشو
ال

جم 
االقتصاد الدائري : برنا

CAP VALORIS

صاد األزرق
االقت

CAP Bleu جم
برنا

بنك أفريقيا



مقاربة بنك أفريقيا » املبنية عىل 
التأثري « 

تعترب مبادرة التأثري اإلجيايب مقاربة تارخيية 
دعامة  يف  إجيايب  بشلك  املسامهة  تتيح 
واحدة أو عدة لبنات للتمنية املستدامة )املجال 
بعد  البيي(  أو  االجمتايع  أو  االقتصادي 
حتديد التأثريات السلبية احملمتلة عىل إحدى 

الدعامات وأخذها بعني االعتبار.

ومنذ سنة 2017، اخنرطت املجموعة يف هذه 
لربناجم  املالية  املبادرة  تدمعها  اليت  املقاربة 
املراجع  ترايع أمه  للبيئة مكا  املتحدة  األمم 
التمنية  أهداف  بلوغ  تنظم  اليت  الدولية 

املستدامة.

اقتصادية  السوسيو  بالرهانات  مهنا  ووعيا 
والبيئية اليت تليق بثقلها عىل العامل يف الوقت 
الزتاماهتا  حتقيق  املجموعة  تواصل  الراهن، 
عرض  خالل  من  املستدامة  التمنية  لفائدة 
إجيايب.  تأثري  ذي  املستدام  بالمتويل  خاص 
التأثري   « تيار  يف  بقوة  البنك  ينخرط  مكا 
لربناجم  التابعة  املالية  لملبادرة   » اإلجيايب 
املبادرة  هذه  وبلغت   . للبيئة  املتحدة  األمم 
اليوم مرحلة ستتيح لبنك أفريقيا إجراء حتليل 
يف  واالخنراط  احملفظة  اكفة  عىل  التأثري 

تطوير اقتصاد مبين عىل التأثري.

اليت  املستدامة  التمنية  أهداف  عن  وفضال 
يلزتم البنك باملسامهة فهيا، يتعني عىل البنك 
مواجهة حتديات أخرى تتعلق باألزمة الراهنة 
كوفيد19-. وهكذا، يلزتم البنك جمددا بتطوير 
مناذج جديدة ذات تأثري إجيايب، بتعاون مع 
الفاعلني االقتصاديني املغاربة وفاعلني دوليني.

 حتت
املجهر 
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 مجموعة ملزتمة
جتاه المنو املستدام والشامل 

متويالت يف خدمة اقتصاد أكر مشوال 

 WOMEN IN  : النسائية  األمعال  بريادة  الهنوض 
BUSINESS

والتمنية  اإلمعار  إلعادة  األورويب  البنك  مع  برشاكة 
وبدمع من االحتاد األورويب، طور بنك أفريقيا برناجما 
األمعال  بريادة  الهنوض  أجل  من  واملواكبة  للمتويل 
 ”WoMEn In BuSInESS“ النسائية. وهيدف برناجم
البالغ غالفه  20 مليون يورو تجشيع رائدات األمعال 
اليت  واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت  متويل  وتهسيل 

تسريها نساء. مكا يتضمن الربناجم  :

الريادة  السميا  مواضيع  عدة  هتم  تكوينية  دورات   •
والرمقنة والتدبري

رائدات  لفائدة  منتظم  بشلك  تنظميها  يم  ندوات   •
األمعال 

• فرص ربط عالقات معل مع فاعلني أساسيني يف بيئة 
األمعال 

• توجيه من طرف رؤساء مقاوالت ذوي مسعة كبرية يف 
جماالت نشاطهم

• إماكنية االستفادة من مهامت استشارة وخربة يف 
املوقع واليت يم متويل جزء كبري مهنا 

 AZUR متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة : صندوق
INNOVATION

بفضل   aZur InnoVaTIon صندوق  إطالق  مت 
 azur  “ و  اهلولندي  التمنية  صندوق  بني  الرشاكة 
األمعال يف  ريادة  منظومة  أجل دمع  من   “ Partners

املغرب.

اإلقفال  مليون درمه خالل   350 يبلغ  وحبجم إمجايل 
األول، يعترب صندوق aIf أكرب صندوق لبدء التشغيل 

يف تارخي املغرب يسامه فيه بنك أفريقيا. 

وسيقوم الصندوق باستمثار األموال الذاتية وما مياثلها 
يف مقاوالت ناشئة مبتكرة ذات تأثري إجيايب ملواكبهتا 
يف تطوير مشاريعها. ومن خالل اسراتيجية رصحية 
فرص  وخلق  االنطالق  مرحلة  يف  املقاوالت  لمتويل 
الشغل، مبا يف ذلك بالنسبة للنساء والشباب، يطابق 
التمنية  صندوق  أهداف  عام  بشلك   azur صندوق 

اهلولندي.

مقاولة   20 حوايل  الصندوق  ميول  أن  املنتظر  ومن 
مقاولني  ملكية  يف  مهنا  البعض  ومتوسطة،  صغرى 
شباب وحتت إدارهتم، ويسامه يف نقل املعارف صوب 

هذه املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

MEdERSAT.COM متويل التعلم : مدرستمك

إطالقه  منذ   Medersat.com مدرستمك  برناجم  يعد 
للتجارة  املغريب  البنك  ملؤسسة  حموريا  برناجما 
عالية  جبودة  تعلم  إىل  الولوج  تروم  اليت  اخلارجية 
لألطفال يف الوسط القروي واملنحدرين من فات هشة.

كرافعة  املدرسة  يضع  الذي  الربناجم  هذا  ويسىع 
ونقل  املعارصة  بالرهانات  للتحسيس  احمللية  للتمنية 
القم الرضورية ملختلف األطراف للترصف مبسؤولية 

مضن جممتعاهتم ويف العامل بأرسه.

 Medersat.com حصيلة شبكة مدرستمك
يف 2019

الشارة   “ عىل  مؤسسة   11 حصول 
السادس  دمحم  ملؤسسة   “ اإليكولوجية 

محلاية البيئة

إجناز حمطة مشسية لفائدة املكتبة الوطنية 
تغطية  يتيح  مما  بالرباط،  املغربية  لململكة 
الكهربايئ  االسهتالك  من   40% غاية  إىل 

لربج املكتبة الوطنية.

فتح مدرسة جديدة تابعة للشبكة بكتامة إقلم 
احلسمية من أجل استقبال 150 تمليذا يف 
خمتلف مستويات التعلم األويل واالبتدايئ 

خالل املومس الدرايس 2020-2021.

 “ العربية  الفرنسية  اإلعدادية  افتتاح 
داراراما “ بديامنياديو مبدينة دااكر . ويه 
املغريب  البنك  مؤسسة  بني  للرشاكة  مثرة 
للتجارة اخلارجية للتعلم والبيئة ومؤسسة “ 
Servir le Sénégal “ اليت ترأهسا السيدة 
األوىل بالسينغال. وختصص هذه املؤسسة 

الستقبال أجود التالميذ.

شبكة  مضن  جديدة  مدرسة  افتتاح 
مدرستمك Medersat.com برواندا، مع عدد 
من مضهنم   178 بني  يراوح  التالميذ  من 

%52 إناث. 

مضن  جديدة  مدرسة  بناء  أشغال  إطالق 
الشبكة يف دجيبويت، برشاكة مع مؤسسة 

IoG  “ احلق يف السكن “.

تأهيل  وإعادة  توطيد  برناجم  مواصلة 
 ،Medersat.com مدرستمك  شبكة  مدارس 
مع تأهيل مدرسة قصبة أيت محو أوسعيد 

بزاكورة ومدرسة إرشماون بالصويرة.

بنك أفريقيا



الهنوض بريادة األمعال يف صفوف الشباب 

تهسيل ولوج املقاولني الشباب للمتويل 

Blue Space، مشتل املشاريع

وإدارة  للتجارة  العايل  املعهد  مع مجموعة  برشاكة 
املقاوالت، أحدث بنك أفريقيا حاضنة أمعال تتوفر عىل 
فضاء بنيك بيداغويج خاص بالطلبة وحاميل املشاريع 
الذين تراوح أمعارمه بني 18 و 45 سنة. مكا يضع رهن 
إشارة هؤالء املستفيدين موجهني ملواكبهتم طيلة تطوير 
مرشوعهم وذلك انطالقا من مرحلة التصمم إىل غاية 

مضان اسمترارية املقاوالت الناشئة اليت مت إحداثها.

بتكوين  أفريقيا  بنك  يقوم  املبادرة،  هذه  خالل  ومن 
املستفيدين وتوجهيهم ومواكبهتم للبحث عن متويل.

ويضع البنك أيضا منظومته رهن ترصف حاميل أفاكر 
املشاريع.

وباعتباره مشتال حقيقيا لملقاوالت الناشئة، يروم هذا 
التصور املبتكر :

• تطوير روح املبادرة لدى الطلبة

• مواكبة الشباب يف إجناز مشاريعهم إلنشاء املقاوالت

•  حتفزي أوجه التاكمل واالعمتاد علهيا من طرف خمتلف 
الرشاكء 

يتسىن  حىت  البنك  منظومة  لولوج  املجال  •  فسح 
لملقاوالت الناشئة أن تسلك طريق التطور

•  تلقني الثقافة البنكية للشباب 

توفري فضاء للحوار والنقاش واكتساب اخلربات.

Startups SmartBank : لقاء بني بنك أفريقيا 
واجلامعات

يضــع بنــك أفريقيــا روح االبتــاكر وريــادة األمعــال 
لــدى الشــباب يف قلــب أولوياتــه املجمتعيــة. ومــن خــالل 
ــرب إطــالق  ــة ع ــات الوطني ــع شــبكة اجلامع ــه م رشاكت
برنــاجم لالبتــاكر واإلبــداع يرتكــز عــىل الرهانــات 
اجلهويــة والوطنيــة، مض بنــك أفريقيــا حامــيل األفــاكر 

مــن أجــل إحــداث مشــاريع مبتكــرة تبعــا ملواضيــع 
مســطرة مســبقا. وهيــدف هــذا الربنــاجم، الــذي أطلــق 
هيلع امس SmartBank، إىل ماكفــأة أفضــل األفــاكر 
ومتكــني الطلبــة مــن االســتفادة مــن التأطــري وخــربات 

ــني. ــني وجتــارب اخلــرباء املهني املوجه

وباعتبــاره حتفــزيا فعليــا لريــادة األمعــال، يــحمط هــذا 
الربنــاجم املبتكــر إىل :

- تعبئــة الــرشاكء اجلهويــني ) جامعــات ومؤسســاتيون 
ومجعيــات مهنيــة...(

- تعزيــز أبعــاد اإلرشــاد واملواكبــة لفائــدة حامــيل 
املشــاريع املبتكــرة عــىل الصعيديــن اجلهــوي والوطــين

- وضع أسلوب جديد للتعمل التعاوين

- تجشيــع اإلبــداع داخــل اجلامعــات، وأساســا يف 
جمــال االبتــاكر يف مهــن البنــك واخلدمــات املاليــة.

ومت القيــام بتجربــة منوذجيــة أوىل بتعــاون مــع جامعــة 
القــايض عيــاض مبراكــش. واكن اهلــدف مهنــا رصــد 
أفضــل االبتــاكرات الــيت جتيــب عــىل عــدة إشــاكليات 
يف جمــاالت التكنولوجيــا املاليــة والبيئــة واهلندســة 

واخلدمــات.

ــات  ــوم مــن إجنــاز العملي ــاجم حلــدود الي ومتكــن الربن
ــة: التالي

- اختيــار 38 مرشوعــا مبتكــرا مــع انتقــاء أويل ل 25 
مرشوعــا

ــة  ــب لملــرور إىل مرحل ــدة خمميــات للتدري ــم ع - تنظ
ــاكرات ــة االبت جترب

- تقيــم املشــاريع يف إطــار املنتــدى اجلهــوي لالبتــاكر 
املنظــم برشاكــة مــع رشاكء جهويــني

- يف 2020، هيــدف البنــك إىل تعمــم التجربــة عــىل 5 
جامعــات رشيكــة عــىل الــراب الوطــين.
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 مجموعة ملزتمة
جتاه المنو املستدام والشامل 

دمع املقاوالت الصغرية جدا والصغرية 
واملتوسطة، باعتبارها حمراك للمنو االقتصادي 

واالجمتايع باملغرب

• مرصد بنك أفريقيا لريادة األمعال : اإلخبار، 
جحر الزاوية لملقاوالت الصغرى

يسامه مرصد بنك أفريقيا لريادة األمعال، منذ إحداثه 
يف سنة 2008، يف خلق مناخ للثقة مع اكفة الفاعلني يف 
املنظومة املغربية ) جامعات ومجعيات مهنية ومقاوالت 

ومؤسساتيون...( من خالل إخبار متواصل وتفاعيل.

األمعال حمتوى  لريادة  أفريقيا  بنك  مرصد  ويقرح 
للبنك  االقتصادي  الذاكء  مركز  خالل  من  عمليا 
الفاعلني  واملوقع اإللكروين لملرصد. مكا يدمع ولوج 
توجهيا  يعرض  التكوينية. مكا  ملنظومته  االقتصاديني 

برشاكة مع امجلعيات املهنية. 

ويتيع معله توجهيات أساسية :

• دمع نشاط بنك اخلواص واملهنيني وبنك املقاولة املوجه 
للزبناء املهنيني واخلواص واملقاوالت

وامجلعيات  العمومية  للسلطات  يكون خماطبا  أن   •
االقتصادية  الرهانات  بشأن  املدين  واملجمتع  املهنية 

واالجمتاعية للبالد

• نادي املقاوالت الصغرى واملتوسطة

وعيا حباجة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ملواكبة عىل 
املقاس ، أحدث بنك أفريقيا ناديا لملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة. وتقدم هذه البنية لملقاوالت املغربية الصغرى 
ودمع  الرشاكء  من  واسعة  لشبكة  ولوجا  واملتوسطة 

تطورها التجاري من خالل حتسني كفاءاهتا املهنية.

