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مكوناتــه  اللكــي جتــاه خمتلــف  خــال اخنراطــه  مــن 
واألطــراف املعنيــة بنشــاطه يف املغــرب وأفريقيــا، ويف 
خضــم هــذه الظرفيــة التارخييــة املتعلقــة جباحئــة فــروس 
ــة  ــة. وملواجه ــة منوذجي ــا تعبئ ــك أفريقي ــر بن ــا، أظه كورون
ــة  هــذه الظــروف غــر املســبوقة وتداعياهتــا، قدمــت الدول
املغربيــة، تلبيــة للتوجهيــات الســامية لصاحــب اجلالــة، 
امللــك دمحم الســادس، حلــوال قويــة ورسيعــة. وباعتبارهــا 
ــريب، اســتجابت  ــي املغ ــا رئيســيا يف القطــاع البن فاع
مجموعتنــا بشــل قــوي للوضعية املســتعجلة عــى الصعيد 
الوطــي، الســما عــر مســامهة بنك أفريقيــا يف الصندوق 

ــر اجلاحئــة. اخلــاص لتدب

للنســيج  يف هــذا الســياق، مت تقــدمي مواكبــة موجهــة 
االقتصــادي الوطــي، الســما لفائــدة املقــاوالت الصغــرة 
جــدا والصغــرة واملتوســطة، مــن خــال غــاف متوييل عام 
بأزيــد مــن 14 مليــار درمه ووضــع رهــن تــرف زبنائنــا 

تدابــر خاصــة ومنتجــات مامئــة.

اســتثنائية محلايــة مســتخدمينا  تدابــر  اختــاذ  وعــر 
ــك بوضــع خطــة اســمرارية النشــاط  ــا كذل ــا، مقن وزبنائن
عــى مهننــا  األزمــة  أثــر  تقليــص  والــي اكن هدفهــا 

املختلفــة.

ــا مصــوده وأكــد  ــك أفريقي ــا، أظهــر بن وعــى غــرار قارتن
متانــة منوذجــه االقتصــادي ودقــة خياراتــه االســراتيجية. 

ومــن جهــة أخــرى، جتســدت ديناميتنــا التمنويــة يف ســنة 
2020 مــن خــال ارتفــاع جــاري القــروض بنســبة 4%+ 
ليصــل إىل 194 مليــار درمه واحلفــاظ عــى مســتوى 
االدخــار مــن خــال ودائــع بلــغ مجموعهــا 207 مليــار 
درمه، بتطــور نســبته %2+ إىل غايــة مــم دجنر 2020. 
مســتوى  عــى  التجاريــة  الديناميــة  هــذه  بــرزت  مكــا 
األداء التشــغييل لبنــك أفريقيــا ، عــر تجسيــل نــاجت صاف 

ــاع نســبته 1%+. ــار درمه، بارتف ــدره 14 ملي ــي ق بن

ــك  ــد عــى مســتوى خدمــات البن ــا الرائ ــك أفريقي وأكــد بن
الرمقــي الــذي يشــل عنــرا أساســيا للمشــول البنــي 
واالجمــايع، يف ســنة 2020 متوقعــه باعتبــاره مجموعــة 
بنكيــة موجهــة حبــزم حنــو املســتقبل، مــع تطويــر خدمــات 
ــن  ــا، م ــذا، اســتفاد زبناؤن ــد. وهك ــن بع ــدة ع ــة جدي بنكي
أو  اخلــواص واملهنيــن واملقــاوالت، ســواء يف املغــرب 
يف مجيــع الــدول األفريقيــة الــي نشــتغل هبــا، مــن عــدة 

قنــوات إلجنــاز معلياهتــم وباتــوا يتوفــرون عى تشــكيلة من 
احللــول املبتكــرة والهسلــة واملرنــة يف ظــل ظرفيــة ال ميكــن 

فهيــا االســتغناء عــن اخلدمــات عــن بعــد.

ــد مــن  ــا بعــد كوفي ــل، تســتلزم فــرة م عــى األمــد الطوي
البنــوك تكييــف منــوذج أمعاهلــا. فبعدمــا مل تكــن تتجــاوز 
مســتوى المطوحــات يف الســابق، باتــت رهانــات التمنيــة 
ــؤولية االجماعيــة مــن األولويــات عــى  املســتدامة واملس
الصعيــد العاملــي. وحــرص بنــك أفريقيــا مبكرا عــى إدماج 
ــة ومضــن  ــاد يف مصــم اســراتيجيته التمنوي هــذه األبع
الزتاماتــه األوىل، بصفتــه أول موقــع يف أفريقيــا عــى 
إعــان املؤسســات املاليــة حــول البيئــة والتمنيــة املســتدامة 
ــادئ  ــاد املب ــر اعم ــدة اإلمنــايئ وع ــاجم األمم املتح لرن
األساســية للمويــل املســتدام. لقــد أحضــت مجموعتنــا 
ملزتمــة بشــل لكــي جتــاه زبنائنــا ورشاكئنا املؤسســاتين 
لرفــع التحديــات املســتقبلية لقارتنا، يف جمــال متويل المنو 

ــة املســتدامة. والمشــول االجمــايع والتمنيــة االقتصادي

ــد برنــاجم انطاقــة، الــذي أعــى  ــدد، يع يف هــذا الص
ــك دمحم  ــة املل ــه صاحــب اجلال ــه الســامية بوضع تعلمات
ــوك جتــاه رواد األمعــال  ــزتام البن ــا الل الســادس، منوذج
والشــباب احلامــل ملشــاريع، مــن خــال مواكبــة عــى 
مســتوى املنتجــات البنكيــة واملاليــة وباألخص عى مســتوى 

ــدمع غــر املــايل.  ال

ــة  ــت فهيــا مجموع ــي أبان ــر 2020 حبــق الســنة ال تعت
بنــك أفريقيــا عــن تعــدد منجزاهتــا مــن خــال أســس متينة، 
وحتســن متواصــل يف تأثرهــا البيــي، ووقــع اجمــايع 

إجيــايب عــى خمتلــف األطــراف املعنيــة بنشــاطها.

لــن يقــف مطوحنــا عنــد هــذا احلــد، بــل ســيتواصل ليشــل 
ــادة  ــيل الري ــا لتعت ــورة قارتن ــعاع ص ــوم إلش ــا الي حافزن
الوقــع  والمويــات ذات  املســتدامة  التمنيــة  يف جمــال 

ــايب.  اإلجي



 بنك أفريقيا
مجموعة تتطور
 مع مرور الزمن

- بنك أفريقيا اليوم  

- أزيد من 60 سنة يف خدمة التمنية االقتصادية واالجماعية للقارة

- بنية املسامهن

O Capital Group ،االنماء ملجموعة متعددة اخلدمات وذات إشعاع دويل -

- مهن ذات قمة مضافة مضافة وتغطية جغرافية واسعة

- توجه أفرييق

- مجموعة بنكية مسؤولة وملزتمة

 بنـــــك أفريقيـــــــا



 بنـــك أفريقيـــا
اليـــوم

 مجموعــــــة  تتطـــــور مع مــــرور الــــزمن

يعتــر بنــك أفريقيــا مجموعــة بنكية متعــددة املهن 
وعابــرة للحــدود. وهشــدت املجموعــة الــي مت 
إنشــاؤها بظهــر رشيــف يف عــام 1959 حتــت 
ممســى البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة عــدة 
حتــوالت طيلــة أزيــد مــن 60 ســنة، لتصــر 
األمــر  ويتعلــق  أفريقيــا.  بنــك   2020 منــذ 
ــه  ــذي يضــع خرات ــات، وال ــك شــامل اخلدم ببن
ومهاراتــه يف خدمــة االبتــاكر والتقــدم والمــز. 
ــة األكــر انتشــارا عــى  وبفضــل شــبكته البنكي
ــك  ــك بن ــدويل، تمل ــعاعه ال ــارة وإش ــد الق صعي
إقــاع  لملســامهة يف  قويــة  عزميــة  أفريقيــا 
أفريقيــا لتصــر قــارة القــرن الواحــد والعرشيــن.

بنك أفريقيا، مجموعة تتبىن قما قوية

مــن خــال انفتاحهــا عــى العــامل وجتذرهــا 
ــة  ــة، أسســت مجموع ــارخي اململك ــراخس يف ت ال
بنــك أفريقيــا منظومــة للقــم تنبي عى التســاحم 
ــايف  ــا الثق واملشــاركة. ويشــل تعددهــا وتنوعه
قــوام إشــعاعها ومصــدر إهلــام لفرقهــا وأطرهــا 
املســرة. فنســاء مجموعــة بنــك أفريقيــا ورجاهلــا 
يتقامســون هويــة مشــركة ويعملــون يف انجسام 
تــام خلدمــة الزبنــاء والــرشاكء واملوردين، جاعلن 
مــن العمــل مطوحهــم واجلديــة ســلوكهم والوفــاء 
دامئ  بشــل  يعملــون  فهــم  بالوعــد مهنجهــم. 

عــى بنــاء عاقــة جيــدة مــع الزبنــاء، ســواء 
عــى مســتوى اخلدمــات املقدمــة أو العاقــات 

اإلنســانية.

ــة  ــة بنكي ــا بصفهتــا مجموع وفضــا عــن وضعه
أفريقيــة، تعبــئ مجموعــة بنــك أفريقيــا طاقاهتــا 
بشــل دامئ إىل جانــب املؤسســات العموميــة 
واخلاصــة يف الــدول الــي تشــتغل هبــا وتســامه 
بشــل فعــال يف التمنيــة االقتصادية هلــذه الدول 

واســتبناك ســاكنهتا.



2007-2020
إقاع جديد ومطوحات 

أفريقية ودولية
بالنظر لملؤهات القوية للمنو 

الدامئ للقارة األفريقية، حيقق بنك 
أفريقيا-مجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية مطوحاته ليصبح 
بناك أفريقيا بطابع دويل. وتأيت 

املسامهات األخرى يف بنوك عدة 
لتؤكد االلزتام الدامئ الذي تتخذه 

املجموعة جتاه خدمة القارة.

وبفضل جناحاته احملققة عى 
الصعيد الدويل، يواصل بنك أفريقيا-

مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية توسعه من خال استقرار 

خدماته يف الصن خلدمة القارة. 
وقد غر البنك تمسيته ليصبح بشل 
بدهيي “ بنك أفريقيا” وهكذا، تفرض 

املجموعة ماكنهتا باعتبارها فاعا 
اقتصاديا وماليا ال حميد عنه يف 

أفريقيا والي تعمد عى شبكة قوية 
ومن خال حضورها يف 20 دولة 

أفريقية الي تغيط 5 مناطق مضن 
القارة.

1959-1994 
نشأة بنك منفتح عى العامل 

تأسس البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية يف سنة 1959، بتوجهيات 

من املغفور له جالة امللك دمحم 
اخلامس، وذلك بغية تطوير التجارة 

اخلارجية يف املغرب. 

1995-2006
بنك شامل يف خدمة تمنية املغرب

متت خوصصة البنك يف سنة 1995 
ليصبح رشكة تابعة ملجموعة فينانس 

كوم. وشلكت هذه املرحلة منعطفا يف 
تارخي البنك، مكا حمست له بتوسيع 

حمفظة أنشطته. واعمادا عى خرته 
األوىل بصفته بناك للتجارة اخلارجية، 

طور بنك أفريقيا-مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية بناك شاما، استطاع 

أن يفرض ماكنته كبنك مرجيع يف 
القطاع البني الوطي ليصر فاعا 

رائدا يف التمنية االقتصادية لململكة. 

رسع بنك أفريقيا مك تطوره الدويل 
من خال إنشاء عدة رشاكت تابعة يف 

أوروبا وأفريقيا. 

بنك أفريقيا
مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

أزيد من 60 سنة من التطور املسمتر
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 بنـــــك أفريقيـــــــا



 بنية املسامهني

تقدمي أمه املسامهني

التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني - التعاضدية 
املركزية املغربية للتأمني

مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

امللكية املغربية 
للتأمني

مجموعة
 O CAPITAL

مجموعة
O CAPITAL
35,5%

SFCM
0,88%

أهسم متداولة يف البورصة

%1,09 املستخدمون

CDC Plc مجموعة

26,59%

5,01%

3,93%

24,56%

5,38%

16,20%

الصندوق املهين املغريب للتقاعد

البنك الفيدرايل كريدي ميتيال

توزيع بنية املسامهني إىل غاية ممت ماي 2021

8,32%

8,03%

 مجموعــــــة  تتطـــــور مع مــــرور الــــزمن

امللكية املغربية للتأمن

فاعل مرجيع ومطوح 
ورشكة رائدة يف 

سوق التأمينات 
بمشال أفريقيا، 

معمدة يف معلها عى 
شبكة للقرب واالبتاكر 

الدامئ.

O CAPITAL مجموعة

مجموعة صناعية 
ومالية مغربية رائدة 

تعمل يف خمتلف 
قطاعات

النشاط وذات مؤهات 
قوية للمنو.

ويه نتاج رشاكة بن 
مجموعة فينانس كوم 

واملجموعة القابضة 
بنجلون مزيان

مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبر

مؤسسة معومية 
مغربية هتدف 

لاستمثار ودمع 
املشاريع املهمة من 
أجل تعزيز التمنية 

االقتصادية والبنيات 
التحتية باملغرب.

البنك الفيدرايل 
كريدي ميتيال

مجموعة بنكية رائدة 
يقع مقرها بفرنسا 

وتعمل عى الصعيد 
الدويل. وتعد مجموعة 

قابضة تضم أنشطة 
بنك التقسيط والتأمن 

البني والنقديات.

CDC PLC مجموعة

 CDC تعتر مجموعة
Plc الي تأسست 

سنة 1948 أكر 
مؤسسة مالية 

بريطانية للتطوير عر 
العامل، ومتتلك حمفظة 

استمثارية تزيد عن 
6 ماير دوالر . 

مكا تمثل مهمهتا 
األساسية يف تدعم 

حضورها االقتصادي 
يف أفريقيا.
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O CAPITAL االنماء ملجموعة 
مجموعة متعددة املهن ذات نطاق دويل 

O CAPITAL مجموعة 

 بنـــــك أفريقيـــــــا

 بنك أفريقيا  هو مرف تابع لملجموعة 
املغربية اخلاصة O CAPITAL، وهو مثرة 

لعملية إدماج ومض مجموعة فينانس كوم من 
طرف املجموعة القابضة بنجلون مزيان. مع 

تمسية حتيل عى احلرف األول المس مؤسس 
املجموعة والفن الاكليغرايف األسيوي » إنزو «. 

وترز مجموعة O CAPITAL انفتاحها عى 
العامل ومتانهتا وتذكر مبفاهم احلركة واإلبداع 

الي متز هويهتا. 

وتتشل حمفظة O CAPITAL من أنشطة 
متنوعة مضن قطاعات متاكملة وواعدة 

جدا والي تمحور حول 5 أقطاب، النشاط 
الرئييس، روافد المنو، حقوق امللكية اخلاصة، 

العقار واملعامات الدولية .

تتبىن مجموعة O CAPITAL قم التفاؤل 
والمطوح مع اقتناعها بأن العنر البرشي 
هو الروة األوىل. مكا أهنا مجموعة عرفت 
دوما كيف تبتكر ذاهتا واستباق التحوالت 

الي يهشدها عامل يتغر من أجل استرشاف 
املستقبل واالستمثار يف املهن االسراتيجية 

اجلديدة.

النشاط الرئييس  

BANK OF AFRICA
بنك شامل وهو ثالث 

مجموعة بنكية خاصة 
باملغرب، حبصص 

من السوق بلغت عى 
مستوى القروض 

والودائع %12,54 و  
%13 تواليا. 

- امللكية املغربية 
للتأمني

إحدى الرشاكت الرائدة 
يف قطاع التأمينات 

باملغرب حبصة إمجالية 
يف السوق تصل إىل 

.13%

روافد المنو

- ميديتيلكوم-أورجن  
املغرب

الفاعل الثاين يف قطاع 
االتصاالت باملغرب، 

يقدم خدمات األنرنت 
واهلاتف الثابت والنقال 

ويتوفر عى 17 مليون 
زبون إىل غاية مم 

دجنر 2020

 - غرين أوف أفرياك
رشكة خاصة 

باالستمثار يف الطاقات 
املتجددة.

 - ستيام
رشكة رائدة يف 

قطاع نقل املسافرين 
واإلرساليات باملغرب.

ضيعة أداروش : ويه 
أكر  ضيعة لربية 

األغنام بأفريقيا  

- ضيعة أداروش 
ويه أكر  ضيعة 

لربية األغنام بإفريقيا.

 - بيو بيف
ويه أول وحدة لذحب 

اللحوم امحلراء باملغرب 
وتقطيعها وحتويلها 

حسب املعاير الصحية 
.ONSSA

حقوق امللكية اخلاصة 

- فينانتك 
مجموعة رشاكت 

متخصصة يف 
التكنولوجيات احلديثة 
لملعلومات ترتكز عى 
أربعة أقطاب للنشاط 

: الطاقة والبنيات 
التحتية والشباكت 

والتكنولوجيات.

-  طريان العربية 
املغرب 

ويه أول رشكة طران 
منخفضة التلكفة 

باملغرب

- بريكو أنفيست
سلسلة متاجر 

متخصصة يف توزيع 
معدات الصيانة 
ونصاحئ الهتيئة

األصول العقارية

- أراكن أنفيست
وهو قطب لتدبر 

صناديق االستمثار 
.O CAPITAL ملجموعة

 CAP  اكب إستات -
ESTATE 

رشكة عقارية تابعة 
لملجموعة رأمساهلا 

225 مليون درمه.

 REVLY’S ريفلزي - 
رشكة للمويل السيايح 

متتلكها مناصفة 
ملجموعة O CAPITAL و  

أمان روسور.

VILLAJENA فيالجنا - 
رشكة تتوفر عى 

احتيايط عقاري يضم 
عرشات اهلكتارات 

مبراكش بغية بناء فيات 
حتت تدبر عامة أمان.

- ريمسا
رشكة لتدبر فنادق 

سلسلة أكور باملغرب.

O TOWER أوتاور -
هيئة متتلكها بشل 
مشرك بنك أفريقيا 

وامللكية املغربية للتأمن 
و O CAPITAL والي 

هتم مرشوع برج دمحم 
السادس.

املعامات الدولية

 O CAPITAL أوروبا 
رشكة تابعة لملجموعة 
متخصصة يف قيادة 

رشاكت تدبر  أصول 
املجموعة عى الصعيد 

العاملي. 



من خال خمتلف عاماته ورشاكته التابعة،  
بعتر بنك أفريقيا أحد أمه املجموعات يف 

القارة. وباعتباره مجموعة بنكية شاملة 
ومتعددة اخلدمات، يتدخل بنك أفريقيا يف 

جماالت متنوعة اكلبنك التجاري وبنك األمعال 
واخلدمات املالية اخلاصة مثل القرض 

اإلجياري وخصم الفواتر وقروض االسهتاك 
عاوة عى البنك التشاريك.

  مهن ذات قمة مضافة
وتغطية جغرافية واسعة

بنك عى مستوى مجموع 
احلصيلة

 من خال حصة يف السوق
تصل إىل %12,54 بالنسبة 

للقروض و %13 بالنسبة للودائع.

ثاين مؤمن بني
 من خال نسبة تغطية
تصل إىل 34,53%.

ثاين ثالث

ثالث مدبر أصول 
 من خال حصة يف السوق

تصل إىل 13.5%.

ثالث

 مجموعــــــة  تتطـــــور مع مــــرور الــــزمن

دولة
32

نقطة بيع
+1 868

مليون زبون
6,6

مستخدم
+15 200

مجموع احلصيلة
332 مليار درمه 

التقرير السنوي املتاكمل 2020          صفحة 11/10

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

47%

كندا

اململكة املتحدة

بلجياك
فرنسا

الرتغال

هولندا
أملانيا

إيطاليا

تونس
اإلمارات العربية املتحدة

جيبويت
إثيوبيا

رواندا

بوروندي
تزنانيا

كينيا
أوغندا

مدغشقر

مايلالنيجر

السينغال

كوت ديفوار
غانا الطوغو

البنن

بوركينا فاسو

الكونغو
برازافيل

مجهورية
الكونغو

الدميقراطية

الصن

سويرسا

إسبانيا

املغرب



تاكمل بن مكونات   
املجموعة يف خدمة القارة األفريقية 

تطوير أوجه 
 BMCE التاكمل بن
EUROSERVICES 
 BOA و مجموعة
فرنسا يف جمال 

حتويل األموال

وضع تنظم لتدبر 
حتصيل املنازعات

التطور يف أفريقيا 
باعتباره خبرا يف 
اخلدمات البنكية 

لاستمثار والرشاكت

الهنوض باالستمثارات 
الصينية يف القارة 
األفريقية من خال 
المويل التجاري 
ومتويل املشاريع.

تطوير أوجه التاكمل يف عدة 
جماالت للنشاط : املالية، تدبر 

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

 مرشوع مشرك مع
BMCE CAPITAL يغيط أنشطة 

االستشارة والوساطة يف 
البورصة وتدبر األصول.

امتاك أداة لتدبر التحصيل 
الودي واملنازعات للخواص 
واملقاوالت. وضع منصة 
شاملة لمويل السيارات.

BOA مجموعة 
بنك أفريقيا 

 BOA مجموعة 
BMCE CAPITAL

BOA مجموعة 
سلفن

BOA مجموعة 
BMCE EUROSERVICES

BOA مجموعة 
RM EXPERTS

BMCE 
 INTERNATIONAL

HOLDINGS 
)لندن، باريس، 

مدريد(

 فرع
البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية 
يف شنغهاي

 بنـــــك أفريقيـــــــا



 نبذة عن املجموعة 
توجه أفرييق

ثاث رشاكت أفريقية 
هشرة تابعة لملجموعة : 

مجموعة BOA، بنك التمنية 
ملايل، الكونغولية للبنك.

  واكلة بنكية
- خارج املغرب -

 مستخدما
- خارج املغرب -

 أول مجموعة مغربية
تستقر يف أفريقيا 

جنوب الصحراء سنة 
1989

ثاين أكر مجموعة أفريقية عى 
 مستوى التغطية اجلغرافية

20 دولة و 5 مناطق اقتصادية 

23 16327 246

يعتر بنك أفريقيا اليوم إحدى املجموعات البنكية املغربية األكر انتشارا عى الصعيدين الدويل واألفرييق، من خال حضور 
يف 32 دولة يف أفريقيا، وأوروبا، وأسيا، وامرياك المشالية.

تشغل املجموعة أزيد من 15200 مستخدم عر العامل، وتضم شبكة قوامها 1800 واكلة يف خدمة حوايل 6,6 مليون زبون 

 مجموعــــــة  تتطـــــور مع مــــرور الــــزمن

التقرير السنوي املتاكمل 2020          صفحة 13/12

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

رشق أفريقيا 
وسط أفريقيا
جنوب أفريقيا
غرب أفريقيا

مشال أفريقيا

 BOA البنن 
تارخي التأسيس : 1990

عدد الواكالت : 50

BOA البحر األمحر
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 10

BOA بوركينافاسو
تارخي التأسيس : 1997

عدد الواكالت : 52

بوروندي
 بنك دو كريدي دو
بومجبورا : 2008
عدد الواكالت : 23

BOA كوت ديفوار
تارخي التأسيس : 1996

عدد الواكالت : 40

BOA أوغندا
تارخي التأسيس : 2006

عدد الواكالت : 35

BOA غانا
تارخي التأسيس : 2011

عدد الواكالت : 26

BOA تزنانيا
تارخي التأسيس : 2007

عدد الواكالت : 20

BOA مايل
تارخي التأسيس : 1983

عدد الواكالت : 44

BOA كينيا
تارخي التأسيس : 2004

عدد الواكالت : 29

BOA النيجر
تارخي التأسيس : 1994

عدد الواكالت : 30

BOA السينغال
تارخي التأسيس : 2001

عدد الواكالت : 59

BOA الطوغو
تارخي التأسيس : 2013

عدد الواكالت : 14

الكونغولية للبنك
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 17

بنك التمنية ملايل ش.م مايل
تارخي التأسيس : 1983

عدد الواكالت : 59

BOA مجهورية الكونغو الدميقراطية
تارخي التأسيس : 2010

عدد الواكالت : 16

بنك أفريقيا
تارخي التأسيس : 1959

عدد الواكالت : 704

BOA مدغشقر
تارخي التأسيس : 1999

عدد الواكالت : 93

تونس
تارخي التأسيس : 2006
BMCE Capital Tunisie

إثيوبيا
تارخي التأسيس : 2014

مكتب المثيل

BOA رواندا 
تارخي التأسيس : 2015

عدد الواكالت : 14

دجيبويت

كينيا

تزنانيا

أوغندا

بوروندي
رواندا

النيجر

الكونغو

الكونغو 
برازافيل

السينغال

كوت ديفوار

مايل غانا

بوركينافاسو
البنني

املغربتونس

إثيوبيا

الطوغو

مدغشقر



 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
يف خدمة التعلم والبيئة يف أفريقيا 

مجموعة بنكية مسؤولة وملزتمة

استقبلت 63 مدرسة 
وكل سنة حوايل 
11060 تمليذا 
منحدرا من أوساط 
هشة والذين يتابعون 
دراسهتم يف التعلم 
األويل واالبتدايئ.

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

من مضهنم 46% 
من النساء حيظون 
باإلرشاف والتأطر

حوايل 200 وحدة  خاصة بالتعلم 
األويل مت تشييدها وجتهزها، تغيط 
جهات اململكة اإلثي عرش

22000 تمليذ 
ممدرس، نصفهم 

فتيات و 1983 طالبا 
موجزا منذ 2012

230 ساعة للتكوين املسمر سنويا 
لفائدة املدرسن يف خمتلف املجاالت  

اللغات/العلوم/ التعلم األويل 

حوايل 200 
وحدة 

22000 
تمليذ

63 مدرسة

480 
أستاذا 

230 ساعة 
تكوين يف السنة

28 مدرسة من شبكة مدرسة 
كوم حصلت عى الشارة 
اإليكولوجية من لدن مؤسسة 
دمحم السادس محلاية البيئة

من خال مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية التابعة هلا، الزتمت مؤسسة بنك أفريقيا منذ أزيد من 25 سنة لفائدة 
القضايا املتعلقة بالبيئة واملسؤولية االجماعية والبيئية. واليوم، تواصل مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية االبتاكر 

ووضع براجم يف قطاعات التعلم والبيئة والتمنية املجمعية، مع تقدمي دمع مهم لملقاوالت اإلفريقية الناشئة. 

 بنـــــك أفريقيـــــــا

يرتكز بنك أفريقيا كذلك عى مؤسسة BOA الي مت إحداثها 
والي  دول   7 اليوم يف  بالبنن ويه حارضة   1999 عام  يف 

يتجى معلها يف الهنوض بالرهانات الرئيسية للقارة.

أفريقيا  بنك  شل  مؤسساته،  والزتامات  أنشطة  مع  موازاة 
والتمنية  لملقاوالت  االجماعية  املسؤولية  مهنيي  من  فريقا 
املستدامة والذي يهسر عى إدماج املعاير البيئية واالجماعية 

يف مجيع مناجه قرار املجموعة. وذلك لتكون دوما يف طليعة 
هذه القضايا وتلبية املبادرات الدولية الكرى، من خال اعماد 
أجود املعاير الدولية. مكا يهشد لبنك أفريقيا بريادته ومنجزاته 
عى الصعيد البيي واالجمايع واملتعلق باحلاكمة يف املغرب 

وبايق دول العامل.



بنك أفريقيا ملزتم بالتمنية املستدامة واملسؤولية
 املجمعية والبيئية منذ أزيد من عرشين سنة 

بنك أفريقيا أول موقع إفرييق يف سنة 2000 عى إعان املؤسسات املالية حول البيئة والتمنية 
املستدامة لرناجم األمم املتحدة للبيئة

وضع نظام للتدبر البيي واالجمايع لملخاطر برشاكة مع مؤسسة المويل الدولية يف سنة 2008

اعماد بنك أفريقيا بشل إرادي ملبادئ االستواء يف ماي 2010
ويه مجموعة من املعاير الرامية لتحديد وتقيم وتدبر املخاطر االجماعية والبيئية يف جمال 

متويل املشاريع مببلغ يفوق 10 مليون دوالر أمريي.

اخنراط بنك أفريقيا يف االتفاق العاملي من خال دمعه ملبادئه املتعلقة باحرام حقوق اإلنسان 
ومعاير الشغل ومحاية البيئة وماكحفة الرشوة.

نرش يف أكتوبر 2017 ألول تقرير Communication On Progress والذي حصل عى وضع 
Global Compact Active COP’S

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

عضو مؤسس ملبادئ اخلدمات البنكية املسؤولة يف 2019 ومبادئ المويات املؤثرة يف 2017.

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

بنك أفريقيا مضن أول املقاوالت املصنفة من طرف فيجيو إيريس يف العامل -4880 واألول يف 
القطاع البني البنوك املتخصصة يف التجزئة باألسواق الناشئة من مضن 90 مؤسسة

أحرز بنك أفريقيا تصنيف A1  - مستوى متقدم - مع وضع » أفضل أداء لملسؤولية االجماعية 
لعام 2020 « للسنة السابعة عى التوايل.

جتديد ناحج لتصديق اجلودة إيزو 14001 لبنك أفريقيا للسنة التاسعة عى التوايل مع توسيع 
نطاق التصديق ليمشل نظام التدبر البيي واالجمايع للبنك.

اإلبقاء عى تصديق الصحة والسامة والرفاهية يف العمل OHSAS18001 للسنة الثالثة عى 
التوايل.

احلصول عى تصديق دويل إيزو 37001 املتعلق بنظام تدبر ماكحفة الرشوة.

احلصول عى شارة حفظ الصحة للوقاية من كوفيد 19 املمنوحة من طرف مجموعة فريتاس، 
لتأكيد الزتامات املجموعة عى الصعيد الدويل ومطأنة األطراف املعنية بشأن خطة اسمرارية 

النشاط طبقا لملعاير الصحية الدولية.

تتوجي يف سنة 2020 بديب من طرف اجلائزة العربية لملسؤولية االجماعية للرشاكت للسنة 
السابعة عى التوايل يف فئة قطاع اخلدمات املالية

اختيار بنك أفريقيا من طرف البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية » كأفضل رشيك فعال يف 
املغرب يف عام 2019 « يف إطار برناجم دمع املبادالت التجارية 

 مجموعــــــة  تتطـــــور مع مــــرور الــــزمن
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احلاكمة
- حاكمة متينة وملزتمة

- منظومة صارمة لملطابقة واالمتثال

- املسؤولية املجمعية والبيئية يف مصم احلاكمة

- تطور منتظم لملخاطر

 بنـــــك أفريقيـــــــا



احلكــــــــــامــــة

 حاكمة
متينة وملزتمة
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بالنظر التساع نطاق أنشطته 
وتعدد الزتاماته ومطوحاته، 

وضع بنك أفريقيا أسس حاكمة 
متينة طبقا لملقتضيات التنظمية 

احملددة من طرف السلطات 
التنظمية الوطنية والدولية، 
مضن مهنجية مثى تتوىخ 

التحسن املسمر. ومن خال دوره 
االسراتيجي يف قلب االقتصاد 
الوطي والقاري، وإرادته الرامية 

للحفاظ عى مصاحل اكفة 
مكوناته، وضعت املجموعة تدابر 
للحاكمة والي تقوم عى أسس 

متينة وتدابر فعالة لملراقبة، 
وذلك من أجل مضان االستدامة 

لمنوذجه االقتصادي.

وتعمد حاكمة بنك أفريقيا عى 
عدة أجهزة للقرار واملراقبة، 

عاوة عى جلن متخصصة ملكفة 
بالهسر عى تنفيذ التوجهات 

االسراتيجية والتشغيلية 
لملجموعة.

ميثاق احلاكمة
باعتباره فاعا مسؤوال يف قطاع 
نشاطه، اكن بنك أفريقيا سباقا 

إلعداد ميثاقه للحاكمة، طبقا 
لتعلمات بنك املغرب. وينظم 

هذا امليثاق باألساس صاحيات 
لك جهاز واحلدود املنمظة هلذه 
الصاحيات وتداخلها. مكا تتيح 
لبنك أفريقيا تنظما أكر فعالية 
لتسيره وأمه املناجه التقريرية 

ألجهزته : مجعية املسامهن 
واملجلس اإلداري وحاكمة املقاولة.



من المن إىل اليسار : 
عمثان بنجلون
زهر بنسعيد
لوسيان ميارا

عبد اللطيف زغنون 
هشام العمراين

عز الدين جسوس
مارك بوجون
دمحم القباج

فرانسوا هرنو
برايان س. ميك هيندرسون   

نزهة احلرييش
عبدو بنسودة   

إبراهم بنجلون التوميي
مرمي البوعزاوي

 بنـــــك أفريقيـــــــا



احلكــــــــــامــــة

 يتكون املجلس اإلداري
 ملجموعة بنك أفريقيا من 14 عضوا
من مضهنم أربعة أعضاء مستقلني

)1( بالنسبة لاكفة مدد التعين، توافق سنة بداية املهام  تلك الي يم فهيا التعين من طرف امجلعية العامة وسنة هناية املهام سنة 
انعقاد امجلعية العامة الي ستبت يف حسابات السنة املالية السابقة، أي ملدة ست سنوات.
2  اكن صندوق اإليداع والتدبر عضوا يف املجلس اإلداري لبنك أفريقيا من 1966 إىل 1997 مث 
أعيد تعيينه خال امجلعية العامة العادية بتارخي 26 ماي 2010
)3( مجموعة O Capital يه نتاج معلية إدماج ومض فينانس كوم من طرف املجموعة القابضة بنجلون مزيان يف ماي 2021. واكنت 
فينانس كوم عضوا يف املجلس اإلداري ما بن 2001 و 2021.
)4( شغل السيد عز الدين جسوس منصبه يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية من سنة 2005 إىل سنة 2008 مث ممثا دامئا 
لمللكية املغربية للتأمن قبل أن يم تعيينه من جديد عضوا يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية يف سنة 2017.
)5( اكن السيد دمحم القباج عضوا يف املجلس اإلداري للبنك بن سني 1997 و 2000

عمثان بنجلون
• الرئيس املدير العام ملجموعة بنك أفريقيا

• تارخي التعين األول  : 19951
• مدة التعين احلالية : 2019-2025

امللكية املغربية للتأمني
• ميثلها زهر بنسعيد

• تارخي التعين األول : 1994
• مدة التعين احلالية : 2019-2025

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
 MUTUEL-GROUPE CREDIT MUTUEL

 ALLIANCE FEDERALE
• ميثله لوسيان ميارا

• تارخي التعين األول : 2005 
• مدة التعين احلالية : 2020-2026

صندوق اإليداع والتدبري 
• ميثله عبد اللطيف زغنون

• تارخي التعين األول2 : 2010
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

  O CAPITAL مجموعة
• ميثلها هشام العمراين

• تارخي التعين األول : 20013
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

عز الدين جسوس
• بصفته الخشصية

• تارخي التعين األول : 20174 
• مدة التعين احلالية : 2017-2023

CDC LIMITED
• ميثلها مارك بوجون

• تارخي التعين األول : 2019 
• مدة التعين احلالية : 2019-2024

دمحم القباج 
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 20215 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

فرانسوا هرنو
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2016 
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

برايان س. ميك هيندرسون
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2016 
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

نزهة احلرييش
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2021 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

عبدو بنسودة
• بصفته الخشصية

• تارخي التعين األول : 2018 
• مدة التعين احلالية : 2018-2024

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

BOA مجموعة
• تارخي التعين األول : 2004 

• مدة التعين احلالية : 2016-2022

مرمي البوعزاوي
• بصفهتا الخشصية

• تارخي التعين األول : 2021 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027
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جنسيات ممثلة
يف املجلس

4 

2
امرأتان مضن تشكيلة 

املجلس

أعضاء مستقلن
4

عضوا
يف املجلس اإلداري

14

 بنـــــك أفريقيـــــــا

88%
يه نسبة احلضور

اجماعات لملجلس 
اإلداري يف 2020

5

صاحيات املجلس اإلداري ومهامه

صالحيات املجلس 
اإلداري ومهامه

يجي
رات

 االس
التخطيط

املخاطر

حتديد وتدبر
 

لية
اخ

الد
بة 

راق
امل

احلاكمة

معية والبيئية
املسؤولية املج

اللجان املتخصصة املنبثقة عن املجلس اإلداري
جلنة خماطر املجموعة  

عدد االجماعات يف 2020
8

نسبة احلضور 
100%

حصة األعضاء املستقلن   
50%

جلنة االفتحاص واملراقبة 
الداخلية لملجموعة  

عدد االجماعات يف 2020
8

نسبة احلضور 
96%

حصة األعضاء املستقلن
67%

 جلنة احلاكمة والتعيينات
 واملاكفآت

حصة األعضاء املستقلن 
50%

املجلس اإلداري

تمثل املهمة األوىل لملجلس اإلداري 
يف احلفاظ عى التوازن بن مصاحل 

املسامهن وآفاق المنو وإجياد القمة عى 
األمد الطويل ومحاية املودعن.