ويروم نادي املقاوالت الصغرى واملتوسطة :

الصغرى  املقاوالت  لفائدة  واملواكبة  اإلرشاد  تعزيز   •
واملتوسطة

البنكية  التقنيات  املقاوالت يف  هذه  تهسيل حتمك   •
واملالية )مزيانية اخلزينة والعمليات البنكية وتكوين ملفات 

القروض وأنواع المتويل...(

• إحداث منصة لملبادالت وتقامس التجارب بني املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، عالوة عىل فضاء للتكوين واملواكبة 

بني املهنيني البنكيني واألساتذة اجلامعيني الرشاكء

الصغرى  لملقاوالت  بالنسبة  إحداث موعد مرجيع   •
التعاون من خالل احلصول  من  واملتوسطة ومتكيهنا 

عىل طلبيات...

وقد أبان نادي املقاوالت الصغرى واملتوسطة عن جناعته 
ملواكبة املقاوالت املغربية. مفنذ سنة 2012، مت تطوير 
8 وحدات تكوينية ملدة 12 يوما. فم حصول أزيد من 
400 رئيس مقاولة صغرى ومتوسطة من زبناء املجموعة 
ما  وهو  اعمتاد جماين.  املفرضني عىل  أو  احلاليني 

يوافق 16 دفعة عىل مستوى سائر البالد.

• نادي ريادة األمعال لدمع املقاوالت الصغرى

الصغرى  املقاوالت  لفائدة  األمعال  ريادة  نادي  يتيح 
املقاولة وذلك عرب  مواكبة عىل عدة أصعدة يف حياة 
ربوع اململكة. ومت تنظم الدورة األوىل عرب رشاكة بني 
مرصد ريادة األمعال ومركز الشباب مسريي املقاوالت 
بناء عىل برناجم »Business Edge« الذي مت تطويره 
من طرف مؤسسة المتويل الدولية التابعة للبنك الدويل. 
مكا مت يف سنة 2019 إطالق الدورة الثانية برشاكة مع 

 .Supemir ورشكهتا التابعة IGS مجموعة

بنك أفريقيا



يتيح النادي عدة امتيازات ألعضائه من مضن املقاوالت 
املغربية الصغرى واحملددة يف عدة حماور :

- تكوين جماين وبدبلوم

- مواكبة جمانية

جم نا بر من  ة  مسمتد خمتلفة  ضيع  ا مو  - 
 » Business Edge «

- تكوين يرتكز عىل دراسات حاالت معينة

دراسات حاالت ولعب أدوار

- التدريب عىل األمعال يف عني املاكن

- خدمة مواكبة » عىل املقاس «

- ورشة لتحديد احتياجات الزبون

- تأهيل املقاولة

- عدة جماالت للكفاءات

األمعال  رواد  بني  التجارب  وتقامس  لتبادل  إطار   -
واملدربني والرشاكء

- ربط عالقات العمل 

- تظاهرات منمظة حول منظومة ريادة األمعال 

بغية قياس تأثري هذا التكوين عىل املقاوالت الصغرى 
املستفيدة، مت إجراء استقصاء مشل عينة من 35 مقاولة 
للنادي. وأمجعت  األوىل  الدورة  صغرى شاركت يف 
عن  التعبري  االستقصاء عىل  املشاركة يف  املقاوالت 

ارتياحها حملتوى التكوين وأسلوبه.

ومن أصل هذه املقاوالت امخلسة والثالثني، ارتفع رمق 
معامالت %66 مهنا حبوايل %40. ومكن هذا التطور من 
إنشاء 645 منصب معل )مومسي ودامئ( بأاكدير والدار 
وظفت  املتوسط،  ومراكش. ويف  البيضاء وشفشاون 
املقاوالت الصغرى املستفيدة من التكوين 4 أخشاص 

دامئني آخرين.
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 احملطة الرحيية اخلالدي

258 جيغاواط يف الساعة 
من الطاقة النظيفة الصافية 
مت إنتاجها يف سنة 2018

120 ميغاواط من القوة 
املركبة يف 2018

335 131 طن من ثاين 
أوكسيد الاكربون مت تفادي 

انبعاثها يف 2018

 االستمثار
املسؤول اجمتاعيا

مسؤول  استمثاري  صندوق  أول  أفريقيا  بنك  أطلق 
أفريقيا.  اجمتاعيا يف منطقة الرشق األوسط ومشال 
»fcP capital ISr« عرب رشكته  وهكذا، مت تطوير  
التابعة »BMcE capital Gestion« ليعرب عن إرادة بنك 
أفريقيا لتوسيع الزتاماته يف جمال املسؤولية املجمتعية 

ألنشطته املرتبطة بتدبري األصول وسوق الرساميل.

انتقاء  عىل   »fcP capital ISr« صندوق  ويرتكز 
االستمثارات وتدبريها بناء عىل مقاربة مجتع بني األداء 
املايل والتأثري اإلجيايب عىل املجمتع والبيئة. ويستمثر 
يف أهسم املقاوالت اليت تعمتد أجود املامرسات البيئية 
عىل  اعمتادا  وذلك  باحلاكمة،  واملتعلقة  واالجمتاعية 
إيريس”  فيجيو   “ املستقلة  الواكلة  وتوصيات  أحباث 

الرائدة يف التصنيف غري املايل. 

السندات اخلرضاء 
يعترب بنك أفريقيا أول بنك مغريب يقوم بإصدار سندات 
خرضاء عرب دعوة العموم لالكتتاب فهيا مضن السوق 
احمللية. وتمكن الفكرة يف تعزيز االلزتام املواطن للبنك 
يف جمال احلفاظ عىل البيئة ومتويل املشاريع الوطنية 
املسؤولة اجمتاعيا ودمع املبادرات اخلاصة والعمومية 

للحفاظ عىل املوارد الطبيعية.

اليت  السندات اخلرضاء  اإلبقاء عىل جاري هذه  ومت 
محتل امس »سندات ذات تأثري إجيايب« يف 500 مليون 
 Second« درمه وحصلت يف سنة 2017 عىل هشادة

.cac من طرف فيجيو إيريس و »Party opinion

اخلرضاء  السندات  تقارير  جسلت   ،2019 سنة  ويف 
حتسنا عىل مستوى اجلودة وتتبع املنجزات االقتصادية 
الذي  االقراض  مكن  وهكذا،  واالجمتاعية.  والبيئية 
أصدره بنك أفريقيا من تطوير احملطة الرحيية اخلالدي 
جبهة طنجة لصاحل مجموعة acWa PoWEr ومتويلها 
وتصمميها وإنشاهئا. ويه بنية مطابقة للقانون 09-13 
حول الطاقات املتجددة، بقدرة تصل إىل 120 ميغاواط 

يف 2018. 

بنك أفريقيا



االلزتامات البيئية النظيفة   
لبنك أفريقيا 

يهسر بنك أفريقيا عىل محاية البيئة والتقليص من تأثريه البيي من خالل اعمتاد خمتلف اآلليات واملامرسات املسؤولة.

حتت 
املجهر 

نظام التدبري البييئ املعمتد إيزو 14001
يتوفر بنك أفريقيا عىل نظام لتدبري البيئة والطاقة، سبق 
له وأن حصل عىل اعمتاد إيزو 14001 منذ سنة 2011. 
وبذلك، يصبح بنك أفريقيا أول بنك يف املغرب ومنطقة 
اعمتاد  عىل  حيصل  أفريقيا  ومشال  األوسط  الرشق 

نظامه للتدبري البيي.

 Morocco’s ac Buyers club : النجاعة الطاقية
 ،»Morocco Buyers club« يف إطار املرشوع المنوذيج
 4 مستوى  عىل  منوذجية  جتربة  أفريقيا  بنك  وضع 
بأدوات  الواكالت  هذه  جتهزي  فم  مبراكش.  واكالت 
لقياس األداء الطايق عىل مستوى مكيفاهتا. ومت إجناز 
هذه املرحلة األوىل من املرشوع بنجاح بفضل مسامهة 
الرشيكني »aMEE« و »IGSD«. وسيم ختصيص 
املرحلة القادمة من املرشوع إلقامة مكيفات اقتصادية 

جديدة وذات جناعة أكرب وأقل رضرا بالبيئة.

»Morocco’s ac Buyers club« مرشوعا  ويعترب 
منوذجيا يف أفريقيا والذي مت إطالقه يف سنة 2018 
الطاقية  النجاعة  حتسني  فرص  حول  ندوة  مبناسبة 
بفيينا. وهيم وضع مكيفات من اجليل اجلديد، يف إطار 
نادي لملشريات املوحدة لملجموعة. ويهسر عىل تنسيق 
هذا املرشوع املعهد األمرييك » IGSD « إىل جانب 

رشاكء آخرين.

تتبع التأثري الكربوين 
سلك بنك أفريقيا منذ سنة 2015 مقاربة لقياس انبعاثاته 
البنك  ويرايع  احلراري.  لالحتباس  املسبب  الغاز  من 
يف حساب حصيلته الكربونية أمه مصادر االنبعاثات 
املتعلقة  و3   2 و   1 للنطاقات  املبارشة  وغري  املبارشة 
باالسهتالك الطايق واألصول الثابتة واملشريات ونقل 
األموال واملراسالت والتنقالت املهنية ومعاجلة النفايات. 
ومنذ سنة 2018، اتسع نطاق طريقة وقياس االنبعاثات 
املغرب  يف  الطائرة  عرب  التنقالت  إدماج  خالل  من 

وخارجه.

التلوث وتدبري النفايات
يقوم بنك أفريقيا بعدة إجراءات من أجل خفض التلوث 
اهمتاما  البنك  ويويل  النفايات.  طرح  من  والتقليص 
إعادة  عرب  للورق  اسهتالكه  من  بالتقليص  خاصا 
واملعاجلة،  للتدوير  أخرى  نفايات  تدويره. مكا ختضع 
اعتبارا للرهانات البيئية مثل النفايات املتعلقة بالوحدات 
املعلوماتية. وتم إعادة تدوير النفايات وفق مسار حمدد 

بدقة، وذلك طبقا للقوانني البيئية اجلاري هبا العمل.
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 حاكمة املجموعة
 حاكمة املسؤولية البيئية واالجمتاعية

احلاكمة

13
عضوا يف املجلس اإلداري

4
أعضاء مستقلني يف املجلس اإلداري

8
اجمتاعات لملجلس اإلداري

6
سنوات يه مدة التعيني يف املجلس

93%
يه نسبة احلضور يف 

االجمتاعات 
بنك أفريقيا



  حاكمة
 املجموعة

اللجان املتخصصة لملجلس اإلداري

جلنة خماطر املجموعة

جلنة احلاكمة،
التعيينات واملاكفآت

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة

تساعد املجلس اإلداري
يف معله 3 جلان متخصصة

تتوىل التحليل املعمق
للقضايا اليت حتظى باألولوية

وإرشاده يف لك ما خيص املواضيع
اليت تندرج مضن مهامها. 

4

 نسبة احلضور 86%

850%

اجمتاعات استقاللية األعضاء أعضاء

450%
4

 نسبة احلضور 90%

667%

40

يســند للجنــة احلاكمــة والتعيينــات واملاكفــآت تتبــع جــودة حاكمة 
البنــك. مكــا تتــوىل مســاعدة املجلــس اإلداري يف تقيــمي ســري 
املجلــس وتعيــني أعضــاء اإلدارة العامــة وتتبــع أداءمه وإعــداد 
ــرتح  ــية. وتق ــر األساس ــة واألط ــف اإلدارة العام ــات خل خمطط
كذلــك سياســة ماكفأة أعضــاء املجلــس اإلداري وأعضاء اإلدارة 
العامة.

جلنــة  لملجموعــة  الداخليــة  واملراقبــة  التدقيــق  جلنــة  تعتــرب 
متخصصــة منبثقــة عــن املجلــس اإلداري والــيت يمشــل نطــاق 
ــايل لك  ــار امل ــة واإلخب ــة الداخلي ــا يف جمــاالت املراقب صالحياهت
مكونات املجموعة.

وتتــوىل جلنــة التدقيــق واملراقبــة الداخليــة لملجموعة مضــان مراقبة 
وتقيــمي اجلــودة وكفايــة تدابــري املراقبــة الداخليــة مــع األمهيــة 
النظاميــة لملجموعــة وجحمهــا وتركيهبــا وكــذا طبيعــة وجحــم 
أنشطهتا؟

وتمتثــل تدابــري املراقبــة الداخليــة يف مجموعــة مــن اإلجــراءات 
الراميــة لضــامن التأكيــد مــن العمليــات واملســاطر الداخليــة وقياس 
ظــروف مجــع  وموثوقيــة  ومراقبهتــا  فهيــا  والتحــمك  املخاطــر 
املعلومــات احملاســبية واملاليــة ومعاجلهتــا وبهثــا وحفظهــا وجناعــة 
نظم املعلومات والتواصل.

تعتــرب جلنــة املخاطــر هيئــة منبثقــة عــن املجلــس اإلداري، والــيت مت 
توســيع صالحياهتــا لتمشــل الــرشاكت التابعــة املبــارشة وغــري 
املبــارشة املدجمــة يف نطــاق توطيــد املجموعــة. وتســاعد املجلــس 
اإلداري يف جمــال اســرتاتيجية تدبــري املخاطــر، الســميا مــن خالل 
احلــرص عــىل التنســيق بــني االســرتاتيجية العامــة لملخاطــر ومسة 
ــر وأمهيهتــا  ــرض لملخاط ــة التع ــة ودرج ــك واملجموع ــر البن خماط
النظامية وجحمها وأسهسا املالية.    

احلاكمة 

اجليدة  للحاكمة  متينة  منظومة  عىل  املجموعة  تتوفر 
مصاحل  تضمن  للحاكمة  هيات  عىل  تشمتل  واليت 

املجموعة ومسامههيا وخمتلف األطراف ذات العالقة.

ويعمتد املجلس اإلداري عىل :

- وحدوية مهام الرئيس واملدير العام اليت تشلك مؤهال 
قويا بالنسبة للبنك، بفضل االستمثار الخشيص للسيد 
عمثان بنجلون يف نشاط املجموعة، معبا بذلك القوة 

الضمنية هلذه املهام يف خدمة أداء املجموعة.