ويعتر هذا اجلهاز مسؤوال عن مسار 
التخطيط االسراتيجي، وحتديد وتدبر 
املخاطر، واملراقبة الداخلية، واحلاكمة 

وميثاق املسؤولية املجمعية.

ويمز املجلس اإلداري بالطابع امجلايع 
يف اختاذ القرار  وتواجد عدة خراء 
وطنين ودولين يف املجالن البني 

واملايل.

عى غرار الرشاكت الدولية األخرى 
املدرجة يف البورصة، وضع بنك أفريقيا 
نظاما داخليا حيدد كيفيات سر املجلس 

اإلداري ويعزز بالتايل مصداقية املؤسسة 
وأمهيهتا جتاه اكفة مكوناهتا. ويبن هذا 

النظام الداخيل:

1. تشكيل املجلس اإلداري ومهامه 

2. أسلوب تسيره

3.  املهام اخلاصة واللجان املتخصصة 
الي متارس أنشطهتا حتت مسؤوليهتا 

املبارشة

4. قواعد األخاقيات املطبقة عى أعضاء 
املجلس اإلداري 



حكـــامـــة 
املقــاولــة

احلكــــــــــامــــة

 الرئيس
املدير العام

السيد عمثان بنجلون

كبار املسريين

السيد إبراهم بنجلون التوميي 
عضو املجلس اإلداري مدير عام منتدب

السيد إدريس بنجلون 
مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة

السيد املفضل احلاييس 
باهلندسة  ملكف  منتدب  عام  مدير 

والتحصيل واملهام اخلاصة

السيد منر الرشاييب 
مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة

 
السيد معر التازي

مدير عام منتدب ملكف بالبنك يف املغرب

السيد دمحم أكويم
مدير عام منتدب ملكف بالتنسيق الدويل

السيد خالد اللعيب
مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

السيد خالد نارص
املسؤول عن قطب اإلدارة العامة خلدمات 
البنكية  والعمليات  الكرى  الرشاكت 

االستمثارية



الزتام قوي  
جتاه متثيلية املرأة 

تدابر صارمة  
لملطابقة واالمتثال 

 بنـــــك أفريقيـــــــا

•  12 امرأة عضو يف املجالس اإلدارية 

للرشاكت التابعة لبنك أفريقيا 

•  امرأتان مضن أعضاء املجلس اإلداري لبنك 
أفريقيا

• 4 نساء تشغلن منصب مديرة عامة مساعدة 

بعد تعزيز متثيلية النساء مضن أجهزة 
اإلدارة يف 2019 من خال تعين 3 نساء 

بصفهتن مديرات عامات مساعدات.

بنك أفريقيا يفتح أبواب جملسه اإلداري 
لنساء ميتلكن خرات معرف هبا يف جمال 
التدبر واحلاكمة. ويأيت هذا التطور ليتوج 

جناح اندماج املرأة مضن بنك أفريقيا 
ورشاكته التابعة الي تضم حاليا 14 امرأة 
مضن جمالهسا اإلدارية و4 مديرات عامات 

مساعدات.

الزتاما منه باالحرام الصارم لملقتضيات 
القانونية والتنظمية، حدد بنك أفريقيا لنفسه 

مستوى عاليا من املتطلبات يف جمال املطابقة 
واالمتثال. ويم التأكد من اكفة األنشطة 

عى ضوء سياسة املطابقة لملجموعة بغية 
الهسر عى االحرام الصارم لألنمظة 

اخلاصة بالقطاعن البني واملايل. تعتر 
سياسة املطابقة ثقافة فعلية داخل املجموعة. 
ومت تعممها عى خمتلف الرشاكت التابعة 

واكفة مستخديم املجموعة. وحبمك ارتباطها 
القوي بتدبر املخاطر، تضطلع املطابقة بدور 
رئييس يف لضامن امحلاية مجليع األطراف 

املعنية، السما زبناء بنك أفريقيا.

خال سنة 2020، واصلت املجموعة جهودها 
ملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بشل 
يماىش مع مهنجيهتا لألخاقيات والواجبات 

املهنية ومع مقتضيات قانون االمتثال 
الرضييب للحسابات األجنبية.

ويف هذا اإلطار، أجرى البنك عدة مباحثات 
مع رشاكئه عى غرار بنك املغرب ووحدة 

معاجلة املعلومة املالية واللجنة الوطنية ملراقبة 
IRS – املعطيات ذات الطابع الخشيص و

USA ومراسليه البنكين األجانب وشبكته من 

الواكالت ومراكز األمعال.

وضع بنك أفريقيا عدة مشاريع مهيلكة تلبية 
لتطور املتطلبات التنظمية يف جمال ماكحفة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتتيح هذه 
املشاريع واألدوات للبنك التحسن املسمر 
لتدابر معرفة الزبناء وتدعم اسراتيجية 

املراقبة وممارسة تقيم املخاطر االفراضية.

النظام العام حول مراقبة املعطيات 
أصبح النظام العام حول مراقبة املعطيات 
الذي مت التصويت هيلع من طرف الرملان 

األورويب يف أبريل 2016 قابا للتطبيق منذ 
2018. ويمثل يف محاية األفراد يف إطار 

معاجلة املعطيات ذات الطابع الخشيص و 
الهنوض بفضاء رمقي آمن وإتاحة تطوير 
اخلدمات الرمقية. وبعد تنفيذ عدة أوراش 

المتثال الرشاكت األوروبية التابعة لملجموعة 
املعنية هبذا النظام، أطلق بنك أفريقيا 

مرشوعا لتأهيل تدابره - املجموعة األم - 
والرشاكت التابعة األخرى- منذ بداية 2020. 



تعززت حاكمة املسؤولية املجمعية والبيئية 
مضن املجموعة منذ 2019 مع وضع جلنة بيئية 

واجماعية وملكفة باالستدامة. وتتيح هذه 
اللجنة اجلديدة مضان حاكمة خاصة مبواضيع 

املسؤولية املجمعية والبيئية مع معاير بيئية 
واجماعية ومتعلقة باحلاكمة لضامن تنفيذ 

الزتامات املجموعة وبالتايل تعزيز تكريهسا 
لاستدامة. 

وتمكن املهمة األساسية للجنة البيئية 
واالجماعية وامللكفة باالستدامة يف :

تتبع تنفيذ خمطط العمل البيي واالجمايع 
واملتعلق بالتنوع بن اجلنسن عى صعيد 

املجموعة ؛

الهسر عى جناعة ممارسة تدبر املخاطر 
البيئية واالجماعية مضن املجموعة؛

تطوير ومراقبة مؤرشات األداء املتعلقة 
بالمويات ذات الوقع اإلجيايب ؛

مراقبة التعهدات العامة يف جمال التمنية 
املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية. 

يندرج هنج بنك أفريقيا يف جمال تدبر 
املخاطر يف إطار املعاير املهنية والتنظمية 

والقواعد احملددة عى املستوى الدويل، وكذا 
توصيات السلطات الوصية.

ومن أمه املخاطر احملددة نذكر خماطر 
االئمان وخماطر السوق وخماطر التشغيل 

وخماطر الدول.

يف جهازها للحاكمة، تتوفر املجموعة عى 
جلنة لملخاطر والي بالنظر لألزمة الصحية 
كثفت من اجماعاهتا خال السنة من أجل 

تقيم تطور جاحئة كوفيد19- واستباق 
تداعياهتا عى أنشطة املجموعة ورشاكهتا 

التابعة.

املسؤولية املجمعية والبيئية   
يف قلب احلاكمة 

تقيم تقيم   
منتظم لملخاطر  

احلكــــــــــامــــة

 تنفيذ وتوجيه نظام تدبر املخاطر البيئيةالتنسيق واملهنجية واملراقبة والتقارير
واالجماعية

•  فريق التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية

•  مراسيل التمنية املستدامة واملسؤولية 
املجمعية والبيئية يف الدول

BOA مسر املخاطر البيئية واالجماعية مجموعة •

مدققو املسؤولية املجمعية والبيئية 
عى الصعيد الداخيل

• عضو املجلس اإلداري واملدير العام املنتدب
• املدير العام امللكف مبخاطر املجموعة

• املدير العام املساعد امللكف بقطب احلاكمة وتمنية املجموعة
• املدير العام املنتدب امللكف بالرأمسال البرشي لملجموعة

• املسؤول عن التنسيق يف املجموعة
 • املسؤول عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية 

• اكتب اللجنة البيئية واالجماعية وامللكفة باالستدامة 
BOA الاكتب العام ملجموعة •

BOA املسؤول يف املجموعة عن املخاطر البيئية واالجماعية ، مجموعة •
CDC املسؤول التنفيذي عن تأثر التمنية مجموعة •

• اجماعات دورية
•  تتبع عى مستوى املجموعة لتنفيذ خمطط 
العمل البيي واالجمايع واملتعلق بالنوع

•  احلرص عى فعالية ممارسات تدبر املخاطر البيئية 
واالجماعية واملتعلقة باحلاكمة مضن املجموعة

•  تطوير ومراقبة مؤرشات األداء املتعلقة 
بالمويات ذات التأثر اإلجيايب

•  مراقبة التعهدات العامة يف جمال التمنية 
املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية

• فريق املخاطر البيئية واالجماعية

• قطب حتاليل التعهدات

• جلنة خماطر االئمان

• شبكة املقاوالت

• شبكة الزبناء اخلواص

•  تنفيذ ميداين لنظام تدبر املخاطر 
البيئية واالجماعية

• توجيه نظام تدبر املخاطر البيئية واالجماعية

• مضان تنفيذ متناسق مليثاق املسؤولية املجمعية والبيئية مضن الرشاكت التابعة

• مواكبة ودمع الرشاكت التابعة يف تطورها

• مجتيع نتاجئ التمنية املستدامة و املسؤولية املجمعية والبيئية عى مستوى املجموعة

• تطوير وضع خطوط المويات املستدامة
• تنسيق تنفيذ امليثاق عى مستوى الرشاكت التابعة

• تقارير حول نتاجئ املستدامة و املسؤولية املجمعية والبيئية عى مستوى الرشاكت التابعة
• مضان تقيمات نصف سنوية مقارنة مع مراجع املسؤولية املجمعية والبيئية

•  إعداد وتتبع تنفيذ خمططات العمل انطاقا من نتاجئ التقيمات 
الداخلية واخلارجية – فيجيو إريس- واملقارنات

إعداد لوحة قيادة للتمنية املستدامة و املسؤولية املجمعية والبيئية املتعلقة بااللزتام وتزويدها ومشاركهتا
حتضر عنارص التقرير غر املايل

 اللجنة البيئية
 واالجمتاعية وامللكفة

باالستدامة

منظومة مراقبة املخاطر
اإلدارة العامة ملخاطر 

املجموعة
أجهزة احلاكمة 

 جلان خماطر املجموعة

 جلان االفتحاص واملراقبة الداخلية
لملجموعة

جلنة اإلدارة العامة

 جلنة القيادة وتدبر خماطر
املجموعة

 جلنة تدبر األصول واخلصوم
لملجموعة

جلان االئمان

جلنة االئمان الكرى

جلنة االئمان اجلهوي

جلنة مراقبة التعهدات
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إجياد القمة   
والوقع اإلجيايب 

- منوذج إلجياد القمة االقتصادية واالجماعية عى صعيد القارة

- سياسة واسراتيجية املسؤولية املجمعية والبيئية

- مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 بنـــــك أفريقيـــــــا



 إجيــــــاد القمـــــة والوقــــع اإلجيــابــــي

 مؤهات متينة
من أجل إجياد القمة االقتصادية 

واالجمتاعية عىل صعيد القارة

من خال حضور يف 20 دولة يف أفريقيا من خال 1400 
واكلة، حيظى بنك أفريقيا بأكر تغطية ترابية يف القارة. 

وهيم هذا احلضور خمتلف مناطق أفريقيا و خمتلف األنمظة 
االقتصادية والنقدية

بالنظر حلضوره القوي وخرته الكبرة، يضع بنك أفريقيا 
تطور القارة يف قلب الزتاماته. وتتجسد هذه األخرة من خال 
عدة مبادرات اسراتيجية للمويل املسؤول للتمنية االقتصادية 

واإلدماج املايل واالجمايع وأيضا يف إطار األنشطة 
املتعددة ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

جعل بنك أفريقيا مبكرا من االنفتاح الدويل رافعة رئيسية 
لتطوره. واليوم، بنك أفريقيا هو حارض يف كرى العوامص 
املالية عر العامل ويمز حبضوره يف الصن من مضن 
املجموعات القائل يف القارة الي تستقر يف الصن. 

بفضل التنوع الناحج ألنشطته وخراته، طور بنك أفريقيا 
منصات تاكملية تتيح إعطاء زمخ جديد لملبادرات اجلهوية 
ومطابقهتا مع تعهدات املجموعة يف جمال التمنية املستدامة 
واملسؤولة.

 بنك أفريقيا، 
حضور أفرييق غري مسبوق

 الزتام قوي 
لفائدة تمنية القارة

 مجموعة بنكية أفريقية 
 منفتحة عىل العامل

 خربة ومنصات 
مهنية قوية



 بنـــــك أفريقيـــــــا

 سياسة
 واسراتيجية املسؤولية املجمعية والبيئية

رهانات حتظى باألولوية يف قلب 
اسراتيجية املسؤولية املجمعية 

والبيئية
 منذ أزيد من 25 سنة، يقوم االلزتام 

واملسامهة يف التمنية االقتصادية 
واالجماعية بتنشيط مبادرات بنك أفريقيا، 

أوال من خال مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية، مث يف إطار اسراتيجية إرادية 

ومطوحة لملسؤولية املجمعية والبيئية.

اكن بنك أفريقيا سباقا عى صعيد 
املؤسسات البنكية يف املغرب وأفريقيا يف 
جعل الزتاماته رافعة للتمنية ولبنة إلجياد 
القمة. مفن خال مقاربة تشاورية، تعبئ 

اهليائت الداخلية وخراء املنجزات غر املالية 
وفاعلن مستقلن ، يصيغ بنك أفريقيا دوما 

لاكفة األطراف املعنية بنشاطه ويدرس بشل 
منتظم ملتطلباهتم.

ومكن إجناز حتليل األمهية النسبية، 
باعتبارها مرحلة ال غىن عهنا يف بناء 

االسراتيجية من حتديد الرهانات البيئية 
واالجماعية واملتعلقة باحلاكمة األكر دقة 

بالنسبة لملجموعة مع مراعاة متطلبات 
خمتلف األطراف املعنية والرهانات املتعلقة 

بنشاط املؤسسة.

مهنجية فعالة لتحديد الرهانات 
وتقيمها

قامت املجموعة بتنظم عدة ورشات والي 
مكنت من إجناز خارطة موسعة للرهانات 
الي ختص لك طرف من األطراف املعنية 
بنشاط املجموعة، ومن مت ترتيهبا حسب 

مستوى أمهيهتا. بيمنا مت تقيم الدقة 
االسراتيجية لملعاير البيئة واالجماعية 
واملتعلقة باحلاكمة من خال بعدين اثنن : 
أمهيهتا بالنسبة لألطراف املعنية بنشاط 

املؤسسة وتأثرها عى نشاط بنك أفريقيا.

ومكن هذا العمل التشاوري واإلصغاء والبناء 
املشرك من إجناز خارطة للرهانات الرئيسية 

يف جمال املسؤولية املجمعية والبيئية، مما 
جنم عنه 51 رهانا مع 3 مستويات من األمهية  
واملوزعة حسب 6 حماور والي تشل أساس 
اسراتيجية املسؤولية املجمعية والبيئية لبنك 

أفريقيا. وخال سنة 2020، متت مراجعة 
اكفة الرهانات، بدون أثر كبر عى مصفوفة 

األمهية النسبية.

ومن خال اخنراطه يف اهليائت الدولية العليا 
للتمنية املستدامة، ارتكز بنك أفريقيا عى 

مراجع املنمظات الدولية عى غرار أهداف 
التمنية املستدامة ملنمظة األمم املتحدة، أو 

مبادئ البنك املسؤول، أو مبادئ االستمثار 
املسؤول.



1

2

3

4
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االلزتامات الست مليثاق املسؤولية املجمتعية والبيئية

ف ذات العاقة
سبة لألطرا

مهية بالن
األ

األمن املعلومايت ومحاية 
املعطيات الخشصية

ريادة األمعال االجماعية 

حوار مع األطراف 
املعنية بنشاط املجموعة

التعلم

االستمثارات ذات التأثر 
اإلجيايب ) التعلم والسكن 

االجمايع والصحة..(

متويل جناعة املوارد ) املاء 
والطاقة والنفايات( والطاقات 

املتجددة

تقيم وختفيف من 
التأثرات البيئية 

واالجماعية واملتعلقة 
باحلاكمة يف املشاريع 

االستمثارية

اقتصاد بانبعاث 
منخفض للاكربون 

وإنتاج نظيف

دمع منو املقاوالت 
الصغرة واملتوسطة 
واملقاوالت الصغرى 

جدا 

المشول املايل

املسامهة يف القضايا ذات 
الصاحل العام وحتسن إطار 

عيش اجلوار

الهنوض بالتمنية 
االقتصادية 
واالجماعية

الواجب القانوين 
واألمن وجودة امحلاية 

االجماعية

التخفيف من األثر البيي املتعلق 
باألنشطة اليومية

الهنوض بالطاقات املتجددة
احرام احلقوق األساسيةوالنجاعة الطاقية

اسهتاك املاء والطاقة واملواد األولية
تطوير الثقافة والسلوك املستدام

التقليص من التأثر املتعلق 
بالنقل والتنقات

التدبر واالسراتيجية البيئية

تدقيق ومراقبة داخلية وتدبر 
لملخاطر ومراعاة لملخاطر 
البيئية واالجماعية واملتعلقة 
باحلاكمة

احرام حقوق املسامهن

األجور وماكفأة 
املسرين

كفاءات، جاذبية الشغل وتطوير املؤهات 
املهنية

عدم الميز والهنوض 
بتاكفؤ الفرص بن 

النوعن

عقد وقانون الشغل

استقالية أعضاء 
املجلس اإلداري

معلومات مالية موثوق هبا وشاملة 
ومعمدة

شفافية وأخاقيات عى صعيد ممارسات 
التأثر و الضغط

واجبات رضيبية

التخفيف من التأثر عى 
التغرات املناخية

الهنوض بالبناء 
املستدام

دمع المويل األصغر والثقافة املالية

ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة 
اإلرهابية

ماكحفة الرشوة والغش 
واملامرسات املناوئة لملنافسة

احرام مصاحل املوردين 
والعاقات التعاقدية املستدامة

تدبر مسؤول للتحوالت واحلركية

الهنوض بالتفاوض امجلايع واملشاركة 
واحلوار االجمايع

الصحة والسامة 
وجودة ظروف العمل 

منع تشغيل األطفال

الوقاية من االستدانة 
املفرطة

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

أخذ الشاكيات بعن االعتبار وتسوية 
الزناعات

موضوعية نظام الشاكيات

حوادث الشغل 
واألمراض املهنية

معاير مشريات لدى 
املوردين مطابقة لملسؤولية 

االجماعية والبيئية

التقيم السنوي وتدبر 
املسارات املهنية

حرية تكوين 
امجلعيات 

واحرام احلق 
النقايب

موثوقية املعلومات املقدمة لملجلس 
اإلداري واللجان املختصة

تطبيق لواحئ االستبعاد عى حمفظة 
الزبناء

األمهية بالنسبة لبنك أفريقيا

عاقات مسؤولة مع الزبناء 
من مضهنا معلومات موثوق 

هبا وممارسات البيع

األهداف األساسية
األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

 إجيــــــاد القمـــــة والوقــــع اإلجيــابــــي
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أخاقيات األمعال وعاقة مسؤولة 
مع الزبون

المويات املستدامة وريادة 
األمعال االجماعية

مشغل مسؤول

احلاكمة وتدبر املخاطر

البيئة

مصاحل املجمعات واحلوار مع 
األطراف ذات العاقة



هنج بطابع رمسي من خال ميثاق مبي حول 6 الزتامات
باعتباره مثرة لبناء مشرك قام به بنك أفريقيا وجتسيدا إلرادته الرامية للتوفيق بن الزتاماته وتطوير أنشطته، يعد ميثاق 

املسؤولية املجمعية إجابة واحضة ملختلف الرهانات األخاقية والبيئية واالجماعية. وبفضل املسامهة الفعالة مجليع 
الرشاكت التابعة يف الزتامات امليثاق، يضمن بنك أفريقيا استدامة أنشطته والوقع اإلجيايب ملنجزاته.

احرتام أخالقيات
املعامالت ومصاحل زبنائنا

احرتام أخالقيات
املعامالت ومصاحل

زبنائنا

الهنوض بالمتويالت
املستدامة وريادة

األمعال االجمتاعية

العمل لصاحل
املجمتعات ودمع

احلوار
مع مكوناتنا

محاية البيئة
مشغل مسؤول
ومواكب لتطور

مستخدميه

اليقظة
يف ممارسة

احلاكمة وتدبري املخاطر

ماكحفة الرشوة والغش واملامرسات 
املرضة باملنافسة

ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
األمن املعلومايت ومحاية املعطيات الخشصية

عالقات مسؤولة مع الزبناء
الوقاية من االستدانة املفرطة

مشرتيات مسؤولة

 

 

 
 
التعلمي   

دمع المتويل األصغر والثقافة املالية
المشول املايل 

احرتام حقوق اإلنسان
احلوار مع مجيع املكونات

  

  
  
  

تدبري املخاطر االجمتاعية والبيئية 
متويل جناعة املوارد (املاء-الطاقة-النفايات)
اقتصاد منخفض الكربون وإنتاج نظيف
دمع منو املقاوالت الصغرى واملتوسطة

واملقاوالت الصغرية جدا
ريادة األمعال االجمتاعية

المشول املايل
االستمثارات ذات الوقع اإلجيايب

التنوع وتاكفؤ الفرص بني النساء والرجال  

تدبري املسارات املهنية والتكوين

مواكبة التحوالت واحلركية

الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل

التفاوض امجلايع واحلوار االجمتايع

  
  

  

  

  

  
  

العمل لصاحل املجمتعات
ودمع احلوار مع مكوناتنا

 

الهنوض بالمتويالت
املستدامة وريادة

األمعال االجمتاعية
 

مشغل مسؤول
ومواكب لتطور

مستخدميه

  

  

  
  

  

اليقظة يف ممارسة احلاكمة
وتدبري املخاطر

محاية البيئة

موثوقية املعلومة املعروضة عىل املجلس
اإلداري واللجان املتخصصة

تدبري املخاطر ومراعاة العوامل البيئية
واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة

استقاللية أعضاء املجلس اإلداري

املعلومة املالية الرصحية والشاملة واملعمتدة

احرتام حقوق املسامهني

ختفيف األثر البييئ املتعلق باألنشطة

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

الهنوض بالبناء املستدام

تمنية الثقافة والسلواكت املستدامة

بنـــــك أفريقيـــــــا



املساواة وتنافسية األجور
فرص التطور

قم وثقافة التنظم
أخاقيات العمل
الصحة والسامة

سياسة اجماعية
ميثاق األخاقيات واملطابقة
سياسة تدبر املسار املهي

خارطة املخاطر النفسية االجماعية واملواكبة من 
طرف طب الشغل  االلزتام باجلودةسياسة ميثاق اجلودة

ملركز العاقة مع الزبناء

صدارات مالية
إ

التقرير السنوي

وتقرير التمنية املستدامة 

تقدمي هنج املسؤولية املجمعية والبيئية
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الزتامات اجمتاعية وبيئية
   حمددة بتشاور مع األطراف املعنية بنشاط املجموعة

يصيغ بنك أفريقيا عى الدوام لألطراف املعنية بنشاطه، وذلك من أجل مضان توافق بن متطلباهتم والزتاماته.

جيري بنك أفريقيا مبكرا حوارا دامئا وهادفا مع 11 طرفا معنيا بنشاطه ويمشلون الزبناء واملستخدمن واملوردين واملناولن 
والفاعلن يف املجال األاكدميي واملاحنن واملنظومة املالية واملسامهن واملجمع املدين وامجلعيات الي تربطها عاقة ببنك أفريقيا.
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املتطلبات
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بنـــــك أفريقيـــــــا

املستخدمون يف قلب اسراتيجية 
املسؤولية املجمعية والبيئية 

باعتباره مشغا مسؤوال يصيغ ملستخدميه، 
وضع بنك أفريقيا من خال سياسته لملوارد 

البرشية عدة تدابر لتطورمه. سواء من خال 
دورات تكوين والي ترشف علهيا أاكدميية 
بنك أفريقيا واملتعلقة باملهن البنكية والتدبر 
أو خمتلف إماكنيات التنقل واحلركية عى 

املستوين الوطي والدويل، يضمن بنك 
أفريقيا تدبرا مثاليا للكفاءات واملسارات 
املهنية ملستخدميه. وطبقا لقمه األخاقية 

واملسؤولة، حيرص بنك أفريقيا عى احرام 
تاكفؤ الفرص واملساواة وحتفز التنوع بن 

اجلنسن يف صفوف مستخدميه. فم اختاذ 
تدابر واتباع قواعد تسير من طرف املوارد 

البرشية لملجموعة لضامن احرام القم 
يف مناجه التشغيل والرقية واملاكفأة. وقاد 

الزتام بنك أفريقيا املؤسسة إىل الهنوض 
بالعمل النسوي منذ عدة سنوات خلت ووضع 

خمطط معل » النوع » لترسيع تطوره و 
التوجه حنو املناصفة طبقا ألهداف التمنية 
املستدامة لألمم املتحدة مع تجشيع تشغيل 

وإدماج األخشاص يف وضعية إعاقة. 

سياسة لملشريات املسؤولة جتاه 
الرشاكء

من خال إرادته القوية لملسامهة يف عامل 
أكر استدامة ومسؤولية، وضع بنك أفريقيا 
هنجا لملشريات املسؤولة والذي يمكن هدفه 

يف الهنوض باملبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان 
وحقوق الشغل ومحاية البيئة وماكحفة الفساد 

املايل. واعمادا عى تدابر التقيم، يم 
تدرجييا توجيه املوردين من رشاكء املؤسسة، 

ومن مضهنم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واملقاوالت الصغرة جدا، ليحققوا يف هناية 
املطاف مطابقة مع املامرسات اجلاري هبا 

العمل. ومتت املصادقة عى هنج املشريات 
لبنك أفريقيا حسب معيار إيزو 9001 نخسة 

2015 منذ عام 2018. وتمكلة لسياسته 

لملشريات املسؤولة، وطبقا لدوره الفاعل يف 
املهشد االقتصادي الوطي، وبصفته فاعا 

يف تطوير املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واملقاوالت الصغرة جدا، يدرج بنك أفريقيا 

مضن مناجهه مساطر لطلبات العروض 
املوجهة لملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

واملقاوالت الصغرة جدا عى الصعيد   
احمليل من أجل تجشيعها عى ربط عاقة 

رشاكة مستدامة مع املجموعة. إن هذه 
السياسة الي تروم تنويع املوردين تسامه 

يف حتفز أكر عدد ممكن من املقاوالت مع 
تقليص خماطر تبعيهتا االقتصادية. 



 إجيــــــاد القمـــــة والوقــــع اإلجيــابــــي

بنك أفريقيا، فاعل أسايس يف 
المويات املستدامة 

اقتناعا منه بأمهية دوره يف منظومة خمتلف 
الدول الي يشتغل هبا، اعمد بنك أفريقيا 
مبادئ المويات املستدامة، أوال باعتباره 

سباقا لهنج متويل مستدام وملزتما بعد ذلك 
يف هذا املجال بصفته مجموعة بنكية أفريقية 
رشيكة لملؤسسات الدولية للتمنية املستدامة 

عى صعيد القارة. واكن بنك أفريقيا 
رائدا يف اتباع مقاربة مسؤولة يف جمال 

المويات، حيث اعمد يف سنة 2010 مبادئ 
االستواء ملراعاة املخاطر االجماعية والبيئية 

يف متويل املشاريع، مكا وقع يف اكتوبر 
2015 عى ميثاق الوقع اإلجيايب. ورسعت 

املجموعة من هذا االلزتام عر اخنراطها 
سنة 2017 يف املبادرة املالية للوقع اإلجيايب 
ودمعها لتوصيات فريق املناخ التابع ملجموعة 

العرشين يف 2018، مع مواكبة مالية وغر 
مالية لاستمثارات اخلرضاء وتلك الي تعىن 

بالتحول الطايق والمشول االجمايع.

وبفضل متانة الزتاماهتا واتساع جمال 
رشاكهتا عى صعيد المويات املستدامة، 

وضعت مجموعة بنك أفريقيا عدة أدوات 
للمويل موجهة لاكفة الفاعلن االقتصادين 

يف أفريقيا لمويل مشاريعهم للطاقات 
املتجددة والنجاعة الطاقية وتدبر النفايات 

وتمثيهنا وأشغال تطهر ومعاجلة املياه 
العادمة، فضا عن منتجات متويل لفائدة 

رائدات األمعال داخل القارة. 

بنك أفريقيا، رشيك التحول الطايق 
لاقتصاد

من خال آلية Cap Energie، يضع بنك 
أفريقيا رهن إشارة املقاوالت تهسيات 
متويلية قدرها 65 مليون يورو يف إطار 
برناجم " مورسيف" وبرشاكة مع البنك 

األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، والواكلة 
الفرنسية للتمنية، والواكلة اهلولندية للتمنية. 

ويقدم Cap Energie متويا قد يصل إىل 150 
مليون درمه ودمعا تقنيا لملقاوالت الراغبة 

يف االستمثار مبشاريع تروم حتسن النجاعة 
الطاقية أو هتم الطاقات املتجددة.  

مكا يعتر بنك أفريقيا رشياك للبنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية وصندوق املناخ 

األخرض، باعتبارها منصة للمويل الدويل 
ملنمظة األمم املتحدة يف إطار برناجم سلسلة 
القمة اخلرضاء، من خال امجلع بن الدمع 
التقي واملايل، باملوازاة مع خط متويل قدره 

10 مليون يورو واملوجه ملواكبة املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة يف مشاريعها للنجاعة 
الطاقية وحتسن املوارد وإدماجها يف 

ساسل القمة اجلهوية.

CAP Valoris لتطوير االقتصاد الدائري

برشاكة مع البنك األورويب لاستمثار 
والواكلة اهلولندية للتمنية، وضع بنك أفريقيا 
رهن ترف املقاوالت خط ائمان قدره 20 

مليون يورو ملجال تدبر النفايات الصلبة 
ومجعها وتدويرها وتمثيهنا.

Cap bleu لمويل تدبر املوارد املائية

يمثل برناجم Cap bleu الذي مت إطاقه 
يف 2019 وختفيف رشوطه يف 2020 يف 

ظل سياق اجلاحئة، يف منح خطوط ائمان 
من أجل التدبر الذيك لملوارد املائية يف 

اململكة. فبرشاكة مع الواكلة الفرنسية للتمنية 
 Cap bleu والبنك األورويب لاستمثار، يعد
خطا متويليا قدره 20 مليون يورو، ويوجه 

باألساس للفاعلن العمومين واخلواص يف 
خمتلف القطاعات الي ميثل املاء جوهر 

معلها، السما الزراعة والربط باملاء الصاحل 
للرشب والتطهر والعقار والسياحة. 
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بنـــــك أفريقيـــــــا

 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
استحقاقات مرموقة 

وسام جوقة الرشف للجمهورية الفرنسية
مت توشيح الدكتورة ليى مزيان بنجلون، 
بتارخي 3 مارس 2020 بالرباط، بوسام 

جوقة الرشف للجمهورية الفرنسية من درجة 
ضابط. ومت تسلمها هذه اجلائزة من طرف 
سفرة فرنسا بالرباط، السيدة هيلن لوغال، 

خال مرامس حرضهتا عدة خشصيات 
مغربية وفرنسية من املجال الديبلومايس 

والسيايس وعامل املال واألمعال.

اجلائزة األفريقية
حصلت الدكتورة ليى مزيان بنجلون عى 
اجلائزة األفريقية لسنة 2020. وهو تكرمي 

جديد تناله الدكتورة ليى مزيان بنجلون نظر 
معلها والزتامها ومسامههتا يف االعراف 

بكرامة رجال ونساء أفريقيا يف العامل. ومت 
تسلمها هذه اجلائزة خال » يوم اإلسيسكو 

: آفاق ومؤهات » املنظم بتارخي 23 نونر 
2020 برشاكة مع اإلسيسيكو ومؤسسة 

اجلائزة األفريقية.

» TEACH FOR MOROCCO « رئيسة رشفية
وافقت الدكتورة ليى مزيان بنجلون عى 

الدعوة املوجهة هلا من أجل الرائسة الرشفية 
» Teach for Morocco « ملؤسسة
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مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
الزتام غر مسبوق لفائدة التعلم والبيئة

باعتبارها مجموعة ملزتمة يف التمنية 
االقتصادية واالجماعية لململكة، واقتناعا مهنا 
بأن التعلم يشل رهانا حيويا بالنسبة لتمنيهتا 

االقتصادية واالجماعية والثقافية، أحدث بنك 
أفريقيا منذ سنة 1995 مؤسسته الرامية 

لدمع معل السلطات العمومية يف حمو األمية 
والقضاء عى اهلدر املدريس وعدم متدرس 
الفتيات. وباعتبارها مثرة هلذه اإلرادة، تقدم 

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية للتعلم 
والبيئة حلوال فعلية ومستدامة لرهان التعلم يف 
املناطق اهلشة باململكة ودول القارة الي تشتغل 
هبا املجموعة. مكا تعمل من أجل احلصول عى 
تعلم والقضاء عى اهلشاشة املتعلقة بالفوارق 

الدراسية، يف زمن تطوير الوسائل الرمقية 
يف التعلم. ومن خال برناجمه الرائد مدرسة 

كوم املرتكز عى التعلم األويل واالبتدايئ، 
هناك أزيد من 10000 طفل يف املغرب وبعض 
الدول األفريقية جنوب الصحراء يستفيدون من 

المدرس بفضل املؤسسة.

ويمز الرناجم البيداغويج لملؤسسة الذي 
يمحور حول قم التساحم واحلداثة واالنفتاح 
عى العمل بكونه حيفز تعمل عدة لغات أجنبية، 
مع تمثن اللغات احمللية وباألخص األمازيغية. 
وأمكن تنفيذ هذه املبادرة غر املسبوقة باملغرب 

بفضل عدة رشااكت مت إبرامها مع معهد 
كونفيشيوس التابع جلامعة احلسن الثاين 

وسفارة الصن لتعلم املاندران، واملعهد 
الفرنيس باملغرب من أجل تعلم جيد للغة 

الفرنسية، واملعهد العايل للثقافة األمازيغية 
من أجل خرته يف تعلم اللغة األمازيغية. 