- خربة أعضائه الذين ميتلكون أفضل الكفاءات لتتبع 
حتول املجموعة وتكييفه مع تطور حميطها 

- قواعد احلاكمة اجليدة املتضمنة يف ميثاق احلاكمة 
والنظام الداخيل واليت تح لملجلس مبامرسة دوره 

كفاعل مسؤول داخل البنك.
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احلاكمة 

)*(31/12/2019)*(31/12/2018

املبلغ اإلمجايل
الرضيبة 

املقتطعة من 
املصدر

املبلغ الصايف 
املبلغ اإلمجايل*املدفوع

الرضيبة 
املقتطعة من 

املصدر

املبلغ الصايف 
املدفوع

أخشاص ذاتيون ومعنويون مقميون 
   600 8852   485 8503 8429922 3باملغرب

أخشاص ذاتيون ومعنويون غري مقميني 
   250 3             573   823 7503 2354852 3باملغرب

   850 5                458 1                308 7            600 4775 0771 7املجموع
)*( مبالغ بدل احلضور املدفوعة برمس السنة السابقة

مبالغ بدل احلضور املدفوعة ألعضاء املجلس اإلداري

ماكفأة أمه املسريين 

عنارص استدانة املسريين 

061 21 878 24امتيازات ألمد قصري

568 9561 1امتيازات الحقة للعمل

179 3836 6امتيازات أخرى ألمد طويل

دجنرب 2019

دجنرب 2019

دجنرب 2018

دجنرب 2018

املشغل  تاكليف  ذلك  يف  مبا  الثابتة  املاكفأة  متثل  األجل  قصرية  املستخدمني  امتيازات  بأن  اإلشارة  وجتدر 
لملسريين اليت مت تقاضهيا يف 2019.

العطل املطلوب تسديدها يف حالة املغادرة، بيمنا تتضمن  املتبقية من  املبالغ  للعمل  ومتثل االمتيازات الالحقة 
التعويضات عند مم عقد العمل عالوات هناية املسار وأومسة الشغل املطلوب دفعها لملعنيني عند مغادرهتم. 

492 01937 56جاري القروض ألمد قصري

965 76412 17جاري القروض العقارية

457 78350 73مجموع اجلاري

بنك أفريقيا



تدابري املراقبة الداخلية

 املطابقة واالمتثال املراقبة الدامئةاملراقبة الدورية
 باملجموعة

الدورية  املراقبة  معليات  تم 
ثالثة مستويات وختضع  عىل 
العامة  املراقبة  ملسؤولية قطب 
لملجموعة، التابع للرئيس املدير 
العام. وتعززت مسؤولياته أكر 
التنسيق جتاه  بضامن  فأكر 
وجملس  ري  ا إلد ا ملجلس  ا
الداخلية  واملراقبة  لتدقيق  ا

لملجموعة.

املراقبة  وظيفة  تفعيل  يندرج 
يف  أفريقيا  بنك  يف  الدامئة 
إطار مقاربة عامة واليت تروم 
يف  الدامئة  املراقبة  إدراج 
وذلك  املنشود،  التحول  مسار 
بغية الرفع من مستوى اليقظة 
بنيات  صعيد  عىل  املجسل 

املجموعة.

تتوىل وظيفة املطابقة واالمتثال 
باملجموعة إعداد وتنفيذ منظومة 
تدبري خماطر عدم املطابقة عىل 
صعيد املجموعة. وتغيط عدة 
األمن  مضهنا  من  جماالت 
املهنية  واألخالقيات  املايل 
املطابقة  جمال  والتوجيه يف 
ل  متثا ا عىل  ف  ا رش إل ا و

املجموعة للقوانني.

احرام حقوق املسامهني 

• حق التواصل الدامئ واملؤقت 

للثالث  السنوية  للحسابات  الولوج  حق   •
سنوات املاضية

األمعال  جدول  يف  التوصيات  إدراج  حق   •
ابتداء من حيازة %5 من األهسم

واحد،  “هسم  مبدأ  حسب  التصويت  حق   •
تصويت واحد”

• حق توزيع أرباح الهسم 

اسمتارة  عرب  باملراسلة  التصويت  حق   •
إلكرونية

احلاكمة 
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احلاكمة 

  حاكمة
 املسؤولية املجمتعية والبيئية

تتوىل حاكمة املسؤولية املجمتعية والبيئية هيئة خاصة 
وملزتمة بتدعم االستدامة داخل املجموعة.

املجمتعية  واملسؤولية  املستدامة  التمنية  هيئة  وتتبع 
املتعلقة  التدابري  وتوجيه  قيادة  لملجموعة  والبيئية 
بتنفيذ ميثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية عىل مجيع 
األصعدة، وذلك اعمتادا عىل أجهزة خاصة، السميا 
شبكة مراسيل التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية 

والبيئية مضن الرشاكت التابعة لملجموعة.

وتعززت حاكمة املسؤولية املجمتعية والبيئية يف 2019 
وامللفة  واالجمتاعية  البيئية  اللجنة  إحداث  من خالل 

باالستدامة.

بنك أفريقيا



 التنسيق واملهنجية واملراقبة والتقارير

اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة

 تنفيذ وتوجيه نظام تدبري املخاطر البيئية
واالجمتاعية

واملسؤولية  املستدامة  التمنية  فريق   •
املجمتعية والبيئية

واملسؤولية  املستدامة  التمنية  مراسلو   •
املجمتعية والبيئية يف الدول

• مدبر املخاطر البيئية واالجمتاعية مضن 
Boa مجموعة

 / والبيئية  املجمتعية  املسؤولية   GaP  •
اهليات املركزية بنك أفريقيا 

التابعة  املغربية  الرشاكت  خماطبو   •
لملجموعة

• مدققو املسؤولية املجمتعية والبيئية داخل 
املجموعة

- عضو املجلس اإلداري املدير التنفيذي لملجموعة
- املدير العام امللف بقطب خماطر املجموعة

- املديرة العامة املساعدة امللفة بقطب حاكمة وتطوير املجموعة
- املدير العام املساعد امللف بالرأمسال البرشي لملجموعة

املسؤول عن التنسيق داخل املجموعة
- املسؤول عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية

- اكتب اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللفة باالستدامة
Boa الاكتب العام مجموعة -

Boa املسؤول عن املخاطر االجمتاعية مضن مجموعة -
cDc املسؤول عن املخاطر البيئية واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة يف مجموعة -

cDc املسؤول التنفيذي عن املناصفة بني النوعني يف مجموعة -
cDc املسؤول التنفيذي عن االستمثارات ذات التأثري عىل التمنية يف مجموعة -

• اجمتاعات دورية
البيي  العمل  خمطط  لتنفيذ  املجموعة  مستوى  عىل  تتبع   •

واالجمتايع واملتعلق بالنوع
البيئية  املخاطر  تدبري  ممارسات  فعالية  عىل  الهسر   •

واالجمتاعية داخل املجموعة

ذات  بالمتويالت  املتعلقة  األداء  مؤرشات  وتوجيه  تطوير   •
التأثري اإلجيايب

التمنية  جمال  يف  العامة  االلزتامات  عىل  اإلرشاف   •
املستدامة واملسؤولية االجمتاعية والبيئية

البيئية  املخاطر  تدبري  فريق   •
واالجمتاعية

• قطب حتاليل االلزتامات
• جلنة خماطر االئمتان

• شبكة املقاولة 
• شبكة الزبناء اخلواص 

• التنفيذ امليداين لنظام التدبري البيي 
واالجمتايع

البيي  التدبري  نظام  •   توجيه 
واالجمتايع

• مضان تنفيذ منجسم مليثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية مضن الرشاكت التابعة
• مواكبة ودمع الرشاكت التابعة يف تطورها

• تدعم نتاجئ التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية عىل مستوى املجموعة
• تطوير وضع خطوط المتويل املستدامة

• تنسيق تنفيذ امليثاق عىل مستوى الرشاكت التابعة
• وضع تقارير نتاجئ املسؤولية املجمتعية والبيئية عىل مستوى الرشاكت التابعة
• مضان تقيميات نصف سنوية مقارنة مع مراجع املسؤولية املجمتعية والبيئية

• إعداد وتتبع تنفيذ خمططات العمل انطالقا من نتاجئ التقيم الداخلية واخلارجية ) فيجيو إريس( واملعايري القياسية
• إعداد وتزويد ومشاركة لوحة قيادة التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية املتعلقة بااللزتام

• إعداد عنارص التقارير غري املالية

احلاكمة 
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منظومة تفاعلية لملطابقة واالمتثال
عالقة مسؤولة مع الزبناء

تدابري للوقاية من الرشوة وماكحفة الغش
مشرتيات مسؤولة 

  األخالقيات واملطابقة
 يف قلــب ثقافــة بنــك أفريقيا 

نظام التدبري ضد الرشوة حاصل عىل 
ISO 37001 تصديق إيزو

100% 
من املوردين وقعوا عىل ميثاق املشريات 

املسؤولة
فتح نظام التنبيه لألخالقيات  

عىل األطراف اخلارجية املعنية بنشاط 
املجموعة
95%

جودة اإلصغاء للزبناء يف حدود 

بنك أفريقيا



 األخالقيات واالمتثال
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا

تدابري لملطابقة تستجيب ألفضل املعايري   
والقوانني اجلاري هبا العمل 

مقاربة ملزتمة لملجموعة

لقانون  املطابقة  مرشوع   2018 سنة  يف  البنك  أطلق 
القانون  وهو  األجنبية،  للحسابات  الرضييب  االمتثال 
الرضييب  الهترب  ومعاقبة  لرصد  الرايم  األمرييك 
فرباير  يف  املصادقة  ضوء  عىل  األمريكيني  لمللزمني 
2018 عىل مرسوم القانون رمق 117-18-2 املتعلق باعمتاد 
األوتوماتييك  بالتبادل  املتعلقة  االنتقالية  املقتضيات 

لملعلومات لغايات رضيبية.

قطب  برناجم »convergence«، معم  لتوجهيات  وتبعا 
املطابقة واالمتثال لملجموعة عىل اكفة اهليات تدابري 
االمتثال  وقانون  األموال  غسل  ماكحفة   ( لملطابقة 
الرشوة  من  والوقاية  األجنبية  للحسابات  الرضييب 
من  والوقاية  املهنية  والواجبات  األمعال  وأخالقيات 
مت  اليت  العملية  هذه  ومهت   . املصاحل...(  تعارض 
بنك  هيات  اكفة  وتدرجيي  متناسق  بشلك  تطبيقها 

أفريقيا ملجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

الواجبات واألخالقيات املهنية

يويم  بشلك  باألخالقيات  املتعلقة  الرهانات  رفع  يم 
وتنفيذها يف مجيع املهن ومضن اكفة هيات املجموعة، 
وذلك عالوة عىل املطابقة للقوانني. ويم تتبع التطبيق 
اجليد لقواعد حسن السلوك بشلك صارم عرب موارد 
الرشاكت  يف  الفاعلني  غرار  عىل  وخارجية  داخلية 

متعددة اخلدمات واملستخدمني املؤقتني واملتدربني.

مواردها  تسمتد  واليت  لألخالقيات  مدونة  وضع  مت 
تنظم  اليت  والتنظميية  القانونية  املنظومة  مضن 
املجموعة وهياهتا مكا توجه سلوك املستخدمني جتاه 
مجيع األطراف املعنية. من ناحية أخرى، جتري وظيفة 
للتحسيس  معليات  منتظم  بشلك  باملجموعة  املطابقة 
املوجهة  املهنية  والواجبات  األخالقيات  حول  والتكوين 

لملستخدمني.

باألخالقيات عىل  للتنبيه خاصة  تدابري  مكا مت اختاذ 
مستوى البنك واليت تتيح لملستخدمني ممارسة حقهم 
يف التنبيه باألخالقيات طبقا لملساطر الداخلية اجلاري 
باألخالقيات عىل  التنبيه  فتح حق  العمل. مكا مت  هبا 

الصعيد اخلاريج، أي للزبناء واملوردين.

الوقاية من وضعيات تعارض املصاحل ورصدها 
وتدبريها

مت وضع هذا التدبري الذي يقوم عىل املبدأ األسايس 
إلعطاء األولوية ملصاحل الزبناء عرب عدة آليات خاصة 
الداخلية( والرصد  الوقاية )السياسات واملساطر  مثل 
والترصحي  باألخالقيات  اخلاصة  التنبيه  )تدابري 
وضعيات  وتدبري  املصاحل...(  تعارض  بوضعيات 
تعارض املصاحل ) اللجان الداخلية وقواعد التدبري....(.
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حماور خارطة
الطريق النصف األول

2019-2021
 

املتطلبات التنظميية
اجلديدة

التكوين والتحسيس 
تأمني تغري

وتطور نظام املعلومات

تأمني اكفة
معطيات الزبناء

والبيانات البنكية
والخشصية

التوصيات املنبثقة
من تدقيق أمان

نظم املعلومات املنجزة

الرفع من تركيب
األنمظة

وأمان املستخدمني
الهنائيني

اهمتام خاص حبامية املعطيات ذات الطابع الخشيص

رهانا  الطابع الخشيص  ذات  املعطيات  تشلك محاية 
مهام بالنسبة لبنك أفريقيا. ويم تدبري خماطر اإلعالم 
أمان  عن  املسؤول  طرف  من  املجموعة  مستوى  عىل 
التدبري املوزع  املعلومات لملجموعة. وينبثق هذا  نظام 
أجود  عن  والتفاعل  والرصد  والتحسيس  اليقظة  بني 
املامرسات يف جمال األمان وتوصيات املراقبة العامة 
املعلومات  نظام  ألمان  العامة  واملديرية  لملجموعة 
 27001 إيزو  الدولية  واملراجع  املغرب  لبنك  لملجموعة 

والعالمات الدولية لألداء فزيا، ماسراكرد، سويفت.

وتسمتد املجموعة سياسهتا ألمان نظام املعلومات من 
معيار إيزو 27001 نخسة 2013 و جتسد إرادة اإلدارة 
والتشغيلية  البرشية  الوسائل  لوضع  لملجموعة  العامة 
والنظام  لملعلومات  فعالة  تتيح محاية  اليت  والوظيفية 

املعلومايت للبنك.