مكا جتسد التوجه البيي ملؤسسة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية عر برناجم املدارس 

اإليكولوجية، برشاكة مع مؤسسة دمحم 
السادس محلاية البيئة. وفضا عن مراعاة 

العنر البيي يف بناء املدارس، يعد برناجم 
املدارس اإليكولوجية أداة بيداغوجية لتحسيس 

التاميذ مبفاهم التمنية املستدامة ودعوهتم 
العماد تدرجيي ويويم هلذه السلواكت 

الصديقة للبيئة.
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حماور اسراتيجية ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

حماور
اسرتاتيجية

تمثني التعلمي يف 
الوسط القروي 

باملغرب وأفريقيا من 
خالل قمي مجتع بني 
األصالة واحلداثة 
تعممي التعلمي األويل واالنفتاح عىل العامل

والمتزي عرب مقاربة 
بيداغوجية مبتكرة 

وبنيات حتتية 
وجتهزيات عالية 

اجلودة

حمو األمية وبرناجم 
تعليمي خاص 

بالكبار 

تلقني التالميذ منذ 
الصغر مبادئ 

التمنية املستدامة 
وسلوك وأسلوب 
حياة صديق للبيئة تعلمي متعدد اللغات 

وتمثني استعامل 
اللغة األم وباألخص 

األمازيغية

إدراج الدعامات 
التكنولوجية 

املعارصة بغية 
إعداد األجيال 

املستقبلية للتحوالت 
الرمقية لملجمتع

بناء مدارس 
مستدامة وحترتم 
البيئة يف املناطق 

القروية

تعممي التجارب 
الناحجة يف أفريقيا 

جنوب الصحراء
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التطور الزمي ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

إطاق برناجم مدرسة كوم 

تدشن أوىل املدارس يف امجلاعات القروية

إدراج تعلم لغة املاندران إثر رشاكة مع 
معهد كونفيشيوس التابع جلامعة احلسن 

الثاين وسفارة الصن باملغرب

التوقيع عى رشاكة مع مؤسسة دمحم 
السادس محلاية البيئة يف إطار برناجم 

املدارس اإليكولوجية

•  توشيح الدكتورة ليى مزيان بوسام جوقة 
الرشف الفرنسية بدرجة ضابط يوم 

الثاثاء 3 مارس 2020 بالرباط
•  رشاكة مع املعهد الفرنيس باملغرب بغية 

تعزيز جودة التعلم األويل يف شبكة 
مدرسة كوم

•  إحداث أاكدمية مدرسة كوم ويه معهد 
افرايض للتكوين

•  حصول رئيسة املؤسسة يف 2020 عى 
اجلائزة األفريقية

•  الدكتورة ليى مزيان رئيسة رشفية 
 “ Teach of Morocco “ ملؤسسة

•  افتتاح مدرسة كوم برواندا واإلعدادية الفرنسية 
العربية دارا راما بداكر

• تعزيز التعاون مع معهد كونفيشيوس لتعمم 
تعلم املاندران احلضوري عى تاميذ مدرسة 

بوجدور 

•  التوقيع عى رشاكة مع وزارة 
الربية الوطنية إلقامة وحدات للتعلم 

األويل يف املؤسسات العمومية

•  رشاكة مع املعهد الفرنيس باملغرب إلعطاء 
دروس يف اللغة الفرنسية ملدريس مجموعة 

مدرسة كوم
• احلصول عى جائزة روكفولر بنيويورك

•  توشيح صاحب اجلالة للدكتورة ليى 
مزيان، رئيسة املؤسسة، بوسام العرش 

•  احلصول عى جائزة WISE من 
طرف مؤسسة قطر خال مقة الدوحة 

العاملية لابتاكر يف جمال التعلم
• احلصول عى جائزة الدلفن الذهيب 

يف فئة مؤسسات التعلم ووسائل 
اإلعام وجوائز التلفاز عن الوثائيق “ 
مدرسة النخيل “ الذي أنتجته املؤسسة

تأسيس مؤسسة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية للتعلم والبيئة 1995

1998

2000

2013

2014

2016

2017

2020

2018

2019
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مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية يف 2020 

إىل جانب املستفيدين يف ظل األزمة 
الصحية

أفرزت الظرفية اخلاصة لسنة 2020 واعماد 
التعلم عن بعد فوارق جديدة يف الوسط 
التعليمي، واملتعلقة أساسا باهلوة الرمقية 
نتيجة للعجز يف األجهزة التكنولوجية يف 

املنازل و انعدام تغطية الشبكة أحيانا. مكا 
ترضرت جودة التعلم عن بعد من غياب 
التجربة لدى املدرسن وانعدام منصات 
مناسبة لملواكبة. فذكرت هذه الوضعية 

جمددا بأمهية الزتام مؤسسة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية جتاه الولوج العادل 

لملعرفة. 

وهكذا، متكنت املدارس املستفيدة من 
برناجم مدرسة كوم بفضل تدابر خاصة من 
مضان االسمرارية البيداغوجية.  واعمدت 
املدارس ذات عدد حمدود من التاميذ والي 

تتيح هلا بنيهتا التحتية والرشوط الصحية 
تطبيق التباعد اجلسدي، تعلما حضوريا 

عاديا، بيمنا نمظت املدارس ذات عدد كبر 
من التاميذ تعلمها وفق منوذج جيمع بن 

احلضوري وعن بعد. 

من ناحية أخرى، استفادت مجيع مؤسسات 
الشبكة من تدابر خاصة للحد من العدوى 

وانتشار الفروس.

وفضا عن اعماد تدابر التباعد اجلسدي 
وقياس احلرارة عند الدخول لملدرسة وتفاوت 

بن املواقيت للحد من اختاط التاميذ 
واملدرسن، مت وضع بروتوكول لضامن إزالة  

اجلراثم و الغسل املنتظم لليدين واالرتداء 
اإلجباري للمكامة والتطهر املسمر ملختلف 

فضاءات املؤسسات والهتوية التلقائية لفصول 
الدرس و القاعات ذات االستعامل املشرك. 

مكا مت توزيع معقامت ووسائل النظافة 
عى اكفة التاميذ وهيئة التدريس مضان 
محايهتم. ومضن هذه الظروف اخلاصة، 

جسلت السنة الدراسية 2020-2019 نسبة 
جناح بلغت %97,69 بالنسبة للتاميذ املنتقلن 

ملستويات دراسية أعى. 

أاكدميية مدرسة كوم، رهان التكوين 
بالنسبة للهيئة التدريسية 

للحد من نقص تكوين األساتذة خال األزمة 
الصحية العاملية، أحدثت مؤسسة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية للتعلم والبيئة 
أاكدميية مدرسة كوم وهو معهد افرايض 
للتكوين. وتروم هذه األاكدميية يف مرحلة 

أوىل لضامن التكوين املسمر والتأهيل الدامئ 
لملدرسن بطريقة رمقية. مكا تسىع يف 

مرحلة ثانية لتطوير رمقنة املامرسات والتعلم 
يف مدارس الشبكة. وتعتر مؤسسة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية من املؤسسات 

الرائدة يف التعلم الرمقي ما دامت شبكة 
مدرسة كوم قد أدرجت منذ 2007 أدوات 

رمقية سواء عر اللوحات التفاعلية يف 
الفصل أو استخدام تقنية املناظرة املرئية 

لتعلم املاندران.
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تدعم التعلم األويل يف شبكة مدرسة كوم
بغية مواصلة جهودها الرامية لتهسيل ولوج 

أكر عدد ممكن من التاميذ لملعرفة، افتتحت 
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 18 
فصا جديدا لملستوى املتوسط من التعلم 
األويل يف مدارس شبكة مدرسة كوم. ومت 
تنفيذ هذه املبادرة الي تليب النداء امللي 
السايم لتعمم التعلم األويل برشاكة مع 

مجعية » Teach For Morocco « والي تشغل 
فهيا الدكتورة ليى مزيان منصب الرئيسة 
الرشفية وممثلة املغرب يف امجلعية الدولية 

Teach For All الاكئنة يف نيويورك. ويستفيد 

500 تمليذ واملراوحة أمعارمه بن 4 و 5 

سنوات من دروس يف املستوى املتوسط من 
التعلم األوىل، وذلك منذ 5 أكتوبر 2020. 

واستفاد املربيون واملربيات املخصصون هلذه 
العملية من حصة للتكوين عن بعد منمظة بتعاون 

مع مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، 
 خال هشري غشت وشتنر 2020 يف إطار

» املعهد الصييف «. 

عى الرمغ من تقييد احلركة املتعلق بظرفية 
األزمة الصحية والتوقف املؤقت ألوراش 

البناء والتأهيل، واصلت املؤسسة برناجمها 
لبناء وجتهز وحدات للتعلم األويل يف 

مدارس معومية، دمعا جلهود وزارة الربية 
الوطنية. ومت تسلم 4 قاعات للتعلم األويل 

من مضهنا مدرستن يف متارة تابعتن 
لألاكدميية اجلهوية للربية والتكوين جلهة 

الرباط - سا - القنيطرة. مكا رشعت 
املؤسسة يف أشغال إلجناز 20 فصا 

للتعلم األويل يف املدارس العمومية التابعة 
إلقلم احلسمة. وتضم شبكة مدرسة كوم 
منذ الدخول املدريس 2021-2020 وحدة 
جديدة يف مجاعة كتامة، إقلم احلسمة. 

وجسل بناء وحدة جديدة بدجيبويت توقفا يف 
األشغال بسبب التقييدات الصحية احمللية. 
ومن املتوقع أن تنهتي األشغال هبا يف فاحت 
شتنر 2021. واستفادت 4 مؤسسات خال 

سنة 2020 من أشغال للصيانة.
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إبرام رشااكت اسراتيجية 
حبثا عن المز، تواصل مؤسسة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية بذل جهودها 
لضامن أفضل الظروف ملدارس مدرسة 
كوم من أجل تعلم جبودة عالية. وفضا 

عن الرشاكة االسراتيجية الي مجتع 
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

مع وزارة الربية الوطنية والي هتم أساسا 
بناء مدارس، وتدبر املوارد البرشية وتنفيذ 

مفهوم مدرسة كوم، أتت عدة رشااكت وطنية 
وأجنبية لتدعم مشاريع مؤسسة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية.

املعهد الفرنيس باملغرب
هتدف الرشاكة املوقعة بن مؤسسة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية و املعهد الفرنيس 
باملغرب يف 13 فراير 2020 لتعزيز جودة 
التعلم األويل يف شبكة مدرسة كوم ودمع 

تكوين املرشفن بغية توحيد أفضل املامرسات 
املهنية واملسامهة يف تطوير وتأطر وتعزيز 

اللغة الفرنسية لفائدة معيمل مدارس مؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية.

ومن خال هذه الرشاكة، ترغب املؤسسة يف 
تطوير برناجم للتكوين الرمقي وعر الوسائل 

الرمقية واملوجه لملؤطرين، وحتفز تجسيل 
هيئة التدريس يف دورات للتكوين عن بعد، 
وإتاحة التبادل بن املدرسن واملؤطرين يف 

شبكة مدرسة كوم، مع حتفز إحداث جسور 
بن املدارس.
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TEACH FOR MOROCCO رشاكة مع
مبقتىض االتفاقية املوقعة يف 8 فراير 

2020 مع Teach For Morocco، اعمدت 

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى 
املوارد البرشية الازمة لضامن التعلم األويل 

يف 18 مدرسة مضن شبكة مدرسة كوم.

وتتوىل Teach For Morocco تكوين املربن 
واملربيات الذين سمارسون معلهم هبذه 

املدارس. وتعتر Teach For Morocco عضوا 
 يف املنمظة الدولية غر احلكومية

» Teach For All « الواقعة يف نيويورك. 

اتفاقية مع مؤسسة دمحم السادس 
محلاية البيئة

هيدف جتديد االتفاقية بن مؤسسة دمحم 
السادس محلاية البيئة ومؤسسة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية لتعزيز العمليات 
املشركة بغية التحسيس بثقافة البيئة 

وتعزيزها ومواكبة مدارس الشبكة للحصول 
عى شارة املدارس اإليكولوجية.

رشاكة مع وزارة الثقافة
اكنت مؤسسة البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية حارضة ، بصفهتا مساندا رمسيا 
للدورة 26 من املعرض الدويل للكتاب الذي 

نمظته وزارة الثقافة يف الفرة من 6 إىل 16 
فراير 2020 يف املكتب الدويل لملعارض 

بالدار البيضاء.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

المطوحات 
والتوجهــات االســراتيجية 

-  خض دينامية جديدة يف خدمات التجزئة البنكية واخلدمات املقدمة  
للرشاكت

-  تطوير روافد منو جديدة
-  ترسيع البنك الرمقي

-  اسراتيجية التطور الدويل يف خدمة القارة األفريقية
-  تعزيز الموقع عى صعيد املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف أفريقيا 

-  دينامية التمنية املستدامة 



 المطوحــــــات والتوجهـــــات االسراتيجيـــــة

جتسيدا لمطوحه القوي ملواكبة تطور 
القارة، حدد بنك أفريقيا أولويات 

اسراتيجية ترايع التطور احلايل ملهنته 
و املرتكزة عى الزتامات األزمة الصحية 

الي طبعت سنة 2020. ومن خال 
حتديد الدعامات االسراتيجية لتطوره، 
مثل حتسن الفعالية التشغيلية وتعزيز 

إجراءات تدبر املخاطر والتحصيل.

خض دينامية جديدة يف خدمات 
التجزئة البنكية واخلدمات املقدمة 

للرشاكت
بفضل تغطية ترابية غر مسبوقة عى 

مستوى القارة، يعزتم بنك أفريقيا تنفيذ 
خرته يف جمال المويل ومواكبة زبناء 

التجزئة البنكية والرشاكت. ومكنت ثقافة 
القرب الي نجسها بنك أفريقيا  مع 

الزبناء عر شبكته الواسعة من الواكالت 
وولوج خدماته عن بعد بفضل االبتاكرات 
الرمقية من تعزيز حصصه يف السوق، 

سواء يف املغرب أو يف بايق دول القارة 
األفريقية.

تطوير روافد منو جديدة
يندرج بنك أفريقيا مضن مهنجية للتطور 

املسمر ألنشطته ويظل يف حبث دامئ عن 
روافد جديدة للمنو من أجل تعزيز متوقعه 

بصفته مجموعة بنكية أفريقية متعددة 
املهن ومنفتحة عى العامل. وبفعل التحالف 

الوثيق مع رشاكء دولين، طور بنك 
أفريقيا خطوط متويل ذات وقع إجيايب 
عى الصعيد االقتصادي واالجمايع 

والبيي.



بنـــــك أفريقيـــــــا

ترسيع البنك الرمقي 
بالتحوالت  املتعلقة  الرهانات  إجناح  بغية 
والصعود  البني  القطاع  ملنظومة  العميقة 
القوي للفاعلن يف املجال الرمقي، وضع بنك 
أفريقيا برناجما مطوحا للتحول الرمقي. ويروم 
هذا األخر أساسا لتعزيز جتربة الزبون عى 
النجاعة  وتدعم  التوزيع  قنوات  اكفة  صعيد 
التشغيلية لملهن عر رمقنة مناجه األمعال من 
إجناز  ويتيح  اخللفية.  إىل  األمامية  الوظائف 
متوقعه  تأكيد  أفريقيا  لبنك  الغايتن  هاتن 
للخدمات  الرمقي  لابتاكر  مرجعا  باعتاره 
موارد جديدة  واستغال  البنكية  وغر  البنكية 

للدخل، من خال مناذج اقتصادية مبتكرة. 

ويف أفق 2030 يحمط بنك أفريقيا ألن يصبح 
 25 من  أزيد  يف  حارضة  أفريقية  مجموعة 
دولة، ورائدة عى صعيد املسؤولية االجماعية 
بالنسبة  اإلجيايب  للمويل  وأداة  والبيئية، 
لمليادالت واالستمثارات يف القارة ويف خدمة 
أفارقة العامل. ولبلوغ هذه الرؤية، ميكن لبنك 
أفريقيا أن يعمد عى حضوره يف 20 دولة 
أساسية  أسواق  عدة  يف  وريادته  بأفريقيا 
)املغرب و منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي 
لغرب أفريقيا( وكفاءاته عى مستوى اخلدمات 
يف  للقمة  قوي  اقراح  مع  الشاملة  البنكية 
الصغرى  املقاوالت  و  الكرى  الرشاكت  فئة 

واملتوسطة واملهنين. 



 المطوحــــــات والتوجهـــــات االسراتيجيـــــة

خدمة  يف  الدويل  التطور  اسراتيجية 
القارة األفريقية

العامل  عى  منفتحا  تنظما  أفريقيا  بنك  أعد 
والذي يرتكز عى خرته يف املغرب وأفريقيا. 
تشتغل  دولة   32 يف  أنشطته  تاكمل  وبفضل 
األسواق  أمه  يف  ومعلها  املجموعة،  هبا 
زورخي، ديب،  باريس،  لندن،   – العاملية  املالية 
املقاوالت  ملد  أفريقيا  بنك  يحمط  شنغهاي- 
وأوروبا  أفريقيا   – قارات  ثاث  يف  الكرى 
املقدمة  اخلدمات  جمال  بكفاءاته يف  وأسيا- 
ويعد  التجاري.  والمويل  الكرى  للرشاكت 
القارة  مستوى  عى  نوعه  من  الفريد  متوقعه 
كرى  مؤهات  الواسعة  اجلغرافية  وتغطيته 

إلجناح مطوحه التمنوي. 

املقاوالت  صعيد  عى  الموقع  تعزيز 
الصغرى واملتوسطة يف أفريقيا

الصغرى  املقاوالت  منظومة  بأمهية  اقتناعا 
واملتوسطة يف أفريقيا، عقد بنك أفريقيا العزم 
خال  من  وذلك  القارة،  مقاوالت  مواكبة  عى 
أجل  من  مامئ  وتتبع  للمويل  مناسب  عرض 
أفرييق متن.  اقتصادي  نسيج  إقاع  مضان 
التحمك  أدوات  بتعزيز  املواكبة  هذه  وسرتبط 
يف املخاطر وتطوير أوجه التاكمل مع خمتلف 

هيائت بنك أفريقيا.

دينامية التمنية املستدامة 
وأساسا  لتطوره  تارخيية  دعامة  باعتبارها 
املستدامة  التمنية  تعتر  املقاوالتية،  لثقافته 
أفريقيا.  لبنك  املستقبيل  التطور  قلب  يف 
السنوات  طيلة  املكتسبات  تعزيز  شأن  ومن 
عى  رئييس  كفاعل  والموقع  األخرة 
أن  اإلجيايب  التأثر  ذات  المويات  مستوى 
تتيح لبنك أفريقيا إعطاء بعد جديد اللزتاماته 
مضن  والبيئية،  واملجمعية  االجماعية 
التابعة  الرشاكت  اكفة  بن  مشركة  مقاربة 
وانجساما مع معليات مؤسسة البنك املغريب 
املمسى هنجه  خال  ومن  اخلارجية.   للتجارة 
 ،»  Positive Impact Portfolio Analysis  «

الزتاماته  حمفظة  قيادة  أفريقيا  لبنك  ميكن 
وحتسن آثارها اإلجيابية واحلد من التأثرات 

السلبية احململة. 
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 األداء
واملنجزات

Financement solidaire de l’économie marocaine
Accompagnement de la clientèle et renforcement de la Banque 
Digitale Vocation internationale au service de l’Afrique

بنـــــك أفريقيـــــــا

- البنك يف منظومته
- حتول رمقي متسارع يف خدمة الزبناء 

- بنك جمند لدمع االقتصاد الوطي يف مواجهة اجلاحئة
- نتاجئ صامدة عى الرمغ من سياق األزمة 



األداء واملنجــــــزات

بنك أفريقيا   
يف منظومته يف سنة 2020

رافق األزمة الصحية الي اندلعت يف سنة 
2020 تباطؤ اقتصادي قوي عى املستوى 

الدويل، مع مصود نسيب يف بعض املناطق 
مثل القارة األفريقية. وأثرت هذه الظرفية 

اخلاصة بشل مبارش عى القطاع البني، 
مع تراجع االستمثارات واخنفاض نفقات 
االسهتاك وتداعياهتا عى االقتصاديات 
والمويات يف خمتلف الدول . وبالفعل،  

جسلت سنة 2020 تقلبا قويا ألمه األدوات 
املالية، بفعل اختال مسارات التوريد و غياب 

آفاق واعدة تسترشف اخلروج من األزمة 
خال السنة. 

وبالنسبة للقطاع البني، أتت سنة 2020 بعد 
سلسلة من التدابر التنظمية الرامية لتعزيز 

أسس البنك واملؤسسات املالية يف العديد 
من الدول، السما املغرب. وكشفت هذه 

الصعوبات عن املتانة املالية ملختلف فاعيل 
القطاع، الذين متكنوا من رفع هذا الرهان 

املتعلق مبواكبة حذرة من طرف السلطة 
التنظمية لبنك املغرب. من ناحية أخرى، 

مكن التطور املستدام لملجال الرمقي خال 
السنوات األخرة من حتول معيق يف مهن 
البنك. وشلكت خمتلف االبتاكرات املنفذة 

مؤها حقيقيا لتدبر النشاط يف ظل سياق 
تقييد احلركة الذي فرضته األزمة الصحية.

وعقب سنة استثنائية،  أبان بنك أفريقيا، 
يف وقت سابق من هذه السنة االستثنائية،  

عن صابة مقوماته ووجاهة اختياراته 
االسراتيجية املرتبطة بالتنوع اجلغرايف، 

مكا أكد عى صواب اختياراته التكنولوجية 
املتخذة سابقًا.



بنـــــك أفريقيـــــــا

حتول رمقي متسارع   
يف خدمة الزبناء 

إن السياق غر املسبوق لسنة 2020، سلط 
الضوء عى الرمقنة الناحجة ألنشطة بنك 
أفريقيا، والي اكتسبت زمًخا جديًدا مع 

ظهور احتياجات جديدة للزبناء. وخال هذه 
السنة، عزز بنك أفريقيا دوره القيادي كرائد 
يف اخلدمات البنكية الرمقية، مع ابتاكرات 

أساسية الي مكنت من تزويد الزبناء  
بإماكنية االشراك إلكرونيا يف سلسلة 
من اخلدمات البنكية وغر البنكية، مثل 

القرض العقاري وقرض االسهتاك وعقود 
اإلجناد للزبناء » اخلواص« وقرض التسير 

لملقاوالت الزبونة.  مكا مت إثراء وظائف 
تطبيق BMCE Direct Mobile لمكن الزبناء 

من االطاع عى عقودمه لادخار. 

وتم خال هذه السنة أيضا تعزيز جناعة 
خدمة  Agence Directe، مع إعادة تشكيل 

هنجها وحتوهلا ملنصة فعلية الستقطاب زبناء 
جدد وتبسيط جتربة الزبون يف إطار فتح 
احلسابات البنكية عن بعد.  مكا معل بنك 

 أفريقيا عى مجتيع منصاته
Cash Management و Trade املوجهة 

لملقاوالت الزبونة مما يتيح واجهة موحدة 
وجتربة استخدام مجتع بن املرونة واألمان. 

 Credit ومتزت سنة 2000 بإطاق خدمة
Business Online، ويه عبارة عن حل 

تفاعيل لطلبات القروض وجتديدها لفائدة 
 BMCE Direct املقاوالت«. وبات تطبيق«
Entreprise  يتيح للزبناء إماكنية الولوج 

مبارشة ملستنداهتم البنكية والتنفيذ املجاين 
ملعاماهتم وأداء فواترمه. 



بنك جمند    
لدمع االقتصاد الوطين يف مواجهة اجلاحئة 
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األداء واملنجــــــزات

 املسامهة يف صندوق
 تدبر كوفيد 19

 تأجيل أقساط القروض

مضان أكجسن   مضان أكجسن 1 مليار درمه

 الزبناء املستفيدون

63 000
 اجلاري

11 مليار درمه

عدد القروض  :
3 867 

اجلاري
968 مليون درمه

عدد القروض  :
5 593

اجلاري
846 مليون درمه

إميانًا منه حبمية ترسيخ قم املواطنة 
وااللزتام، حشد بنك أفريقيا جهوده ملساندة 

زبنائه والسلطات العمومية ،يف بلدان 
تواجده، بصورة فعالة وعاجلة. مفنذ بداية 

األزمة الصحية، نرش بنك أفريقيا خطته 
السمرارية النشاط من أجل مضان حسن 
سر معلياته، السما عى مستوى واكالته 

وشبابيكه اآللية البنكية، وإنشاء وحدات 
خمصصة إلدارة األزمات، بغية االستجابة 

لطلبات الزبناء من حيث متديد اآلجال وحسب 
نقود املساعدات االجماعية من الشبابيك 

اآللية.

واستجابًة للتعلمات املولوية الّسامية الّداعية 
إىل املسامهة يف الصندوق اخلاص بتدبر 
جاحئة فروس كورونا، سامه بنك أفريقيا 

مببلــغ إمجالــي قــدره مليــار درهــم. ويف 
سياق األزمة الصحية وملواجهة تباطؤ النشاط 
االقتصادي، أو باألحرى التوقف التام لبعض 

األنشطة، قدم بنك أفريقيا عرًضا متويلًيا 
مناسًبا لوضعية املقاوالت ، ارتاكزا عى 

آليات الضامن املعمدة من طرف صندوق 
الضامن املركزي – مع مضان أكجسن 
ومضان إقاع و مقاباهتا لدى املقاولة 

الصغرى . وخال هذه الفرة الصعبة، دمع 
بنك أفريقيا أزيد من 10000 مقاولة صغرى 
ومتوسطة وصغرة جدا بغاف متوييل قدره 

12 مليار درمه. 

وبالنسبة لزبنائه املترضرين جراء تداعيات 
األزمة الصحية، اعمد بنك أفريقيا تأجيل 

سداد القروض ومنح بعض اخلدمات البنكية 
عن بعد باملجان.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

نتاجئ صامدة
عىل الرمغ من سياق األزمة

مواكبة موجهة للنسيج االقتصادي
عى الرمغ من االضطرابات املتعلقة باألزمة 

الصحية الي أدت إىل تباطؤ الدينامية املتبعة 
ملواكبة ريادة األمعال   يف إطار الرناجم 
املندجم لدمع ومتويل املقاوالت »انطاقة«، 
قامت شبكة بنك أفريقيا يف املغرب بمويل 

أكرمن 1900 من حاميل املشاريع بإمجايل 
مايل قدره 289 مليون درمه.

يف إطارعرض »النساءاملقاوالت«،حظيت 
املقاِوالت وصاحبات املشاريع باهمام فريد 
خال هذه السنة، من خال منحهن متويًا 
يتناسب مع احتياجاهتن، ومرافقهتن عر 
تدريبات وندوات يم تنظمها داخل مركز 

الذاكء االقتصادي.

إن تجشيع الهنوض باملشاريع يدخل مضن 
إطار التفعيل الوطي لشبكة حاضنات 

األمعال Blue Space، املخصصة حلاميل 
املشاريع من الشباب، من خال مرافقهتم يف 

مسارمه اخلاص بريادة األمعال.

دينامية جتارية مستدامة عى مستوى 
سوق األفراد واملهنين

يف سنة 2020، واصل بنك أفريقيا تطوير 
حمفظة األفراد واملهنيون من خال إبرام 

العديد من الرشااكت مع النقابات واهليائت 
المثيلية. باإلضافة إىل ذلك، رشع البنك، 

خال نفس السنة، يف توسيع العرض 
املخصص »لملوظفن« من العماء »األفراد« 
ويف إبرام عدة اتفاقيات مع خمتلف اإلدارات 

العمومية.

منو وأداء قوي ملهن بنك األمعال
اكنت سنة 2020 غنية باملنجزات بالنسبة 
ملهن بنك األمعال لبنك أفريقيا، عى الرمغ 
من ظرفية األزمة الصحية. ومكن اعماد 

خطة اسمرارية النشاط ملختلف اهليائت من 
رفع الصعوبات التشغيلية املتعلقة بسياق 

األزمة الصحية ومواكبة االستئناف التدرجيي 
لألنشطة.

وقد ترافق ذلك مع ديناميكية للتطوير 
ولابتاكر، والي مكنت بدورها من حتقيق 

عائدات بقمة 1.2 مليار درمه، بزيادة 10%، 
ونتيجة إمجالية لاستغال الي تعززت بنسبة 

%18، لتصل إىل 946 مليون درمه.

اعترت سنة 2020 سنة االبتاكرات بامتياز، 
حبيث أطلقت رشكة BMCE Capital أول 

وكيل حمادثة يف املغرب خمصصا إلدارة 
األصول BK Financial Bot، يحمس للزبناء 
بتليق املعلومات األساسية، بشل فوري 

وآمن عى تطبيق الواتساب، املتعلقة 
بالعمليات واالستمثارات يف هيائت التوظيف 
امجلايع للقم املنقولة. ويف وقت الحق من 
 BMCE Capital ذات السنة، أطلقت رشكة

.CAP’Innov برناجم االبتاكر الداخيل

يف سنة 2020، متز قطب بنك األمعال 
مبناسبتن اثنتن. األوىل من خال نيل 

 BMCE Capital الرشكة التابعة التونسية
Asset Management لهشادة نظام إدارة 

اجلودة االيزو. 2015: 9001 والثانية من خال 
تتويــج Conseil Capital BMCE فــي فئــة 

االستشارة احملليــة لملعامات مضـن جوائـز 
 »Awards 2020 AfricaEquityPrivate«

اعرافـا مبواكبـة فاعـل مرجعــي فــي 
القطــاع اخلــاص للصحــة باملغــرب.



األداء واملنجــــــزات

تطوير اخلدمات املالية املتخصصة 
وتعبئهتا

مكَّن منوذج التآزر، الذي وضعه بنك أفريقيا 
لتطوير أنشطة اخلدمات املالية املتخصصة، 

من مواصلة المنو ومن نرش العديد من 
املبادرات االسراتيجية، عى الرمغ من 

السياق غر املسبوق لسنة 2020.

تعزيز أوجه التاكمل مع سلفن 
يف سنة 2020، أثبتت الرشكة التابعة سلفن 

جناعة أوجه التاكمل الي مت تطويرها مع 
الرشاكت التابعة وأنشطة بنك أفريقيا، 
والسما من خال إدارة آليات متديد 

اآلجال ومن إرجاء منح القروض بالنسبة 
مللفات القروض االسهتاكية والعقارية. مكا 

طورت رشكة سلفن العديد من منصات 
اإلدارة واملراقبة عر اإلنرنت، مثل أداة 

 IMÉDI@T « وخدمة » Collect « التحصيل
« ملعاجلة ملفات قروض االسهتاك املكتتب 

فهيا إلكرونيا. ويف إطار رشااكهتا مع 
الرشاكت التابعة لملجموعة، أعدت عرًضا 

لمويل السيارات بالرشاكة مع BOA  كينيا، 
باإلضافة إىل منح حل ائماين مممع عى 

اكمل شبكة » مضان اكش «. وخال السنة 
املالية 2020، بلغ الناجت الصايف البني 
لرشكة سلفن 338 مليون درمه، براجع 

نسبته %13,9- مقارنة مع 2019. 

أداء إجيايب لرشكة مغرباي
خال سنة 2020، متكنت الرشكة التابعة 

مغرباي من اإلبقاء عى أنشطهتا ومواكبة 
زبناهئا، من خال احلفاظ عى متانهتا املالية. 

إذ بلغت حصهتا السوقية %24.2 يف هناية 
2020، وحققت رشكة مغرباي ناجتا بنكيا 

صافيا قدره 392.5 مليون درمه، بزيادة 
%2.23 مقارنة بعام 2019.

رشكة Maroc Factoring :مركز 
للخرة املهنية

يف ظل سياق األزمة الصحية وعى الرمغ من 
التأثر عى دفاتر الطلب، جسلت حمفظة رشكة 

Maroc Factoring تطورا يف رمق معاماهتا 

بلغ %3+– دون احتساب الواردات - ليصل 
إىل 861 مليون درمه. مكا ارتفعت تسلمات 

ديون رشكة Maroc Factoring  بنسبة 2+%. 
بيد أن التباطؤ العام للنشاط قد جتسد بتحقيق 
نتيجة صافية قدرها 3 مليون درمه، باخنفاض 

نسبته %24 مقارنة مع 2019. 

بنك المويل واإلمناء : خمطط جديد 
للتمنية التجارية 

وضع بنك المويل واإلمناء، باعتباره رشكة 
تابعة لملجموعة متخصصة يف املالية 

التشاركية، خمططا جديدا للتمنية التجارية 
والذي يروم تعزيز متوقع البنك يف السوق، 

عر تدعم عرضه من املنتجات، وتنويع 
موارده إلعادة المويل. وجسل بنك المويل 
واإلمناء زيادة بنسبة + %2.66 يف جاري 

قروض الزبناء لتصل إىل 319 مليون درمه. 
حبيث أدى سياق األزمة الصحية، املرتبط 
باحتياجات السيولة عى غرار سوق املالية 
التشاركية، إىل اخنفاض بنسبة %28 يف 

موارد الزبناء ،والي بلغت 96 مليون درمه 
يف عام 2020.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

BOA مجموعة 
ارتفاع الناجت الصايف 

البني بنسبة 5,7%

 بنك أفريقيا
 يف أوروبا

 ارتفاع النتيجة الصافية
بنسبة 11,3%

 بنك أفريقيا
 فرع شنغهاي

 650 مليون دوالر
من طلبات المويل

 تطور متواصل لملعامات الدولية
خال األزمة احلالية

BOA أداء مؤكد ملجموعة
إن تنوع مناطق نشاط مجموعة BOA وصابة 
مقوماهتا، طيلة سنوات عديدة، قد مكهنا من 

مواجهة حتديات سنة 2020 وحتقيق تقدم 
مملوس يف جماميعها. فعى الرمغ من أن 

مجمل دول القارة المسراء قد أبانت عن 
مرونة نسبية، إال أن اخنفاض قمة معاهتا 

اكن له تأثر عى أداء قطاعاهتا البنكية.

يف ظل السياق االستثنايئ هلذه السنة، 
جسلت مجموعة BOA منًوا بنسبة %6.1+ يف 

ودائعها لتصل إىل 6.2 مليار يورو. انعكس 
هذا الزمخ التجاري عى األداء التشغييل، 

حيث بلغ الناجت الصايف البني 574 مليون 
يورو، بزيادة %5.7+، نتيجة حتسن صايف 
هامش الفائدة وارتفاع الدخل من سندات 

التوظيف.

مّكنت اجلهود املبذولة بشأن النجاعة 
التشغيلية ملجموعة BOA من التحمك يف 

النفقات العامة وحتسن معامل االستغال، 
والذي بلغ %57.9 عند مم سنة 2020.

زد عى ما سبق، تأثر النتيجة الصافية 
بالزيادة يف تلكفة املخاطر فاخنفضت بنسبة 

%8.6- لتصل إىل 102.7 مليون يورو.

مؤرشات منو هامة بالنسبة لبنك 
أفريقيا يف أوروبا، وضبط التاكليف 

عى مستوى بنك BMCE الدويل بلندن
استطاع بنك أفريقيا يف أوروبا االستفادة 
من السياق العاملي لتقلبات األسواق املالية 

واالخنفاض املتتايل يف أسعار الفائدة 
بالبنوك املركزية، مكا متكن من احلد من 

تأثر تباطؤ معليات التجارة اخلارجية عى 
أدائه. بناجت صاف بني قدره 10.3 مليون 

يورو عقب ارتفاعه بنسبة %11.3+، يؤكد بنك 
أفريقيا يف أوروبا عى أمهية إعادة تنظم 

أنشطته يف السنوات األخرة.

وعاوة عى ذلك، فإن السياق االستثنايئ 
الذي تتخبط فيه اململكة املتحدة، والذي 

جيمع بن الوضع املرتبط خبروج بريطانيا 
من االحتاد األورويب وحدة األزمة الصحية، 

يتطلب تنفيذ خطة للتحمك يف تاكليف 
االستغال )%4.8-(، من أجل احتواء 

اخنفاض صايف الدخل الذي بلغ 1.7 مليون 
جنيه إسرليي مقارنة بـ 2.9 مليون جنيه 

إسرليي يف عام 2019.

دينامية جتارية مستدامة لبنك أفريقيا-
فرع شنغهاي

متاشيًا مع مطوحه يف ترسيخ ماكنته كرشيك 
وحمفز للعاقات االقتصادية والتجارية بن 

الصن وأفريقيا، حشد بنك أفريقيا فرع 
شنغهاي جهوده لدى الفاعلن االقتصادين 
املنحدرين من القارتن اآلسيوية واألفريقية، 

ودرس أكر من 179 مرشوًعا استمثارًيا 
بقمة إمجالية قدرها 650 مليون دوالر 

أمريي مع املجموعة.

وبالنظر النطاقته الناحجة وموقعه املناسب، 
يواصل بنك أفريقيا فرع شنغهاي المز مع 

املشغلن الصينين والفاعلن االقتصادين يف 
القارة، بفضل حلول المويل املامئة، الي 
تستفيد من خمتلف أوجه التآزر لملجموعة.



يه نسبة املقاوالت احمللية املطلوبة 
مجليع مشاريع البنك

95%

من انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون لل مستخدم

4,11 

األداء واملنجــــــزات

التأثر اإلجيايب عى جهاتنا الفاعلة
إن الزتام بنك أفريقيا ومسامهته يف التمنية 
االقتصادية واالجماعية ألكر من 25 عاًما، 
جيعله يربع عى صدارة املؤسسات الرائدة 

يف املغرب وأفريقيا.

واستنادًا إىل معاير املنمظات الدولية مثل 
أهداف التمنية املستدامة لألمم املتحدة، أو 

مبادئ اخلدمات املرفية املسؤولة أو مبادئ 
االستمثار املسؤول، حقق بنك أفريقيا أداًء 
قويًا أكسبه العديد من االمتيازات الوطنية 

والدولية. 

احرام املعاير الدولية
يف سنة 2020، مت تصنيف بنك أفريقيا 
مضن »أفضل أداء يف جمال املسؤولية 

االجماعية للرشاكت« من قبل واكلة 
التصنيف املالية VIGEO EIRIS، من بن 14 

رشكة من أصل 44 رشكة كرى يف املغرب. 
ويأيت البنك، الذي قام بتحسن درجاته 

منذ عام 2019، يف املرتبة األوىل من بن 
95 بناًك يف األسواق الناشئة، ويف املرتبة 

الثانية من بن 851 بناًك يف املنطقة، واملرتبة 
47 من أصل 4842 عى مستوى العامل بعد 

التصنيف الذي مت إجراؤه يف يونيو 2020. 
يعزز هذا المز، الذي مت احلصول هيلع 

للعام السابع عى التوايل، موقع بنك أفريقيا، 
حتت رعاية رئيسه عمثان بنجلون، مكجموعة 

مرجعية أفريقية ودولية من حيث المويل 
املستدام والشامل، مع تأثر إجيايب.

وبالتايل، إن متيز بنك أفريقيا كأفضل أداء 
يف املسؤولية االجماعية للرشاكت املغربية، 

يكرس األداء امجلايع مجليع مكونات 
املجموعة، والي مت حشدها من اآلن فصاعدًا 

لنرش االلزتامات الستة الواردة يف ميثاق 
املسؤولية االجماعية لملجموعة.

تتوجي بنك أفريقيا باملرتبة األوىل يف 
املغرب ومضـن قامئـة أفضـل %2 مـن 

 املقاوالت املصنفـة يف العامل يف
» تصنيــف االستدامة للشــراكت « 

من طرف فيجيــو إيريــس.
اختيـار بنـك أفريقيا مضـن قامئـة أفضـل 

%2 مـن املقاوالت املصنفـة مـن طــرف 

فيجيــو إيريــس عبــر العالــم )مضــن 
مجمــوع 4880 مقاولــة( واألولــى مضــن 

90 مجموعــة فــي القطــاع البنكــي – 

بنــوك التجزئــة واخلاصــة فــي األســواق 
الناشــئة/ نتيجــة أول تصنيــف فــي املغــرب 

» تصنيــف االستدامة للشــراكت ». إذ 
حصل بنك أفريقيا عى مستوى متقدم، بناًء 
عى مجموع نقاط وصل إىل 64/100، مما 
يؤكد ريادته يف جمال املسؤولية االجماعية 

للرشاكت.

أول بنك يف املغرب حيصل عى 
شــارة GuardSafe املمنوحــة مــن 

طــرف مجموعــة فريتــاس
يوحض هذا التصنيف الزتام البنك باحلفاظ 

عى حصة وسامة املستخدمن والزبناء يف 
سياق األزمة الصحية احلالية، ويؤكد من 

جديد عى االلزتامات املجمعية لملجموعة 
عى املستوى الدويل، مك أنه يمطنئ اجلهات 

الفاعلة عى فعالية خطته السمرارية 
النشاط، وذلك وفقا لملعاير الصحية 

العاملية. وقد ركزت مهمة التصنيف عى 
أربعة مبادئ وقائية خاصة بفروس كورونا: 

تطبيق التدابر والسلوكيات الوقائية، وتكييف 
وتطهر مساحات العمل ووسائل النقل، 

وتنظم العمل.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

أول مجموعة 
بنكية يف 

أفريقيا حاصلة 
عىل هشادة 
ISO 37001

سياسة االمتثال 
املطبقة عىل مجيع 
الرشاكت التابعة 

لملجموعة

توافق األداء مع االلزتامات الي 
قطعهتا املؤسسة

االلزتام األول : االمتثال ألخاقيات 
العمل واحرام مصاحل الزبناء

يشتغل بنك أفريقيا يف قطاع تعتر فيه 
املامرسات العادلة والزناهة والشفافية 
عنارص جوهرية حلسن سر األنشطة. 

وعى هذا النحو، حتشد املجموعة جهودها 
ملاكحفة الفساد وتضارب املصاحل واالحتيال، 

ولامتثال لقواعد املنافسة الرشيفة. مكا 
يغيط الزتامها األخايق ماكحفة الهترب 

الرضييب وكذا غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب.

السلوكيات واألخاقيات
وامتثاال هلذه املقتضيات، رفع بنك أفريقيا 
تقارير حول نشاطه األخايق إىل اهليئة 

املغربية لسوق الرساميل. وقد جرى إرفاق 
هذه التقارير بقامئة حمدثة باألخشاص 

املطلعن وفًقا لرشوط التبادل املتفق علهيا. 
ومل تكشف بيانات التقارير الدورية املتعلقة 

مبعامات املطلعن عن أي معاملة مشبوهة أو 
غر منطية.

تعزيز وترسيخ نظام االمتثال عى 
مستوى املجموعة

وفقا اللزتاماهتا املرتبطة باالمتثال، واصلت 
املجموعة تعزيز أنمظهتا بعد االنهتاء من نرش 
مرشوع التقارب يف عام 2019 عى مستوى 
املجموعة من خال اتباع العديد من التدابر.

تقيم جناعة األنمظة
قامت مجموعة بنك أفريقيا بتلكيف رشكة 

دولية إلجراء مراجعة خارجية عى نظامها 
املرتبط مباكحفة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، مع الركز بشل خاص عى 
الرشاكت التابعة املتواجدة بأفريقيا جنوب 

الصحراء. وقد ركز التخشيص عى خمتلف 
مكونات األنمظة مع اختبار الفعالية عى 
مجموعة من اهليائت املختارة. وهيلع، فقد 

جرى تنفيذ التدابر الازمة لتقوية أنمظة هذه 
الرشاكت التابعة.

الدمع واملساعدة
قدمت هيئة االمتثال التابعة لبنك أفريقيا 

املساعدة للرشاكت التابعة من أجل تعزيز 
نظام مراقبة الزبناء واملعامات. حبيث رشعت 

يف اختاذ العديد من التدابر اهليلكية ويف 
تعمم تدابر أخرى. ويتعلق األمر عى 

وجه اخلصوص بتحديث مجموعة متسقة 
من املعاير، يف ضوء خمتلف التوصيات 

-املراجعة الداخلية واخلارجية-، وتعزيز نظام 
التصفية للزبناء واملعامات، وتطبيق مقاربة 

جديدة قامئة عى املخاطر، وأدوات التوصيف 
للرشاكت التابعة األوروبية وبلوغ أهداف 

قانون االمتثال الرضييب للحسابات اخلارجية 
)عى سبيل املثال: التصديق ورفع التقارير 

إىل دائرة اإليرادات الداخلية(.

شأهنا يف ذلك شأن الرشكة األم، جيب 
عى الرشاكت التابعة تطبيق نظام الوقاية 
ضد الفساد، والذي مت اعماده وفًقا ملعيار 

.ISO 37001 ماكحفة الفساد

وختامًا، قامت هيئة االمتثال بتوعية رشاكهتا 
التابعة حول احلاجة إىل جحتم الفرق 

املخصصة لامتثال، وذلك من أجل مضان 
فعالية األنمظة وحتسن مؤرشات نشاط 

االمتثال. 

تنشيط وظيفة االمتثال
يف إطار رغبته يف تعزيز ثقافة التبادل 

واملشاركة داخل خمتلف الرشاكت التابعة 
لملجموعة، نظم بنك أفريقيا يف فراير 

2020، النخسة الرابعة من ندوة منظومة 

االمتثال، والي متزت حبضور خبر دويل 
شارك جتربته حول موضوعات االمتثال مع 

مسؤويل االمتثال يف الرشاكت التابعة.

اعرف زبونك –معرفة الزبون
متزت سنة 2020 بتواصل مرشوع االستعانة 
-EER- مبصادر خارجية ملراقبة »إقامة صات

« الرشكة التابعة OGS. وقد أتاح هذا اإلصاح 
الشامل لسلسلة القمة »اعرف زبونك« إماكنية 

تصنيع وتأمن معلية فتح احلساب.  

اعتباًرا من فراير 2020، رشعت املجموعة 
بتجريب هذه العملية يف بعض الفروع 

وبتعممها تدرجييًا عى بايق الفروع. حبيث 
كشفت نتاجئ هذه املرحلة التجريبية عى 
حتسن مملوس يف جودة معلية »اعرف 

معيلك«.
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تقيم املخاطر املتعلقة بغسل األموال 
ومتويل اإلرهاب

وفًقا للتنظمات املعمول هبا، جيري بنك 
أفريقيا حتليًا وتقيًما سنوًيا ملخاطر ماكحفة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب املتعلقة بفائت 

الزبناء أو البلدان أو املناطق اجلغرافية، 
فضًا عن املنتجات واخلدمات والعمليات 

وقنوات التوزيع. من خال هذا التحليل، يم 
تقيم مجيع عوامل اخلطر املتصلة قبل حتديد 

مستوى اخلطر العام.

متت مشاركة مهنجية التقيم مع مجيع 
الرشاكت التابعة لملجموعة، واكنت موضوع 

حمااكة خال ندوة االمتثال يف فراير 
2020، والي هشدت مشاركة مجيع ضباط 

االمتثال.

مراقبة املعامات
يف سنة 2020، وعى الرمغ من سياق األزمة 

املرتبط بالوباء العاملي، حجنت مجموعة 
االمتثال يف معاجلة مجيع التنبهيات املولدة 

يف الوقت الفعيل، من خال حمتيص 
رسائل وتنبهيات Swift الواردة والصادرة 

املتعلقة بفتح احلسابات. وكذا اإلرشاف عى 
معامات الزبناء باستخدام أدوات خمصصة 

للتمنيط.

االمتثال لقانون فاتاك األمريي
يف إطار االمتثال ملقتضيات قانون االمتثال 

الرضييب األمريي، مت إرسال تقارير قانون 
فاتاك مجليع اهليائت املؤهلة إىل سلطات 
الرضائب األمريكية يف الوقت احملدد. 

باإلضافة إىل ذلك، خال سنة 2020، مت 
اعماد 3 رشاكت تابعة جديدة من قبل 

دائرة اإليرادات الداخلية -سلطات الرضائب 
 BOA و LCB األمريكية، ويتعلق األمر ببنك

مدغشقر و BOA رواندا. عند مم 2020، مت 
اعماد %70 من إمجايل 23 هيئة، وبذلك 
أصبح عدد اهليائت 16 هيئة. وفًقا جلدول 

الهشادات الذي تفرضه مصلحة الرضائب 
األمريكية، جيب اعماد 7 كيانات قبل هناية 

عام 2021.

نظام إدارة ماكحفة الفساد -إيزو 
SMAC 37001-

منذ سنة 2019، حصلت املجموعة عى هشادة 
إيزو 37001 املتعلقة بنظام إدارة ماكحفة 
الفساد، والي تهشد بأن مجيع املساطر 

وآليات املراقبة قد مت وضعها للتخفيف من 
تداعيات خماطر الفساد احململة الي قد 

يتعرض هلا البنك. ومنذ ذلك احلن، مت وضع 
نظام تواصل مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية 

من خال التوعية والتدريب عى خماطر 
الفساد. يعتر بنك أفريقيا أول مجموعة بنكية 
يف أفريقيا حتصل عى هذا االمتياز، اعتبارًا 
لكوهنا رائدًا يف ماكحفة الفساد. مكا رشع 

البنك يف تطبيق هذا النظام عى مستوى 
الرشاكت التابعة وتكييفه مع التنظمات 

احمللية.

ويم سنويًا جتديد هذه الهشادة، الي 
حصلت علهيا 4 رشاكت تابعة لملجموعة 

خال عايم 2020 و 2021، تتواجد 3 مهنا 
يف أفريقيا وواحدة يف أوروبا.

نظام معمد إلدارة اجلودة
يعتر بنك أفريقيا أول بنك مغريب حصل 
عى هشادة األيزو 9001 يف أوائل العقد 

األول من القرن احلايل. مكا قام البنك 
بتجديد هذه الهشادة بناًء عى العديد من 

املعاير املرجعية لألنشطة التالية : األمعال 
املرفية اإللكرونية، واألوراق املالية، 

والمويل األجنيب، ومتويل املشاريع، والتأمن 
املريف، والقروض الخشصية، ورأس 
املال البرشي. مت جتديد هذه الهشادات 

بعد معليات تدقيق متواصلة، أجرهتا اهليئة 
.Bureau Veritas املستقلة إلصدار الهشادات
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SECOND PARTY
OPINION

CAP BLEUجرين بوند

«سند األثر اإلجيايب» 
500 مليون درمه لصاحل 

الطاقات املتجددة. ألول 
مرة يف املغرب يف 
2016، يصدر بنك أفريقيا 

سندات خرضاء عرب 
عرض عام

طور بنك أفريقيا عرًضا 
حرصًيا بالرشاكة مع 
الواكلة الفرنسية للتمنية 
وبنك االستمثار األورويب 
لمتويل االستغالل األمثل 
لملياه والرصف اليحص 
يف الرشاكت املغربية، 
مصحوًبا مبساعدة فنية 
جمانية وبأسعار منخفضة.

يستمثر بنك أفريقيا يف 
آلية، مت إطالقها بالرشاكة 
مع صندوق املناخ األخرض 
، تريم إىل متويل 
االستمثارات اخلاصة يف 
الطاقة املستدامة عرب 
البنوك الرشيكة احمللية، 
وال سميا مشاريع النجاعة 
الطاقية والطاقة املتجددة.

ممنوحة من لدن فيجيو 
إيريس، تتيح لملستمثرين 
إلقاء حملة عامة عن 
استدامة وتأثري املرشوع 
املمول، واألداء البييئ 
واالجمتايع واحلاكمة لبنك 
أفريقيا ومستوى االتساق 
بني االثنني.

مت تتوجي بنك أفريقيا للسنة 
السابعة عىل التوايل 
جبائزة املسؤولية املجمتعية 
للرشاكت بالدول العربية.

تاكفئ هذه اجلائزة مناجه 
التمنية املستدامة 
واملسؤولية االجمتاعية 
للرشاكت األكرث تقدًما يف 
مجيع أحناء العامل.

جائزة املسؤولية
املجمتعية للرشاكت
بالدول العربية

برناجم متويل االقتصاد األخرض من 
البنك األورويب لإلنشاء والتعمري

االلزتام الثاين: تعزيز المويل 
املستدام وريادة األمعال االجماعية

بنك أفريقيا -فاعل جوهري يف جمال 
المويل ذي األثر اإلجيايب

يف سنة 2020، سامه بنك أفريقيا يف 
التقرير األول حول المويل املستدام يف 

العامل العريب الصادر عن »املبادرة املالية 
لرناجم األمم املتحدة للبيئة«، حتت ممسى 
»تعزيز المويل املستدام ومتويل األنشطة 
املرتبطة باملناخ يف املنطقة العربية«. منذ 

ماي 2010، مّكن اعماد »مبادئ االستواء« 
املجموعة من االمتثال إلطار مرجيع يأخذ 
يف عن االعتبار املخاطر البيئية واملناخية 

واالجماعية لمويل املشاريع.

 Positive Impact إن التوقيع عى بيان
Manifesto يف أكتوبر 2015، واالنضامم 

إىل »مبادرة المويل ذات التأثر اإلجيايب« 
يف سنة 2017، أسفر عى ترسيع الزتام 

املجموعة بالمويل املستدام. مكا يلزتم بنك 
أفريقيا بركز حتليل األثر عى احملفظة 

بأمكلها ومعاجلة تمنية االقتصاد القامئ عى 
التأثر، والذي يعمد عى حتديد ورصد 

اآلثار البيئية واملناخية.

اهلدف من هذا التحليل هو متكن البنك من 
تسطر أهداف واحضة لزيادة آثاره اإلجيابية 

وتقليل اآلثار السلبية. ويتطلب حتقيق هذه 

األهداف مشاركة العماء أي تعزيز التحوالت 
واالبتاكرات بن العماء وتعديات احملفظة 
-أي تقليل و / أو التخلص التدرجيي من 

أنشطة معينة.

يف غضون سنوات قليلة، عزز بنك أفريقيا 
ماكنته القيادية يف المويل املسؤول 

والشامل. يف سنة 2018، تصدر البنك 
قامئة الدول االفريقية الدامعة لتوصيات فريق 

العمل املعي باإلفصاحات املالية املتعلقة 
باملناخ، وفريق العمل املعي باملناخ ملجموعة 

العرشين، ورشع بالفعل يف دجم خماطر 
املناخ يف حاكمته واسراتيجيته ومتويله.

 Positive « أتاحت النتاجئ األولية ملقاربة
Impact Portfolio Analysis«،الي تبناها بنك 

أفريقيا، تقيم تأثر جزء من حمفظة الزتاماته 
ومضان تقارهبا مع أولويات خمتلف بلدان 

التواجد يف جمال التمنية املستدامة.

ومن أجل دمع اجلهود املبذولة يف إدماج 
المويل املستدام عى مستوى املجموعة، مت 
إطاق برناجم تدرييب حول متويل املناخ يف 

سنة 2020 عى مستوى املجموعة والرشاكت 
التابعة لبنك أفريقيا املتواجدة ببلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء وبالفروع الدولية الاكئنة 
بلندن وشنغهاي، وذلك بالرشاكة مع مؤسسة 

IFC المويل الدولية
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السندات اخلرضاء
نرش بنك أفريقيا تقريره السنوي حول تأثر 
 السندات اخلرضاء عى موقعه اإللكروين

ir-bankofafrica. وهو تعبر رصحي عى الزتام 

بنك أفريقيا املسمر بمويل التحول الطايق.

يف سنة 2020، مكَّن التعاون عى حنو وثيق 
بن مؤسسة المويل الدولية وبنك أفريقيا من 

تعزيز موثوقية بيانات متويل املناخ املتصلة 
باملرشوع. وقد جرى استخدام السندات 

اخلرضاء لبنك أفريقيا بشل خاص لمويل 
مرشوع خادي للطاقة الرحيية بقدرة 120 

ميغاواط. ويروم املرشوع، الذي يقع بضوايح 
مدينة طنجة، إىل تزويد مجموعة من املنشآت 

الصناعية، غالبيهتا تعمل يف جمال صناعة 
اإلمسنت، بالطاقة النظيفة وبأسعار تنافسية. 

وقد لكف إجناز احملطة الرحيية خادي، 
الي طورهتا رشكة "أكوا باور" بالرشاكة مع 
صندوق أراكن لاستمثار )ARIF(، استمثارا 

يناهز 1.7 مليار درمه. وقد مت إجناز هذا 
املرشوع يف إطار استمثار يتحمله القطاع 
اخلاص بالاكمل، وبمويل ذايت من طرف 

رشكة "أكوا باور" وصندوق أراكن لاستمثار، 
هذا فضا عن قرض طويل األجل من البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، وبالتعاون 
مع صندوق التكنولوجيا النظيفة، ومن البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية ألفريقيا.

مكا مت تلكيف واكلة التصنيف املالية 
Vigeo Eiris Eiris، ويه رشكة تابعة لواكلة 

Moody’s، بتحديث رأهيا حول درجة 

مراعاة عوامل االستدامة يف تصمم وإدارة 
السندات اخلرضاء، والي جتددت يف سنة 

Second Party Opinion" 2020". ومن جديد، 

يؤكد هذا الرأي املستقل عى اإلدارة اجليدة 
من لدن بنك أفريقيا للسندات اخلرضاء.

بنك أفريقيا يتجه حنو التحول 
التدرجيي إىل بنك حيسن من 

تأثرات التمنية البيئية واالجماعية 
واالقتصادية

إن اعماد بنك أفريقيا عى مبادئ مبادرة 
برناجم األمم املتحدة املعروفة بامس »األثر 
اإلجيايب«، عزز من الزتامه جتاه التمنية 
املستدامة ومتويل التمنية يف عام 2020. 

حبيث متزت هذه السنة حبدوث حتوالت هامة 
يف خمتلف الزتامات بنك أفريقيا من حيث 
املسؤولية البيئية واالجماعية واملجمعية، 
والي اكنت كفيلة للتقيم املتواصل لتأثر 

الزتاماته املختلفة عى املخاطر البيئية 
واالجماعية، وتقوية التدابر واألدوات 

املختلفة لصاحل المويل ذي األثر اإلجيايب 
وذلك من خال 4 جماالت رئيسية للتطوير:

- تعزيز القروض ذات التأثرات البيئية 
واالجماعية، ودمع املقاوالت الصغرة جدا 

واملقاوالت الصغرة واملتوسطة.

- دمع االقتصاد الوطي وإنشاء خطوط دمع 
حمددة لملقاوالت الصغرة جدا واملقاوالت 

الصغرة واملتوسطة.

- إدماج التقيم املهنيج لآلثار اإلجيابية 
والسلبية يف إطار إنشاء قروض استمثارية 

يف املجموعة

- استئناف التحليل الشامل لملحفظة 
 portfolio impact" يف املغرب باعماد

analysistool for banks « " الذي طورته 

املبادرة املالية لرناجم األمم املتحدة للبيئة.
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تعزيز القروض املتخصصة ذات آثار 
بيئية و/آثار اجماعية وتروم دمع 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة
تريم اسراتيجية الطاقة يف املغرب إىل 
حتقيق مسامهة بنسبة %30 من الطاقات 

املتجددة والنجاعة الطاقية يف نسيجها 
االقتصادي. إذ وضع بنك أفريقيا رهن 
إشارة الفاعلن االقتصادين والسلطات 

العمومية آلية CAP ENERGY وذلك عر متويل 
4 مشاريع للطاقة الرحيية ذات قدرة إمجالية 

تقدر ب 808 ميغاواط.

خال سنة 2000، وفرت إدارة الرشاكت 
الكرى يف بنك أفريقيا حلوال تمثل يف خط 

متويل CAP VALORIS وإجراءات مواكبهتا 
لاقتصاد الدائري، وذلك من خال متويل 

معمل الفرز وتمثن النفايات مبراكش.

مكا استفاد احلفاظ عى املوارد املائية من 
المويل املخصص ومنتجات الدمع الي 

يقدمها بنك أفريقيا. فيف سنة 2020، مّكن 
خط المويل CAP BLEU، بالرشاكة مع 
الواكلة الفرنسية للتمنية وبنك االستمثار 
األورويب، من متويل معمل حتلية املياه 

الرايم إىل إنتاج 400 ألف مر مكعب 
من املياه الصاحلة للرشب والسيق مبدينة 
أاكدير. ويندرج هذا املرشوع مضن إطار 
هنج التمنية املستدامة، باستخدام الطاقات 
املتجددة من أجل تلبية احتياجاته املختلفة.

باإلضافة إىل ما سبق، واكب خط المويل 
CAP BLEU مشاريع التطهر السائل لصاحل 

لك من رشكة أمانديس وريضال، اللتان 
تهسران عى التدبر املفوض لملاء والكهرباء 

يف جهة طنجة -تطوان - احلسمة وجهة 
الرباط -سا- القنيطرة عى التوايل.

وعى الرمغ من التحديات الي يواجهها 
العامل عى خلفية األزمة احلالية، واصل بنك 

أفريقيا تنفيذ خارطة الطريق الي أعدها 
لفائدة اإلدماج املايل سواء يف إطار برناجم   

Women In Business أو من خال املواكبة 

املالية ملشاريع ذات أثر اجمايع. حبيث 
هشدت سنة 2020 زمًخا قوًيا يف متويل 

البنية التحتية االجماعية، مثل جامعة دمحم 
السادس لعلوم الصحة واحلي اجلاميع 
بالدار البيضاء واجلامعة الدولية للرباط.

مكا متز بنك أفريقيا بمويل القطب 
احلرضي مازاغان ومشاريع كهربة املناطق 

القروية ومدينة الداخلة.

دمع االقتصاد الوطي وإنشاء خطوط 
دمع حمددة لملقاوالت الصغرى 

املتوسطة
ردًا عى تداعيات األزمة الصحية النامجة 

عن فروس كورونا، حشد بنك أفريقيا جهوده 
لتقدمي يد العون إىل املقاوالت الصغرة جدا 

واملقاوالت الصغرة واملتوسطة، من خال 
إنشاء أدوات متويل مناسبة وقروض تتناسب 

مع الظروف احلالية لألزمة. وأتاحت هذه 
البادرة الطيبة لزبناء بنك املغرب من املقاوالت 
الصغرة جدا واملقاوالت الصغرة واملتوسطة 

الفرصة من أجل التعامل مع تقلبات األزمة 
والتخفيف من تأثرها عى أنشطهتم.

حمطة الطاقة الرحيية 
ببوجدور 

 301 ميغاواط

حمطة الطاقة 
الرحيية بطرفاية 

300 ميغاواط

حمطة الطاقة 
 الرحيية بتازة

87 ميغاواط

أكوا بوزر خالدي
120 ميغاواط
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 حتليل غر مطلوب 
ES التحليل الذي أجراه فريق n
n التحليل الذي أجرته الشبكة

إدماج التقيم املهنيج لآلثار اإلجيابية 
والسلبية يف إطار استحداث قروض 

لاستمثار يف املجموعة
إن مبادرة تقيم األثر، الي تبناها بنك 

أفريقيا، تنطبق عى مجيع القروض 
االستمثارية وتساعد عى تطوير حوار 
حقييق مع الزبناء. مكا أهنا تهسم يف 

حتسن جودة احملفظة من الناحية البيئية 
واالجماعية. ومن أجل مضان جودة التقيم، 

تم معاجلة لك ملف وفًقا لتعقيده البيي 
واالجمايع إما من قبل فريق املبيعات أو من 
قبل خبر)ة( املخاطر البيئية واالجماعية يف 

الرشكة الفرعية.

مُتكن اآلثار اإلجيابية والسلبية الي مت 
كشفها وتقيمها عى مستوى لك ملف من 

حتديد ما ييل:

- تقوم املاحظة األوىل »اآلثر اإلجيايب« 
عى أساس حتديد ومستوى ومضان اآلثار 
اإلجيابية -االقتصادية والبيئية واالجماعية 

-لملرشوع؛

- تقوم املاحظة الثانية » املخاطر البيئية 
واالجماعية السلبية E&S « عى حتديد 

اآلثار البيئية واالجماعية السلبية لملرشوع، 
والتدابر الي يتخذها الزبون للتعامل مع 

هذه املخاطر.

بغية مضان االستخدام الفعال لتلك األدوات، 
أنشأ بنك أفريقيا نظاما تكوينيا يمشل 443 
مستعما وميتد عى مدى 3 أهشر مع نسبة 

مشاركة ناهزت 81 باملئة. وبفضل هذه األداة، 
قدم بنك أفريقيا أزيد من 103 ملفات قروض 
للتقيم البيي واالجمايع E&S، تتوزع عى 

النحو التايل:

باملوازاة مع ذلك، مكَّن تبي البنك ملبادئ 
اإلكوادور يف عام 2010 من إنشاء معليات 
مناسبة يف املجموعة من أجل جتنب وتقليل 
وتعويض اآلثار البيئية واالجماعية السلبية 

لمويل املرشوع أو قروض "الرشاكت".

ويف إطار حتديث سياسته املتعلقة باملخاطر 
العامة لملجموعة، رشع بنك أفريقيا يف 

إدماج تعريف املخاطر البيئية والفزيائية يف 
إطار حمفظته الشاملة.  مكا أنشأ مجموعة 

معل ملكفة باملخاطر البيئية بدمع من املبادرة 
املالية التابعة لرناجم األمم املتحدة للبيئة، 
وبناًء عى قرار جلنة االقتصاد االجمايع 
والتضامي ESS. وحتقيقا هلذه الغاية، مت 
إجراء حتديد أويل ملخاطر حتول حمفظة 
 متويل املرشوع من خال استخدام أداة

" Transition Check" اخلاصة بالرناجم 

املايل لرناجم األمم املتحدة للبيئة.

براجم للمويل املستدام
4 

استمثارات خرضاء 
ومستدامة

4 مليارات درمه  

التقسمي حبسب عدد امللفات ومبلغ 
القرض

56%
18%

25%
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بنـــــك أفريقيـــــــا

ال يدخر بنك أفريقيا أي جهد مع لك 
الفاعلن يف القطاع االقتصادي وذلك 
من خال براجم DamaneRelance و 
CAP TPE. وبذلك يؤكد بنك أفريقيا 

عى مشاركته واخنراطه بصفته 
فاعا اقتصاديا وازنا يف االقتصاد 

الوطي.      

أطلق بنك أفريقيا الرناجم املمسى 
Women In Business– برشاكة مع 

البنك األوريب إلعادة البناء والتمنية –
والذي يضمن توفر خط متويل يقدر 

ب 20 مليون أورو.  

يف سياق مواكبة اسراتيجية اإلدماج املايل 
الي أعى انطاقهتا جالة امللك دمحم 

السادس والي تؤكد الزتام بنك أفريقيا، فقد 
هشد هذا األخر يف عام 2020 زمخا غر 

مسبوق من خال برناجمه »انطاقة«

إدماج مايل

مع املوجه لاستمثارات
ساءالد

 للن
جهة

املو
ت 

وال
ملقا

ا

بنك أفريقيا - فاعل رائد يف نسيج 
ريادة األمعال ذات الطابع االجمايع
اإلدماج املايل والدمع لفائدة حاميل املشاريع

الزتامًا باسراتيجية اإلدماج املايل الي 
أماها جالة امللك دمحم السادس، وضع بنك 

أفريقيا، يف سنة 2020، بن يدي حاميل 
املشاريع املؤهلن برناجم »انطاقة«. ويف 
هذا الصدد، استفادت مجموعة مكونة من 

أزيد عن 80 عربة جترها اخليول يف مراكش 
من إدراجها يف الجسل الوطي لملقاولن 
الذاتين ومن عرض BOA انطاقة. وهيدف 

هذا الرناجم لملسامهة بشل فعال يف 
هيلكة نشاطهم وتقدمي دمع مايل حقييق.

يف يوليوز 2020، استفاد الباعة املتجولون 
يف السوق التجاري »ديور شيوخ« مبدينة 

خنيفرة من حمات جتارية يف إطار املبادرة 
الوطنية للتمنية البرشية. حمست هذه العملية، 

الي تدخل مضن إطار برناجم الدمع 
االجمايع واالقتصادي، بفتح 211 حساًبا 

يف شبابيك بنك أفريقيا.

يف إطار فعاليات ندوة نمظهتا غرفة احلرف 
اليدوية بآسيف، شارك بنك أفريقيا يف تقدمي 

الرناجم املتاكمل لدمع ومتويل األمعال 
»انطاقة« أمام عدد من احلرفين. وعند 

هناية هذه املبادرة الرامية إىل الروجي لعرض 
»انطاقة«، متكن البنك من مجع 160 طلبا  

للحصول عى بطاقة املقاول الذايت، ومعاجلة 
15 ملفًا من ملفات انطاقة.

بالرشاكة مع مجعية املقاولن الشباب 
»مجعية الوحدة« يف مدينة خريبكة، مت 
تنظم لقاء مع 52 من املقاولن الذاتين 

الشباب. وهو األمر الذي أسفر عن تجسيل 
17 شابا يف نظام املقاول الذايت وفتح 11 

حسابًا و 14 ملًفا من ملفات انطاقة.

قام بنك أفريقيا، يف امجلاعة القروية آيت 
بن حدو الي تبعد كيلومرات قليلة عن مدينة 
ورزازات، بالروجي لعرض »انطاقة املستمثر 
القروي« بن صفوف احلرفين احمللين. وقد 
سنح هذا العمل امليداين من إنشاء بطاقات 

املقاول الذايت واستقبال طلبات القروض 
BOA انطاقة من أجل دمع حاميل املشاريع 

يف قرية قصبة آيت بن حدو.



األداء واملنجــــــزات

املسامهة يف دراسة اليونيسكو حول 
اإلدماج املايل

متاشيا مع توجهه املمثل يف كونه بناك 
مسؤوال اجماعيا، فقد سامه بنك أفريقيا يف 
دراسة حول اإلدماج املايل نرشت مبشاركة 
اليونيسكو وامجلعية األوربية لإلدارة املالية 
 EFMA ومدرسة Ponts Business School و

Wavestone. وهتدف دراسة "اإلدماج 

املايل: مطوحات جديدة لسنة 2020" إىل 
تقدمي حملة عامة عن اإلماكنيات الضخمة 
الي يتوفر علهيا القطاع املايل يف جمال 

املسؤولية االجماعية للرشاكت.

وهيلع، فقد متت مراجعة العديد من املبادرات 
املسؤولة عن البيئة من قبل املؤسسات املالية 
من خال هذه الدراسة، والي سلطت الضوء 

عى ريادة املجموعة وأشادت بأمعاهلا 
العديدة فما يتعلق باملسؤولية االجماعية 

وتعزيز اإلدماج املايل. وأتاحت هذه الدراسة 
كذلك تجسيل ارتفاع يف عدد مبادرات 

الفاعلن الرئيسين يف القطاع املايل، والي  
تؤثر بشل مبارش وإجيايب عى دمع حاميل 

املشاريع واملقاوالت الصغرة واملتوسطة.

ريادة األمعال النسائية واملساواة بن 
اجلنسن

يواصل بنك أفريقيا اسراتيجية دمعه للنساء 
 Women in املقاوالت من خال برناجمه

Business. ومتاشيا مع سياسته الرامية إىل 

تعزيز املساواة بن اجلنسن، فقد قام بأجرأة 
خطة الطريق املمساة "جندر" Genre، مكا 

 Women’s "اخنرط يف "مبادئ متكن املرأة
EmporwerementPrinciples، ويه مبادرة 

تشرك فهيا هيئة األمم املتحدة املعنية بشؤون 
املرأة وامليثاق العاملي لألمم املتحدة.

مواكبة أكر من مالية، دمع معزز 
لملقاوالت الصغرة جدا والصغرى 

واملتوسطة
باعتباره فاعا يف تطوير املقاوالت الصغرة 

جدا والصغرى واملتوسطة، فقد ارتكز بنك 
أفريقيا عى إطاقه يف عام 2009 ملرصد 

ريادة األمعال، من أجل اقراح مقاربة 
أكر من مالية، تقوم عى التدريب والتوجيه 

والتواصل الثايث، باإلضافة إىل الويع 
بريادة األمعال. 

وتم سنويا مواكبة 15000 من الشباب 
احلاملن لملشاريع واملقاولن.

مكا أطلق أيضا بنك أفريقيا أول منتوج – 
–Women Entrepreneur "النساء املقاوالت"
واملخصص لملرأة املقاولة وذلك برشاكة مع 

البنك األوريب إلعادة البناء والتمنية، مكا 
أطلق أيضا برناجما للتكوين والمويل بفائدة 

ميرسة.

نسبة املوظفن املستفيدين 
عى األقل من تكوين واحد يف 

2020

39%

نسبة املستخدمات يف 
املغرب

40,4% 

أول بنك حاصل 
عى معيار الصحة 

والسامة املهنية
 OHSAS

1

1

يوم/ خشص من 
التكوينات

2 392

عدد اختبارات الكشف 
منجزة برمس عام 

2020

12 963

أول بنك باملغرب 
حيصل عى عامة 

 Safe Guard المز
الي مينحها مكتب 

Veritas Group

التقرير السنوي املتاكمل 2020          صفحة 59/58

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



بنـــــك أفريقيـــــــا

االلزتام الثالث: مشغل مسؤول يصيغ 
ملستخدميه ويواكب تطورمه

يضع بنك أفريقيا الرأمسال البرشي يف 
صلب اسراتيجيته املتعلقة بالتطوير، مكا 

يلزتم بكونه يف خدمة التمنية امجلاعية 
واالجماعية واملسؤولة، والقامئة عى خمطط 

متطور لملوارد البرشية، متت صياغته 
حول مبادئ وأسس متينة تبلورت يف بنيان 

مرصوص ممثل يف الثقافة املقاوالتية.

تدبر لملسار املهي يف خدمة تمنية 
مهارات لك املستخدمن

باعتباره مشغل مسؤول يصيغ بمعن 
ملستخدميه، أجنز بنك أفريقيا، من خال 

سياسته املتعلقة باملوارد البرشية، العديد من 
التدابر لصاحل تطوير ترسانته البرشية. مكا 
أنه يهسر عى التدبر األمثل ملهارات ومهن 

مستخدميه، سواء من خال الدورات التكوينية 
الي تقدمها أاكدميية بنك أفريقيا، والي 
تركز أساسًا عى املهن البنكية والتسير، 
أو من خال خمتلف إماكنيات التنقل عى 

املستوين الوطي والدويل. 

إن تطوير املهارات يرتكز عى الدورات 
التكوينية عن قرب وعن بعد، وتبادل اخلرات 

بن الزماء، والتدريب الذايت من خال مناذج 
حمااكة يومية واالضطاع مبهام جديدة. يف 
عام 2020، جُسلت زهاء 916 حركة انتقالية 
داخل صفوف بنك أفريقيا، وهو األمر الذي 
يبن التغرات والتطورات الدامئة الي تطرأ 
عى املسار املهي والوظييف لملستخدمن، 
سواء يف سياق التنقل أو التدرج الوظييف.

اعتباًرا من 31 دجنر 2020، استفاد 39 
باملئة من املستخدمن من نشاط للتكوين، 

حيث أجنز أكر من مئة نشاط تكويي أي 
حوايل 2392 يوما تكوينيا.

ومنذ اإلعان الرمسي عن حالة الطوارئ 
الصحية يف املغرب، جرى تعليق األنشطة 
التكوينية بصورة مؤقتة. مكا مت الرشوع 

يف إصاح شامل مجليع الدورات التدريبية 
املهنية خال السنة.

الهنوض بتشغيل الشباب وإدماج 
األخشاص من ذوي االحتياجات 

اخلاصة
حيمل البنك عى عاتقه مستقبل اخلرجين 
الشباب، ويعمل با هوادة من أجل تهسيل 
وصوهلم إىل وظيفهتم األوىل، ال سما من 

خال سياسته املتبعة مع املتدربن. 

وقد جرى استقبال زهاء 400 طالب متدرب  
داخل خمتلف كيانات بنك أفريقيا والقادمن 

من خمتلف اجلامعات ومعاهد التكوين املهي 
وإدماج الشغل وكذا املدارس العليا، ومتثل 

السيدات نسبة %65 من مجموع الطلبة 
املتدربن.

ما يقرب من %80 من مستخديم بنك 
أفريقيا مه دون سن 45، ومتوسط معر 
املستخدمن يف بنك أفريقيا يف املغرب 

حوايل 38.5 سنة.