املطابقة  يف  أفريقيا  بنك  جنح   ،2018 دجنرب  ويف 
الربناجم  هذا  ويعد  املسهتلك.  ألمان  سويفت  لربناجم 
احملدث للتخفيف من خماطر الغش واالحتيال برناجما 
لألمان مسمتدا من أجود املامرسات يف جمال محاية 

احمليط احلساس لنظام املعلومات.

وحلدود اليوم، مت وضع مؤرشات لتتبع النشاط واألنمظة 
احلساسة. مكا تشلك موضوع تتبع هشري من خالل 

.EaI جلان دورية ألمان البنك والتأمني و رشكة

اسمترارية النشاط، انشغال دامئ لبنك أفريقيا

يف  حىت  الزبناء  وخدمات  أنشطة  مضان  أجل  من 
مبخطط  خاص  قسم  إحداث  مت  الصعبة،  الظروف 
هذا  ويتكون  البنك.  مستوى  عىل  النشاط  اسمترارية 
الفريق يف سنة 2019 من مسؤول عن خطة اسمترارية 

النشاط واملسؤول عن املرشوع.

بنك أفريقيا



مكونات خطة اسمترارية 
النشاط

 تنظم وإجراءات لتدبري
األزمة

موقع اسرجاع املعلومات

 مساطر جتاوز األنشطة
واستئنافها

                             إجراءات تدبري األزمة

مواقع الدمع الوظييف

أداة تدبري املنظومة

خطة اسمترارية املعلومات

دليل واكالت الدمع

 اختبارات دورية خلطة
اسمترارية النشاط

 وحدة التكوين يف خطة
     اسمترارية النشاط
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 التنقيط املجسلاهلدف املخصص

97%98.99%
نسبة الرضا العام بنشاط النقديات 

)الدورة الثالثة 2019(

 استقصاء رضا الزبناء ملركز العالقة مع الزبناء

91%

89% 
الرسعة والتكفل 

باملاكملة 

95%
اإلصغاء اجليد 

لملستشار امللف 
باملاكملة 

89%
التحمك يف املنتجات 

واخلدمات

77%
فعالية املعلومات 

املبلغة

83%
أجل تنفيذ اخلدمة

86%
فعالية الدمع املقدم

الرضا العام

استقصاء الرضا اخلاص باملشرتيات 

92%

95%
مطابقة احلاجيات 

ملعايري دفر 
املواصفات اخلاصة 

وللعقود 

92%
جودة اإلصغاء 

لملستخدمني

88%
جودة املبادالت مع 

املستخدمني

الرضا العام

استقصاء الرضا اخلاص بالقروض والضامنات

56%

94% 
معاجلة طلبات 

التسديد املسبق 
اللي والتسديد 
املسبق اجلزيئ 

88%
معاجلة طلبات 

التسديد املسبق 
اجلزيئ 

73%
إعداد العقود 

والوثائق القانونية

80%
طلبات تغيري رشوط 

القرض 

80%
معاجلة طلبات 

رفع اليد

الرضا العام

 األخالقيات واالمتثال
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا

  عالقة
 مسؤولة مع الزبناء

اسراتيجية  قلب  يف  املوضوعة  اجلودة  سياسة 
منو املجموعة 

يف  الزبناء  تضع  للجودة  سياسة  أفريقيا  بنك  وضع 
قلب مجيع معليات البنك. وتستفيد لك فات الزبناء من 
خواص أو مستخدمني أو مقاوالت من الزتام فرق البنك 
بغية اإلجابة عن تطلعاهتم من خالل تزويدمه مبنتجات 

وخدمات عالية اجلودة.

بنك أفريقيا



ورشة اخلواص/ املهنيون

ورشة املقاوالت

ورشة التحول الرمقي 
لملناجه املهنية

ورشة األداء عرب النقال

ورشة قيادة التغيري

ورشة املعطيات الضخمة

ورشة التواصل الرمقي ورشة الذاكء االصطنايع

EaI ورشة

ورشة مركز األحباث الرمقية

ورشة التكنولوجيا املالية

ورشة البلوكشني

ورشة التأمني البنيك 

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

 الربناجم
الرمقي

تتوجي برناجم التحويل 
الرمقي 

مت تتوجي بنك أفريقيا من طرف 
مكتب Trusted advisors  يف 
حاكمة   “ أجل  من  فرباير 
فة  لثقا ا و ل  لتحو ا ناجم  بر
املوجهة حنو التوصيل “ يف 
فئة التحويل وكذا حلله لألداء 
عرب النقال “ DabaPay “ يف 

فئة حلول مسارات الزبناء.

 األخالقيات واالمتثال
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا

نظام معمتد لتدبري اجلودة 

يعترب بنك أفريقيا أول بنك مغريب معمتد إيزو 9001 مع 
بداية األلفية الثانية. وقام البنك كذلك بتجديد هشادته 
للجودة إيزو 9001 بناء عىل مراجع إيزو 9001 نخسة 

2015 بالنسبة لألنشطة التالية :

• النقديات

• السندات

• النشاط باخلارج

• متويل املشاريع

• التأمني البنيك 

• القروض للخواص

• الرأمسال البرشي

ومت جتديد هشادات اجلودة املذكورة من خالل معليات 
للتدقيق املنجزة من طرف هيئة التصديق الدولية مكتب 

فرييتاس.

مواكبة متطورة واهمتام منتظم بالوقاية من االستدانة 
املفرطة 

حتتل مواكبة الزبناء طيلة مراحل اكتتاب وتدبري القروض 
ماكنة مهمة يف قلب اسراتيجية بناء عالقة مسؤولة مع 

الزبناء..

ويم تضمني عدة معليات لملراقبة والتأكيد يف خمتلف 
مراحل دراسة ملفات قروض اخلواص وتتيح حصول 
الزبون عىل المتويل. ويمكن اهلدف من معليات التأكيد 
يف الوقاية من االستدانة املفرطة. وتروم هذه املسطرة 

محاية مصلحة الزبون والبنك عىل حد سواء.

البرشية  املوارد  أجود  بني  مجتع  الزبون  مع  عالقة 
والرمقية.

طور بنك أفريقيا عالقة مع الزبناء مجتع بني األدوات 
الرمقية وجودة العالقة البرشية. ومت وضع عدة قنوات 
مادية ورمقية بغية حتسني العالقة مع الزبون وحتسني 

جتربهتم بشلك دامئ.

ويواصل برناجم التحول الرمقي املطور من طرف البنك 
ثالثة مطوحات اسراتيجية :

1. حتسني جتربة الزبون يف اكفة قنوات البنك مع تطوير 
املوارد اجلديدة للدخل 

للتجارة  املغريب  البنك  أفريقيا-مجموعة  بنك  2. متوقع 
الرمقي  الصعيد  عىل  مرجيع  كفاعل  اخلارجية 

واالبتاكرات

تعزيز  بغية   front to back املهنية  املناجه  رمقنة   .3
الفعالية التشغيلية.
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  تدابري الوقاية
 من الرشوة وماكحفة الغش

إطار  بعد يف  عن  عرضه  تطوير  أفريقيا  بنك  يواصل 
التحول الرمقي ملنتجات ومسارات الزبناء .

دورة  وخالل   2019 يف  منجزات  بعدة  القيام  ومت 
 BMcE األوىل من سنة 2020، السميا عىل مستوى
Direct  عىل األنرنت وعىل النقال ) تشكيل القروض 
التجاري  والتنفيذ  النقال...(  عىل  السندات  وحمفظة 
 BMcE Business online ل  والنقد  التجارة  لبوابة 
وتشغيل  اإللكرونية  العقارية  القروض  منصة  وتطوير 
 BMcE عىل  االدخار  منتجات  عىل  االطالع  خدمة 
Direct وإطالق مبادرة ريادة األمعال واالبتاكر الداخلية 
خالل  من  االسترشافية  المناذج  واستخدام   In’Pulse

تكنولوجيا املعطيات الضخمة.

تعزيز تدابري ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
حتديات  باملجموعات  واالمتثال  املطابقة  وظيفة  ترفع 
غسل  ملاكحفة  تدابريها  دامئ  بشلك  لتحسن  متجددة 
األموال ومتويل اإلرهاب، يف ظل ظرفية تنظميية تجسل 
من  التدعم  هذا  يف  رشعت  وقد  مسمترة.  تطورات 
املرتبطة مباكحفة غسل األموال  تأهيل املساطر  خالل 
ومتويل اإلرهاب ومراجعة اسراتيجية املراقبة وحتديد 
خصائص الزبناء بغية بلوغ دقة أفضل ملراقبة العمليات 

املنجزة من طرف الزبناء.

خيضع  نشاطا  والرشوة  الغش  من  الوقابة  وتشلك 
للهيات التشغيلية والوظيفية واألطر العاملة هبا.

وفميا يتعلق مباكحفة غسل األموال، تستجيب التدابري 
املوضوعة لملعايري الدولية وختضع لتتبع مسمتر بغية 

التأكد من حتييهنا وتعزيزها الدامئني.

حصول النظام التدبريي ضد الرشوة عىل 
تصديق إيزو 37001

مت تتوجي مناجه تصديق النظام التدبريي ضد الرشوة 
الذي وضعته املجموعة حبصوله عىل تصديق اجلودة 

حسب معيار إيزو 37001 يف غشت 2019. ويعترب بنك 
أفريقيا أول مجموعة بنكية يف أفريقيا حتصل عىل 

هذا التتوجي، مؤكدة بالتايل ماكنهتا الرائدة يف جمال 
ماكحفة الرشوة عىل الصعيد اإلقليمي. ومت تعمم هذا 

النظام التدبريي عىل اكفة هيات املجموعة يف أفق 
حصوهلا تدرجييا عىل تصديق إيزو 37001.

 BMCE Business Online بوابة املقاوالت
اليت مت إطالقها يف سنة 2019 وتتوجيها 

يف 2020

للتحول  برناجمه  تطوير  مواصلة  إطار  يف 
 2019 سنة  يف  أفريقيا  بنك  أطلق  الرمقي، 
بوابة جديدة  للخدمات البنكية الشاملة اخلاصة 
 .BMcE Business online باملقاوالت حتت امس
وتعرض هذه األداة اجلديدة جتربة زبون متطورة 
التكنولوجية  االبتاكرات  أحدث  عىل  وترتكز 
بوابة وتعترب  واألمان.  املناجه  جمال   يف 

: BMcE Business online

التجاري  المتويل  معليات  لتغطية  موحدا  حال   •
والنقد 

الواقيع  الزمن  يف  العمليات  عىل  االطالع   •
وتتبعها وإجنازها

• فضاء تعاقدي واستشاري ميلء باخلصائص 
اليت تليب االحتياجات املعتادة

• عرض شامل لتحسني التدبري اليويم يف ظل 
حميط آمن بشلك لكي 

منصته  عن  البنك  تتوجي  مت   ،2020 يناير  يف 
بعد عن  النقدي  والتدبري  التجارية   للخدمات 
“ BMcE Business online “ وذلك مضن فئة 
حلول/مسارات الزبناء. ومت احلصول عىل هذه 
اجلائزة بعد دراسة مفصلة أجراها خرباء مكتب 
Trusted advisors لدى 13 بناك من منطقة الرشق 
وتونس  املغرب  ويه  أفريقيا  ومشال  األوسط 
والبحرين  وتركيا  وموريتانيا  واجلزائر  ومرص 

ومعان واإلمارات العربية املتحدة. 

بنك أفريقيا



 األخالقيات واالمتثال
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا

  مشريات
 مسؤولة

إضفاء طابع رمسي عىل هنج املشريات املسؤولة 

أفريقيا طابعا رمسيا عىل هنج املشريات  بنك  أضىف 
املسؤولة منذ سنة 2014. وباعتباره دليال فعليا للسلوك، 
اإلنسان  املتعلقة حبقوق  املبادئ  نرش  الهنج  هذا  يروم 

واحلق يف العمل ومحاية البيئة وماكحفة الرشوة. 

الطابع  املسؤولة  املشريات  ميثاق  يضيف  وهكذا، 
الرمسي عىل إطار الزتامات البنك وتسيريه واملستلزمات 

املطلوبة من مورديه.

ويم سن سياسة املشريات املسؤولة من خالل إدماج 
جدا  والصغرية  واملتوسطة  الصغرية  احمللية  املقاوالت 
مضن أمعال املشريات والوقاية من التبعية االقتصادية 
هلذه  والبيئية  املجمتعية  املسؤولية  وتدقيق  لملوردين 

املقاوالت.

واملتوسطة  الصغرية  احمللية  لملقاوالت  األولوية  إعطاء 
والصغرية جدا يف أمعال املشريات

الوطنيني يف  املوردين  اإلماكن  قدر  أفريقيا  بنك  يدرج 
االقتصادية  بالتمنية  الهنوض  بغية  مشرياته  أنشطة 

الوطنية. 

الصغرية  احمللية  املقاوالت  تجشيع  باألساس  ويم 
طلبات  يف  املشاركة  عىل  جدا  والصغرية  واملتوسطة 
مستدامة  رشاكة  عالقة  وإقامة  املجموعة  عروض 
ومتوازنة. ويسامه تنويع املوردين من املقاوالت احمللية 
من  التقليص  يف  جدا  والصغرية  واملتوسطة  الصغرية 

التبعية االقتصادية والتدبري األمثل لملشريات.

تتبع متواصل اللزتام املوردين

2019، يف  املجموعــة يف  تواصــل نشــاط مشــريات 
ــذي  ــري اجلــودة وال ــة ترتكــز عــىل نظــام لتدب ظــل ظرفي
يمتــاىش مــع متطلبــات معيــار إيــزو 9001 نخســة 2015 

ــني. ــن مؤهل ــات موردي ــتعانة خبدم ــالل االس ــن خ وم

ويقــوم بنــك أفريقيــا بعمليــات للتوجيــه والتتبــع مــن خــالل 
تقيــم وافتحــاص قــد تطــال مــوردي البنــك أو مــن طــرف 
ــادئ  ــدى االخنــراط يف مب ــاس م ــه لقي ــم توكيل ــث ي ثال

امليثــاق واحرامهــا. 
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مشغل مسؤول
الزتامات قوية من أجل التنوع وتاكفؤ الفرص

 احلوار واملناخ االجمتايع

 بنك أفريقيا
 يواكــب التطور الخشيص

ملســتخدميه

40.2%
يه نسبة النساء مضن عدد املستخدمني

97.67%
من املستخدمني يشتغلون وفق عقود دامئة

31%
من املستخدمني خضعوا لعمليات تكوين

64.5%
 يه نسبة رضا مستخديم املجموعة

 وفق املقياس االجمتايع

بنك أفريقيا



 بنك أفريقيا
يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

   مشغل
 مسؤول

املجموعة  احتياجات  تليب  للتشغيل  دينامية 
وتطورها 

أفضل  استقطاب  عىل  أفريقيا  بنك  حيرص 
املوارد وإدماجها ومضان تكيف أفضل للكفاءات 

املوظفة.