حيرص بنك أفريقيا عى تعزيز التنوع 
بتجشيعه عى تشغيل األخشاص يف وضعية 
إعاقة وإدماجهم وأيضا إدماج األخشاص من 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

إجراءات متقدمة تروم حتقيق املساواة 
بن النساء والرجال

يف إطار الزتامه املجميع بتعزيز العاملة 
النسائية، واصل بنك أفريقيا يف املغرب 

تعزيز وزن املرأة يف إمجايل قوته العاملة 
لتصل إىل %40.4 يف 2020 مقابل 40.2% 

يف 2019.

يف سنة 2020، وضع بنك أفريقيا برناجم 
معله املخصص للنوع يف مقدمة أولوياته، 

ويف انجسام تام مع أهداف التمنية 
املستدامة لألمم املتحدة، ساعيًا إىل حتقيق 

املساواة بن صفوف مجموع مستخديم 
املجموعة فما يتعلق بوظائف التسير وأيضا 

داخل أجهزة احلاكمة.

باإلضافة إىل ذلك، هيدف البنك إىل تعزيز 
اإلدماج املايل لملرأة من خال مجموعة من 

العروض املخصصة ومحاية حقوقها عى 
وجه أمكل.



األداء واملنجــــــزات

محاية اجماعية جيدة 
حيرص بنك أفريقيا عى احرام القوانن 

املتعلقة بامحلاية االجماعية واحرام قانون 
الشغل. حبيث تتجاوز امحلاية االجماعية 

داخل البنك اإلطار التنظيمي لمنح 
املستخدمن مزايا أخرى من حيث التغطية 

الصحية وتأمن االدخار، ال سما من خال 
إنشاء معاش تمكييل وصندوق تضامي. 

تسهتدف امحلات الوقائية والزيارات الطبية 
السنوية ومحات التلقيح، من خال خدمة 

طبية اجماعية، مجيع املستخدمن دون 
استثناء. ويف إطار تدبر األزمة الصحية 
لكوفيد 19، مت اختاذ مجموعة من التدابر 

االحرازية عى مستوى املقر والشبكة.

واحرامًا للتدابر الوقائية، مت تعين مراجعن 
ملكفن بالتنسيق مع املمثلن اجلهوين. مكا 

استفاد األخشاص املصابون بالفروس 
التايج واملخالطون من املراقبة اليومية. 
ونتيجة لذلك، مت إجراء 12963 اختبارا 

للكشف عى امتداد السنة. 

وإدرااًك مهنا أن الرفاهية يف العمل يه 
حمرك أسايس لألداء اجليد، فقد نفذت 

املجموعة إجراًء هيلكًيا ملنع املخاطر النفسية 
واالجماعية، وذلك هبدف تدبر ضغوط العمل 

بصورة مثالية.

برناجم جمدد لفائدة ريادة األمعال 
وتمثن املهارات

ُيتوىخ من برناجم In’Pulse الذي جرى 
إطاقه يف هناية 2019، أن يكون خمططا 
شاما للتجديد يروم حتفز اإلبداع لدى 

املستخدمن وتعبئهتم حول املشاريع البالغة 
األثر.

الرناجم مفتوح يف وجه مجيع املستخدمن 
مبجموعة بنك أفريقيا، الذين يتوفرون عى 

فكرة مرشوع مبتكر ويمطحون لتحويلها إىل 
مرشوع ناحج وواقع مملوس داخل املجموعة. 

يستفيد محلة املشاريع طيلة مسارمه من 
برناجم دمع مممص خصيًصا لريادة األمعال 

الداخلية، والذي يتجى يف دورات تكوينية 
ومعسكرات تدريبية يهسر عى تقدميها ثلة 

ممزة من املقاولن وخراء األمعال واملهنين 
يف ريادة األمعال. ويدخل محلة املشاريع 

املختارون يف برناجم احتضان داخيل جلعل 
أفاكرمه حقيقة واقعة. وهكذا، خصصت 
النخسة األوىل من الرناجم 4 مشاريع 

ابتاكرية يم احتضاهنا حالًيا.

فأما النخسة الثانية، والي تتضمن 20 
مرشوعا، فهي يف طور االستمكال، وأما 

النخسة الثالثة فقد جرى إطاقها يف هشر 
أبريل 2021.
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اخنفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 
للبنك بنسبة 

25%

ختفيض ثاين أكسيد 
الكربون لل موظف 

-20%

انبعاثات الغازات الدفيئة 
يف عام 2020

20491

بنـــــك أفريقيـــــــا

االلزتام الرابع: احلرص عى ممارسة 
احلاكمة وتدبر املخاطر

احلاكمة
نظًرا لنطاق أنشطته وتعدد الزتاماته 

ومطوحاته، اعمد بنك أفريقيا عى مبدأ 
احلاكمة وفًقا لملقتضيات القانونية الي 

سطرهتا اهليائت التنظمية الوطنية والدولية، 
والي تدخل مضن إطار مقاربة التحسن 

المنوذيج واملسمر. مكا وضعت املجموعة 
نظام حاكمة متن وإجراءات رقابة فعالة 

لضامن استدامة منوذجها االقتصادي، وذلك 
بالرجوع إىل دورها االسراتيجي يف صلب 

االقتصاد الوطي والقاري، ورغبهتا يف 
محاية مصاحل اجلهات املعنية.

ترتكز احلاكمة لدى بنك أفريقيا عى عدة 
هيائت اختاذ القرارات وأجهزة لملراقبة، 
فضا عن جلان متخصصة تهسر عى 

تنفيذ التوجهيات االسراتيجية والتشغيلية 
لملجموعة.

يتألف جملس اإلدارة، الذي يضطلع بدور 
حموري ممثل يف احلفاظ عى التوازن بن 

مصاحل املسامهن وآفاق المنو، وخلق القمة 
طويلة األمد ومحاية املودعن، من 14 مسؤوال 

إداريا.

وجند من بن هؤالء سيدتان، إحدامها مستقلة 
إىل جانب 3 إدارين مستقلن آخرين.

تدبر املخاطر
تماىش مقاربة بنك أفريقيا يف إدارة 
املخاطر مع املعاير املهنية والتنظمية، 

والقواعد احملددة عى املستوى الدويل، 
فضًا عن توصيات سلطات الوصاية.

تتجى املخاطر الرئيسية احملددة فما ييل: 
خماطر القروض وخماطر السوق وخماطر 

التشغيل وخماطر الدولة.

يهسر بنك أفريقيا باسمرار عى االحرام 
التام للرشوط القانونية الصادرة عن بنك املغرب 
فضا عن لك مؤسسات املراقبة املتواجدة يف 

البلدان الي تعرف حضورا له فهيا. 

تم معليات تدبر املخاطر ومراقبهتا بصفة 
مستقلة متاما عن لك الكيانات التنفيذية 

لبنك أفريقيا، مما يضمن معلومات مستقلة 
وموضوعية وشاملة، وكذا محتل املخاطر مبا 

يماىش مع التوجهات االسراتيجية.

االلزتام اخلامس: محاية البيئة 
واحلد من اآلثار البيئية عى مستوى 

املجموعة

إجناز بنك أفريقيا حلصيلة األثر 
الكربوين لملرة الرابعة

متاشيًا مع برناجم معله يف جمال السياسات 
املناخية، يلزتم بنك أفريقيا عى أساس 

طويع بإجراء جرد النبعاثات غازات 
االحتباس احلراري لك سنتن، من أجل 
مراقبة تطور البصمة الكربونية اإلمجالية 

للبنك مقارنة بالتقيم األول الذي مت إجراؤه 
يف عام 2015، وكذا توحيد خارطة طريق 
لتخفيف و / أو تعويض انبعاثات غازات 
الدفيئة وقياس فعالية إجراءات اخلفض 

املعمدة. مت إجناز حصيلة األثر الكربوين 
برمس عام 2020 يف هشر أبريل 2021، 

آخذا يف عن االعتبار أمه مراكز االنبعاثات 
املبارشة وغر املبارشة، مثل اسهتاك الطاقة 

واألصول الثابتة واملشريات ونقل األموال 
والتنقات املهنية ومعاجلة النفايات.

وقد جاءت هذه احلصيلة لتؤكد اجلهود 
احلثيثة للبنك والساعية إىل احملافظة عى 

البيئة. وقد نتج عن ذلك اخنفاض االنبعاثات 
اإلمجالية لثنايئ أكيس الكربون املجسلة يف 
2020 مقارنة ب 2018 وذلك بنسبة 25 باملئة. 

وقد عزز ذلك السياق العام جلاحئة كوفيد- 19 
والذي حم اللجوء إىل العمل عن البعد واحلد 

بصفة هامة من تنقات املهنين.



األداء واملنجــــــزات

ISO 14 001 جتديد هشادة
يف إطار تدبر آثاره البيئية، يواصل بنك 

أفريقيا مساعيه احلثيثة الرامية إىل املسامهة 
امجلاعية يف احلد من ظاهرة االحتباس 
احلراري وذلك من خال جتديده يف عام 
2020 لهشادته ISO 14001. وقد أشاد 

مكتب فريتاس برو Veritas Bureau امللكف 
مبنح هذا التجديد، باخنراط اإلدارة يف 
التحسن املتواصل للنظام وخبلق اللجنة 

البيئية واالجماعية وشؤون االستدامة داخل 
املجموعة، وهو ما يحمس باحلفاظ عى 

التقدم احمُلرز يف جمال القضايا البيئية 
واالجماعية واحلاكمة الرشيدة، وبالزتام 

البنك باملشاريع ذات األثر البيي اإلجيايب.

احلد من األثر البيي يف منشآتنا
نفذ بنك أفريقيا سياسة البناء املستدام 

الي تنطبق عى مشاريع التجديد والتشييد 
لملباين واملواقع اجلديدة.

ممصت بناية "أاكدميية بنك أفريقيا" 
 ،HQE واحلاصلة عى هشادة اجلودة العاملية

للحد من آثار البناية عى البيئة ولتضمن 
للذين يشغلوهنا مناخا داخليا سلما ومرحيا 

وذلك وفقا ملقاربة متعددة املعاير: بناية 
وتدبر صديقن للبيئة وراحة وحصة.

التحسيس بالتمنية املستدامة والتكوين 
علهيا

اخنرط بنك أفريقيا يف سياسة بيئية وطاقية 
واعدة يواكهبا تطور لنوع من الثقافة عى 

التمنية املستدامة والتحسيس برهاناهتا 
عى مستوى املجموعة كل. وقد استحدثت 
عدة أنشطة تكوينية ومحات داخلية منتمظة 
بغية تبي سبل التفكر والسلواكت اجلديرة 

باالقتداء من قبل امجليع.

االلزتام السادس: اختاذ إجراءات 
لفائدة امجلاعات ومد سبل احلوار مع 

اجلهات الفاعلة
عاوة عى االخنراط الرفيع املستوى ملؤسسة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية يف الربية، 

فقد سامه بنك أفريقيا يف العديد من 
التظاهرات ودمعها، وذلك حىت يتبوأ ماكنة 

فاعل متضامن وملزتم جتاه لك األطراف 
الفاعلة.

رشاكة مع مجعية هنضة زناتة
مكن توقيع اتفاقية رشاكة سنوية مع مجعية 

"هنضة زناتة" جبهة الدار البيضاء سطات من 

متويل مجمل الرناجم الثقايف واالجمايع 
والبيي والريايض للجمعية برمس سنة 

2020. ويقوم الرناجم عى أربعة أنشطة 

ختص األخشاص واألرس يف وضعية هشة. 
ويف إطار هذه الرشاكة، أجرت امجلعية 

حفوصات هتم طب العيون وتوزيع النظارات 
عى ما ينيف عن 200 طفل و 150 امرأة 
يف لك من مدينة عن حرودة والشاالت، 

وكذا توزيع 1400 قفة لملواد الغذائية عى 
األرس املترضرة من فروس كورونا. هذا 
فضا عن تنظم محلة ختان لصاحل 270 

طفا ينحدرون من عائات فقرة مبنطقة عن 
حرودة والشاالت وسيدي موىس املجذوب، 
وكذا أطفال عائات املهاجرين األفارقة من 
جنوب الصحراء. وإن دل هذا األمر عى 
يشء فإمنا يدل عى دمع البنك املتفاين 

للفاعلن امجلعوين واملجمع املدين وفعاليات 
املجمع املدين.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

محلة للكشوفات عى مستوى مجموعة 
بنك أفريقيا

مبناسبة اليوم العاملي لملرأة، وبرشاكة مع 
 Jeune Chambre الغرفة الدولية للشباب
Internationale، جدد بنك أفريقيا، لملرة 

اخلامسة عى التوايل، معلياته اخلاصة 
بالكشف عن رسطان الثدي وعنق الرمح لدى  

الفائت املستضعفة، وذلك برشاكة مع فروع 
البنن وبورينا فاسو والكوت ديفوار ومايل 

والنيجر والسينغال. يف املجموع، وعى مدى 
5 سنوات، فقد مت تخشيص أكر من 24000 

امرأة استلزمت حوايل 5 باملئة مهنا تتبعا 
طبيا. 

يعد رسطان الثدي هو السبب الرئييس 
للوفاة عند املرأة االفريقية، مكا أن رسطان 

عنق الرمح هو ثاين أكر أنواع الرسطانات 
شيوًعا حول العامل. وكشفت اإلحصائيات أن 
%80 تقريًبا من الوفيات حتدث يف البلدان 

منخفضة الدخل، حيث يصعب الوصول إىل 
االختبار والعاج.

محلة »سيداكسيون«
شارك بنك أفريقيا يف النخسة الثامنة من 

معلية التضامن من أجل حماربة داء السيدا، 
والي عقدت يف دجنر 2020 حتت الرعاية 
السامية جلالة امللك دمحم السادس. ويف 

سياق هذا احلدث ذي البعد التضامي، 
أهسم بنك أفريقياـ من خال شبكته البنكية 
وواكالته ومراكز األمعال واجلهات التابعة 
له بدوره يف معلية تقدمي الترعات جبميع 

أشاكله. ومن أجل السر السلس هلذه العملية 
املواطنة، جرى إنشاء آلية متعددة القنوات 
لتجشيع وتهسيل الدمع املنتظم لملاحنن. 
وهكذا، أصبحت املنصات اإللكرونية مثل 

الشبابيك اآللية و BMCE Direct متاحة مجليع 
األخشاص الراغبن يف املسامهة مببلغ مايل 

يف هذه القضية النبيلة.

تعزيز الصناعة التقليدية النسوية
متاشيًا مع رغبهتا يف تعزيز تمنية املناطق 
القروية من خال التعلم واإلدماج، نمظت 
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

للربية والبيئة، مببادرة من رئيسهتا الدكتورة 
ليى مزيان بنجلون معرضا يسلط الضوء 

عى منتجات الصناعة التقليدية لنساء املغرب 
واملنحدرات من الوسط القروي، ال سما من 

جهة طنجة-تطوان-احلسمة، وذلك يوم 9 
مارس 2020، مبناسبة اليوم العاملي حلقوق 

املرأة، باملقر الرئييس لبنك أفريقيا. وقد جرى 
تنظم هذا املعرض، الذي يعود ريعه للنساء 
ذوات الدخل املنخفض من املناطق القروية، 

بالرشاكة مع مديرة رشكة االستشارات 
Innovarte، السيدة مارغا كريسبو. خال 

هذا املعرض التجاري، أتيحت للزوار فرصة 
اكتشاف وتقدير األمعال احلرفية الي 

تعكس ثراء الراث الثقايف العريق لململكة، 
هذا فضا عن املوهبة احلرفية واإلبداع 

االستثنايئ للنساء القرويات، والذي توارثنه 
عن األجداد عر أجيال طويلة.
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الرايع الرمسي لملعرض الدويل للنرش 
والكتاب

كل سنة، قدمت مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية للربية والبيئة إهسامها، بصفهتا راعيا 

رمسيا، يف النخسة السادسة والعرشين من 
املعرض الدويل للنرش والكتاب -سييل- واملنعقد 

من 6 إىل 16 فراير 2020، باملعرض الدويل 
للدار البيضاء. ويه تعد فرصة لملؤسسة لتقدمي 

وتسليط الضوء عى الرناجم التعليمي املبتكر 
Medersat.com وعرض أنشطته التعلمية 

والثقافية من خال األفام والكتيبات واملجات 
والكتب املدرسية.

متز هذا احلدث بزيارة الرئيسة الدكتورة ليى 
مزيان بن جلون، الي استقبلهتا بشل خاص 
مديرة مديرية الكتاب واخلزانات واحملفوظات 

السيدة لطيفة مفتقر، ومدير معرض الدار 
البيضاء الدويل السيد دمحم البقايل. ورشعت 

السيدة الرئيسة يف زيارة جناح املؤسسة 
املخصص للعارضن املشاركن يف الدورة، 

وعى رأهسم فرنسا وإسبانيا وكندا والصن 
وموريتانيا الي مت تكرميها هذا العام. مكا 
انهتزت املؤسسة هذه الفرصة لتنظم زيارة 

ثقافية لصاحل طاب مدرسة Medersat.com يف 
بوسكورة.
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آفاق
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حماور التطور

الرافعات االسراتيجية

تعزيز أجهزة تدبري املخاطر والتحصيلحتسني الفعالية التشغيلية

دينامية التمنية 
املستدامة

تعزيز موقع 
املقاوالت 
الصغرى 

واملتوسطة 
بأفريقيا

التطور دوليا 
لفائدة أفريقيا

ترسيع البنك 
الرمقي

تطوير الشباكت 
اجلديدة للتمنية

إعادة تنشيط 
البيع بالتجزئة 

واخلدمات 
املرصفية املتعلقة 

بالرشاكت

وضعت مجموعة بنك أفريقيا برناجما 
اسراتيجيا للتطوير يغيط فرة 2019 – 2021 
وذلك ملواصلة تعزيز أنشطهتا سواء باملغرب أو 

عى املستوى الدويل عى حد سواء. وتمحور 
رؤيهتا حول 6 حماور اسراتيجية والي 

تنضاف هلا رافعات اسراتيجية أخرى:

سعيا منه ملواكبة الفعالة لرناجمه االسراتيجي 
للتطور، فقد عزز بنك أفريقيا قاعدته املالية وذلك 

وبتعزيز أمواله الذاتية مببلغ 3,6 مليار درمه 
يف 2019 و 793 مليون درمه خال 2020 عن 
طريق التحويل االختياري ألرباح األهسم إىل 

أهسم. 

من جهة أخرى، ويف إطار معلية تسنيد بعض 
من أصوله العقارية، فقد أنشأ بنك أفريقيا هيئة 
للتوظيف امجلايع للعقارات OPCI مما مكن من 

حتسن من حصيلته. 



املهنجية

بنـــــك أفريقيـــــــا
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اختار بنك أفريقيا إعداد تقرير سنوي متاكمل 
للسنة الثانية عى التوايل . ويؤكد هذا االختيار 
إرادة بنك أفريقيا إلدراج منجزاته مضن منطق 

االستدامة وإجياد قمة مشركة.

املهنجية واألمهية النسبية
يستلهم هذا التقرير عنارصه من املراجع 

املنصوص علهيا يف جملس التقارير الدولية 
املتاكملة. وعبأ إعداده املوارد الداخلية لبنك 
أفريقيا وخمتلف خراء ورشاكء املجموعة. 

وتصدر األرقام املقدمة من التقارير الداخلية 
لبنك أفريقيا واملؤرشات املفتحصة من طرف 

اهليائت املختصة.

اهلدف
يوجه التقرير السنوي املتاكمل لاكفة األطراف 
املعنية بنشاط بنك أفريقيا، السما املستمثرين 
واملسامهن والزبناء والرشاكء. مكا يعد واجهة 

تسهتدف امجلعيات واملنمظات غر احلكومية 
وخمتلف فاعيل املجمع املدين.



ير   تقر
 احلاكمة
- املجلس اإلداري
- حاكمة املجموعة 

بنـــــك أفريقيـــــــا



تقرير حكــامـــــة

املجلس اإلداري 

 يتكون املجلس اإلداري
 ملجموعة بنك أفريقيا من 14 عضوا
من مضهنم أربعة أعضاء مستقلني

)1( بالنسبة لاكفة مدد التعين، توافق سنة بداية املهام  تلك الي يم فهيا التعين من طرف امجلعية العامة وسنة هناية املهام سنة 
انعقاد امجلعية العامة الي ستبت يف حسابات السنة املالية السابقة، أي ملدة ست سنوات.
2  اكن صندوق اإليداع والتدبر عضوا يف املجلس اإلداري لبنك أفريقيا من 1966 إىل 1997 مث 
أعيد تعيينه خال امجلعية العامة العادية بتارخي 26 ماي 2010
)3( مجموعة O Capital يه نتاج معلية إدماج ومض فينانس كوم من طرف املجموعة القابضة بنجلون مزيان يف ماي 2021. واكنت 
فينانس كوم عضوا يف املجلس اإلداري ما بن 2001 و 2021.
)4( شغل السيد عز الدين جسوس منصبه يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية من سنة 2005 إىل سنة 2008 مث ممثا دامئا 
لمللكية املغربية للتأمن قبل أن يم تعيينه من جديد عضوا يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية يف سنة 2017.
)5( اكن السيد دمحم القباج عضوا يف املجلس اإلداري للبنك بن سني 1997 و 2000

عمثان بنجلون
• الرئيس املدير العام ملجموعة بنك أفريقيا

• تارخي التعين األول  : 19951
• مدة التعين احلالية : 2019-2025

امللكية املغربية للتأمني
• ميثلها زهر بنسعيد

• تارخي التعين األول : 1994
• مدة التعين احلالية : 2019-2025

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
 MUTUEL-GROUPE CREDIT MUTUEL

 ALLIANCE FEDERALE
• ميثله لوسيان ميارا

• تارخي التعين األول : 2005 
• مدة التعين احلالية : 2020-2026

صندوق اإليداع والتدبري 
• ميثله عبد اللطيف زغنون

• تارخي التعين األول2 : 2010
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

  O CAPITAL مجموعة
• ميثلها هشام العمراين

• تارخي التعين األول : 20013
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

عز الدين جسوس
• بصفته الخشصية

• تارخي التعين األول : 20174 
• مدة التعين احلالية : 2017-2023

CDC LIMITED
• ميثلها مارك بوجون

• تارخي التعين األول : 2019 
• مدة التعين احلالية : 2019-2024

دمحم القباج 
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 20215 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

فرانسوا هرنو
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2016 
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

برايان س. ميك هيندرسون
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2016 
• مدة التعين احلالية : 2016-2022

نزهة احلرييش
• عضو مستقل

• تارخي التعين األول : 2021 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027

عبدو بنسودة
• بصفته الخشصية

• تارخي التعين األول : 2018 
• مدة التعين احلالية : 2018-2024

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

BOA ورئيس مجموعة
• تارخي التعين األول : 2004 

• مدة التعين احلالية : 2016-2022

مرمي البوعزاوي
• بصفهتا الخشصية

• تارخي التعين األول : 2021 
• مدة التعين احلالية : 2021-2027



En milliers de Dh

31/12/2020*31/12/2019*

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة 
املقتطعة من 

املصدر

املبلغ 
الصايف 
املدفوع

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة 
املقتطعة من 

املصدر

املبلغ 
الصايف 
املدفوع

األخشاص الذاتيون واملعنويون 
850 8429922 8503 8429922 3املقمون باملغرب

األخشاص الذاتيون واملعنويون 
750 2             235485 7503 2354852 3غر املقمن باملغرب

600 5   1477             7077           600 4775 0771 7املجموع 

)*( بدل احلضور برمس السنة املالية السابقة

بدل احلضور املمنوح ألعضاء املجلس اإلداري
ماكفأة لنشاطهم داخل املجلس اإلداري واللجان املختصة، مينح بدل احلضور لاكفة أعضاء املجلس اإلداري.
وحيدد املبلغ اإلمجايل لبدل احلضور سنويا من طرف امجلعية العامة بناء عى اقراح من املجلس اإلداري.

مهنجية تقيم املجلس اإلداري 
يم سنويا اتباع مهنجية للتقيم الذايت لبنية املجلس اإلداري واختصاصاته وصاحياته وتسيره، وذلك عى مستوى لك عضو يف 

املجلس.

وتقود هذه املهنجية جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت ويه جهاز منبثق عن املجلس اإلداري ومكون من أعضاء مستقلن وغر 
تنفيذين، من خال تقيم ألشغال املجلس اإلداري بناء عى اسمارة فردية تضم ما يزيد عن 30 سؤاال متعلقا بتشكيل املجلس 

واللجان املتخصصة ووترة االجماعات وجودة احملارض واملبادالت داخل املجلس والوثائق املوضوعة رهن إشارة األعضاء وآجال 
تسلمها واحملاور املدرجة يف جدول األمعال ال سما بعد املسؤولية املجمعية والبيئية.

ويف ختام هذه املهنجية املتعلقة بالتقيم، يم تبليغ النتاجئ لملجلس اإلداري فضا عن خمطط لألمعال.

ويم حتين اسمارة التقيم الذايت احملددة من طرف جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت  بشل منتظم بالنظر للقوانن التنظمية 
واجماعات املجلس والتوصيات الصادرة عن االسمارات السابقة.

بنـــــك أفريقيـــــــا



االستقالية معاير 

حيرم بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية املقتضيات التنظمية يف جمال معاير االستقالية، مكا هو منصوص علهيا يف منشور 
W/2016/5 بنك املغرب رمق

أمه مؤرشات املجلس اإلداري خال سنة 2000

أمه مؤرشات املجلس اإلداري خال سنة 2000
13عدد األعضاء         

5عدد اجماعات املجلس اإلداري       

%88نسبة احلضور العامة     

اللجان املتخصصة املنبثقة عن املجلس اإلداري *

جلنة خماطر املجموعة

8عدد االجماعات

8عدد األعضاء

%50االستقالية

%100 نسبة احلضور

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة

8عدد االجماعات

6عدد األعضاء

%67االستقالية

%96  نسبة احلضور

4عدد األعضاء جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت

           %50االستقالية

تقرير حكــامـــــة

*تشكيل اللجان املتخصصة برمس سنة 2000
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 جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت

 جلنة خماطر املجموعة

بنـــــك أفريقيـــــــا

الرئيس 
•  السيد فرانسوا هرنو، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

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

الخشصية
•  CDC limited، وميثلها السيد مارك بوجون

•  السيد برايان هندرسون، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء املدعوون 
ميكن أن تضم اللجنة إلهيا، حسب تقديرها، لك خشص سواء 
املغريب  البنك  - مجموعة  أفريقيا  بنك  ال يف  أو  عضوا  اكن 
للتجارة اخلارجية أو يف املجموعة، حسب القضايا املدرجة يف 
جدول األمعال، ال سما عى مستوى اللجان الي من شأهنا 
معاجلة النقط املتعلقة بدراسة االتفاقيات والتعيينات واملاكفآت.

يف خضم هذا السياق االستثنايئ، جرى الركز بشل كبر 
وغر مسبوق عى انعقاد جلنــة التدقيــق واملراقبــة الداخليــة 
استعراض  أجل  من  وذلك  املجموعة،  خماطر  للجنة  التابعة 
من  احلالية،  الصحية  األزمة  عن  النامجة  اآلثار  واستباق 
املنتمظة  املراقبة  ومضان  الضغط،  اختبارات  استخدام  خال 

لملؤرشات املالية الرئيسية وتدبر املخاطر ... 

خال سنة 2020، ركزت املناقشات بن أعضاء جلنة احلاكمة 
وتعديل  مراجعة  عى  أسايس  بشل  واملاكفآت  والتعيينات 
التأسيسية لمنوذج اإلدماج  ميثاق تشغيلها وكذا عى املبادئ 

باملجموعة وطرق إجنازه، وال سما من خال برناجم التقارب.

أشغال جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت التشكيلة 

Juin 2021 - * التشكيلة

الرئيس 
السيد برايان هندرسون ، عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء الدامئون
• امللكية املغربية للتأمن ، ميثلها السيد زهر بنسعيد
• O Capital Group ميثلها السيد هشام العمراين 

• السيد عزالدين كسوس، بصفته الخشصية
• CDC Ltd ميثلها السيد مارك بوجون

• السيد فرانسوا هرنو، عضو مستقل يف املجلس اإلداري
• السيدة نزهة احلرييش ،  عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء الرشاكء
• السيد عضو املجلس اإلداري املدير العام املنتدب

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

• السيد املستشار لدى اإلدارة العامة 
• السيد املراقب العام لملجموعة 

املالية  الشؤون  عن  املسؤول  املساعد  العام  املدير  السيد   •

واملسامهات

األعضاء املدعوون 
إىل  ينيمت  خشص  لك  تعاون  اللجنة  تطلب  أن  املمكن  من   •

الفريق املسر لملجموعة ولك مسؤول تدخل وظائفه يف إطار 
جمال تدخلها حسب املواضيع املدرجة يف جدول األمعال.

سكرتارية اللجنة  
• املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة 

أشغال جلنة خماطر املجموعة 

اجمعت جلنة خماطر باملجموعة 8 مرات خال سنة 2020، من 
أجل تقيم السياق اجلديد املرتبط جباحئة كورونا، واملنطلق من 

استباق تأثراهتا عى البنك وعى املجموعة كل.

الي  واملواكبة  الدمع  بتدابر  اللجنة  نوهت  الصدد،  هذا  ويف 
اختذها بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب يف مواجهة 
وباء فروس كورونا، وحتسن قيادة الرشاكت الفرعية التابعة 
عى  األزمات  ملراقبة  حتمك  لوحة  إنشاء  خال  من  لملجموعة 
مستوى املجموعة. مكا تابعت اللجنة عن كثب ملفات القروض 

الي تضمهنا الدولة “مضان اكجسن”.

وهكذا، ركزت األشغال بشل أسايس عى اسهتاك األهسم، 
األزمات  من  التعايف  وخطة  املخاطر،  مؤرشات  ومراقبة 
املال، وحمااكة  رأس  لكفاية  الداخيل  التقيم  ونظام  الداخلية، 
النسب التنظمية، ونظام تدبر ومراقبة حدود املخاطر القطرية، 
غر  العقارية  واألصول  الضغط،  واختبارات  املخاطر،  وتلكفة 
التشغيلية، والوضع االحرازي للرشاكت التابعة، ومراقبة مهام 

اجلهات املنمظة.

وفًقا لملقتضيات التنظمية، صادقت اللجنة عى خطة التعايف 
من األزمات الداخلية وعى تقرير التقيم الداخيل لكفاية رأس 

املال لسنة 2020.

تنفيذ  منتمظة  بصورة  اللجنة  تراقب  ذلك،  إىل  باإلضافة 
التوصيات الواردة يف االجماعات السابقة للجنة املذكورة آنفا.

* تعديل التشكيلة يف يونيو 2021 تبعا الستقالة عضوين أجنبين يف املجلس 
اإلداري ومها السيدان فيليب دو فونتن فيف وكريستيان دو بواسيو 



أشغال جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعةالتشكيلة * - يونيو 2021

الرئيس 
السيد دمحم القباج، عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية  

األعضاء الدامئون
•  امللكية املغربية للتأمن، ميثلها السيد زهر بنسعيد

•  السيد عز الدين جسوس، بصفته عضوا يف املجلس اإلداري 
بصفته الخشصية

املجلس  يف  مستقا  عضوا  بصفته  هرنو،  فرانسوا  •  السيد 
اإلداري

•  السيد برايان هندرسون ، بصفته عضوا مستقا يف املجلس 
اإلداري

األعضاء الرشاكء
•  السيد عضو املجلس اإلداري املدير العام املنتدب

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

•  السيد املستشار لدى اإلدارة العامة 
•  السيد املراقب العام لملجموعة 

•  السيد املدير العام املساعد امللكف بالشؤون املالية واملسامهات

األعضاء املدعوون 
•  املدققون اخلارجيون 

•  املسؤولون عن وظائف املراقبة الدامئة واملطابقة 
إىل  ينيمت  خشص  لك  تعاون  اللجنة  تطلب  أن  املمكن  •  من 

الفريق املسر لملجموعة ولك مسؤول تدخل وظائفه يف إطار 
جمال تدخلها حسب املواضيع املدرجة يف جدول األمعال.

سكرتارية اللجنة 
البنك  مجموعة  أفريقيا-  بنك  ملجموعة  العام  املراقب  السيد 

املغريب للتجارة اخلارجية

*تعديل التشكيلة يف يونيو 2021 بعد استقالة عضوين مستقلن أجنبين من 
املجلس اإلداري. ويتعلق األمر بالسيد فيليب دو فونتن فيف وكريستيان دو 

بواسيو

اجمعت جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة 8 مرات خال 
سنة 2020.

ركزت أشغال جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية بشل جوهري عى 
كورونا عى  فروس  املرتبطة جباحئة  الصحية  األزمة  تداعيات 
املجموعة، وال سما عى األداء املايل للبنك ولملجموعة عى مدى 

2020 و 2021.

بشل  املطروحة  الرئيسية  املواضيع  مهَّت  السياق،  هذا  ويف 
أسايس اإلجنازات املالية ملجموعة بنك أفريقيا عى الصعيدين 
املوحد واالجمايع، وحفص تقرير املدققن اخلارجين، ومراقبة 
تنفيذ اسراتيجية تدبر األصول العقارية غر التشغيلية، وكيفيات 
مسامهة األصول التشغيلية يف هيائت التوظيف امجلايع العقاري.

ومن ناحية املراقبة الداخلية، فقد متت مراجعة خطة التدقيق املوحدة 
لسنة 2020 عى ضوء تداعيات األزمة الصحية. مكا راجعت اللجنة 
ميثاقها التشغييل طبقًا ملقتضيات منشور وايل بنك املغرب رمق 
W/4 /2018 املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات معل جلنة التدقيق 

املسؤولة عن مراقبة وتقيم تنفيذ أنمظة املراقبة الداخلية.

زد عى ما سبق، تدارست جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية باملجموعة 
مبعية بنك املغرب التوصيات املتعلقة باحتساب املساعدات املتصلة 
بوباء كورونا وكذا توصيات املراجعن القانونين. مكا واطلعت عى 
النظام املطبق فما يتعلق بتدبر األزمة يف إطار خطة اسمرارية 

النشاط التشغيلية.

خال انعقاد اجماع امجلعية العامة لسنة 2020، ُأحيطت اللجنة 
عملًا مبوافقة بنك املغرب عى جتديد عقد التدبر املفوض لرشكة 
KPMG، امللكفة بتقدمي خدمات التدقيق، لملرة الثالثة عى التوايل، 

.Grant Thornton مبكتب Ernst & Young واستبدال مكتب

أما بشأن تدبر خماطر تكنولوجيا املعلومات خال فرة األزمة، فقد 
أشارت اللجنة إىل رضورة تعزيز نظامها عى الصعيدين الوطي 

والقاري.

ومن ناحية االمتثال، حفصت جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية بشل 
خاص نظام ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وهو نظام 

تعزيز امتثال املجموعة.

وختامًا، هسرت اللجنة عى مراقبة تطور بعض الرشاكت التابعة 
لملجموعة.

 جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة

تقرير حكــامـــــة
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حاكمة املجموعة

التشكيلة

اللجنة الرائسية

الرئيس املدير العام
السيد عمثان بنجلون 

كبار املسرين التنفيذين

السيد إبراهم بنجلون التوميي
عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب

السيد إدريس بنجلون 
مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة 

السيد املفضل احلاييس
مدير عام منتدب ملكف باهلندسة والتحصيل واملهام اخلاصة

السيد منر الرشاييب
مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة

السيد معر التازي
مدير عام منتدب ملكف بالبنك يف املغرب

السيد دمحم أكويم 
مدير عام منتدب ملكف بالتنسيق الدويل 

السيد خالد اللعيب
مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

السيد خالد نارص
املسؤول امللكف بقطب اإلدارة العامة للخدمات 

البنكية للرشاكت واالستمثار

بنـــــك أفريقيـــــــا

الرئيس  
السيد عمثان بنجلون 

الرئيس املدير العام

نائب الرئيس 
السيد عز الدين جسوس

عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

األعضاء 
السيد إبراهم بنجلون التوميي 

عضو املجلس اإلداري ومدير عام منتدب

اللجنة الرائسية الي يرأهسا السيد عمثان بنجلون  تأسست 
عى  املوافقة  مبهمة  تضطلع  ويه   ،2020 دجنر   1 بتارخي 
وعند  أداهئا.  ومراقبة  تنفيذها  وقيادة  املجموعة  اسراتيجية 
بشأن  قرارات  اختاذ  اهليئة  هذه  عى  يتعن  مكا  االقتضاء، 
القضايا التشغيلية أو املتداخلة أو احلرجة املتعلقة باملجموعة. 
اللجنة الرائسية مرة واحدة عى األقل لك أسبوعن،  وجتمع 

وعدة مرات حسب االقتضاء بناًء عى طلب أحد أعضاهئا.

أشغال اللجنة الرائسية



 جلنة اإلدارة العامة لملجموعة

تقرير حكــامـــــة

من  الكثر  تسهتلك  ال  بالتايل  ويه  إنعاش،  ومضان  أكجسن 
 9 حلوايل  الرخيص  جرى   ،2020 سنة  مم  وعند  األهسم. 
مليارات درمه من القروض، مبا يف ذلك أكر من 6.5 مليار درمه 
املواعيد  باإلضافة إىل متديد  املرحلة،  مت اإلفراج عهنا يف هذه 

الهنائية لسداد القروض بغاية دمع األرس.

ويف الوقت ذاته، جرى نرش اسراتيجية جتارية خمصصة لسوق 
الدرجة  من  الزبناء  دمع  إىل  أسايس  بشل  هتدف  الرشاكت، 

األوىل الذين يشلكون درجة منخفضة من املخاطر.

املراقبة  نظام  تعزيز  خال  من  املنفذة  اإلجراءات  دمع مجيع  مت 
االقتصادية ومنذجة تطور جماميع االقتصاد اللكي.

املتعلقة  املشاريع  من  العديد  إجناز  ترسيع  مت  ذلك،  عى  عاوة 
مت  لذلك،  ونتيجة  الصحية.  األزمة  اندالع  منذ  الرمقي  بالتحول 
جديدة  مصادر  وتطوير  أكر  بشل  الزبناء  جتربة  حتسن 

لإليرادات.

التابعة  الرشاكت  وضعية  بتطور  خاصة  عناية  إياء  مت  مكا 
أفريقيا جنوب الصحراء، والي  لملجموعة يف املغرب ويف دول 

تشل موضوع خطط معل حمددة.

واحلفاظ عى حصهتم يمكن يف مصم  املستخدمن  إن محاية 
نظام إدارة األزمات خال فرة احلجر اليحص وبعدها، وذلك من 
خال تعزيز التدابر الصحية. واعتباًرا من هناية يونيو 2020، 
مت تنفيذ خطة لاستئناف التدرجيي للنشاط تقوم عى املشاريع 
الضخمة، ال سما من خال تنظم العمل عن بعد وامحلاية ضد 

املخاطر الصحية، ومواكبة التغير.

لصاحل  البنك  يهنجها  الي   »COVID« مبادرة  ُتوِّجت  وهكذا، 
ترسانته البرشية باحلصول عى شارة safe guard املمنوحــة 
مــن طــرف مجموعــة فريتــاس، والي تهشد عى تنفيذ أفضل 
وسامة  حصة  عى  للحفاظ  والنظافة  الوقاية  يف  املامرسات 

املستخدمن يف هذا السياق من األزمة الصحية.
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التشكيلة

الرئيس  
عضو املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة  

األعضاء  الدامئون
• املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

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

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

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

•  املسؤول عن قطب اإلدارة العامة للخدمات البنكية االستمثارية 
وللرشاكت

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

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

سكرتارية اللجنة  
• املديرة العامة املساعدة امللكفة باحلاكمة وتطور املجموعة 

جتمع جلنة اإلدارة العامة عى أساس أسبويع
متزت  احلالية،  الصحية  لألزمة  االستثنايئ  السياق  ظل  ويف 
سنة 2020 حبشد اإلدارة العليا للجهود والتدابر الرامية، من 
ناحية، إىل بناء قدرة البنك عى الصمود يف وجه تداعيات األزمة 
الصحية، ومن ناحية ثانية، إىل مضان الظروف املثالية ملامرسة 

خمتلف أنشطته.

فعى املستوى التنظيمي، مكنت هذه التعبئة من إنشاء جلنة إدارة 
باإلضافة  الي،  العامة،  اإلدارة  داخل جلنة  باملجموعة  األزمات 
إىل جلسة األربعاء العادية، اكنت تعقد اجماعاهتا يويم االثنن 
وامجلعة طوال فرة احلجر اليحص. عاوة عى ذلك، تولت جلنة 

االنتعاش باملجموعة عى عاتقها بث روح جديدة يف أشغاهلا.

النقاش  طاولة  املطروحة عى  الشائكة  املواضيع  بن  من  وجند 
رحبية  بتحسن  املتعلقة  تلك   45 الـ  العادية  االجماعات  خال 
األهسم، وحتسن النجاعة التشغيلية، ال سما من خال ترسيع 
وإطاق  التجارية  النجاعة  وتعزيز  لملجموعة  الرمقي  التحول 

منتجات جديدة كفيلة مبواجهة التقلبات الدورية.

بشل  جهودها  اللجنة  حشدت  األهسم،  يتعلق مبوضوع  وفما 
خاص من أجل تعزيز اسهتاك األهسم وختصيصها املثايل يف 
سياق مواصلة برناجم رمسلة البنك، واملراقبة املسمرة ملصاريف 
واسرداد  لتطهر  الازمة  التدابر  وحتديد  العامة  التشغيل 

احملفظة االئمانية.

وفما يتعلق باجلانب التجاري، اختذ البنك هنًجا استباقًيا بشأن 
املنتجات املضادة للتقلبات الدورية وتدابر الدمع الي وضعهتا 
األمر  ويتعلق  الصحية.  األزمة  بداية  منذ  العمومية  السلطات 
ومضان  املركزي،  الضامن  صندوق  بضامن  مدعومة  بقروض 



جلنة التسير

بنـــــك أفريقيـــــــا

-التكنولوجيات،  البنك  هيائت  من  العديد  اللجنة  هذه  تضم 
لملجموعة،  البرشي  املال  والرأس  املجموعة،  وتنظم  ومعليات 
واملراقبة  املغرب،  والبنك يف  لملجموعة،  اللوجستية  واخلدمات 
 ،EurAfric ومعلومات  املجموعة،  لملجموعة، وخماطر  العامة 
وخدمات العمليات العامة-ويه تضطلع مبهمة التنسيق والعمل 
املخاطر  لألنشطة األساسية لملجموعة من خال منع  املسمر 
تنظم  خال  ومن  الطوارئ،  حالة  يف  باخلسائر  املرتبطة 
التطورات التكنولوجية الي يطلهبا البنك للتعامل مع هذه الفرة 
احلساسة للغاية. ختضع مجيع قرارات جلنة خطة اسمرارية 

النشاط ملوافقة جلنة اإلدارة العامة للبنك.
يه  املالية  اخلدمات  أن  أعلنت  العمومية  السلطات  ألن  نظًرا 
خدمات بالغة األمهية وتضطلع بدور جوهري، فقد تقرر اإلبقاء 
عى فروع البنوك مفتوحة طوال فرة احلجر اليحص. وبالتايل 
جرى تطبيق العديد من التدابر املنبثقة عن اسراتيجية خطة 
عى  النشاط  اسمرارية  أجل مضان  من  النشاط  اسمرارية 

الرمغ من االنتشار الكبر للفروس عى األرايض الوطنية.
تمحور اسراتيجية اسمرارية النشاط كوفيد 19، املعمدة يف 

سياق هذه األزمة، حول املنايح التالية:
• تطبيق التدابر الوقائية اللوجيستية من أجل محاية املستخدمن 
بالفروس  مصابن  آخرين  من  اقربوا  قد  يكونوا  قد  الذين 
وتقليل خماطر انتشار الفروس: توزيع املواد املعقمة و األقنعة 
ذات االستخدام الواحد / القابلة إلعادة االستخدام عى مجيع 
زجاج  وتركيب  امللوثة،  لملواقع  املهنيج  التطهر  املستخدمن، 
وايق يف الفروع باإلضافة إىل تعزيز ضوابط الولوج، وال سما 

التحمك يف درجة احلرارة ... ؛
• تنظم العمل مبا يتناسب مع التوجهيات احلكومية، عر تجشيع 
األولوية لملستخدمن الضعفاء، وتقليل  ُبعد وإعطاء  العمل عن 
عدد هؤالء يف املواقع، وتعزيز قواعد النظافة والتدابر الوقائية، 

ناهيك عن إطاق محات تواصلية حول هذه التدابر؛
الوقت  تقليل  للفروع هبدف  النشاط  • مراجعة خطة اسمرارية 

تقدمي  مواصلة  ومضان  املترضرة،  الفروع  إلغاق  املستغرق 
اخلدمات للزبناء، ورمقنة توقيعاهتم لتهسيل الدمع عن بعد؛

• التنسيق املسمر مع الرشاكت التابعة املهمة من أجل مضان 

خطة  اسراتيجية  مع  تماىش  النشاط  اسمرارية  خطة 
اسمرارية النشاط لملجموعة -التنظم املهم، والعمل عن بعد 

... ؛
تجشيع الزبناء عى استخدام القنوات البعيدة وترسيع التحول 

الرمقي.

الرئيس   
• املدير  العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة  

األعضاء الدامئون 
• املراقبة العامة لملجموعة 

• بنك اخلواص واملهنين 
• بنك املقاوالت الصغرى واملتوسطة

• الرأمسال البرشي لملجموعة 
• تكنولوجيات املجموعة، ومعلياهتا وتنظمها

• املراقبة الدامئة لملجموعة
• املديرية اجلهوية مشال الدار البيضاء 
• املديرية اجلهوية جنوب الدا البيضاء 

• احلاكمة والتسير 
• معليات اخلدمات العامة

• تدبر خماطر املجموعة

سكرتارية اللجنة 
جودة املجموعة 

األعضاء الرشاكء 
األعضاء  عدا  ما  واإلدارات،  األقطاب  عن  املسؤولن  لك  يعد 
العضوية  أعضاء رشاكء وحيرضون بصفهتم اكملة  الدامئن، 
بالنسبة مجليع املواضيع املعروضة ملداوالت جلنة التسير عند 

تجسيلها يف جدول األمعال.  

أشغال جلنة التسير 
6 مرات، يف حن  التشغيل  2020، اجمعت جلنة  خال سنة 
اجمعت جلنة خطة اسمرارية النشاط 94 مرة. ومن اجلدير 
بالذكر أن جلنة خطة اسمرارية النشاط قد تولت مهامها يف 

هشر مارس مع بداية التدابر الي اختذهتا احلكومة.
عى  الستة،  االجماعات  هذه  خال  التشغيل،  جلنة  ركزت 
منصة عى   2020 رضيبة  أداء  ذكرها:  اآليت   املواضيع 

عن  صادر  قرار  مبوجب  القروض  وتعليق   ،BMCE Direct

خطة  وتفعيل  اليد،  رفع  إصدار  معلية  ومراجعة  احملمكة، 
اسمرارية النشاط “تدبر األهسم” يف مواجهة إرضاب املوارد 
وتقيم   ،2020 يناير  هشر  خال   BRINK’S لرشكة  البرشية 
املستوى األول لعملية تبليغ الضامنات عى أساس املستندات 
الرمقية واقراح التوسع إىل املستوى الثاين ، واقراح نظام 
جدا،  الصغرة  املقاوالت  لفائدة  قروض  منح  لعملية  مراقبة 

والجسل الوطي اإللكروين للضامنات املنقولة.
يف 10 مارس 2020، جرى تفعيل خطة اسمرارية النشاط لبنك 
وحتديدًا  اخلارجية،  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة  أفريقيا/ 
قبل 10 أيام من إعان حالة الطوارئ الصحية باململكة. وركزت 
هذه اخلطة عى إنشاء نظام قامئ عى جلنة األزمات، ترأهسا 
اجماعاهتا  تعقد  واكنت  باملجموعة،  للعمليات  العامة  اإلدارة 

بصورة يومية خال األهشر األوىل.

التشكيلة



جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة

تقرير حكــامـــــة

أشغال جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة التشكيلة

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

العام لملجموعة  

األعضاء الدامئون 
• املدير العام املنتدب امللكف مبالية املجموعة

• املدير العام املنتدب امللكف بعمليات املجموعة 

• املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر املجموعة 

• املراقب العام لملجموعة 

• املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات

• املديرة العامة املساعدة امللكفة باملطابقة واالمتثال 

• املسؤول عن املراقبة الدامئة لملجموعة 

سكرتارية اللجنة 
املديرة العامة املساعدة امللكفة باملطابقة واالمتثال

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

يف جدول األمعال.
•  قطب حاكمة وتطوير املجموعة

•  ميكن أن تضم اللجنة إلهيا، حسب تقديرها، لك خشص سواء 

اكن عضوا أو ال يف البنك املغريب للتجارة اخلارجية أو يف 
املجموعة، حسب القضايا املدرجة يف جدول األمعال.

مرات  أربع  لملجموعة  الداخلية  املراقبة  تنسيق  اجمعت جلنة 
خال سنة 2020.

القضايا  من  املزيد  بطرح  اللزتامها  ووفًقا  أشغاهلا  إطار  يف 
اللجنة  أشارت  التابعة،  للرشاكت  واالمتثال  باملراقبة  املتعلقة 
بعض  داخل  االمتثال  لنظام  املسمر  التحسن  رضورة  إىل 
من  به  العمل  مبواصلة  وطالبت  لملجموعة،  التابعة  الرشاكت 
خال احلصول عى أدوات جديدة واسمرار خمتلف املشاريع 

املهيلكة املتعلقة هبذا النشاط.
اجلديد التنظم  إجناز  يف  بالرشوع  اللجنة  طالبت   مكا 
اآليل  بالتبادل  املتعلق   ”Common Reporting Standars”

مرشوع  مراقبة  عى  وأرشفت  رضيبية.  ألغراض  لملعلومات 
 RGPD .االمتثال ملتطلبات الاحئة العامة محلاية البيانات

التبادالت  أمتتة  نتاجئ مرشوع  ذلك، مت حفص  إىل  باإلضافة 
هبدف  اللجنة  قبل  من  املالية  االستخبارات  معاجلة  وحدة  مع 

التحسن املسمر هلذا اجلانب.
تناولت اللجنة موضوع رئييس آخر يتعلق بإصاح سلسلة قمة 

“اعرف معيلك” من أجل تعزيز أداهئا.
مكا تواصلت أنشطة املراقبة الدامئة، ال سما من خال حفص 
نتاجئ أنشطة املراقبة والرشوع يف اإلجراءات التصحيحية عند 

الرضورة.
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أشغال جلنة توجيه وتدبر خماطر املجموعة 

اجمعت جلنة التوجيه وتدبر املخاطر باملجموعة 8 مرات خال 
سنة 2020 داخل جلنة اإلدارة العامة.

وخال اجماعاهتا، تطرقت اللجنة لملوضوعات الرئيسية التالية؛ 
دراسة مؤرشات خماطر القروض والسوق والتشغيل والبلد عى 
السوق  أنشطة  حساسية  وحفص  وموحد،  اجمايع  أساس 
للتغرات يف القمة الرئيسية، ومراجعة معلية وضع حدود الدولة 
للسنة  اإلمجالية  املخاطر  حدود  واعماد  ومراجعة  ومراقبهتا، 
املالية 2020، ونسب املاءة االحرازية، ومراقبة ملفات الديون 
الداخيل  التقيم  تقرير  وحفص   ، املراقبة  قامئة  يف  املجسلة 
املرسلة  الداخلية  األزمة  من  التعايف  وخطة  املال  رأس  لكفاية 
إىل بنك املغرب ونرشها عى مستوى الرشاكت التابعة يف دول 
أفريقيا جنوب الصحراء ، باإلضافة إىل متابعة توصيات اللجان 

السابقة وبنك املغرب.

بالنظر إىل سياق األزمة الوبائية املرتبطة بـ كوفيد 19 وعواقهبا 
املخاطر  وتدبر  التوجيه  ركز معل جلنة  البني،  النشاط  عى 
باملجموعة بشل خاص عى دراسة تأثر “اختبارات اإلجهاد” 
لبنك  املالية  واملاءة  القروض  االقتصادي عى خسارة  الركود 
ووضعية  حتسيهنا،  وتدابر  االهسم  وختصيص  أفريقيا، 
األصول العقارية غر التشغيلية، وتطوير لوحة حتمك ملؤرشات 

املخاطر، واحلدود القطاعية واملجموعات ما بعد كوفيد.

وأخًرا، هسرت جلنة التوجيه وتدبر املخاطر باملجموعة أيًضا 
عى نرش تدابر الدمع الي اعمدهتا جلنة املراقبة االقتصادية، 
املغرب يف  لبنوك  املهنية  واملجموعة  املغرب  بنك  مع  بالتنسيق 

مواجهة وباء فروس كورونا.

التشكيلة

الرئيس   
املجلس اإلداري املدير العام التنفيذي لملجموعة   

األعضاء الدامئون 
•  املدير العام املنتدب امللكف مبالية  املجموعة 

واملهام  والتحصيل  باهلندسة  امللكف  املنتدب  العام  •  املدير 
اخلاصة  

•  املدير العام املنتدب امللكف بعمليات  املجموعة 
•  املدير العام املنتدب امللكف بالبنك باملغرب 

•  املدير العام املنتدب امللكف بالتنسيق الدويل 
•  املدير العام املنتدب امللكف مبخاطر   املجموعة 

BOA عضو املجلس اإلداري، املدير العام ملجموعة  •

•  املسؤول عن قطب اإلدارة العامة للخدمات البنكية االستمثارية 
وملؤسسات األمعال

•  املستشار لدى اإلدارة العامة 
•  املراقب العام لملجموعة

•  املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات 

سكرتارية اللجنة 
• املسؤول عن إدارة خماطر املجموعة 

األعضاء الرشاكء 
•  الرؤساء واملدراء العامون للرشكة التابعة املعنية بنطاق التوطيد

أي خشص آخر له عاقة باملوضوع الذي تعاجله اللجنة.

جلنة توجيه وتدبر خماطر املجموعة

بنـــــك أفريقيـــــــا



أشغال جلنة تدبر أصول وخصوم املجموعةالتشكيلة

الرئيس
• عضو املجلس اإلداري املدير العام املنتدب 

األعضاء الدامئون 
•  املدير العام املنتدب، امللكف بالشؤون املالية لملجموعة 

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

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

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

سكرتارية اللجنة 
• املدير العام املساعد امللكف باملالية واملسامهات

األعضاء الرشاكء 
• املسؤول عن تدبر األصول واخلصوم اخلاصة باملجموعة

•  املسؤولون عن الرشاكت التابعة لملجموعة، أو ممثلهيا الذين 

يم تعييهنم، حسب القضايا املدرجة يف جدول األمعال
•  أي خشص بناء عى تقدير اللجنة، وحسب القضايا املدرجة 

يف جدول األمعال 

خال سنة 2020، متت مراقبة املواضيع املتعلقة بتدبر املزانية 
العمومية / األصول واخلصوم بصفة منتمظة داخل جلنة اإلدارة 
العامة، وال سما يف سياق اختبارات اإلجهاد املتعلقة باألزمة 

الصحية.

 )1( اللجنة  تدارست  احلالية،  الصحية  األزمة  خضم  ويف 
القروض  عى   2020 لسنة  احململة  والتأثرات  التغرات 
والودائع، وإعادة المويل ونسبة تغطية السيولة، )2( ووضعية 
سيولة الدرمه املغريب والعمات األجنبية بالنسبة للبنك ولبعض 
واآلثار   )3( الدولية،  الرشاكت  وال سما  له،  التابعة  الرشاكت 
دمع  سياق  يف  القروض  استحقاق  آجال  متديد  عن  املرتبة 
حتسن  عى  العمل  اللجنة  واصلت  ذلك،  عن  ناهيك  األرس. 
املزانية العمومية، من خال مرشوع مسامهة أصول التشغيل 
وضع  حفصت  مكا  العقاري.  امجلايع  التوظيف  هيائت  يف 

السيولة يف املؤسسات التشاركية التابعة لملجموعة.

جلنة تدبر أصول وخصوم املجموعة

تقرير حكــامـــــة
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أشغال اللجنة البيئية واالجماعية وامللكفة باالستدامة التشكيلة

الرئيس
• عضو املجلس اإلداري املدير العام املنتدب، بنك أفريقيا

األعضاء الدامئون 
بنك أفريقيا مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

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

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

BOA مجموعة •

• الاكتب العام لملجموعة
• املسؤول يف املجموعة عن املخاطر البيئية واالجماعية

 CDC مجموعة  •

• املسؤول عن املسؤولية االجماعية والبيئية

سكرتارية اللجنة 
• املسؤول عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية

اجمعت اللجنة البيئية واالجماعية وامللكفة باالستدامة 3 مرات 
خال سنة 2020.

الرشاكت،  وحاكمة  واالجماعية  البيئية  االستدامة  سياق  يف 
تدبر  لنظام  الفعال  التنفيذ  أمور،  مجلة  يف  اللجنة،  حبثت 
قامئة  ورصد  املجموعة،  مضن  واالجماعية  البيئية  املخاطر 
األنشطة احملظورة اخلاصة مبؤسسة متويل التمنية األوروبية 
EDFI، هذا فضا عن تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة ذات 

أثر إجيايب.
سنة  العامل  رضبت  الي  الصحية  األزمة  خلفية  وعى 
ومؤرشات  أهداف  وترتيب  تعريف  اللجنة عى  وافقت   ،2020

يف  للرشاكت  العام  األداء  حتسن  أجل  من  ومملوسة  مهمة 
شارة اللجنة  وضعت  وهكذا،  االجماعية.  املسؤولية   جمال 
وكذا  املستخدمن  عى حصة  احلفاظ  هبدف   SAFE GUARD

خارطة طريق لتعزيز املساواة بن اجلنسن يف ماكن العمل، 
والمكن االقتصادي لملرأة من خال إجناز الراجم واملنتجات.
باإلضافة إىل ذلك، واصلت اللجنة مراقبة نرش ميثاق املسؤولية 
التابعة  الرشاكت  مجيع  مستوى  عى  للرشاكت  االجماعية 

لملجموعة.

اللجنة البيئية واالجماعية وامللكفة باالستدامة 

بنـــــك أفريقيـــــــا



ماكفأة أمه املسرين

عنارص استدانة املسرين

Déc 19Déc 20

878 04824 26امتيازات قصرة األمد

956 8701 2امتيازات الحقة للشغل 

383 3836 6امتيازات أخرى طويلة األمد

Déc 19Déc 20

019 42356 64أ. جاري القروض عى األمد القصر

764 71617 20ب. جاري القروض العقارية

783 13973 85املجموع 

وجتدر اإلشارة إىل أن امتيازات املستخدمن قصرة األمد متثل األجر القار وتاكليف املشغل الشاملة لملسرين الي مت تقاضهيا برمس 
سنة 2020.

ومتثل االمتيازات الاحقة للشغل البايق من العطل املطلوب تسديده يف حالة املغادرة بيمنا تتضمن تعويضات هناية عقد الشغل عاوات 
هناية املسار املهي و أومسة الشغل املتعن دفعها لملعنين عند مغادرهتم.

تقرير حكــامـــــة
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 ألعضاء املجلس اإلداري

السيد عمثان بنجلون 
الرئيس املدير العام

O Capital 1 وأيضا ممثل مجموعة
2 وأيضا ممثل لملجموعة القابضة عباس بنجلون

O Capital 3 ممثل مجموعة

 السرة الذاتية

الحئة املهام

بنـــــك أفريقيـــــــا

 الرئيس
املدير العام

 رئيس
املجلس اإلداري

عضو املجلس 
اإلداري 

رئيس جملس 
الرقابة 

مهام أخرى 

املجموعة القابضة 
  O Capital

فينانس كوم أفريقيا 
Cap d’argent

Cap Estatze

املجموعة الدولية 
للمويل واملسامهة

أوتاور
ضيعة أداروش
الرشكة املالية 
لقرض املغرب

BIH

ميدتلكوم
M B T

Revly’s Marrakech

امللكية املغربية للتأمن
 RMA Alternative

Investments

 RMA Asset
Management

RMA Capital

 RMA Mandates

رشكة الهتيئة طنجة 
تيك

املالية ياقوت1
Saida Star Auto2

أراكن أنفيست
القطب املايل 
للدارالبيضاء 

O Capital أوروبا

مغرباي
ميدي 1 راديو 3 
الرشكة املغربية 
لتدبر صناديق 

مضان اإليداعات 
البنكية 

مسر املجموعة القابضة عباس بنجلون

رئيس املجموعة املهنية لبنوك املغرب

رئيس مؤسسة عمثان بنجلون

رئيس مؤسسة بنجلون مزيان للعلوم 
والربية 

الرئيس  منصب  بنجلون  عمثان  السيد  يشغل 
اكنت  الي  أفريقيا  بنك  ملجموعة  العام  املدير 
للتجارة  املغريب  البنك  امس  سابقا  محتل 
خوصصته  متت  الذي  األخر  هذا  اخلارجية، 
عمثان  السيد  يشغل  مكا   .1995 سنة  يف 
القابضة املجموعة  رئيس  منصب   بنجلون 
للتأمن  املغربية  امللكية  ورئيس   O Capital

ورئيس مديتيليكوم أورجن. 
ويرأس السيد عمثان بنجلون املجموعة املهنية 
لبنوك املغرب منذ سنة 1995. مكا ترأس احتاد 

البنوك املغاربية من 2007 إىل 2009.
الرعاية  يعتر السيد بنجلون مؤسسا ملؤسسة 
للبنك املغريب للتجارة اخلارجية الي عهد هلا 

مبهمتن أساسيتن : 
خال  من  األمية  حماربة  وأساسا  التعلم   -
برناجم بناء وتدبر املدارس امجلاعاتية القروية 

باملغرب وأفريقيا و
- محاية البيئة.

جلامعة  مستشارا  بنجلون  السيد  تعين  مت 
جالة  له  املغفور  طرف  من  بإفران  األخوين 
إىل   1998 سنة  منذ  الثاين  احلسن  امللك 
عى  2007، حصل  سنة  ويف   .2004 يناير 
طرف من   »Honorary Fellow«  جائزة 

.» King’s College Of LONDON «

ويعد السيد عمثان بنجلون مستشارا منذ سنة 
االسراتيجية  للدراسات  واشنطن  ملركز   1981
كيسنجر.  هرني  الدكتور  يرأسه  الذي  الدولية 
ويف سنة 2013 ، منح هذا املركز للسيد بنجلون 

.»Honorary Trustee« اجلائزة الفخرية
املغفور  طرف  من  بنجلون  السيد  توشيح  ومت 
العرش  بوسام  الثاين  احلسن  امللك  جالة  له 

لململكة املغربية من درجة ضابط. وكذا بوسام 
حاز  مكا  السويد.  ململكة  القطيب  المجن  قائد 
السينغال  مجلهورية  االستحقاق  وسام  عى 
 Encomienda« وسام  وعى  قائد  درجة  من 
 de Numero de la Orden de Isabel la
امللك  اجلالة  صاحب  طرف  من   »Catolica
وعى  إسبانيا  مملكة  عاهل  اكرلوس  خوان 
الفرنسية  للجمهورية  واآلداب  الفنون  وسام 
بدرجة قائد مكا حصل حديثا عى وسام المجن 

الكبر مجلهورية دجيبويت من درجة قائد.
ويف 7 أبريل 2010، مت توشيح السيد بنجلون 
بوسام العرش لململكة املغربية من درجة قائد 
من طرف صاحب اجلالة امللك دمحم السادس.
ولد السيد عمثان بنجلون سنة 1932 يف الدار 
لملدرسة  السابقن  اخلرجين  –من  البيضاء 
بلوزان يف  التقنيات لملهندسن  العليا متعددة 
سويرسا. وهو مزتوج بالدكتورة االختصاصية 
وهو  بنجلون  مزيان  ليى  العيون  أمراض  يف 

أب لمكال ودنيا. 



تقرير حكــامـــــة

السيد زهر بنسعيد I املمثل الدامئ لمللكية املغربية للتأمن

الرئيس املدير الرئيس
العام

رئيس املجلس 
اإلداري

مترصف مدير عام 
تنفيذي 

رئيس جملس 
الرقابة

عضو املجلس 
اإلداري

RMA Capital 
International

Medium Finance

RMA Asset 
Management Abidjan

RMA Casa Anfa 

RMA Elan

Infra Invest

RMA Assistance

RMA Investment 
Partners

RMA

RMA Alternative 
Investments

RMA Asset 
Management

RMA Capital

RMA Mandates 

MBT

Air Arabia

Argan Invest

Cap Estate

CFG

CTM

DBM Media Group1

Decrow Capital

EurAfric 
Information

O Capital Group

O Capital Europe

Finatech

Lydec

Maghrebail

Mutandis
Mutandis 

Automobile

Mutatis

O’Tower

Revly’s2

Risma

Saemog

T Capital

Tanger Med Zones 

Villa Roosevelt

Terrasses de 
l’Océan

Villajena

الحئة املهام

1. Représentant de O Capital Group 
2. Représentant de RMA

منصب  حاليا  بنسعيد  زهر  السيد  يشغل 
الرئيس التنفيذي لمللكية املغربية للتأمن والي 
شغل هبا منصب نائب الرئيس املدير العام بن 
يناير 2005 ودجنر 2014. وهو كذلك عضو 
يف عدة جمالس إدارية مبا فهيا بنك أفرييق-
باي،  مغرب  اخلارجية،  للتجارة  املغريب  البنك 
تابعة  أخرى  ورشاكت  ستيام  ليدك،  ريمسا، 

لملجموعة، ناهيك عن عضويته يف عدة جلان.

رامك السيد زهر بنسعيد جتربة طويلة تفوق 35 
سنة يف القطاعات البنكية واملالية والصناعية. 
القرن املايض، وبعد  ويف منتصف مثانينيات 
سيي  يف  املالية  املؤسسات  مسؤولية  محتله 
تطوير  إطاق  العريب، شارك يف  املغرب  بنك 

.ABN AMRO شبكة
ثاث  ملدة  قضاءه  وبعد   ،1994 سنة  يف 
سنوات عى رأس رشكة للصناعات الزراعية، 
من  املايل  للقطاع  بنسعيد  زهر  السيد  عاد 
الرساميل  سوق  إصاح  يف  مشاركته  خال 
العام  املدير  منصب  شغل  وهكذا،  باملغرب. 
املغريب  للبنك  التابعة   MIT البورصة  لرشكة 
للتجارة اخلارجية، حيث أطلق العمليات األوىل 
معليات  يف  وسامه  الرساميل  عى  للحصول 

للخوصصة واإلدراج ببورصة الدار البيضاء.
واكن السيد زهر بنسعيد رئيسا لبورصة الدار 
البيضاء يف سني 1998 و 1999 و نائبا لرئيس 
امجلعية املهنية لرشاكت البورصة املغربية يف 
الفرة من 1996 إىل 1998 ويه الفرة الي 
هشدت ترسيع تطور التدابر اخلاصة بتحديث 

سوق الرساميل.
كورنيل  يف  بنسعيد  زهر  السيد  درس 
وحصل عى هشادة عليا يف املالية من جامعة 
ائتاف  1985 وهو عضو يف   نيفادا يف سنة 

.Phi Kappa Phi Honor Society
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السيد لوسيان ميارا I املمثل الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

1. ممثل فيدرالية كريدي ميتيال املتوسيط

عضو  جملس عضو املجلس اإلداري  رئيس املجلس اإلداري
مهام أخرى الرقابة

Fédération du Crédit Mutuel 
Méditerranéen

Caisse régionale du Crédit 
Mutuel Méditerranéen

Caisse de Crédit Mutuel 
Saint- Laurent du Var

Caisse de Crédit Mutuel 
Tarascon

Caisse de Crédit Mutuel 
Sainte-Maxime Cogolin

Caisse de Crédit Mutuel 
Saint Cyr-sur-Mer

Caisse de Crédit Mutuel 
Marseille Prado

Camefi

Assurance du Crédit Mutuel 
Vie SAM1

Assurance du Crédit Mutuel 
Vie SA1

Euro-Information 
Production

Crédit Industriel et 
Commercial

Caisse Fédérale de Crédit 
Mutuel   

الحئة املهام

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

السيد لوسيان ميارا ، املمثل الدامئ للبنك االحتادي 
كريدي ميتيال

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

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

ميتيال املتوسيط .
السيد لوسيان ميارا حاصل عى دبلوم جاميع يف 
نيس  املقاوالت من جامعة  إدارة  التكنولوجيا شعبة 

األلب ماريتم. 



السيد عبد اللطيف زغنون I املمثل الدامئ لصندوق اإليداع والتدبر السيد لوسيان ميارا I املمثل الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

1. املمثل الدامئ لصندوق اإليداع والتدبر 

نائب رئيس املجلس رئيس املجلس اإلداري
عضو جملس رئيس جملس الرقابةاإلداري

عضو املجلس اإلداريالرقابة

CDG Capital

CDG Développement

CDG Invest

الرشكة العامة العقارية
Fipar Holding 

شالة القابضة
مؤسسة أهيل

 مؤسسة صندوق
اإليداع والتدبر
 املعهد املغريب
لملترفن
MADAEF

NOVEC

PATRILOG

SAZ

SCR

رشكة الهتيئة الرياض
رشكة الهتيئة السعيدية
 رشكة هتيئة وإنعاش

حمطة تغازوت
AUDA

إمسنت املغرب
 الرشكة املغربية لتمثن

القصبات
SONADAC

 اجلامعة الدولية
للرباط
MEDZ

الريد بنك 
TMSA

القرض العقاري 
والسيايح
بريد املغرب

CFCA

ORANGE 

TMPA

FMP

OCD

الحئة املهام

تقرير حكــامـــــة

يشغل السيد عبد اللطيف زغنون منصب املدير 
سنة  منذ  والتدبر  اإليداع  لصندوق  العام 

.2015

بدأ السيد عبد اللطيف زغنون بعد خترجه من 
اهلندسة -قسم  لملهندسن  احملمدية   املدرسة 

الرشيف  املكتب  يف  العميل  مساره  املعدنية- 
غاية  إىل  مهام  عدة  به  تقلد  الذي  للفوسفاط 

سنة 2004. 
اإلدارة  2004 عى رأس  تعيينه يف سنة  مت 
املبارشة.  غر  والرضائب  للجامرك  العامة 
موازاة مع ذلك، مت انتخابه نائبا لرئيس املنمظة 
منطقة مشال  ملنمظة  ورئيسا  للجامرك  العاملية 
 ،2008 سنة  ويف  األوسط.  والرشق  أفريقيا 
مت انتخابه رئيسا للجنة االفتحاص يف املنمظة 
تعيينه  2010، مت  للجامرك. ويف سنة  العاملية 

مديرا عاما لإلدارة العامة للرضائب.

يف يناير 2015، مت تعين السيد عبد اللطيف 
عاما  مديرا  اجلالة  من طرف صاحب  زغنون 

لصندوق اإليداع والتدبر. 
لثاثة  وأب  مزتوج  زغنون  اللطيف  عبد  السيد 

أبناء.
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السيد هشام العمراين I املمثل الدامئ لفينانس كوم

1. Directeur général délégué
2. Représentant permanent de O Capital Group

3. Représentant permanent d’Argan Invest
4. Représentant permanent d’INTERFINA

5. Représentant de Financière Yacout

رئيس املجلس 
اإلداري

Directeur Général 
Délégué

نائب رئيس املجلس 
اإلداري

Membre du 
Directoireمهام أخرى عضو املجلس اإلداري

 Argan InvestO Capital Group 
-fonction 

principale-

INTERFINA

CAP ESTATE

DBM Media Group 
)ex-Africa Teldis & 
Communication(

Financière Yacout

Saida Star Auto

O Capital Group

Air Arabia Maroc

Brico Invest2

Colliers 
International 

Maroc3

CTM

CTM Messagerie

FinanceCom 
Afrique2

O Capital Europe

Medi Telecom 
ORANGE

O Tower 2

INTERFINA 1

Revly’s4

RMA

SFCM2

BLACKPEARL 
FINANCE

CAP D’ARGENT5

DBM Media Group 
-ex-Africa Teldis & 
Communication-

FINATECH GROUP

CAP ESTATE2

Membre du Conseil de 
Surveillance RISMA 

Membre du Comité 
d’Audit de AIR ARABIA 

MAROC

Membre du Comité 
des Risques Groupe de 

BANK OF AFRICA 

Membre du Comité 
d’Audit de la CTM

Membre du Comité RH 
de la CTM

Président du Comité 
Stratégique de la CTM

Président du 
Comité d’Audit de 

MEDITELECOM

Membre du Comité 
Stratégique de 
MEDITELECOM

Membre du Comité RH 
de MEDITELECOM

Membre du Comité 
d’Audit de RISMA

Membre du Comité 
d’Audit de RMA

الحئة املهام

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

عن  تزيد  العمراين جتربة  هشام  السيد  رامك 
25 سنة يف جماالت استمثار األصول اخلاصة 
متعددة  املقاوالت  واسراتيجية  والمويل 

القطاعات.
سنة  يف  كوم  فينانس  مجموعة  إنشاء  وعند 
  O Capital أصبحت مجموعة  والي   ،2001
املجموعة  طرف  من  ومضها  إدماجها  بعد 
القابضة بنجلون مزيان يف ماي 2021، توىل 
التكنولوجيات  مديرية  العمراين  هشام  السيد 
واالتصاالت، مث  تقلد مهمة مدير االسراتيجية 
أن  قبل   2008 و   2005 بن سني  والتمنية 

ترقيته ملنصب مدير عام مساعد يف سنة  تم 
2008 مث مديرا عاما لملجموعة القابضة يف 
املامرسات  أجود  بوضع  وقام   .2010 سنة 
املتعلقة بقيادة املنجزات لعدة هيائت يف حمفظة 

املجموعة.
لاندماج  معليات  بعدة  قام  ذلك،  عى  عاوة 
ورشاء املسامهات ومتويات االمتاك من خال 
ترشيد  إطار  يف  اهليلكة  وإعادة  االقراض 
حمفظة املجموعة القابضة وحتسن استدانهتا.
العمراين عى  السيد  2009، هسر  سنة  يف 
تنسيق التدابر العامة لرشاء مسامهة اتصاالت 
ميديتل-أورجن  وتيليفونياك يف رشكة  الرتغال 
وتفويت نسبة %40 من رأمسال هذه الرشكة 
يف سنة 2010. ومن هذا املنطلق، يعتر السيد 
أجهزة  خمتلف  يف  دامئا  عضوا  العمراين 

حاكمة ميدي تيليكوم أورجن.