ويهسر البنك عىل الهنوض بالتنوع مكا حيرص 
عىل  بناء  المتيزي  وعدم  الفرص  تاكفؤ  عىل 
معايري اقتصادية أو سوسيودميغرافية )اإلعاقة 
دراسة  والنوع عىل اخلصوص( يف  والسن 
الرشيحات وذلك عرب خمتلف مراحل التوظيف.

وتتضمن سياسة التوظيف كذلك مقاربة لإلدماج 
اهلادف اليت تح بتعريف املستخدمني اجلدد 
بثقافة املقاولة لبنك أفريقيا ووضع رهن ترصفهم 

الوسائل الالزمة للنجاح يف البنك.

ومواكبة  املستخدمني  وفاء  كسب  اسراتيجية 
املسارات املهنية

تعكــف سياســة تدبــري املســارات املهنيــة مضــن 
كفــاءات  بــني  التوفيــق  عــىل  أفريقيــا  بنــك 
واحتياجــات  املهنيــة  ومطوحاتــه  املــرحش 

البنــك. هيــات  خمتلــف 

ويــم تزويــد بورصــة العمــل بشــلك منتظــم 
بالوظائــف الشــاغرة لتقــدمي خمتلــف فــرص 
تطويــر املســتخدمني، بشــلك يعــيط صــورة 

مســارمه. لتطويــر  أوحض 

ويف ســنة 2019، مت تجسيــل حــوايل 1600 
جيســد  ممــا  أفريقيــا،  بنــك  مضــن  حركــة 
تغيــريا يف املهنــة و/أو املنصــب، ســواء يف 

إطــار احلركيــة او تطــور املســار املهــين.

يهســر البنــك كذلك عــىل وضع تبــادالت متعددة 
بــني منــاجه تدبــري املســار املهــين، الســميا مــن 
خــالل اللحظــات األساســية مكقابــالت التقيــم 
ــالت املســار املهــين : اســتفاد  املهــين أو مقاب
327 مســتخدما  مــن مراجعــة األداء وتطــور 

املســارات يف 2019.

استقصاء رضا املستخدمني اجلدد

92%

90% 
االستقبال واإلدماج

90%
ظروف انعقاد جلنة 

التشغيل

90%
التوصل بالوثائق 
الرضورية )مدونة 

األخالقيات وميثاق 
املستخدمني لنظم 

املعلومات (

90%
االطالع عىل 

تنظم بنك أفريقيا 
- مجموعة البنك 
املغريب للتجارة 

اخلارجية وتنظم 
هيئة العمل. نسبة رضا عامة جيدة عن 

االستقبال واإلدماج
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حتت 
املجهر 

 بنك أفريقيا
يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

 برناجم ريادة األمعال واالبتاكر الداخيل
»In’Pulse«

أطلق بنك أفريقيا يف سنة 2019 برناجما لريادة 
اإلجراء  هذا  ويتيح  الداخيل.  واالبتاكر  األمعال 
حللول  مشرك  بإعداد  للبنك  واملتاكمل  الرشيق 
وإبداعهم.  مستخدميه  خربة  بفضل  مبتكرة 
أفريقيا  بنك  يوليه  الذي  االهمتام  ليؤكد  ويأيت 
لرأمساله البرشي من خالل منحه دورا رئيسيا 
يف تطوير املجموعة. وخالل دورته األوىل املنمظة 
سنة 2019، مت انتقاء 5 مشاريع مبتكرة لولوج 

احلاضنة الداخلية لملشاريع بغية مواكبهتا.

تطوير الكفاءات ومهنجية استباق االحتياجات 
وتطور املهن  

الكفاءات عىل مهنجية الستباق وحتديد  تطوير  يقوم 
احتياجات التكوين وتطور املهن. ويرتكز عىل سياسة 
للتكوين تروم إحداث رشوط منو مستدام وذلك أساسا 

من خالل :

لملستخدمني يف  بالنسبة  الالزمة  الكفاءات  تطوير   -
ممارسة مههنم

بالنسبة  واالسراتيجية  األساسية  الكفاءات  تطوير   -
للوظائف الرئيسية

- وضع وسائل وأدوات رهن الترصف من أجل احلفاظ 
عىل قابلية توظيف املستخدمني

منظومة تنافسية لألجور

تمتاىش منظومة األجور مع تكوين املستخدمني وكفاءاهتم 
األخالقيات  قم  عىل  تعمتد  مكا  املهنية.  وجتارهبم 
والشفافية جتاه املستخدمني ويم حتديدها بشلك جينب 
تعارض املصاحل وعد احرام قواعد حسن  وضعيات 

السلوك.

 الزتامات قوية
من أجل التنوع وتاكفؤ 

الفرص 

تجشيع دامئ لتشغيل الشباب وإدماج األخشاص 
يف وضعية إعاقة

ال يح بأي شلك من أشاكل المتيزي يف اكفة مناجه 
املهنية  املسارات  وتدبري  )التوظيف  البرشية  املوارد 
ويلزتم  الرشكة...(.  ونشاط  املهين  والتقيم  واألجور 
الشباب املوجزين ويعمل من أجل تهسيل  البنك جتاه 
من خالل سياسته جتاه  ألول معل، السميا  ولوجهم 
املتدربني : مت استقبال حوايل 1500 طالب متدرب مضن 
خمتلف هيات البنك الذين يتابعون دراسهتم يف خمتلف 
اجلامعات ومعاهد التكوين املهين واملدارس العليا ومن 
مضهنم %60 من اآلنسات. ويهسر بنك أفريقيا عىل 
وإدماج  التشغيل  بالتنوع من خالل تجشيع  الهنوض 
األخشاص يف وضعية إعاقة ومن خالل املشاركة يف 
عدة تظاهرات ومنتديات خاصة هبذه الفئة من الساكنة.

الزتام جتاه تشغيل النساء واملساواة املهنية بني 
النساء والرجال 

يكرس بنك أفريقيا مبادئ تاكفؤ الفرص وعدم المتيزي 
بناء عىل معايري اقتصادية وسوسيو دميغرافية )اإلعاقة 
رأمساله  تدبري  والنوع عىل اخلصوص( يف  والسن 
“النوع  سياسة   2018 فور  البنك  واعمتد  البرشي. 
والمشول “ من أجل مبدأ التاكفؤ واالستقاللية. وواصل 
البنك الهنوض بتشغيل النساء وتعزيز حضورهن يف 
البنك يف  %40,2 من مستخديم  اليت تشلك  الفرق 

2019 مقابل %39,4 يف 2018. 

بنك أفريقيا



حوار اجمتايع وبناء  

حوار  وقيادة  لتطوير  كربى  أمهية  أفريقيا  بنك  يويل 
اجمتايع ممثر وبناء.

الثقة  يرتكز عىل  الذي  يرشف عىل احلوار االجمتايع 
جانب  إىل  للبنك،  العليا  اهليات  املتبادل  واالحرام 
توجد جلان  ناحية أخرى  البرشية. من  املوارد  مصاحل 
والتقيم  التكوين   : خاصة مبواضيع خمتلفة  مشركة 
واألجور وتدبري القروض لملستخدمني والصحة يف العمل 

واألمعال االجمتاعية.

مضان احلرية النقابية

يضمن بنك أفريقيا كذلك حرية امجلعيات واحلق النقايب. 
ويعد البنك من املوقعني عىل االتفاقية امجلاعية للشغل 
بني  العالقات  تنظم  اليت  باملغرب  البنوك  ملستخديم 
املجموعة املهنية لبنوك املغرب و االحتاد املغريب للشغل.

السيد  العام،  املدير  للرئيس  االلزتام الخشيص  ويعترب 
عمثان بنجلون جتاه احرام احلق النقايب عنرصا لتنظم 

العالقات املهنية داخل البنك.

حتمك متطور يف خماطر الصحة والسالمة يف 
العمل

يعترب بنك أفريقيا أول مجموعة بنكية حتصل عىل اعمتاد 
البنك  الزتام  االعمتاد  هذا  وجيسد   .oHSaS 18001
بشأن القضايا املتعلقة بظروف وحميط العمل واجلهود 
املبذولة للوقاية من املخاطر املتعلقة بصحة املستخدمني 
وسالمهتم. ويغيط نظام تدبري الصحة والسالمة مجيع 

املستخدمني وهيم اكفة أنشطة مواقع بنك أفريقيا.

يهسر بنك أفريقيا كذلك عىل محاية حصة مستخدميه عرب 
تنظم محالت وقائية للتلقيح وزيارات طبية سنوية حلفظ 
الصحة. وتظل اخلدمة الصحية واالجمتاعية يف اإلصغاء 

ورهن إشارة امجليع.

محاية اجمتاعية تتعدى املتطلبات التنظميية 

يروم بنك أفريقيا مضان رشوط العمل اليت تضمن حصة 
البنك  ينخرط  وهكذا،  وأمهنم.  وسالمهتم  املستخدمني 
بشلك فعال يف امحلاية االجمتاعية مجليع املستخدمني. 
أخرى  امتيازات  ملنح  التنظيمي  اإلطار  البنك  ويتجاوز 
االجمتاعية  التغطية  جمال  يف  املستخدمني  لفائدة 
واالحتياط، السميا من خالل التقاعد التمكييل وصندوق 

التضامن.

امتيازات مضمونة وبيئة معل مزدهرة

امتيازات واليت  ميكن لملستخدمني االستفادة من عدة 
تروم تفتحهم املهين والخشيص مثل تهسيل الولوج إىل 
امللكية وقروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة و إقامات 
أو استفادهتم من فضاء مجيل  يف مراكز االصطياف 

يمتثل يف نادي البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

استقصاء الرضا اخلاص مبراكز 
االصطياف 

استقصاء الرضا اخلاص مبراكز 
التخيمي 

83%

100%

93% 
من املصطافني أشادوا 

جبودة االستقبال 
91%

يه درجة التقيم 
اإلجيايب العام للشقق

70%
من املصطافني عربوا 

عن ارتياحهم باألجواء 
يف املراكز

90% 
 نسبة جيدة للرضا مبهنية

 املنشطني

96%
 من املستجوبني أشادوا

جبودة الربناجم

95%
 نسبة ممتازة للرضا جبودة

 التنشيط

90% 
 من املستجوبني عربوا عن

 رضامه جبودة التغذية

نسبة الرضا العام باإلقامة 

نسبة ممتزية للرضا العام باإلقامة

 بنك أفريقيا
يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

    احلوار
واملناخ االجمتايع 

 جودة احلياة
والظروف العملية
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مؤسسة بنك أفريقيا للتعلمي والبيئة
BOA مؤسسات مجموعة

دمع مبادرات االقتصاد االجمتايع والتضامين
الثقافة املالية

الرعاية واالحتضان، من أجل دمع التمنية 
السوسيواقتصادية

بنك أفريقيا، 
بنــك متضامــن وملزم

+12 000
طفل ممتدرس سنويا يف املغرب 

ويف أفريقيا جنوب الصحراء 
بفضل مؤسسة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية

30
مرشوعا ملؤسسة BOA يف 

 2019

7
BOA مؤسسات

2
مدرستان مفتوحتان يف أفريقيا 

جنوب الصحراء : السينغال 
ورواندا

بنك أفريقيا



    مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجة
للتعلم والبيئة

 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف أرقام

نسبة جناح الفتيات

96.7% 95.81%

20182019

نسبة النجاح العامة

94.86% 93.73%

20182019

2

29

1

مدرسا لألمازيغية يف أفق 
تعمميهم عىل املدارس

مدرسا مضن شبكة مدرستمك 
Medersat.com

مدرسة واحدة مضن شبكة 
Medersat.com مدرستمك 

 قيد اإلنشاء يف كتامة
باحلسمية 

52

470

1

63

مدرستان انهتت األشغال هبام 
يف أفريقيا جنوب الصحراء : 

السينغال ورواندا

مدرسة حاصلة عىل لواء املدارس 
اإليكولوجية

POURCENTAGE  
dE FEMMES dANS 

LA BANQUE

    

124
BILAN GES  

)en teqco2e/collaborateur(
وحدة للتعلم األويل 

مدرسة واحدة قيد اإلجناز يف 
دجيبويت 

 مدرسة مضن شبكة مدرستمك
Medersat.com

 بنك أفريقيا،
بنك متضامن وملزتم

لفائدة  براجمه  تطوير  أفريقيا  بنك  واصل 
التعلم والبيئة من خالل مؤسسة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية. وتظل األولوية متدرس البنات 
بني  التاكفؤ  استقرار  مع  القروي  الوسط  يف 
اجلنسني يف املدارس التابعة لشبكة مدرستمك 
نسبة  حتسني  تواصل  مكا   .Medersat.com
النجاح جتسيدا للجهود املبذولة للهنوض بتعلم 

جيد ومتطور

فضــال عــن األنشــطة املنجــزة يف إطــار برنــاجم 
مدرســتمك Medersat.com، تواصــل مؤسســة 
تطويــر  اخلارجيــة  للتجــارة  املغــريب  البنــك 

ــز رشااكهتــا : وتعزي

معهــد  مــع  والثقــايف  اللغــوي  التعــاون   -
اتفاقيــة  عــىل  التوقيــع  مت   : كونفيشــيوس 
جديــدة بتــارخي 3 دجنــرب 2019 بــني املؤسســة 
ومعهــد  الســعدي   املالــك  عبــد  وجامعــة 
كونفيشــيوس بطنجــة. وســتتيح هــذه الرشاكــة 
تعمــم تعلــم لغــة املانــدران يف مــدارس طنجــة 
ــا  ــن دروس ــيت حتتض ــدور ال ــرار بوج ــىل غ ع

ثقافيــة. وأنشــطة  حضوريــة 

واملعهــد  املؤسســة  بــني  الرشاكــة  جتديــد   -
الفرنــيس باملغــرب : تمكلــة لالتفاقية اإلطار يف 
ــرب  ــيس لملغ ــد الفرن ــني املعه ــة ب 2015 املوقع
واملؤسســة، مت إجنــاز مشــاريع خمتلفــة تمشــل 
اجلانــب الثقــايف والبيداغــويج. وسيســتفيد 
تكوينيــة  دورات  مــن  والتالميــذ  املدرســون 
وأنشــطة  ومنشــآت   بيداغوجيــة  وأدوات 
ــرب.  ــيس باملغ ــد الفرن ــات املعه ــف ملحق خمتل
وتســبق هــذه الرشاكــة رشااكت أخــرى مــع 

أاكدمييــة باريــس والســوربون.
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أمه أحداث 2019
مليوين  حوايل  ختصيص  مت   ،2019 سنة  يف 
يورو لمتويل عدة مشاريع يف الدول السبع اليت 

. Boa تعمل هبا مؤسسة

- مكنت محلة الكشف عن الرسطان لدى النساء 
من حتسيس وحفص أزيد من 6000 امرأة يف 
مولدة   300 تكوين  مت  السينغال،  ويف  دول.   6
وجتهزي 6 مستشفيات إقلميية مبعدات الفحص.

- تواصلت يف مشال البنني جهود تدعم الولوج 
للتعلم من خالل بناء ثالث مدارس ابتدائية واليت 
سيستفيد مهنا أزيد من 1200 تمليذ. وتضاعف 
2019- املدريس  الدخول  برمس  املجسلني  عدد 
2020 ثالث مرات مقارنة مع السنوات السابقة.

- شيدت مؤسسة Boa يف بوركينا فاسو 5 مراكز 
حصية بالوسط القروي، مما يتيح للساكنة ولوجا 
أفضل للعالجات األساسية ومرافق الوالدة مضن 

ظروف حصية وحتسيس بصحة األم والطفل.

- يف السينغال، تدمع املؤسسة منذ سنة 2017 
متدرس األطفال املصابني باملهق من خالل منح 
175 طفال تشلك  واليت مكنت خالل هذه السنة 
نسبة الفتيات مهنم %70 من مواصلة دراسهتم 

يف ظروف مناسبة.

 حصة املزيانية العامة 2019
حسب املوضوع والفئة 

59%80%

39%20%

n إجناز بنيات حتتية 
n التضامن

n هبات مادية ومالية 
n التعلم

n الصحة 

 بنك أفريقيا،
بنك متضامن وملزتم

   مؤسسات
BOA

ماكحفة وباء كوفيد-19 يف كوت ديفوار  
بأزيد   Boa يف كوت ديفوار، سامهت مؤسسة 
وباء  ماكحفة  أفرييق يف  فرنك  مليون   150 من 

كوفيد19- :

- تسلم مواد غذائية ) 123 مليون فرنك أفرييق( 
لبنك التغذية لكوت ديفوار من أجل تعزيز األمن 
الغذايئ احليوي ل 5000 عائلة يف وضعية هشة.

- تقدمي هبة عبارة عن معدات حصية ) 30 مليون 
العسكريني  اإلطفائيني  ملجموعة   ) أفرييق  فرنك 

لكوت ديفوار.

ديفوار  كوت  يف   Boa مؤسسة  معل  ويندرج 
التداعيات  ملواجهة  املنسقة  املسامهة  مضن 
السوسيواقتصادية لكوفيد يف أفريقيا. وإمجاال، 
يورو  مليون   1,3 قدره  مايل  غالف  رصد  سيم 
لملساعدة  افرييق(  فرنك  مليون   850 حوايل   (
الدول  يف  الساكنة  من  اهلشة  للفات  املبارشة 

.Boa السبع اليت تعمل هبا مؤسسة

 حتت
املجهر 

ــا مــن خــالل مؤسســاهتا  ــك أفريقي ــزتم مجموعــة بن تل
ــا  ــيت تشــتغل هبــا يف أفريقي ــدول ال جتــاه ســاكنة ال
جنــوب الصحــراء بتحســني ظــروف عيــش الفــات 
التمنيــة احملليــة.  واملســامهة يف  األكــر هشاشــة 
وتنــدرج أنشــطة مؤسســات Boa يف جمــاالت التعلم 
والصحــة. وتــروم عــىل اخلصــوص األهــداف التاليــة :

- حتسني الولوج للعناية الصحية 
- متكني الساكن من احلفاظ عىل حصهتم

- تجشيع الوقاية من األمراض والربية الصحية
- دمع املرىض املعوزين

- حتسني الولوج لملعرفة والتكوين
ــا  ــون موجه ــوزة يك ــات املع ــد للف ــم جي ــة تعل - إتاح

حنــو املســتقبل ويف أفضــل الظــروف
ــني الرجــال والنســاء فميــا  ــاوت ب ــن التف ــص م -التقلي

ــم ــة والتعل ــة الصحي ــوج للعناي خيــص الول

بنك أفريقيا



املنافسة الوطنية

يسامه بنك أفريقيا سنويا يف إحدى املراحل األساسية 
لربناجم املواكبة : املنافسة الوطنية وهو تتوجي ملسار 
وقهتا  اليت خصصت  الفرق  مشاريع  لتقيم  طويل 

ومواههبا لتحسني ظروف عيش املواطنني.

الزتم حوايل 120 فريقا يف هذه املغامرة املقاوالتية. 
ومتكن 12 فريقا مهنم من مضان مرورمه لنصف 
الذي  للهنايئ  فرق  أربعة  تتأهل  أن  قبل  الهنايئ 
املغرب  سميثل  الذي  الفائز  الفريق  حتديد  يتيح 
الفائز يف  يف Enactus World cup 2019. ومثل 
املنافسة الوطنية ويه املدرسة احملمدية لملهندسني 
املغرب يف املنافسة اليت احتضنهتا سان خويس 
باكليفورنيا والواليات املتحدة األمريكية إىل جانب 
نصف  بلوغ  من  املغرب  ممثل  ومتكن  دولة.   36

الهنايئ.

األرقام األساسية لسنة 2019

شاب مت حتسيهسم

شاب متت مواكبهتم

رشياك منخرطا

13000

5500

+50

+110
 جامعة ومدرسة ومؤسسة
 للتعلم العايل منتسبني

فكرة مرشوع
مت تطويرها

+400

 مرشوع مت وضعها

مهين متت تعبئهتم

+200

+500

  دمع املبادرات   
 االقتصاد االجمتايع

والتضامين 

Enactus Morocco

ــا  ــك أفريقي ــا بن ــيت يدمعه ــرب Enactus Morocco ال تعت
منــذ نشــأهتا منمظــة غــري حكوميــة فاعلــة يف جمــال 
التعلــم ومواكبــة الشــباب يف ريــادة األمعــال واالبتــاكر 
ــن 20000  ــد م ــت Enactus أزي ــد واكب االجمتــايع.  لق
شــاب مــن أجــل التطــور الــذايت، مــع إجنــاز ســنوي ملــا 

ــة املســتدامة. ــه 200 مــرشوع للتمني معدل

ــذ ســنة  ــة احلــارضة يف املغــرب من وتنــي هــذه اهليئ
ــة وتطــور  ــة حــارضة يف 37 دول 2003 إىل شــبكة دولي
رشااكت بــني عــامل األمعــال والتعلــم العــايل، وذلــك 
قصــد حتضــري الشــباب لملســامهة بشــلك مهــم يف 
رواد أمعــال مســتقبليني  باعتبــارمه  بلداهنــم  تطويــر 
ملزتمــني اجمتاعيــا وممتســكني باألخالقيــات املهنيــة.
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graduates 
since 2007

of graduates 
are women

graduates of on-line 
soft skills programme

projects appraised

graduates directly
placed in jobs

53,892

52%

46,401

9,929

7 491

4 275

employability 
programme 
graduates

 الثقافة   
املالية 

املؤسسة املغربية للربية من أجل التشغيل

التشغيل  أجل  من  للربية  املغربية  املؤسسة  تعترب 
سنة  يف  تأسيهسا  مت  املغريب  للقانون  تابعة  مجعية 
2008. وتمتثل مهمهتا يف ماكحفة بطالة الشباب من 
العمل  سوق  متطلبات  بني  املوجود  الفارق  سد  خالل 
وكفاءات الشباب الباحثني عن العمل. وتقرح املؤسسة 
املغربية للربية من أجل التشغيل دورات تكوينية حول 
الكفاءات األكر طلبا واليت يرشف علهيا أطر تكوين 
والتجارية  التقنية  الكفاءات  مجيع  ويغطون  معمتدين 

والسلوكية واللغوية.

التشغيل  أجل  من  للربية  املغربية  املؤسسة  وتنتسب 
لك  يف  واملوجودة  التشغيل  أجل  من  الربية  لشبكة 
من اجلزائر وتونس ومرص والعربية السعودية والمين 
مع  واألردن  وفلسطني  املتحدة  العربية  واإلمارات 
املتحدة  والواليات  )مدريد(  أوروبا  يف  للدمع  ماكتب 
العربية  واإلمارات  ونيويورك(  )واشنطن  األمريكية 
100.000 موجز  أزيد من  )ديب(. ومن خالل  املتحدة 
و 2700 رشيك معويم وخاص و 2000 مكون معمتد، 
تشغيل  رائدة  التشغيل  أجل  من  الربية  شبكة  تعترب 

الشباب يف مشال أفريقيا والرشق األوسط.

أجل  من  للربية  املغربية  املؤسسة  براجم  متويل  يم 
احلكومية  املؤسسات   : املاحنني  طرف  من  التشغيل 
العمومية واخلاصة ، الوطنية والدولية، من مضهنا بنك 
الذي يعترب عضوا يف جملهسا اإلداري منذ  أفريقيا 

تأسيهسا.

ومكنت هذه الرباجم من مواكبة أزيد من 2.500 شاب 
عرب  وذلك   ،2019 سنة  منذ  الشغل  عن  حبهثم  يف 
الشغل  سوق  يف  طلبا  األكر  الكفاءات  يف  تكويهنم 
الواعدة عىل غرار قطاع تكنولوجيا  القطاعات  مضن 

املعلومات.

 

اإلعدادية  الثانويات  تالميذ  لفائدة  املالية  الثقافة 
والتأهيلية 

يف إطار الزتامه من أجل المشول املايل، أطلق بنك 
أفريقيا برناجما سنويا للثقافة املالية يف عدة ثانويات 
جهة  لك  عىل  الركزي  مع  باململكة،  وتأهيلية  إعدادية 
حول  تعلميية  عروض  الربناجم  ويتضمن  حدة.  عىل 
البنك ومنتجاته وخدماته. ويمتثل اهلدف يف الهنوض 
بالثقافة املالية األساسية يف الوسط الدرايس وحتفزي 
أسلوب للتعمل يقوم عىل العمل واملشاركة ومعل الفريق.

واألجراء  األحرار  املهنيني  لفائدة  املالية  الثقافة 
واملسريين

نظــم بنــك أفريقيــا دورة تكوينيــة للثقافــة املاليــة مت 
واألرس.  واألجــراء  األحــرار  لملهنيــني  ختصيصهــا 
ــني  ــاعدة األرس واملهني ــك يف مس ــل مطــوح البن ويمتث
األحــرار واألجــراء عــىل اعمتــاد تدبــري مــايل أفضــل. 
ــات  ــلك ورش ــذت ش ــيت اخت ــدورة ال ــذه ال ــرح ه وتق
ــواص  ــة وخ ــاوالت رشيك ــات ومق ــدى مجعي ــة ل تكويني
وحــدات للتكويــن تركــز عــىل التحــمك يف املزيانيــة 
وفهــم واســتخدام املنتجــات ) وســائل األداء واالدخــار 

والقــرض( وحتســيس األفــراد باملســؤولية.

وهيدف هذا الربناجم إىل :

ــني  ــة لملواطن ــة املالي - املســامهة يف الهنــوض بالثقاف
الراشــدين

- حتفــزي أســلوب للتعــمل يقــوم عــىل العمــل واملســامهة 
يف معــل الفريــق 

- حتسني كفاءات األرس يف جمال التدبري املايل

بنك أفريقيا



 بنك أفريقيا،
بنك متضامن وملزتم

 الرعاية واالحتضان،  
دمع التمنية السوسيواقتصادية

FOCUS

برناجم شواطئ نظيفة 
نظيفة  شواطئ  لربناجم  دمعه  البنك  واصل 
باملغرب.  شواطئ   7 وتنشيط  نظافة  لتحسني 
املوقعة   )2018-2021( اجلديدة  االتفاقية  وعقب 
بني الرشاكء التارخييني، مؤسسة دمحم السادس 
محلاية البيئة وبنك أفريقيا-مجموعة البنك املغريب 
اليت  اهلرهورة  ومجاعة  اخلارجية  للتجارة 
واإلدارة  متارة  الصخريات  معالة  هبا  التحقت 
برناجم  تطوير  مت  احمللية،  للجامعات  العامة 
معل ممتد عىل عدة سنوات ويرتكز عىل معايري 
املرجع  ميثل  الذي أحضى  األزرق  اللواء  شارة 
الربناجم  ركز   ،2019 سنة  ويف  بلوغه.  املطلوب 

عىل احملاور التالية :

هو  األسايس  موضوعها  حتسيسة  معليات   -
غري  منمظتني  مع  البالستيك  عىل  القضاء 

حكوميتني 

- بناء مركز حصي جديد يف الكورنيش.

يلزتم بنك أفريقيا جتاه املجمتع املدين من خالل أنشطته 
خالل  من  االلزتام  هذا  ويتجىل  والرعاية.  لالحتضان 

إجناز ودمع األنشطة ذات الصاحل العام.

وتمتحور هذه السياسة لاللزتامات حول ثالثة جماالت : 
الثقافة والتضامن وتطوير ممارسة الرياضة واملسامهة 

يف المنو االقتصادي للبالد.