فضا عن مهامه، يعتر السيد هشام العمراين 
املغربية  لمللكية  اإلداري  املجلس  يف  عضوا 
للتأمن، ستيام، ريمسا، فينتيك، كوليي الدولية 
العربية  طران  افتحاص  جلنة  رئيس  باملغرب 

باملغرب وميدتل وريمسا وستيام.
السيد هشام العمراين هو مهندس خرجي املدرسة 
احلسنية لألشغال العمومية وحاصل عى هشادة 
ماجيستر يف إدارة األمعال وهشادة الدراسات 
من جامعة  وتدبر اخلدمات  العليا يف تصمم 
ساوثرن نيو هامشر والرناجم التنفيذي جلامعة 
التنفيذي  والرناجم   Singularity University

للريادة جلامعة يال.
سنة  مواليد  من  هو  العمراين  هشام  السيد 

1973 وهو مزتوج وله إبنان. 



السيد عز الدين جسوس I عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

عضو املجلس اإلداري

 BANK OF AFRICA EUROPE )Ex BMCE
)Bank International Madrid

BOA مجموعة
امللكية املغربية للتأمن

SETTAVEX
ليدك

املدى 
سوناسيد
ريمسا

املغربية للتبغ
أملا باك

أملا بات 
AL AKHAWAYN

الحئة املهام

 CDC LIMITED املمثل الدامئ ملجموعة I السيد مارك بوجون

CDC 1 ممثل مجموعة
2 عضو مستقل يف املجلس اإلداري

عضو املجلس اإلداري

مجموعة BOA ش.م

البنك الدويل العريب لتونس

الحئة املهام

تقرير حكــامـــــة

يشغل السيد عز الدين جسوس منصب الرئيس 
املدير العام ملغرب باي  منذ سنة 2004. وهو 
عضو يف عدة جمالس إدارية اكمللكية املغربية 
اخلارجية  للتجارة  املغريب  والبنك  للتأمن 
للتجارة  الدويل  املغريب  والبنك  ألفريقيا 
وسوناسيد  واملدى  وريمسا  مبدريد  اخلارجية 
السيد  يشغل  مكا  املغرب.  توباكو  وأمريال 
جسوس منصب عضو املجلس اإلداري جلامعة 

األخوين.
ويف الفرة من 2010 إىل 2012، اكن السيد 
جسوس رئيسا ملجلس اإلدارة امجلاعية لرشكة 

ريمسا. ويف سنة 2001، شغل منصب الرئيس 
املدير العام لرشكة الوطنية للتأمينات وللصندوق 

املهي املغريب للتقاعد يف سنة 1995.
وخال الفرة من سنة 1978 إىل سنة 1994، 
شغل السيد عز الدين جسوس مناصب سامية 
كوزير للصناعة والسياحة سنة 1978، مث وزيرا 
االقتصادية  املجموعة  مع  بالعاقات  ملكفا 
لململكة  سفرا  وأخرا   1985 سنة  األوروبية 
الفرة ما بن سني  املغربية يف إسبانيا يف 

1986 و 1995.

الرضا  وسام  عى  جسوس  السيد  حصل 
املدين  االستحقاق  ووسام  ضابط   درجة  من 
االسباين ووسام االستحقاق الوطي الفرنيس 
من درجة فارس ووسام االستحقاق الريطاين 

من درجة فارس.
السيد جسوس هو من مواليد سنة 1941.

والرشيك  املؤسس  هو  كبوجون  مار  السيد 
 Beaujean & Partners ملجموعة  الرئييس 
منذ سنة 2019، وهو متخصص يف االستشارة 
والتأمن. يف  البنك  االسراتيجية عى صعيد 
التنفيذي  املسؤول  منصب  يشغل  اإلطار،  هذا 
يناير  فاحت  منذ  أطلنتيك  املالية  املجموعة  لدى 

 .2021

ويف السابق، اكن يعمل بصفته رشياك رئيسيا 
سني  بن   ، ماكزني  مجموعة  يف  ومترفا 
مع  العاقات  بتطوير  ملكفا   ،2012 و   1993
الزبناء يف مشال أفريقيا وغرب أوروبا -فرنسا، 
يف  السما  لوكمسبورغ-  سويرسا،  بلجياك، 
جماالت بنك التجزئة والبنك اخلاص وصناديق 
االستمثار وتأمينات احلياة والتأمينات العامة.

عضوا  اكن   2014 إىل   1997 سنة  ومن 
ملجموعة  اإلداري  املجلس  يف  تنفيذي  غر 

رشياك  ومؤسسا  جنيف  يف  أورشارد"  "بلو 
لملجموعة، الي أحضت من أمه الفاعلن يف 
قطاع المويات الصغرى والمويل المشويل، 
والي مت بيعها مؤخرا ملجموعة " رشودر أسيت 

منامجنت". 
السيد  اكن   ،2018 و   2012 سني  وبن 
املجلس  تنفيذي يف  غر  بوجون عضوا  مارك 
 ،P&V البلجيكية  التأمينات  ملجموعة  اإلداري 
معىن  حسب  نظامية  مالية  مؤسسة  ويه 
للعمليات  ومديرا  األورويب-  املركزي  البنك 
البرشية،  واملوارد  مهنا  املعلوماتية  السما 
وملكفا بتجديد األنمظة اجلوهرية يف التأمينات 

وبراجم التحول بصفة عامة.
وبن سني 2018 و 2020، واكب، من خال 
رشكته، بنك CBP Quilvest يف لوكمسبورغ 

بصفته مسؤوال عن العمليات.
هو  بوجون  مارك  السيد  أخرى،  ناحية  من 
بروفينبار"   " مجموعة  يف  رشيك  مستمثر 
قدره  مايل  بغاف  استمثاري  صندوق  وهو 
المنو  متويل  يف  متخصص  يورو  مليون   40
الصغرى  املقاوالت  أداء  وحتسن  والتحول 

مؤهات  وذات  النضج  مرحلة  يف  واملتوسطة 
تمنوية. واكن أيضا أستاذا حمارضا مبؤسسة 

HEC Liège بن عام 2010 و عام 2020. 

وهو   ،1965 سنة  بوجون  مارك  السيد  ولد 
 " من  األمعال  إدارة  ماسر يف  عى  حاصل 
إدارة  يف  إجازة  و  سكول"  بزنس  كولومبيا 

األمعال من مدرسة الغدارة واألمعال بلييج.
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السيد فرانسوا هيرنو I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

عضو جملس الرقابة رئيس املجلس اإلداري

CobepaRexel SA  بلجياك 

الحئة املهام

السيد دمحم القباج I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

منصب  حاليا  القباج  دمحم  السيد  يشغل 
وزير  وهو   ، بفاس  يوروميد  جامعة  مستشار 
حيث  اخلارجية،  واالستمثارات  لملالية  سابق 
إصاحات  تنفيذ  عى  واليته  يف  أرشف 
النظام  وحتديث  املايل،  املجال  يف  أساسية 

البني وحتريره. 

وخال فرة واليته، متت بنجاح خوصصة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية يف 1995 من خال 
املؤسساتين  املستمثرين  من  احتاد  اختيار 
امللكية  بقيادة  واألجانب،  املغاربة  واملالين 

املغربية للتأمن.

دمحم القباج هو خرجي مدارس فرنسية مرموقة 
 Ponts et و   Polytechnique غرار  عى 
Chaussées مكا حصل عى دبلوم للدراسات 
جامعة  من  القيايس  االقتصاد  يف  املعمقة 
مهنيا  مسارا  قاد  مكا  بباريس.  السوربون 
قطاعات  خمتلف  رأس  عى  وممثرا  طويا 
وزارة األشغال العمومية قبل أن يشغل منصب 
الوزير. مكا أرشف عى عدة مشاريع لتطوير 

البنية التحتية يف بادنا.

شغل   ،2005 سنة  إىل   2000 سنة  ومن 
منصب مستشار لصاحب اجلالة امللك دمحم 
الدار  جهة  عى  واليا  تعيينه  قبل  السادس، 

البيضاء الكرى ملدة 4 سنوات.

تقلد   ، السوسيومهنية  أنشطته  مضن  ومن 
لواليتن  برملاين  نائب  منصب  القباج  السيد 
لعدة مؤسسات  ورئيسل   ،2003 و   1993 يف 
ومجعيات – مؤسسة روح فاس، فاس سايس، 

مهرجان فاس لملوسيىق الروحية- مكا ترأس 
مجموعة الفارج هولسم املغرب وجلنة التمنية 
مكا  الدويل.  والبنك  الدويل  النقد  لصندوق 
االستشاري  املجلس  يف  عضو  منصب  شغل 
ملجموعة الفارج الدولية، ومنسق للجنة الوزارية 
الدامئة لملقاوالت العمومية ورئيس جلنة اليقظة 
جامعة  مستشار  ونائب  العمومية  لملؤسسات 

األخوين.

يعتر فرانسوا هيرنو من الخشصيات البارزة 
عليا  مناصب  وشغل  بأوروبا.  املالية  عامل  يف 
داخل مجموعة روتشيلد وخاصة منصب رئيس 
بنك األمعال ونائب رئيس جملس رقابة مجموعة 
روتشيلد أند كو الي يشغل فهيا اآلن منصب 
جملس  يف  مرجعيا  عضوا  اكن  مكا  مراقب. 
ريكسيل،  إدارة  جملس  رئيس  ونائب  اإلدارة 
توزيع  يف  عامليا  الرائدة  الرشاكت  إحدى 
املهي  مساره  متز  مكا  الكهربائية.  املعدات 
باملسؤوليات املهمة الي تقلدها بصفته رئيسا 
استمثارات  رشكة  ويه  كوبيبا  إدارة  ملجلس 

ملجلس  رئيسا  مث  ببلجياك  خاصة  مستقلة 
اإلدارة يام أنفيست ويه رشكة لاستمثارات 

األوروبية املستقلة هبولندا.

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

واخنراطه يف مجعية إشعاع أوبرا باريس.

ومن ناحية أخرى، شارك يف كتابة مؤلف حتت 
عنوان " البني والفيلسوف " تطرق ألزمة سنة 

.2008

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



السيد فرانسوا هيرنو I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

السيد برايان ماك هندرسون I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

عضو املجلس 
اإلداري

الرئيس غري 
مؤسس رشيك مستشار رئييس مستشار  نائب الرئيسالتنفيذي 

Fort Apache 
Heritage 

Foundation

Harvard Project 
on American 

Indian Economic 
Development, 

Honoring Nations

Augustea Bunge 
Maritime Ltd., Malta

Middle East 
institute – 

Washington

Cremades & Calvo 
Sotelo, Madrid

Rockefeller Capital 
Management

Henderson 
International 
Advisors, LLC

الحئة املهام

تقرير حكــامـــــة

رشياك  هندرسون  ماك  برايان  السيد  يعتر 
Henderson Interna- ملجموعة  ومؤسسا 

 tional Advisors, LLC

سنة يف   43 من  ألزيد  ممتدة  وبفضل جتربة 
القطاع البني الدويل، نسج عاقات مهمة مع 
الزبناء سواء يف القطاعات اخلاصة والعمومية 
تدبر  مستوى  عى  خرات  طور  الدولية، مكا 

وحاكمة املقاولة.

ويف مجموعة Merill Lynch حيث قىض أمه 
مراحل مساره املهي، شغل السيد هندرسون 
مكساعد  السما  لملسؤولية  مناصب  عدة 

 تنفيذي للرئيس املدير العام ونائب رئيس مجموعة
األوسط  والرشق  أوروبا   Merill Lynch
 .Global Public Sector ورئيس  وأفريقيا 
Prime Mer- رئيس منصب  شغل   مكا 
ل اإلداري  املجلس  وعضو  إيطاليا   ill S.p.a 

.Merill Lynch South Africa

يف  مساره  هندرسون  السيد  وابتدأ 
شغل  حيث   Chase Manhattan Bank
املجموعة  مضن  سما  ال  مسؤوليات  عدة 
ومدير  رئيس  كنائب  األوروبية  املؤسساتية 
بنك  ومضن  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة 
األمعال، مكا شغل أيضا منصب عضو املجلس 
و الصناعية  للتمنية  اإليفواري  للبنك   اإلداري 

. Cameroun SA   Chase  Bank

حاليا  هندرسون  السيد  ويشغل 
ل التنفيذي  غر  الرئيس   منصب 

Augustea Bunge Maritime Ltd Malta

Cremades & Calvo Sotelo  ومستشار 
ملجموعة رئييس  مستشار  و   مدريد 

. Rockfeller Capital Management

يف  جممعية  مسؤوليات  عدة  ويتحمل 
املتحدة  للواليات  األطلني  املجلس 
املال، وأمن  الرئيس  -نائب   األمريكية 

و    Chatham House  ومؤسسة 
 Honoring Nations Board of Governors
ومرشوع التمنية االقتصادية األمريكية اهلندية 
مضن JFK School of Government وجامعة 
ملؤسسة اإلداري  املجلس  عضو  و   هارفارد 

.Apache Heritage

يف  دكتوراه  عى  حاصل  هندرسون  السيد 
العلوم والعاقات االقتصادية الدولية من جامعة 

جورجتاون.
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السيدة نزهة احلرييش I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

دكتوراه  نزهة احلرييش حاصلة عى  السيدة 
امرأة  أول  االقتصادية، ويه  العلوم  دولة يف 
مسارها يف  بدأت  املغرب.  علهيا يف  حتصل 
أستاذة  بصفهتا  والبحوث،  اجلاميع  العامل 
االقتصاد  يف  متخصصة   ، العايل  للتعلم 
النقدي واملايل الوطي والدويل، وباملوازاة مع 

ذلك انضمت لعضوية املركز املغريب للظرفية.

مستشارة  منصب  احلرييش  السيدة  شغلت 
مبلفات  أساسا  ملكفة  احلكومة،  رؤساء  لثاثة 
مسؤوليهتا  تتقلد  أن  قبل  ومالية  اقتصادية 
للرشكة  عامة  مديرة  رئيسة  بصفهتا  األوىل 
الي  املهمة  ويه  الصادرات،  لتأمن  املغربية 
تأمن  مهنة  كتب عى  عن  التعرف  هلا  أتاحت 

القروض ومفهوم املخاطر.

السيدة  ترأست  الرملان،  ولوجها  وبعد 
اخلارجية  للتجارة  الوطي  املجلس  احلرييش 
والذي بعد حتوله ملرصد مكن من إجناز تدابر 

لليقظة االسراتيجية والتجارية.

اكنت السيدة نزهة احلرييش عضوا يف الواكلة 
الوطنية لتقنن االتصاالت لواليتن. مكا شغلت 
الوطي  املجلس  يف  سنوات   10 ملدة  مهمهتا 
يف  عضويهتا  إىل  باإلضافة  واالدخار،  للنقد 
جلنة مراقبة صندوق اإليداع والتدبر، بصفهتا 

ممثلة للوزير األول.

حسب  إصداراهتا،  تصنيف  مت  ولقد 
اإللكروين املوقع  يف   املواضيع، 

www.nezhalahrichi.com



السيد عبدو بنسودة I عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

مسري عضو املجلس اإلداري نائب الرئيس  الرئيس رئيس املجلس اإلداري 

Olkad GroupFinanceCom 
Capital

FinanceCom 
Europe

FinanceCom 
Green 

lnvestments

O Capital Group1

Decrow Capital 

Africa lnvestments 
Holdings 

Argan Infrastructure Fund 

Infra lnvest

Argan Infra

Dounia Productions 

BANK OF AFRICA 

Bridges for Africa 

Finatech Group 

Green of Africa

FCOMI-L

SCI FinanceCom

Global Strategic Holdings

B4A Advisory

الحئة املهام

تقرير حكــامـــــة

1. Administrateur Délégué

ألزيد  جتربة  عى  بنسودة  عبدو  السيد  يتوفر 
من 25 سنة يف جماالت تدبر األصول ورأس 
املال املغامر ومعليات اإلدماج والرشاء وإعادة 
هيلكة املقاوالت. ويشغل حاليا منصب مترف 
مدير عام فينانس كوم الدولية ويه اهليئة الي 
تتوىل توجيه أنشطة تدبر األصول واالستشارة 
يف جمال االستمثارات املالية مبجموعة فينانس 

كوم عى الصعيد الدويل.

بنسودة  السيد  مارس   ،2008 سنة  ومنذ 
عديدة  مسؤوليات  فهيا  تقلد  خمتلفة  مهاما 
مديرا  بصفته  السما  كوم،  فينانس  مبجموعة 

يف  اخلاصة  للحلول  مدرجا  و  لفيناتيك  عاما 
يف  وشغل  والطاقية.  الرمقية  التحتية  البنيات 
السابق مسرا مؤسسا لفن أفونتر أدفايزور 
يف اكليفورنيا، حيث شارك يف إنشاء صناديق 
يت  التدبر   رشكة  مع  برشاكة  تكنولوجية 
األصول  قطاع  يف  جتربته  وتعود  فونتر.  إل 

اخلاص إىل سنة 1995 يف نيويروك.

هاوس  ويستينغ  يف  مكهندس  مساره  وبدأ 
حسث شغل منصب مهندس برجميات ورئيس 

مرشوع.

السيد بنسودة هو حاصل عى دبلوم مهندس 
يف نظم املعلومات جبامعة بوستون وماسر يف 
إدارة األمعال -M.B.A.- شعبة املالية وريادة 

األمعال من بابسون كوليج ماساشوسيتس .
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 السيد إبراهم بنجلون التوميي I عضو املجلس اإلداري
ومدير عام تنفيذي لملجموعة 

نائب الرئيس  و عضو املجلس رئيس املجلس اإلداري 
عضو املجلس اإلداريرئيس جملس الرقابة اإلداري  

BMCE ASSURANCES

BMCE EUROSERVICES

BOA GROUP

BOA WEST AFRICA

 EURAFRIC INFORMATIONبنك المويل واإلمناء 

BMCE CAPITAL 

SALAFIN 

MAROC FACTORING

OPERATIONS GLOBAL 
SERVICES

مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية 1

امللكية املغربية للتأمن
O Capital Group

FONDATION BMCE BANK

EURO INFORMATION FRANCE

BMCE BANK INTERNATIONAL 
UK

BMCE INTERNATIONAL 
HOLDINGS

BANK OF AFRICA EUROPE 
)Ex BMCE Bank International 

Madrid(

مغرباي 
RM EXPERTS

بروباركو  2
O TOWER

رشكة الهتيئة طنجة تيك
بورصة الدار البيضاء  2

الحئة املهام

1. Administrateur Directeur Général Délégué
2. Représentant de BANK OF AFRICA - BMCE Group

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

عضو  هو  التوميي  بنجلون  إبراهم  السيد 
ملجموعة  منتدب  عام  ومدير  اإلداري  املجلس 
للتجارة  املغريب  البنك  أفريقيا-مجموعة  بنك 
رائسة  يتوىل  السياق،  هذا  ويف  اخلارجية. 
جلنة اإلدارة العامة ونائب رئيس جلنة القروض 

الكرى.

بنك  ملجموعة  الدولية  االسراتيجية  إطار  ويف 
أفريقيا، يرأس السيد إبراهم بنجلون التوميي 
مجموعة BOA ويه مجموعة بنكية ميتلك فهيا 
للتجارة  املغريب  البنك  أفريقيا-مجموعة  بنك 
دولة.   17 فروعها يف  وتوجد   73% اخلارجية 
اهليائت  إدارة  جمالس  يف  عضوا  يعد  مكا 

البنكية األوروبية لملجموعة.

وحبمك مهامه، يعتر عضوا أو رئيسا لملجالس 
لملجموعة  التابعة  الرشاكت  ملختلف  اإلدارية 
األمعال  بنوك  أنشطة  يف  والعاملة  باملغرب 
الديون  – رشاء  املتخصصة  املالية  واخلدمات 
التجارية، قرض االسهتاك، القرض اإلجياري، 

التحصيل -أو العاملة يف وساطة التأمن.

مع  االسراتيجية  الرشااكت  إطار  ويف 
إبراهم  السيد  يعتر  املرجعين،  املسامهن 
بنجلون التوميي عضوا يف جملس إدارة رشكة 
ومجموعهتا  للتأمن"  املغربية  امللكية   " التأمن 
القابضة فينانس كوم. مكا يشغل منصب رئيس 
جملس رقابة أورافريك لملعلومات املختصة يف 
عضو يف جملس  ومنصب  التكنولوجيا  جمال 
التكنولويج  الفرع  أنفورماسيون  أورو  إدارة 

ملجموعة كريدي ميتيال.

وجتسيدا اللزتام املجموعة باملسؤولية املجمعية، 
يعتر السيد إبراهم بنجلون التوميي عضوا يف 
للتجارة  املغريب  البنك  مؤسسة  إدارة  جملس 

اخلارجية للهنوض بالربية واحلفاظ عى البيئة.

أيضا  التوميي  بنجلون  إبراهم  السيد  يشغل 
لروباركو،  اإلداري  املجلس  عضو  منصب 
املؤسسة املالية للتمنية ولبورصة الدار البيضاء.

السيد إبراهم بنجلون التوميي هو دكتور يف 
جامعة  من  والبنكية  واملالية  النقدية  املعامات 
مساره  وبدأ  السوربون.  بانتيون   I باريس 
وتقلد  بفرنسا  املالية  األسواق  يف  املهي 
ببنك كبر  األسواق  قاعة  البحث يف  مسؤولية 
لألمعال بفرنسا قبل أن يلتحق بالبنك املغريب 

للتجارة اخلارجية يف سنة 1990. 

لثاثة  أب  التوميي هو  بنجلون  إبراهم  السيد 
أبناء.



السيدة مرمي البوعزاوي  I عضو املجلس اإلداري بصفهتا الخشصية 

تقرير حكــامـــــة

1. عضو املجلس اإلداري مديرة عامة
 BMCE Capital Gestion 2. ممثلة دامئة لرشكة

BMCE Capital Gestion 3. عضو املجلس اإلداري وممثلة دامئة لرشكة
BMCE Capital Gestion Privée 4. عضو املجلس اإلداري وممثلة دامئة لرشكة

Administratrice عضو املجلس اإلداريرئيس املجلس اإلداري

BMCE Capital Gestion1

BMCE Capital Gestion Privée

BMCE Capital Solutions

BMCE Capital Investments

BOA 
Capital Holding

BMCE Capital Securities 
-Tunisie-

BOA Capital Asset Management 
-Côte d’Ivoire-

BMCE Capital Research2

BMCE Capital Gestion sous 
Mandat2

BMCE Capital Titrisation3

BMCE Capital Gestion Privée 
International4

BMCE Capital Asset Management 
-Tunisie-

BMCE Capital

الحئة املهام

بعد حصوهلا عى بااكلوريا عملية مبزة جيد 
يف 1993 من ثانوية دياكرت بالرباط، واصلت 
العليا  دراساهتا  البوعزاوي  مرمي  السيدة 
، حيث حصلت يف  دوفن   IX باريس  جبامعة 
التسير،  علوم  يف  إجازة  عى    1998 سنة 

شعبة املالية، مبزة جيد.

التحقت   ،1999 سنة  لملغرب  عودهتا  وعند 
برشكة تسير حمافظ األهسم التابعة ملجموعة 
بصفهتا  اخلارجية،  للتجارة  املغريب  البنك 

عى  مسؤولة  مث  األهسم  صناديق  مسرة 
التدبر يف نفس اهليئة.

السيدة  حصلت  املهي،  نشاطها  مع  موازاة 
عى هشادة   1999 سنة  البوعزاوي يف  مرمي 
التحليل املايل الي تسملها الرشكة الفرنسية 
 2020 املالية، مكا حصلت يف سنة  للتحاليل 
واملالية  احملاسبية  الدراسات  دبلوم  عى 

بفرنسا. 

عامة  مديرة  تعييهنا  مت   ،2007 سنة  ويف 
 BMCE Capital Gestion التابعة  للرشكة 
مت  ومن  نشأهتا  منذ  تسرها  والي   Privée
لرشكة  امجلاعية  اإلدارة  جملس  يف  عضو 

BMCE Capital يف 2013.

مرمي  السيدة  تعين  مت   ،2018 مم  ويف 
 BMCE البوعزاوي مترفة مديرة عامة لرشكة
إدارة  مسؤولية  وتولت    Capital Gestion

 BMCE Capital قطب تدبر األصول لرشكة
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السيد ادريس بنجلون I مدير عام منتدب ملكف مبالية املجموعة 

السيد املفضل احلاييس I املدير العام املنتدب امللكف 
باهلندسة املالية والتحصيل واملهام اخلاصة

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

يشغل السيد ادريس بنجلون منصب مدير عام 
منتدب ملكف مبالية مجموعة بنك أفريقيا . مكا 
يعد عضوا يف جمالس إدارة الرشاكت التابعة 
 BOA البنن و - BOA لبنك أفريقيا وخصوصا

.BMCE Capital مدغشقر ورشكة

بعد التحاقه بالبنك املغريب للتجارة اخلارجية يف 
سنة 1986، توىل السيد ادريس بنجلون قيادة 
مرشوع إحداث هيئة ملراقبة التدبر تروم حتسن 
 1990 سنة  له يف  أسندت  مث  األنشطة  توجيه 

إحداث مديرية للتدقيق ومراقبة التدبر بالبنك.

للتجارة  املغريب  البنك  خوصصة  وبعد 
بنجلون  ادريس  السيد  تعين  مت  اخلارجية، 
مسؤوال عن مديرية اإلنتاج البني. ويف سنة 
ملكفا  مساعدا  عاما  مديرا  تعيينه  مت   ،1988

الدمع  البنك تشل قطب  بعدة مديريات داخل 
والتنظم  املعلومات  ونظم  البني  واإلنتاج 

والوسائل العامة واألمن.

ويف سنة 2003، توىل السيد ادريس بنجلون 
تدعم  بغية  املجموعة  مالية  قطب  مسؤولية 
إدماج خمتلف الرشاكت التابعة للبنك املغريب 
للتجارة اخلارجية سواء باملغرب أو أوروبا أو 
أفريقيا. وهكذا،  شارك يف إعادة هيلكة بنك 
بنك  مع  األخر  هذا  اندماج  وقاد معلية  مايل 

مايل لائمان والتمنية. 

دكتوراة  عى  بنجلون  ادريس  السيد  حصل 
ودبلوم  دوفن  باريس  جامعة  من  املالية  يف 

للدراسات احملاسبية العليا. 

منصب  احلاييس  املفضل  السيد  يشغل 
املالية  باهلندسة  امللكف  املنتدب  العام  املدير 
 .2019 يناير  منذ  اخلاصة  واملهام  والتحصيل 
وتمثل أمه املهام املعهودة إليه يف خض دينامية 
جديدة يف تدبر الديون املتعرة للبنك وملفات 
نزاعات الديون وقيادة مهام خاصة موكولة إليه 
من طرف الرئيس عاوة عى متثيل البنك يف 

بعض الرشاكت التابعة.

واكن السيد املفضل احلاييس يشغل منصب 
الكرى  بالرشاكت  ملكف  منتدب  عام  مدير 
العامة  لإلدارة  القطب  هذا  ويضم  باملغرب. 
سوق املقاوالت واملقاوالت والصناعات الصغرى 

واملتوسطة والرشاكت الكرى.

امتد  مهي  مسار  بعد  املسؤولية  هذه  وتوىل 
املغريب  البنك  مضن  سنة   25 من  ألزيد 
للتجارة اخلارجية يف أنشطة االئمان ومتويل 
االستمثار وإعادة هيلكة القروض ووضع حلول 
خاصة بأعى احلصيلة ومتخصصة يف سوق 

املقاوالت.

وبعد التحاقه بالبنك املغريب للتجارة اخلارجية، 
قروض  هيلكة  إعادة  قسم  إحداث  توىل 

االستمثار.

إدارة  توىل  البنك،  األوىل يف  سنواته  وخال 
  .1998 املقاوالت يف سنة  وأسواق  االستمثار 
عام  مدير  منصب  توىل   ،2002 أبريل  ويف 
للرشاكت  البنكية  باخلدمات  ملكف  مساعد 
وهو القطب الذي امتد ليمشل الحقا اخلدمات 

الدولية.

عى  حاصل  هو  احلاييس  املفضل  السيد 
دكتوراة يف االقتصاد من جامعة ليل. 

السيد املفضل احلاييس مزتوج وأب البنن.



السيد معر التازي I مدير عام منتدب ملكف بالبنك باملغرب 

السيد منر الرشاييب I مدير عام منتدب ملكف بعمليات املجموعة 

تقرير حكــامـــــة

يشغل السيد منر الرشاييب منصب مدير عام 
التحق  املجموعة. واكن  بعمليات  منتدب ملكف 
للتجارة  املغريب  البنك  مجموعة  أفريقيا  ببنك 

اخلارجية سنة 2010. 

ويف هذا الصدد، يتوىل السيد منر الرشاييب 
التكنولوجيات  مديريات  اكفة  مسؤوليته  حتت 
واجلودة  واللوجيستيك  القانونية  والشؤون 

واملعاجلات البنكية لبنك أفريقيا. 

يف هذا اإلطار، يقود أوراشا اسراتيجية مثل 
وتناسق  والتأمن  للبنك  املعلومات  نظام  إجناز 
لبنك  التابعة  الدولية  الرشاكت  معلومات  نظم 
الوظائف  عى  اآليل  الطابع  وإضفاء  أفريقيا 

اخللفية للبنك.

رئيس  منصب  كذلك  الرشاييب  السيد  يشغل 
BMCE Immobilier لرشكة  اإلداري   املجلس 
الفعال  بالتدبر  وامللكفة  لملجموعة  التابعة 
لألصول العقارية خارج االستغال لبنك أفريقيا 
حتويل  يف  املختصة  الرشكة  اكش  مضان  و 

األموال باملغرب.

بدأ السيد منر الرشاييب مساره املهي سنة 
املديري  املخطط  مرشوع  عن  مكسؤول   1987
لنظام معلومات مرف املغرب ، مث قاد من سنة 
بالتنظم  امللكفة  اهليئة   1994 إىل سنة   1989

ونظم معلومات مكتب استغال املوانئ.

ويف سنة 1994، مت تعيينه مديرا عاما ملكتب التكوين 
املهي وإنعاش الشغل مث مديرا عاما للصندوق 

الوطي للضامن االجمايع يف سنة 2001.

منر  السيد  تعين  مت   ،2005 سنة  ويف 
تانسيفت  مراكش  جهة  عى  واليا  الرشاييب 
مهام  تطورا  عهده  يف  عرفت  الي  احلوز 
القطاع اخلاص وإطاق مشاريع  الستمثارات 

معومية مهيلكة كرى.

وخرجي  مهندس  هو  الرشاييب  منر  السيد 
ومهندس  بباريس  التقنيات  متعددة  املدرسة 
لاتصاالت  العليا  الوطنية  املدرسة  خرجي 

بباريس.

فارس  درجة  من  العرش  بوسام  توشيحه  مت 
ووسام ليبولد مبملكة بلجياك من درجة فارس.

عام  مدير  منصب  التازي  معر  السيد  يشغل 
منتدب ملكف بالبنك باملغرب الذي يضم ) أوال( 
بدوره  يضم  والذي  واملهنين  اخلواص  بنك 
حسب  املتخصصة  الكفاءات  من  مجموعة 
اخلواص  والزبناء  واملهنين  اخلواص  أسواق 
BMCE Euro- - ورشكة  واملهاجري ناملمزين 
و  القنوات  متعددة  لألداء  مؤسسة   ،services
)ثانيا( بنك املقاوالت الصغرة واملتوسطة الي 

وسوق  املالية  واهلندسة  االستمثار  مهن  تضم 
املقاولة و )ثالثا( 8 مديريات جهوية، وذلك ابتداء 

من يناير 2019 . 

واكن السيد معر التازي يف السابق ملكفا ببنك 
اخلواص واملهنين.

ببنك  املهي  مساره  التازي  معر  السيد  بدأ 
ببنك  التحق   ،1992 الكندي. ويف سنة  التمنية 

الوفاء ، مكسؤول عن اخلزينة.

وبن سني 1993 و 2005، شغل السيد معر 
الرشكة  يف  لملسؤولية  مناصب  عدة  التازي 
عى  مكسؤول  السما  لألبناك  املغربية  العامة 
مسؤوال  وبصفته  االستمثار  قروض  مديرية 
عن شبكة استغال أسواق اخلواص واملهنين 
للبنك  مساعدا  عاما  مديرا  مث  والرشاكت 

التجاري.

يف  عضو  منصب  شغل  الفرة،  هذه  وخال 
جملس إدارة ونائب رئيس ورئيس عدة رشاكت 
تابعة للرشكة العامة املغربية لألبناك وخصوصا 
SOGE-و  GESTAR و   SOGEBOURSE
و   SOGEFINANCEMENT و   CREDIT

. ACMAR

وبن سني 2005 و 2010، شغل السيد معر 
التازي منصب  عضو جملس إدارة – مدير عام 

.AFMA ملجموعة

التازي  معر  السيد  التحق   ،2011 يونيو  ويف 
دينامية  إعطاء  بغية  أفريقيا  بنك  مبجموعة 
التجارية  للقوى  الكفاءات  والزيادة يف  للتطور 
للبنك. السيد معر التازي حاصل عى ماسر 

يف العلوم املالية من جامعة شربروك بكندا.
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السيد دمحم أكويم I مدير عام منتدب لبنك أفريقيا ملكف بالتنسيق الدويل

السيد خالد اللعيب I مدير عمل منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

بنـــــك أفريقيـــــــا

 السرة الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

السيد دمحم أكويم منصب مدير عام  يشغل 
منتدب لبنك أفريقيا ملكف بالتنسيق الدويل.

ويف هذا الصدد، يتحمل مسؤولية تعزيز أوجه 
عى  املجموعة  هيائت  خمتلف  بن  التاكمل 
الصعيد الدويل ويتوىل مسؤولية بعضها بشل 
املبارشة  املسؤولية  يتوىل  وهكذا،  مبارش. 
شبكة  وكذا  األوروبية  املجموعة  هيائت  مجليع 
يتوىل  مكا  باملغرب.  لملجموعة  األوفشور 

مسؤولية الكونغولية للبنك وبنك التمنية ملايل.

 BBI ويرأس السيد دمحم أكويم جملس إدارة
مدريد وعضو يف جملس إدارة بنك أفريقيا و 

.BDM و LCB و BIH و BBI PLC

 2012 سنة  يف  أفريقيا  بنك  مبجموعة  التحق 
االفتحاص  طويل يف جمال  مهي  مسار  بعد 
ذلك،  بعد  الدويل.  الصعيد  عى  واالستشارة 
بفرنسا  الفايح  القرض  إىل مجموعة  انضم 
مديرا  تعيينه  مت  مث  مناصب  عدة  شغل  حيث 
وعضوا   2006 يف   LCL لبنك  منتدبا  عاما 
يف اللجنة التنفيذية ملجموعة القرض الفايح 
بفرنسا حيث تقلد مسؤولية تسير االسراتيجية 
مت   ،2008 سنة  ويف   . التعهدات  ومديرية 
تعيينه مضن اللجنة التنفيذية ملجموعة القرض 

الفايح بفرنسا لقيادة التطور الدويل.

أوروبا  مجموعة  أسس   ،2010 سنة  ويف 

كوربوريت بزنيس وترأس الرشكة التابعة هلا 
 Financing Access باملغرب والي محتل إمس

.Maroc

عليا  أكويم عى هشادة  السيد دمحم  حصل 
وحصل   1979 سنة  ESSEC يف  مدرسة  من 
االقتصاد  يف  العليا  الدراسات  دبوم  عى 
وهو   .1980 سنة  يف  والقيايس   الريايض 
 1993 باريس  من  موجز  احملاسبة  يف  خبر 
ES- مدرسة يف  سنتن  ملدة  بالتدريس   وقام 

.SEC

عام  مدير  منصب  اللعيب  خالد  السيد  يشغل 
املجموعة  مبخاطر  ملكف  أفريقيا  لبنك  منتدب 
وهو القطب الذي يضم أنشطة تدبر املخاطر 
بداية  منذ  وذلك  التعهدات  ومراقبة  والتحليل 

يناير 2019.

اللعيب  خالد  السيد  اكن   ،2018 سنة  ويف 
سشغل منصب مدير عام منتدب ملكف باملراقبة 

العامة لملجموعة.

33 سنة  وخال جتربة غنية رامكها ألزيد من 
اخلارجية، شغل  للتجارة  املغريب  البنك  داخل 
ال  لملسؤولية،  مناصب  عدة  اللعيب  السيد 
سما مكدير ملفتشية املصاحل املركزية وشبكة 
الواكالت والشبكة اخلارجية وكذا بصفته مديرا 
العامة  واملفتشية  باالفتحاص  ملكفا  مركزيا 

العامة  باملراقبة  مث مديرا عاما مساعدا ملكفا 
لملجموعة. 