مواكبة التمنية االقتصادية

إشعاع  أجل  من  سنوات  عدة  منذ  أفريقيا  بنك  ينشط 
الوطنية  املعارض  يف  مشاركته  خالل  من  عالمته 
والدولية. ويتعلق األمر عىل اخلصوص بالدورة اخلامسة 
طرف من  املنظم  الصغرى  لملقاوالت  الدويل   لملنتدى 
attitudes conseil وأيام األبواب املفتوحة لفائدة حمايم 
األعوان  تكوين  أيام  و  اململكة  يف  مدن  عدة  حمامك 
 Palmeraie Développement ملجموعة  التجاريني 
ومجموعة ولييل واملشاركة يف مرامس خترج املوجزين 
من شبكة Entreprendre Maroc  وجتديد الرشاكة مع 
الثالثة  والدورة  املقاوالت  وإدارة  للتجارة  العايل  املعهد 
ملنتدى األمعال املغريب الفرنيس والدورة األوىل ملنتدى 
Euromoney conférence باملغرب واملنظم برشاكة مع 
بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
وبنك املغرب والبنك األفرييق للتمنية ونادي املستمثرين 

املغاربة باخلارج.

عالوة عىل ذلك، شارك البنك بصفته عارضا يف الدورة 
العرشين لملعرض الطيب و الدورة 14 لملعرض الدويل 
الدويل  لملعرض  الرابعة  والدورة  مبكناس  للفالحة 

للبرصيات.



 بنك أفريقيا،
بنك متضامن وملزتم

الزتام جتاه التمنية الثقافية واالجمتاعية

يقدم بنك أفريقيا دمعه للعديد من التظاهرات الثقافية 
عىل   2019 سنة  ومتزيت  واخلارج.  باملغرب  والفنية 
اخلصوص باحتضان تظاهرات كربى، السميا الدورة 
25 ملهرجان فاس لملوسيى الروحية بالعامل والدورة 
ملهرجان   16 والدورة  األلزيي  موسيى  لربيع   19
أندلسيات األطليس بالصويرة والدورة اخلامسة للجاز 
 MuSécoLE حتت جشر األراكن والدورة الثامنة أليام
لويس  الدولية  الفرنسية  الثانوية  طرف  من  املنمظة 
الصوفية  الثقافة  ملهرجان   12 الدورة  وكذا  ماسنيون 

والدورة 16 ملهرجان تمييتار.

وتستفيد األنشطة اليت تنجزها امجلعيات واملؤسسات 
البنك مكؤسسة لال أمساء لألطفال الصم  من مواكبة 
ملتى  ومجعية  لملعاقني  املغربية  األمل  ومجعية 
وأصدقاء  آباء  زايو ومجعية  النسائية جلهة  املبادرات 
األطفال املعاقني ومجعية  EVEIL DES SEnS للتكوين 
بالتوحد  املصاب  للطفل  مرايا  ومجعية  البيداغويج 
األمحر  واهلالل  الطفولة  محلاية  املغربية  والعصبة 
واملؤمتر  الصم  لألطفال  املغربية  وامجلعية  املغريب 
الريف   “ موضوع  حتت  اإلدرييس  ملؤسسة  الدويل 
الرشيق يف التارخي األثري واملعامري “ ومعلية بمسة 

املغرب.

عالوة عىل ذلك، دمع البنك خمتلف التظاهرات املنمظة 
من طرف مؤسسة دمحم اخلامس ويه امحللة الوطنية 
للتضامن 2019 ومعلية مرحبا 2019 للتضامن ومعلية 

رمضان 2019 ودورة 2019 لأليام املالية لألطفال.

لفائدة خمتلف امجلعيات  العديد من اهلبات  ومت منح 
التضامن مع  ال سميا مجعية أصدقاء األمل ومجعية 
أطفال القمر ومجعية التالميذ املهندسني للفنون واملهن 

وروتاري الدولية

دمع تطور املامرسة الرياضية

يف ســنة 2019، دمع البنــك أاكدمييــات وفيدراليــات 
وتظاهــرات رياضيــة تعمــل مــن أجــل تطويــر املامرســة 
أاكدمييــة  مــن مضهنــا  وجنــد  باملغــرب.  الرياضــة 
امللكيــة  اجلامعيــة  و  القــدم  لكــرة  الســادس  دمحم 
ــزة  ــدورة 46 جلائ ــية و ال ــات الفروس ــة لرياض املغربي
ــزة  ــارشة للجائ ــدورة الع ــف وال ــاين للغول احلســن الث
الكــربى ملراكــش يف مضــامر مــوالي احلســن والــدورة 
الثانيــة لـ”الــكأس الدوليــة 7 مبراكــش ودوري الودادية 
البيضــاء يف  الــدار  ملطــارات  والرياضيــة  الثقافيــة 
ــش  ــدج مبراك ــدويل التاســع للربي ــى ال ــس وامللت التن
واجلامعــة امللكيــة املغــريب لرياضــات األخشــاص ذوي 

ــة.  ــات اخلاص االحتياج

عــالوة عــىل ذلــك، دمع البنــك رياضيــني مهشوريــن 
خــالل  بوشــامة  عليــاء  الســيدة  ومه  وناشــئني 
ــزالن 2019 والســيد  مشــاركهتا يف رايل عائشــة للغ
ــربوز أعــىل مقــة  ــل إل ــري خــالل تســلقه جلب دمحم أفق
ــك  ــوان بن ــل أل ــو حيم ــة بروســيا وه يف سلســلة جبلي
ــة  ــريب للتجــارة اخلارجي ــك املغ ــة البن أفريقيا-مجموع

ومجعيــة قدمــاء العــيب شــباب احملمديــة. 

بنك أفريقيا
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التمنية املستدامة،
جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

18-25

64-75

76-01التقرير بأمكله

67-74

55

املقاربة التدبريية

203-1 

203-2

االستمثارات يف البنيات التحتية والرعاية

التأثريات االقتصادية غري املبارشة امللحوظة

62-56بنك أفريقيا بنك متضامن وملزتم

51

35-32مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام ومشويل
56-62

التأثريات االقتصادية غري املبارشة

302-1

302-4

302-5 

االسهتالك الطايق يف املجموعة

خفض االسهتالك الطايق

خفض احتياجات الطاقة لملنتجات واخلدمات

ملحق : مؤرشات بيئية

ملحق : مؤرشات بيئية

37-36مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام ومشويل

الطاقة

201-3

202-2

الواجبات املتعلقة بالنظام ذي اخلدمات احملددة
وأنمظة التقاعد األخرى

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص
ملستخدميه

األداء االقتصادي

ملحق : مؤرشات اجمتاعيةحصة األطر العليا املوظفة مضن املجمتع احمليل

احلضور يف السوق

األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقياحصة املصاريف لدى املوردين احملليني204-1

ممارسة املشرتيات

50 األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقياالتواصل والتكوين املتعلقني بسياسات ومساطر ماكحفة الرشوة205-2

ماكحفة الرشوة

74

74

دعاوى قضائية ضد السلوك املناوئ لملنافسة واملامرسات املاكحفة  206-1
لالحتاكر

سلوك مناوئ لملنافسة 

102-16 

102-17

القمي واملبادئ ومعايري وقواعد السلوك

آليات االستشارة وتدبري االنشغاالت بقضايا األخالقيات

األخالقيات واملطابقة
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا 

األخالقيات واملطابقة
يف قلب ثقافة بنك أفريقيا 

44-51

45

األخالقيات واألمانة 
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ملحق : مؤرشات اجمتاعية

74

74

74

71

72

72

26

55

55

55

GRI املبادرة العاملية إلعداد التقارير

305-2

305-5

انبعاثات غري مبارشة للغاز املسبب لالحتباس احلراري 

اخنفاض انبعاثات الغاز املسبب لالحتباس احلراري

ملحق : مؤرشات بيئية

ملحق : مؤرشات بيئية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ 
من اسرتاتيجية البنك
ملحق : مؤرشات بيئية

انبعاثات الغازات

403-1

403-2 

403-3 

الوقاية وخفض التأثريات عىل الصحة والسالمة
يف العمل بارتباط مبارش مع عالقات األمعال 

مستخدمون يستفيدون من تغطية نظام تدبري
الصحة والسالمة يف العمل

حوادث الشغل

األمراض املهنية 

الصحة والسالمة يف العمل 

306-2

401-1 

401-2

401-3 

النفايات حسب أنواعها وطريقة التخلص مهنا 

املخلفات والنفايات

توظيف مستخدمني جدد وتداول املستخدمني

امتيازات ممنوحة لألجراء العاملني بشلك دامئ وليس لألجراء
املؤقتني أو العاملني بدوام جزيئ

عطلة األبوة

نظام تدبري الصحة والسالمة يف العمل 

حتديد األخطار وتقيمي املخاطر وحتريات بشأن أحداث غري مرغوب فهيا 

خدمات الصحة يف العمل 

مشاركة العاملني والتشاور معهم والتواصل املتعلق 403-4
بالصحة والسالمة يف العمل

تكوين العاملني يف الصحة والسالمة يف العمل 403-5

403-6 

403-7

403-8 

403-9

403-10

الهنوض بصحة العاملني

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

يمت تقيمي املخاطر من خالل طريقة
وأداة تقيمي املخاطر والتأثريات املهنية. 

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

يمت تقيمي املخاطر من خالل طريقة وأداة تقيمي املخاطر والتأثريات املهنية. 

تكوين حول : RPS ؛ احلريق واإلفراغ ؛
اإلجناد يف العمل ؛ االعتداء اجلسدي واللفظي 

محالت للوقاية والفحص والتلقيح،
برناجم لإلقالع مع مواكبة عالجية

وخلية لالسمتاع لطلبات الدمع النفيس 

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

التشغيل

404-1 

404-2 

404-3 

العدد املتوسط لساعات التكوين سنويا للك مستخدم

براجم تأهيل كفاءات املستخدمني وبراجم املساعدة

النسبة املوئية لملستخدمني املستفيدين من مراجعة األداء
وتطور املسار املهين

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

التكوين والتعلمي

ملحق : مؤرشات اجمتاعيةتنوع أجهزة احلاكمة واملستخدمني405-1

التنوع وتاكفؤ الفرص

55

74

74

73

55

54

72

53

تطور العدد اللكي
ملستخديم بنك أفريقيا

201720182019

BOA املغرب عدد مستخديم مجموعة BOA العدد اللكي ملستخديم

148411524815283

541153285047

توزيع املستخدمني
حسب النوع

تطور توزيع املستخدمني
حسب نوع عقود الشغل

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

504750614929

114
314267

عقد ملدة حمددةعقد ملدة غري حمددة

تطور توزيع املستخدمني
حسب الفائت املهنية

 بني 2017 و 2019 وحسب النوع

2017

19581374

14967

1019568

20373

19501386

11269

956566

21178

18521351

5440

894540

22096

أطر 

عاملون

ذوي الرتب 

خارج التصنيف

نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

20182019

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

332932293020

2027

نساء رجال 

20822099

 عدد ممثيل املستخدمني

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

نوابرمسيون

88

69

88

62

84

71
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ملحق : مؤرشات اجمتاعية
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74

71
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72
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55
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GRI املبادرة العاملية إلعداد التقارير

305-2

305-5

انبعاثات غري مبارشة للغاز املسبب لالحتباس احلراري 

اخنفاض انبعاثات الغاز املسبب لالحتباس احلراري

ملحق : مؤرشات بيئية

ملحق : مؤرشات بيئية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ 
من اسرتاتيجية البنك
ملحق : مؤرشات بيئية

انبعاثات الغازات

403-1

403-2 

403-3 

الوقاية وخفض التأثريات عىل الصحة والسالمة
يف العمل بارتباط مبارش مع عالقات األمعال 

مستخدمون يستفيدون من تغطية نظام تدبري
الصحة والسالمة يف العمل

حوادث الشغل

األمراض املهنية 

الصحة والسالمة يف العمل 

306-2

401-1 

401-2

401-3 

النفايات حسب أنواعها وطريقة التخلص مهنا 

املخلفات والنفايات

توظيف مستخدمني جدد وتداول املستخدمني

امتيازات ممنوحة لألجراء العاملني بشلك دامئ وليس لألجراء
املؤقتني أو العاملني بدوام جزيئ

عطلة األبوة

نظام تدبري الصحة والسالمة يف العمل 

حتديد األخطار وتقيمي املخاطر وحتريات بشأن أحداث غري مرغوب فهيا 

خدمات الصحة يف العمل 

مشاركة العاملني والتشاور معهم والتواصل املتعلق 403-4
بالصحة والسالمة يف العمل

تكوين العاملني يف الصحة والسالمة يف العمل 403-5

403-6 

403-7

403-8 

403-9

403-10

الهنوض بصحة العاملني

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

يمت تقيمي املخاطر من خالل طريقة
وأداة تقيمي املخاطر والتأثريات املهنية. 

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

يمت تقيمي املخاطر من خالل طريقة وأداة تقيمي املخاطر والتأثريات املهنية. 

تكوين حول : RPS ؛ احلريق واإلفراغ ؛
اإلجناد يف العمل ؛ االعتداء اجلسدي واللفظي 

محالت للوقاية والفحص والتلقيح،
برناجم لإلقالع مع مواكبة عالجية

وخلية لالسمتاع لطلبات الدمع النفيس 

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

التشغيل

404-1 

404-2 

404-3 

العدد املتوسط لساعات التكوين سنويا للك مستخدم

براجم تأهيل كفاءات املستخدمني وبراجم املساعدة

النسبة املوئية لملستخدمني املستفيدين من مراجعة األداء
وتطور املسار املهين

ملحق : مؤرشات اجمتاعية

التكوين والتعلمي

ملحق : مؤرشات اجمتاعيةتنوع أجهزة احلاكمة واملستخدمني405-1

التنوع وتاكفؤ الفرص
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54
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تطور العدد اللكي
ملستخديم بنك أفريقيا

201720182019

BOA املغرب عدد مستخديم مجموعة BOA العدد اللكي ملستخديم

148411524815283

541153285047

توزيع املستخدمني
حسب النوع

تطور توزيع املستخدمني
حسب نوع عقود الشغل

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

504750614929

114
314267

عقد ملدة حمددةعقد ملدة غري حمددة

تطور توزيع املستخدمني
حسب الفائت املهنية

 بني 2017 و 2019 وحسب النوع

2017
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1019568

20373

19501386
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956566

21178

18521351
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894540
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خارج التصنيف

نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

20182019

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

332932293020

2027

نساء رجال 

20822099

 عدد ممثيل املستخدمني

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9
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تطور توزيع العاملني عدد أيام اإلرضاب التوزيع حسب األقدمية 
حسب الفئة املهنية بني 2017 و 2019 

مؤرشات التكوين

عدد حوادث الشغل

عدد حاالت اإلقالة
حسب السنة املالية (حسب الفائت)

عدد حاالت االستقالة
حسب السنة املالية (حسب الفائت)

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9
0 1 0

2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
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20182019

عاملونأطر 

خارج التصنيفذوي الرتب 

2 0 1 72 0 1 82 0 1 9

110

54
42

عدد األجراء الذين استفادوا من التكوين/ العدد اللكي 

مزيانية التكوين / كتلة األجور 

31%

0,49%

بنك أفريقيا
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تطور توزيع العاملني عدد أيام اإلرضاب التوزيع حسب األقدمية 
حسب الفئة املهنية بني 2017 و 2019 

مؤرشات التكوين

عدد حوادث الشغل

عدد حاالت اإلقالة
حسب السنة املالية (حسب الفائت)

عدد حاالت االستقالة
حسب السنة املالية (حسب الفائت)
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مزيانية التكوين / كتلة األجور 

31%

0,49%
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العدد اللكي للعاملني حسب عقود الشغل 
(بدوام لكي وجزيئ) وحسب النوع

العدد اللكي لملستخدمني حسب عقد الشغل
(الدامئ واملؤقت) حسب املناطق 

العدد اللكي للعاملني حسب عقود الشغل
(بدوام لكي وجزيئ) وحسب النوع

بنك أفريقيا 
2018

2018

2019

عقد ملدة
غري حمددة

3071 رجال
نساء

املجموع
1990
5061

عقد
ملدة حمددة

13
15
28

عقد
ANAPEC

145
94

239

عقد ملدةاملجموع
غري حمددة

عقد
ملدة حمددة

عقد
ANAPEC

املجموع

3229
2099
5328

2961
1970
4931

04
05
09

55
52
107

3020
2027
5047

2019

الدار البيضاء
المشالية

657

10
الدار البيضاء

اجلنوبية

670

48
الوسط

362

18
الوسط

األطليس

510

47
الوسط
اجلنويب

469

61
اجلنوب
الكبري

324

28
المشال

املتوسيط

325

15
الرشق

234

09
اهليائت املركزية 

الدار البيضاء
المشالية

الدار البيضاء
اجلنوبية

الوسطالوسط
األطليس

الوسط
اجلنويب

اجلنوب
الكبري

المشال
املتوسيط

اهليائت املركزية الرشق

1510

06

 عقود ملدة حمددة

646

10

662

18

352

05

502

26

474

32

326

13

321

11

234

02

1412

01

 عقود ملدة غري حمددة

رجال

2018

3229

بدوام جزيئبدوام لكيبدوام جزيئبدوام لكي

150

2099210نساء

5328360املجموع

3020124

2027106

5047230

2019

عدد املستخدمني 2019

تشغيل عاملني جدد وتداول املستخدمني

رجال

عدد املستخدمني

نساء

املجموع

3020

2027

5047

25-18 سنة 

الرجال

27

النساء

22

301615-25 سنة 

350901-30 سنة 

400005-35 سنة 

400201 سنة 

5444املجموع

نسبة التشغيل 2019

نسبة املغادرين 2019

عدد املغادرين يف 2019

املغادرون يف 2019

25-18 سنة 

الرجال
 املغادرون

النساء
املغادرات

3013

305538-25 سنة 

354924-30 سنة 

403318-35 سنة 

409323 سنة 

260116املجموع

5551

369368

532402

846551

1218655

30202027

املغادرون

عدد املغادرين

نسبة املغادرين

عدد املستخدمني
يف السنة السابقة

376

5328

7%

FTE

تشغيل

عدد املغادرين

نسبة املغادرين

عدد املستخدمني
يف السنة السابقة

98

5328

2%

FTEالرجال
املستخدمون

النساء
املستخدمات

بنك أفريقيا



العدد اللكي للعاملني حسب عقود الشغل 
(بدوام لكي وجزيئ) وحسب النوع

العدد اللكي لملستخدمني حسب عقد الشغل
(الدامئ واملؤقت) حسب املناطق 

العدد اللكي للعاملني حسب عقود الشغل
(بدوام لكي وجزيئ) وحسب النوع

بنك أفريقيا 
2018

2018

2019

عقد ملدة
غري حمددة

3071 رجال
نساء

املجموع
1990
5061

عقد
ملدة حمددة

13
15
28

عقد
ANAPEC

145
94

239

عقد ملدةاملجموع
غري حمددة

عقد
ملدة حمددة

عقد
ANAPEC

املجموع

3229
2099
5328

2961
1970
4931

04
05
09

55
52
107

3020
2027
5047

2019

الدار البيضاء
المشالية

657

10
الدار البيضاء

اجلنوبية

670

48
الوسط

362

18
الوسط

األطليس

510

47
الوسط
اجلنويب

469

61
اجلنوب
الكبري

324

28
المشال

املتوسيط

325

15
الرشق

234

09
اهليائت املركزية 

الدار البيضاء
المشالية

الدار البيضاء
اجلنوبية

الوسطالوسط
األطليس

الوسط
اجلنويب

اجلنوب
الكبري

المشال
املتوسيط

اهليائت املركزية الرشق

1510

06

 عقود ملدة حمددة

646

10

662

18

352

05

502

26

474

32

326

13

321

11

234

02

1412

01

 عقود ملدة غري حمددة

رجال

2018

3229

بدوام جزيئبدوام لكيبدوام جزيئبدوام لكي

150

2099210نساء

5328360املجموع

3020124

2027106

5047230

2019

عدد املستخدمني 2019

تشغيل عاملني جدد وتداول املستخدمني

رجال

عدد املستخدمني

نساء

املجموع

3020

2027

5047

25-18 سنة 

الرجال

27

النساء

22

301615-25 سنة 

350901-30 سنة 

400005-35 سنة 

400201 سنة 

5444املجموع

نسبة التشغيل 2019

نسبة املغادرين 2019

عدد املغادرين يف 2019

املغادرون يف 2019

25-18 سنة 

الرجال
 املغادرون

النساء
املغادرات

3013

305538-25 سنة 

354924-30 سنة 

403318-35 سنة 

409323 سنة 

260116املجموع

5551

369368

532402

846551

1218655

30202027

املغادرون

عدد املغادرين

نسبة املغادرين

عدد املستخدمني
يف السنة السابقة

376

5328

7%

FTE

تشغيل

عدد املغادرين

نسبة املغادرين

عدد املستخدمني
يف السنة السابقة

98

5328

2%

FTEالرجال
املستخدمون

النساء
املستخدمات
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العدد اللكي للعاملني الذين استفادوا من عطلة أبوة

عطلة األبوة
العدد املتوسط لساعات التكوين

اليت استفاد مهنا مستخدمو املجموعة
خالل فرتة التقرير حسب :

نسبة العاملني املستفيدين من مراجعة
األداء وتطور املسار املهين

النسبة املوئية لألفراد احلارضين يف هيئة حاكمة املجموعة 

النسبة املوئية حسب الفئة املهنية 

1. نظام االحتياط عن املرض
2. صندوق التضامن

3. مساعدة اجمتاعية يف حالة املستعجالت
4. تأمينات أخرى متوقعة ( تأمينات عن الوفاة والعجز، حوادث الشغل،

تأمني سلف السكن، تأمني احلوادث الرياضية)

1. تعويضات يومية عن املرض للصندوق الوطين للضامن االجمتايع
2. تعويضات يومية عن املرض لمللكية املغربية للتأمني

3. تعويضات يومية عن األمومة مينحها الصندوق الوطين للضامن االجمتايع

1. نظام التقاعد اإلجباري 
2. نظام الصندوق املهين املغريب للتقاعد

3. التقاعد التمكييل

1. املاكفآت ( ماكفأة الزواج، منحة الوالدة، منحة عاشوراء، منحة الدراسة، احلج،
منحة عيد األحضى، منحة وسام الشغل، تعويض التقاعد

2. القروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة ( قروض اجمتاعية، قروض الحتياجات
أرسية، قروض رشاء السيارة، قروض السكن)

3. األمعال االجمتاعية ( مراكز العطل واالصطياف، املطامع امجلاعية،
نادي البنك املغريب للتجارة اخلارجية) 

1. حقوق العطلة السنوية
2. إجازات املناسبات

3. إجازة األمومة 

خدمات املرض واألمومة

أنمظة التقاعد

املاكفآت واالمتيازات االجمتاعية 

نظام العطل

نظام االحتياط االجمتايع 

نساء

223

رجال

205

رجال
نساء

الفئة املهنية 

10 ساعات

11 ساعات

أطر مفا فوق

املقر الرئييس

تطور املسار املهين 2019

الشبكة

املجموع

106

221

327

100%

0% 0%

100%

نساءرجال رجال النوع

بنك أفريقيا باملغرب
الفئة العمرية

أزيد من 50 سنة

نساء

20182019

االمتيازات املمنوحة لألجراء
بدوام لكي وليس للعاملني املؤقتني أو بدوام جزيئ

27% 37% 26% 37%

10% 18% 11% 18%

1% 1% 1% 2%

2%

100% 100%

4% 1% 4%

النوع

األطر

ذوي الرتب

العاملون

20182019

خارج التصنيف

املجموع

9,1% 9,2% 20% 37%

28,6% 42,1% 68% 18%

2,4% 8,5% 12% 2%

100% 100%

الفئة العمرية

أقل من 30 سنة

بني 30 و 50 سنة

أزيد من 50 سنة

20182019

املجموع 

نساءرجال نساءرجال

نساءرجال نساءرجال

ملحق : مؤرشات رأس املال البرشي
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العدد اللكي للعاملني الذين استفادوا من عطلة أبوة

عطلة األبوة
العدد املتوسط لساعات التكوين

اليت استفاد مهنا مستخدمو املجموعة
خالل فرتة التقرير حسب :

نسبة العاملني املستفيدين من مراجعة
األداء وتطور املسار املهين

النسبة املوئية لألفراد احلارضين يف هيئة حاكمة املجموعة 

النسبة املوئية حسب الفئة املهنية 

1. نظام االحتياط عن املرض
2. صندوق التضامن

3. مساعدة اجمتاعية يف حالة املستعجالت
4. تأمينات أخرى متوقعة ( تأمينات عن الوفاة والعجز، حوادث الشغل،

تأمني سلف السكن، تأمني احلوادث الرياضية)

1. تعويضات يومية عن املرض للصندوق الوطين للضامن االجمتايع
2. تعويضات يومية عن املرض لمللكية املغربية للتأمني

3. تعويضات يومية عن األمومة مينحها الصندوق الوطين للضامن االجمتايع

1. نظام التقاعد اإلجباري 
2. نظام الصندوق املهين املغريب للتقاعد

3. التقاعد التمكييل

1. املاكفآت ( ماكفأة الزواج، منحة الوالدة، منحة عاشوراء، منحة الدراسة، احلج،
منحة عيد األحضى، منحة وسام الشغل، تعويض التقاعد

2. القروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة ( قروض اجمتاعية، قروض الحتياجات
أرسية، قروض رشاء السيارة، قروض السكن)

3. األمعال االجمتاعية ( مراكز العطل واالصطياف، املطامع امجلاعية،
نادي البنك املغريب للتجارة اخلارجية) 

1. حقوق العطلة السنوية
2. إجازات املناسبات

3. إجازة األمومة 

خدمات املرض واألمومة

أنمظة التقاعد

املاكفآت واالمتيازات االجمتاعية 

نظام العطل

نظام االحتياط االجمتايع 

نساء

223

رجال

205

رجال
نساء

الفئة املهنية 

10 ساعات

11 ساعات

أطر مفا فوق

املقر الرئييس

تطور املسار املهين 2019

الشبكة

املجموع

106

221

327

100%

0% 0%

100%

نساءرجال رجال النوع

بنك أفريقيا باملغرب
الفئة العمرية

أزيد من 50 سنة

نساء

20182019

االمتيازات املمنوحة لألجراء
بدوام لكي وليس للعاملني املؤقتني أو بدوام جزيئ

27% 37% 26% 37%

10% 18% 11% 18%

1% 1% 1% 2%

2%

100% 100%

4% 1% 4%

النوع

األطر

ذوي الرتب

العاملون

20182019

خارج التصنيف

املجموع

9,1% 9,2% 20% 37%

28,6% 42,1% 68% 18%

2,4% 8,5% 12% 2%

100% 100%

الفئة العمرية

أقل من 30 سنة

بني 30 و 50 سنة

أزيد من 50 سنة

20182019

املجموع 

نساءرجال نساءرجال

نساءرجال نساءرجال

ملحق : مؤرشات رأس املال البرشي
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 -1012745KW 
اقتصاد يف الطاقة

خالل سنة 2019

0

0

50

Slips, trips and falls 

11.044.488

0,9%

النسبة املوئية العدد

وفيات إثر التعرض حلوادث الشغل

حوادث الشغل ذات تداعيات خطرية
(خارج الوفيات)

حوادث الشغل املجسلة

أمه أنواع حوادث الشغل

عدد ساعات العمل

حوادث الشغل

0

0

N/A

العدد

عدد الوفيات إثر اإلصابة مبرض مهين

440 847 71023 610 02424 563 19اسهتالك الطاقة بكيلواط يف الساعة

5,065,16

-53

5,16

34

201720182019

انبعاث ثاين أوكسيد الكربون للك مستخدم بطن ثاين أوكسيد الكربون

الورق واألرشيف ( بالطن)

-579667 املعدات املعلوماتية ( بالوحدات)

-867990 زيوت الطهي ( بالكيلوغرام)

-38603548 اخلراطيش ( بالكيلوغرام)

-16432120 الصيانة ( بالكيلوغرام)

حصيلة النفايات

عدد حاالت املرض املهين املجسلة

أمه أنواع األمراض املهنية

بالنسبة مجليع العاملني

األمراض املهنية

ملحق  مؤرشات بيئية 

بنك أفريقيا