اللعيب  السيد  يعتر  املناصب،  هذه  وبرمس 
املجموعة  للجنة خماطر  واكتبا  عضوا رشياك 
الداخلية  لملراقبة  التنسيق  لرئيس جلنة  ونائبا 

لملجموعة. 

و/ االفتحاص  بلجنة  دامئا  عضوا  يعتر  مكا 
بنك  ملجموعة  تابعة  رشاكت  بعدة  املخاطر  أو 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  السما  أفريقيا 
مكا يعد عضوا يف جملس إدارة بنك أفريقيا 

ملايل.

اللعيب  خالد  السيد  يقود   ،2015 سنة  ومنذ 
برناجم التنسيق بن وظائف املراقبة الداخلية، 
املجموعة.  هليلكة  رئيسيا  برناجما  باعتباره 

وذلك مضن 25 رشكة تابعة لملجموعة. 

يف  ندوات  بتنشيط  يقوم  ذلك،  عى  عاوة 
املخاطر  وإدارة  اكملالية  متعددة  جماالت 

واالفتحاص واملراقبة الداخلية واملطابقة.

يف  دبلوم  عى  حاصل  اللعيب  خالد  السيد 
املقاولة  اقتصاد  شعبة  االقتصادية،  العلوم 
فضا عن استفادته من عدة دورات تكوينية يف 

املغرب ويف اخلارج. 

السيد اللعيب مزتوج وله ابنان.



السيد دمحم أكويم I مدير عام منتدب لبنك أفريقيا ملكف بالتنسيق الدويل

السيد خالد اللعيب I مدير عمل منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

السيد خالد نارص I املسؤول عن قطب اإلدارة العامة 
للخدمات البنكية االستمثارية وللرشاكت

تقرير حكــامـــــة

نشاط  عن  مسؤوال  نارص  خالد  السيد  يعتر 
ببنك  وللرشاكت  االستمثارية  البنكية  للخدمات 
جملس  رئيس  منصب  يشغل  مكا   . أفريقيا 
 BMCE Capital لرشكة  امجلاعية  اإلدارة 
ويه رشكة تابعة لملجموعة خمتصة يف مهن 

بنك األمعال.

نارص  خالد  السيد  يعتر  الصدد،  هذا  ويف 
اإلدارة  وجلنة  التنفيذية  اللجنة  يف  عضوا 
مهام  عدة  ميارس  مكا  أفريقيا.  لبنك  العامة 
خاصة مضن هيائت املجموعة، السما مجموعة 
BOA – عضو يف جملهسا اإلداري- بنك أوف 
اإلداري  جملهسا  رئيس   – اكبيتال  أفرياك 

ومغرباي - عضو يف جملهسا اإلداري-.

 25 عن  تزيد  جتربة  نارص  خالد  السيد  رامك 
سنة يف مهن املالية وباخلصوص يف مناصب 
بدأ  قد  نر  السيد  واكن  العليا.  إدارهتا 
مساره املهي يف فرنسا مضن مجموعة رائدة 
أسواق  وبعد جتربة يف  التأمينات.  قطاع  يف 
انضم  املغربية،  البنوك  أحد  مضن  الرساميل 
 BMCE Capital نارص  لرشكة  خالد  السيد 
قام  وهكذا،   .1998 سنة  يف  تأسيهسا  منذ 
تداول  عن  مكسؤول  السوق  أنشطة  بتطوير 
السندات وابتداء من سنة 2005 شغل منصب 
مت   ،2010 سنة  ويف  األسواق.  قاعة  مدير 
تعين السيد خالد نارص رئيسا ملجلس اإلدارة 
ويرشف   BMCE Capital لرشكة  امجلاعية 
عى اكفة مهن بنك األمعال ) أسواق الرساميل، 
االستشارة  اخلاص،  التدبر  األصول،  تدبر 
املالية، اإليداع، الوساطة يف البورصة، البحث 
املايل والتسنيد(. ومنذ بداية سنة 2019، توىل 
السيد خالد نر منصب مسؤول ملكف بنشاط 
ببنك  وللرشاكت  االستمثارية  البنكية  اخلدمات 

أفريقيا.

Ex-  السيد خالد نارص حاصل عى هشادة عليا
 ESSEC Business School من ecutive MBA

  ESC من  املالية  يف  خاص  وماسر  بباريس 
مبارسيليا وهشادة جامعية يف الرياضيات من 
حاصل  وهو  مبارسيليا.  شارل  سان  جامعة 
تدبر  جمال  يف  الهشادات  من  العديد  عى 

األصول واخلصوم وتدبر خماطر السوق.

السيد خالد نارص من مواليد سنة 1967 وهو 
مزتوج وأب لثاثة أبناء. 
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 منظومة 
تدبري املخاطر 
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منظومة تدبر املخاطر

مهمة وتنظم تدبر املخاطر
يف إطار املهام املسندة لملجلس اإلداري 
امللكف باملخاطر املتصلة بأنشطة البنك، 
وحفص األنمظة املنّفذة من قبل اإلدارة 
املخاطر،  هذه  تدبر  أجل  من  العامة 
املعمول  لملقتضيات  االمتثال  ومضان 
والرشاكت  بالتنظمات  يتعلق  فما  هبا 
القانونية  وااللزتامات  املنقولة  والقم 
منظومة  أفريقيا  بنك  وضع  األخرى، 
جهة  من  تعمد  والي  املخاطر  لتدبر 
ومن  احلاكمة،  هيائت  من  العديد  عى 
جهة ثانية عى هيائت التدبر االعتيادي.

إن تدبر ومراقبة خماطر البنك واملجموعة 
تتطلّب حشد جهود مجيع اللجان التالية: 
التدقيق  وجلنة  املجموعة،  خماطر  جلنة 
وجلنة  باملجموعة،  الداخلية  واملراقبة 
وجلنة  االئمان،  وجلان  العامة،  اإلدارة 
التصنيف،  االختاالت وختفيض  مراقبة 
وجلنة التوجيه وتدبر املخاطر باملجموعة.

املراقبة  جلنة  فإن  ذلك،  عى  وعاوة 
العامة باملجموعة تضطلع مبهمة التفتيش 
واملراجعة عى مستوى خمتلف اهليائت 
الوطي  الصعيدين  عى  التشغيلية 

والدويل.

متاًما  مستقا  املخاطر  قسم  يعتر 
يف  التشغيلية  والفروع  اهليائت  عن 
تزويد  عى  يهسر  وهو  املجموعة، 
املسؤولن مبعلومات مستقلة وموضوعية 

واكملة حول وضعية املخاطر.

مكا أنه يضمن فعالية ومشول وجتانس 
مستوى  وتوافق  املخاطر،  تدبر  نظام 
وال  النشاط،  توجهات  مع  املخاطر 
لملجموعة  األهداف االسراتيجية  سما 

ومواردها وهيائهتا.

باسمرار  وهيائهتا  املجموعة  تراقب 
االمتثال لملقتضيات التنظمية الصادرة 
الرشوط  احرام  وكذا  املغرب  بنك  عن 
املطلوبة من قبل البنوك املركزية احمللية.

مبخاطر  امللكفة  العامة  اإلدارة  إن 
املجموعة تضمن من خال أقطاب -تدبر 
االلزتامات،  وحتليل  املجموعة،  خماطر 
عى  واملخاطر  االلزتامات،  ومراقبة 
واملشاريع  أفريقيا  املقابلة يف  األطراف 
ومراقبة  توجيه  ناحية،  املشركة-من 
املخاطر الي تتحملها هيائت املجموعة، 
ومن ناحية ثانية، حفص رشوط وكيفيات 

منح القروض. 

مبخاطر  امللكف  القطب  مهمة  تمثل 
املجموعة يف معاجلة املخاطر من خال 

املسامهة الفعالة يف:

تهنجها  الي  املخاطر  سياسة  •  حتديد 
مجموعة بنك أفريقيا؛

•  إنشاء نظام ملراقبة املخاطر؛

وتتبع  اختاذ  مناجه  وتدبر  •  تعريف 
التعهدات.

خماطر االئمان
الزبناء  لتخلف  احململة  املخاطر  ويه 
مما  احملددة،  اآلجال  يف  السداد  عن 
قد يتسبب يف خسارة مالية للبنك. ويه 
تعتر أوسع فئة من فائت املخاطر وميكن 

ربطها بفائت املخاطر األخرى.

نظام أخذ قرار االئمان
املعمدة  االئمان  منح  مسطرة  تمحور 

حول مقاربتن:

املشركة  املنتجات  هتم  موحدة  مقاربة 
املخصصة لألفراد، وتقوم عى ركزتن:

الي  الذاتية  املراقبة  بطاقة  •  استخدام 
يم عى  والي  القبول،  معاير  تشل 
ويه  املخاطر.  تقيم  إجراء  أساهسا 
وتضمن  االئمان  عى رشوط  حتتوي 

احرام معايره;

مستويات  التفويضات  نظام  •  وحيدد 
القروض.  مبنح  امللكفة  السلطات 
املتخذة  للقرارات  االمتثال  ويضمن 
هبذا الصدد ونزاهة املفوض إليه. مير 
اهليائت  مجيع  عر  قرض  طلب  لك 
التابعة حىت يم منحه من قبل اهليئة 

صاحبة الطلب املعي.

خصوصيات  عى  تعمد  فردية  مقاربة 
ثاثة  عى  وتقوم  املقاوالت  واحتياجات 

مبادئ توجهيية:

تحمس  الي  االئمان  حمفظة  •  تدبر 
لإلدارة العليا باحلصول عى معلومات 

اكفية لتقيم ملف خماطر الزبون؛

اإلدارة العامة امللكفة 
مبخاطر املجموعة

املسؤولني عن املخاطر 
يف الرشاكت التابعة 

لملجموعة

Normes

اإلبالغ املعايري

تدبري خماطر 
املجموعة

مراقبة 
االلزتامات

حتليل 
االلزتامات

خماطر الطرف املقابل يف 
أفريقيا واملشاريع األفقية
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•  تفويض سلطة املوافقة للخشصيات 
االعتبارية عى أساس خرهتا 

وحمكها وكفاءهتا وتدريهبا املهي؛

•  توازن السلطات والتهسيات املمنوحة 
عى أساس حمك ثايث األطراف عى 

األقل »الروياك«.

بالنسبة ملستويات معينة من املخاطر، 
يتعن طلب موافقة جلنة االئمان 

العليا أو جلنة االلزتامات الرئيسية. 
وجتدر اإلشارة إىل أن املراقبة العامة 

باملجموعة تتلكف مبهمة املراقبة املستقلة 
جلودة القروض واالمتثال اجليد 

لملساطر.

وعى حنو مماثل، فإن اإلدارة العامة 
امللكفة مبخاطر املجموعة تضطلع مبهمة 

املراقبة بشل مستقل، وحتافظ عى 
جودة تدبر املخاطر واالمتثال للقواعد 

واملساطر الداخلية.

وبشل عام، يم حتديد مستوى 
املوافقة املطلوبة من خال مقدار 

التهسيات املقدمة للزبون، وتصنيف 
الزبون، والقروض الي تتطلب موافقة 

متخصص يف القطاع، والقروض 
املضمونة، واستحقاق التهسيل.

تنويع احملفظة
يشل تنويع حمفظة االئمان مصدر 

انشغال دامئ لسياسة املخاطر 
باملجموعة. وختضع الركزات احململة 

من قبل الطرف املقابل أو حسب 
القطاع ملراجعة منتمظة تؤدي، عند 

االقتضاء، إىل اختاذ تدابر تصحيحية 
تتيح التدبر الديناميي للتعرض.

وعى هذا النحو، يم إدخال حدود 
الركز املتصلة بقطاعات النشاط 
ومبجموعات املصاحل االقتصادية 

ومراجعهتا لك ستة أهشر. مكا يم 
إرسال تقارير دورية إىل بنك املغرب، ال 

سما تقارير معامل تقسم املخاطر. 

املراقبة والتوجيه
عى مستوى مجموعة بنك أفريقيا، 

تتلكف اإلدارة العامة امللكفة مبخاطر 
املجموعة مبهمة الوقاية واملراقبة الدامئة 

ملخاطر االئمان.

يكتيس هذا التدبر الوقايئ دورًا 
رئيسيًا يف معلية التحمك يف املخاطر، 
حبيث يحمس باستباق تداعيات املخاطر 

وإجراء التعديات املناسبة علهيا.

يف إطار ممارسة هذه املهمة، فإن 
اإلدارة العامة امللكفة مبخاطر املجموعة 

مطالبة مبا ييل:

•  مراقبة انتظام االلزتامات: التوافق 
مع غرض االئمان واحرام مبالغ 

املسامهة املرح هبا، وحفص 
عوارض األداء، ومراجعة امللفات 

املستحقة األداء …؛

•  كشف الديون الي تظهر عامات 
الضعف املسمرة؛

•  متابعة تطور املخاطر الرئيسية مبعية 
الشبكة( الديون الصعبة، االلزتامات 

األكر أمهية و / أو األكر حساسية(؛

•  حتديد امللفات املؤهلة للتخفيض فما 
يتعلق باألنمظة النافذة الي تنظم 

الديون املتأخرة؛

•  مراقبة مؤرشات خماطر االئمان 
باسمرار: الديون السلمة والديون 

احلساسة والديون املتعرة مع حتديد 
املخصصات ومعدل اخلسارة ومعدل 

التغطية.

الديون املتعرة
مبناسبة املراجعة الدورية والهشرية 

لملحفظة وحتليل ملفات املخاطر، تقوم 
لك رشكة تابعة مبراجعة تصنيفها 

التنظيمي للقروض مبا يماىش مع 
املتطلبات التنظمية احمللية.

تم هذه املراجعة يف إطار جلان 
مراقبة احلسابات الشاذة وخفض 

التصنيف، بناًء عى توصية جلنة إدارة 
املخاطر لل هيئة. يم تنفيذ قرارات 
هذه اللجان من خال تطبيق ومراقبة 

حتويل احلسابات السلمة إىل فئة 
الديون املستحقة وخمصصاهتا. ختضع 

املخصصات للتتبع واملراقبة من قبل 
املراقبة العامة لملجموعة واملدققن 

اخلارجين وجلنة املخاطر باملجموعة.

نظام التصنيف الداخيل
نرشت املجموعة أداة تصنيف داخلية 

خمصصة للرشاكت الكرى واملقاوالت 
الصغرة واملتوسطة عى مستوى 

الشبكة التجارية.

يف الوقت ذاته، يتوفر البنك عى نظام 
اختاذ القرار مختص يف محن القروض 
االسهتاكية املوجهة لقطاع »التجزئة«. 

وقد مت تنفيذه عى مستوى أداة 
التعلمات االئمانية للبنك.

يتوفر بنك أفريقيا أيًضا عى شباكت 
للتصنيف خاصة لملغاربة املقمن 

باخلارج واملهنين واملقاوالت الصغرة 
جًدا. يم تعمم هذه الشباكت عى 

مستوى نظم املعلومات يف البنك.

خماطر السوق
تعرف خماطر السوق كوهنا خماطر 

اخلسارة عى وضعيات احلصيلة 
وخارج احلصيلة تبعا لتغرات أسعار 

السوق. وتمشل أساسا:

•  خماطر نسب الفائدة؛

•  املخاطر عى سند امللكية؛

مجتيع امللف

طلب جتديد جديد

القرار حتليل مقابل 
إعداد القرضلمللف

الوظائف اخللفيةاحملللوناملهن

البنك الدويل
بنك أفريقيا 

والرشاكت التابعة 
له

BOA مجموعة

اعمادا عى



منظومة تدبر املخاطر

•  خماطر الرف؛

•  خماطر املنتجات األساسية.

مكا تشمل عى نوعن من خماطر 
االئمان عى معليات السوق:

•  خماطر الطرف املقابل؛

•  خماطر التسوية والتسلم.

يدور نظام تدبر خماطر السوق 
ملجموعة بنك أفريقيا حول حمورين 

رئيسين:

احلدود
حدود الطرف املقابل عى 

معليات السوق:
ختضع معليات منح احلدود حسب 
الطرف املقابل وطلب التجاوز فما 

خيص معليات السوق داخل مجموعة 
بنك أفريقيا لنظام تفويض سلط مؤطر 
بإجراءات خمتلفة حسب نوع الطرف 

املقابل.  وتشل معامات السوق 
موضوع تثبيت قبيل للحدود، وفق 

خمطط تفوييض يرتكز عى مبدأ اختاذ 
القرار بشل ثايث.

حدود السوق 
من أجل ضبط املخاطر داخل مجموعة 

بنك أفريقيا وألغراض تنويع حمفظة 
التداول، مت إنشاء مجموعة من حدود 

السوق. وترمز هذه احلدود لمسة 
خماطر املجموعة ومتكن من توجيه 

أمثل ملخاطر السوق من خال التحكم 
بن أنشطة السوق املختلفة. وتتكون 
مجموعة حدود السوق ملجموعة بنك 

أفريقيا من:

•  حدود التوقف / اخلسارة حسب 
النشاط عى مدى آفاق خمتلفة؛

•  حدود الوضعيات؛

•  حدود املعامات. 

مؤرشات املخاطر 
تستخدم مجموعة بنك أفريقيا خمتلف 
مؤرشات املخاطر الي جتسد مستوى 
التعرض ملخاطر السوق. وتتوزع مكا 

ييل :

القمة اإلمجالية املعرضة 
لملخاطر وحسب أصناف 

األصول
تعتر القمة املعرضة للخطر مقياسا 
شاما وحمما ملخاطر السوق، حيث 

متكن من تلخيص املخاطر احمليطة من 
خال حساب اخلسارة احململة املمكنة 
عى أفق زمي ودرجة احمال معينن. 

اختبار الضغط حسب عامل 
اخلطر 

جتري مجموعة بنك أفريقيا اختبارات 
لملقاومة من أجل تقيم هشاشة حمفظة 
املجموعة لسيناريوهات قصوى. وتغيط 

اختبارات الضغط مجيع مكونات 
حمفظة التداول من خال حمااكة 

لاكفة عوامل املخاطر الي تؤثر عى 
احملفظة.

خماطر السيولة وأسعار 
الفائدة

من أجل احلفاظ عى توازن املزانية 
يف سياق األصول املتنامية، فإن نظام 

تدبر خماطر السيولة وسعر الفائدة 
الذي وضعه بنك إفريقيا-مجموعة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية ألفريقيا 
هيدف إىل مضان:

•  استقرار النتاجئ مقابل التغرات يف 
أسعار الفائدة، واحلفاظ عى هامش 

الفائدة وحتسن القمة االقتصادية 
لألهسم؛

•  مستوى اكف من السيولة، مما يحمس 
للبنك بالوفاء بالزتاماته يف أي وقت 

من خال محايته من أزمة حمملة؛

•  التأكد من أن املخاطر الاكمنة يف 
مراكز الرف ال تقلل من هامش رحب 

البنك؛

•  توجيه اسراتيجية البنك بطريقة متكنه 
من اغتنام فرص المنو الي تتيحها 

بيئة االقتصاد العام.

خماطر السيولة
هتدف اسراتيجية تدبر خماطر 

السيولة يف البنك إىل تكييف هيل 
موارده من أجل متكن البنك من 

االسمرار يف توسيع نشاطه بطريقة 
متنامغة.

ترمج خماطر السيولة إىل عدم قدرة 
البنك عى الوفاء بالزتاماته، عند 

مواجهة احتياجات غر متوقعة، وعدم 
قدرته عى مواجههتا باستخدام أصوله 

السائلة.

وقد يكون مصدر مثل هذا االحمال 
أسباب أخرى بعيدة لك البعد عن 

مشل السيولة. ونذكر مهنا عى سبيل 
املثال، اخلسائر الكبرة الناجتة عن 

فشل الطرف املقابل أو تطورات السوق 
املعاكسة.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

ميكن أن يولد مصدران رئيسيان 
خماطر السيولة:

•  عدم قدرة املؤسسة عى مجع 
األموال الازمة للتعامل مع املواقف 
قصرة األجل غر املتوقعة، مبا يف 
ذلك الحسب اهلائل للودائع أو احلد 
األقىص لحسب االلزتامات خارج 

املزانية العمومية؛

•  عدم مطابقة األصول واخلصوم أو 
متويل األصول املتوسطة والطويلة 

األجل مع االلزتامات قصرة األجل.

املستوى املقبول من السيولة هو 
املستوى الذي يحمس للبنك بمويل 

تطور أصوله والوفاء بالزتاماته مبجرد 
استحقاقها، وبالتايل محاية البنك من 

أزمة حمملة.

هناك مؤرشين اثنن يتيحان تقيم 
وضع السيولة يف البنك:

•  نسبة تغطية السيولة: معامل السيولة 
وفًقا ملعاير بازل 3؛

•  العجز الرامكي عى مدى 12 هشًرا 
يف الوضع الثابت.

متكن تقنية العجز / الفجوة الدورية 
أو الرامكية يف الدرمه والعمات من 

تقيم مستوى خماطر السيولة الي 
يتكبدها البنك عى املدى القصر 

واملتوسط والطويل. تتيح هذه التقنية 
كذلك تقدير صايف احتياجات إعادة 

المويل عى مدى آفاق خمتلفة وإيقاف 
ترتيبات التغطية املناسبة.

خماطر أسعار الفائدة
خماطر أسعار الفائدة يه حيمنا تؤدي 
التطورات املستقبلية يف أسعار الفائدة 

إىل تقليل اهلوامش املتوقعة للبنك.

تؤثر التغرات يف أسعار الفائدة 
أيًضا عى القمة احلالية للتدفقات 

النقدية املستقبلية املتوقعة. تعمد درجة 
التأثر عى القمة االقتصادية لألصول 

واخلصوم عى حساسية املكونات 
املختلفة لملزانية العمومية للتغر يف 

األسعار.

ميكن إجراء تقيم خماطر سعر الفائدة 
باستخدام اختبارات الضغط، وذلك يف 
إطار سيناريو تغر معدل 200 نقطة 

أساس عى النحو الذي أوصت به جلنة 
بازل.

تضمن اسراتيجية البنك تدبر خماطر 
أسعار الفائدة استقرار النتاجئ مقابل 
التغرات يف أسعار الفائدة، واحلفاظ 

عى هامش الفائدة وحتسن القمة 
االقتصادية لألهسم.

ميكن أن تؤثر التغيرات يف أسعار 
الفائدة سلًبا عى هامش الفائدة للبنك، 
وبالتايل تتسبب يف احنرافات خطرة 

عن اخلطة األصلية.

من أجل حتييد خماطر االحنراف هذه، 
يقوم قسم إدارة األصول واخلصوم 

بتوجيه اسراتيجية البنك بانتظام من 
خال وضع قواعد ملطابقة االستخدامات 

مع املوارد ذات نفس الطبيعة، ومن 
خال حتديد حد أقىص الحنراف 

هامش الفائدة مقارنًة بـصايف هامش 
الفائدة التقديري.

متكن تقنية العجز / الفجوة الدورية 
أو الرامكية يف الدرمه والعمات من 

تقيم مستوى خماطر السيولة الي 
يتكبدها البنك عى املدى القصر 

واملتوسط والطويل. تتيح هذه التقنية 
تقدير تعويضات الدمع النشط / 

السليب عر آفاق خمتلفة من أجل 
إيقاف ترتيبات التغطية املناسبة.

خماطر التشغيل
ميكن تعريف خماطر التشغيل بكوهنا 
خماطر اخلسارة النامجة عن اختال 
منسوب لألنمظة الداخلية أو لملوارد 

البرشية أو ألحداث خارجية.

إن اهلدف األسايس لبنك أفريقيا من 
خال نظام تدبر خماطر التشغيل هو 

احلد من التعرض ملخاطر التشغيل، 
وحتسن معليات املراقبة وتعزيز نظام 

املراقبة.

يرتبط نظام قياس خماطر التشغيل 
الداخلية ارتباًطا وثيًقا بتدبر املخاطر 
اليومية، وذلك من خال مجع أحداث 
املخاطر، وخارطة خماطر التشغيل، 
وكذا املؤرشات األساسية لملخاطر. 
وقد جرى إنشاء جهاز حمدد لتدبر 

خماطر التشغيل يقوم عى مراكز 
تنسيق املخاطر التشغيلية. ويتعلق 

األمر مبسؤولن عن خماطر التشغيل 
عى صعيد املهن والرشاكت التابعة، 

واملنسقن واملراقبن امللكفن باملخاطر 
التشغيلية.

ميكن اعماد عدة أنواع من العمليات 
لتدبر خماطر التشغيل:

•  تعزيز معليات املراقبة؛

•  تغطية املخاطر السما من خال وضع 
تأمينات؛ 

•  جتنب املخاطر ال سما من خال 
إعادة توزيع األنشطة؛

•  إعداد خمططات اسمرارية النشاط

تتوفر مجموعة بنك أفريقيا- مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى 

نظام مراقبة يحمس بتقليص قوي 
ملخاطر التشغيل. بيد أنه من حيث تدبر 

خماطر التشغيل ومن خال منظومة 
خاصة، حتتفظ باألهلية لتحديد حسب 
احلاالت السلوك املثايل تبعا ملختلف 
أصناف املخاطر. من ناحية أخرى، 

تتوفر املجموعة عى بوليصات تأمن 
تحمس بالتخفيف من املخاطر املرتبطة 

باألرضار الطارئة عى احملات 
وحاالت الغش ورسقة القم واملسؤولية 

املدنية...

تمحور حاكمة خماطر التشغيل 
داخل مجموعة البنك املغريب للتجارة 

اخلارجية ألفريقيا حو ثاث جلان 
ملخاطر التشغيل:



منظومة تدبر املخاطر

•  جلنة تتبع خماطر التشغيل؛

•  جلنة خماطر التشغيل للرشاكت 
التابعة؛

•  جلنة خماطر التشغيل لملجموعة. 
وختص مهام هذه اللجان املراجعة 

الدورية ملا ييل:

•  تطور التعرض ملخاطر التشغيل 
وحميط مراقبة هذه املخاطر؛

•  حتديد أمه مناطق املخاطر عى 
مستوى األنشطة وأصناف املخاطر؛

•  حتديد اإلجراءات الوقائية 
والتصحيحية الي جيب اختاذها من 

أجل تقليل مستوى املخاطر.

•  مبلغ األموال الذاتية الواجب 
ختصيصها ملخاطر التشغيل ولكفة 
العمليات الوقائية الواجب تنفيذها 
وكذا التاكليف املتعلقة بالتأمينات 

الواجب أخذها بعن االعتبار.

خطة اسمرارية النشاط
بدمع من إطار تنظيمي، تستجيب خطة 

اسمرارية النشاط ألمهية مزتايدة 
بالتخفيف من تأثرات انقطاعات 

األنشطة بالنظر لارتباط البيي املوجود 
بيهنا واملوارد الي ترتكز علهيا السما 

البرشية واملعلوماتية واللوجيستيكية.

ويتعلق األمر باكفة التدابر واملساطر 
الي تروم حسب خمتلف سيناريوهات 

األزمة مبا يف ذلك مواجهة األزمات 
اخلارجية اإلبقاء عند االقتضاء بشل 

تدرجيي وفق أسلوب تدرجيي عى 
تقدمي اخلدمات األساسية للبنك مث 

االستئناف املخطط لألنشطة.

املسؤولية البيئية واملناخية 
واالجماعية

يقوم إطار تدبر الزتامات املسؤولية 
البيئية واملناخية واملجمعية لبنك أفريقيا 

-مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية عى أساس قم البنك 

وااللزتام اجلوهري باحرام حقوق 
اإلنسان والبيئة. وجيري تطبيق هذا 
اإلطار عى مستوى مجيع الرشاكت 

البنكية التابعة لملجموعة وتلك املتعلقة 
بالقطاع البني. وجتدر اإلشارة أيًضا 
إىل أن هذا اإلطار ينطبق عى مجيع 

املنتجات واخلدمات املالية الي يقدمها 
البنك.

وهكذا يدجم بنك أفريقيا-مجموعة 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

اعتبارات وأهداف التمنية املستدامة يف 
اسراتيجياته التجارية، ويدير املخاطر 
البيئية واملناخية واالجماعية املرتبطة 

بالزتاماته التجارية.

إن املخاطر النامجة عن القضايا البيئية 
واملناخية واالجماعية متأصلة يف 

مجيع املعامات املالية. وقد تنشأ عهنا 
عواقب قانونية ومالية وعواقب متس 

مضانات ومسعة البنك.

وباتت أنمظة حتديد وقياس خماطر 
املسؤولية البيئية واملناخية واالجماعية 
وحتليلها الداخيل يف ارتباط وثيق مع 

التدبر اليويم ملخاطر التشغيل.

خماطر الدول
ُيقصد مبخاطر الدول احمال أن 

الطرف املقابل السيادي أو أطراف 
أخرى لبلد معن غر قادرة أو ترفض 
الوفاء بالزتاماهتا جتاه الدول األجنبية 

العتبارات اجماعية أو سياسية أو 
اقتصادية أو مالية. وعى هذا األساس، 

تصف سياسة تدبر خماطر الدول 
بالتفصيل النظام املعمد الذي يقوم 

عى ما ييل:

•  حتديد خماطر الدول؛

•  حساب التعرض حسب البلد والتوطيد؛

•  إعداد بطاقة الدولة وتصنيفها؛

•  تسطر احلدود؛

•  التقارير واإلنذارات؛

•  الزتويد.

يم مضان تتبع ومراقبة تعرض 
املجموعة ملخاطر الدول من خال 

التقارير الهشرية املرفوعة من طرف 
الرشاكت التابعة إىل إدارة خماطر 

املجموعة.
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بنـــــك أفريقيـــــــا

اختبارات الضغط
تمثل مهمة اختبارات الضغط 

يف حتليل خمتلف السيناريوهات 
النامجة عن الصدمات الشديدة الي 

تؤثر عى أنشطة املجموعة وعى 
جوانب خماطر االئمان والسوق 

والدول. مكا أهنا تريم، من ناحية، 
إىل تعزيز أدوات قياس املخاطر 
من أجل استباق مواقف املخاطر 
احململة، ومن ناحية أخرى، إىل 
المساح بتخصيص أفضل لرأس 

املال.

تقوم مجموعة بنك أفريقيا بدجم 
اختبارات الضغط كعنر أسايس 

يف سياسة تدبر املخاطر.

وعى هذا النحو، يم إجراء متارين 
اختبارات الضغط بصفة منتمظة، 

هذا فضا عن تقدمي التقارير 
نصف السنوية الي تضعها اجلهة 

التنظمية.

نظام التقيم الداخيل لكفاية 
رأس املال

يعتر »التقيم الداخيل لكفاية رأس 
املال« معلية لتقيم كفاية رأس 

املال الداخيل. والقصد مهنا هو 
التأكد باسمرار من درجة كفاية 

رأس املال يف البنك ومجيع املخاطر 
احملدقة به.

يمحور »التقيم الداخيل لكفاية 
رأس املال« حول ثاث راكئز 

رئيسية:

•  تعريف وتوجيه رغبة بنك أفريقيا 

يف املخاطرة ش.م؛

•  حتديد وتدبر املخاطر إنشاء 

احتيايط رأس مال هيدف إىل 
تغطية خماطر الركزة 2 )معدل 

الفائدة، والسيولة، والركز، 
وخماطر االمتثال، وما إىل ذلك(.

تحمس معلية »التقيم الداخيل 
لكفاية رأس املال« بتحديد هيل 
رأس املال والتوقعات الديناميكية 

لنسب املاءة ومتطلبات رأس املال 
اإلضافية.

إلمتام هذه العملية، يقوم البنك 
بإجراء معليات احملااكة واختبارات 
الضغط بناًء عى عدة معاير لتقيم 
تأثر عوامل اخلطر عى قدرته عى 

الصمود من حيث األهسم.

وقد جتسد تطبيق نظام الرغبة يف 
املخاطرة بدجم اإلطارين املرجعين 

التالن:

•  إطار الرغبة يف املخاطرة، الذي 

يصف خمطط احلاكمة والتنظم 
ومعلية حتديد وتراجع الرغبة يف 

املخاطرة داخل البنك؛

•  بيان الرغبة يف املخاطرة، الذي 

حيدد، متاشيًا مع خطة التطوير 
االسراتيجية لملجموعة، أبعاد 

الرغبة يف املخاطرة الي تعكس 
ملف خماطر البنك.

يم تقسم هذه األبعاد إىل 
مؤرشات مكية ترتبط بالعتبات.

يهسر قسم املخاطر عى إجياد 
سبل لربط نظام الرغبة يف املخاطرة 
بعملية ختصيص رأس املال ونظام 

احلدود.

بالنسبة لملخاطر البارزة، يم 
تأطر الرغبة يف املخاطرة من 

خال احلدود وعتبات التنبيه. تعزز 
هذه املؤرشات من حتقيق القم 

املسهتدفة من املجموعة وتوجيه ملف 
رحبيهتا.

خطة التعايف من األزمات الداخلية

يف إطار املقتضيات اجلديدة ملنشور 
 W/2017/4 وايل بنك املغرب رمق

املتعلق بتطبيق خطة التعايف من 
األزمات الداخلية، اختذ بنك أفريقيا 

الرتيبات الازمة لامتثال هلذه 
التنظمات.

إن الغرض من نظام الوقاية هذا هو 
تقيم مرونة مجموعة بنك إفريقيا، 

مكؤسسة مهنجية، يف حالة حدوث 
أزمة شديدة وحتديد الرافعات 

الازمة الستعادة قدرهتا عى البقاء 
من ناحية املاءة والسيولة وجودة 

األصول والرحبية.  وتمثل املخاطر 
املختلفة الي تتعرض هلا املجموعة، 

والي متت تغطيهتا من خال خطة 
التعايف من األزمات الداخلية، 

فما ييل: خاطر االئمان وخماطر 
السوق وخماطر الدول وخماطر 

تدبر املزانية واملخاطر التشغيلية 
وخماطر اجلرامئ اإللكرونية 

وخماطر عدم االمتثال وخماطر 
المسعة.

وهيلع، فقد جرى تطوير تصنيف 
خماطر املجموعة بالزتامن مع نظام 
التقيم الداخيل لكفاية رأس املال 

وتعزيز اختبارات الضغط الداخيل 
عى أساس سيناريوهات بالغة 

الشدة ولكن معقولة، والي تغيط 
مجيع املخاطر الي تتعرض هلا 

املجموعة.

مكنت األشغال من حتديد النطاق 
املهم الذي قد يتعرض ألزمة كبرة 

)هيائت مهمة أو أنشطة أساسية أو 
حىت وظائف حامسة(. مكا جرى 

حتديد سيناريوهات األزمات والي 
اكنت موضوع حمااكة وحساب 

تداعياهتا. باإلضافة إىل ذلك، مت 
أخذ سياق األزمة الصحية احلالية 

يف االعتبار من خال حمااكة تطور 
متشامئ ومتطرف للوباء، وذلك عى 

منوذج السيناريوهات الي نظر 
فهيا صندوق النقد الدويل.

أما بالنسبة لل تأثر تقديري، 
فقد جرى حتديد تدابر التعايف 

هبدف استعادة اجلدوى املالية للبنك 
من خال روافع حمددة ومسطرة 

مسبًقا. ويف هذا الصدد، مت إجراء 
مراجعة لقامئة تدابر االسرداد، 
والي توحض بالتفصيل التدابر 
المهيدية واملتطلبات األساسية، 

واملخاطر التشغيلية واملالية لتهسيل 
تنفيذ تدابر االسرداد وكذلك 

حتديد أولويات التدابر احملددة.

وضع بنك أفريقيا نظاًما مبكًرا 
لرصد املؤرشات من أجل الكشف 

عن األزمات يف الوقت املناسب 
وحتديد مؤرشات لتحريك إجراءات 
التعايف. تعد مراقبة هذه املؤرشات 

جزًءا من نظام تدبر املخاطر 
الشامل لملجموعة.



خماطـــــــــر التسييــــــر

أسفرت األشغال املنجزة عىل 
حتديد نطاق ملحوظ ميكن أن 

يشلك موضوع أزمة كبرية )هيائت 
ملحوظة، أنشطة أساسية أو وظائف 
حساسة(. ومت حتديد سيناربوهات 

أزمةوشلكت موضوع حمااكة 
وحساب تأثري. عالوة عىل ذلك، 

متت مراعاة سياق األزمة الصحية 
كوفيد-19 عرب حمااكة تطور متشامئ 

وأقىص للجاحئة، حسب منوذج 
السياناريوهات املعتربة من طرف 

صندوق النقد الدويل.

وهكذا، بعد لك تأثري متوقع، مت 
حتديد إجراءات التعايف لغاية إعادة 

احليوية املالية للبنك عري رافعات 
مت حتديدها مسبقا مكا ونوعا. 
ويف هذا الصدد، متت مراجعة 

الحئة تدابري التقومي وذلك من خالل 
تفصيل التدابري التحضريية والالزمة 

مسبقا وخماطر التشغيل واملخاطر 
املالية لتهسيل تنفيذ تدابري التقومي 

وكذا تراتبية التدابري احملددة.

ووضع بنك أفريقيا منظومة لتتبع 
املؤرشات املبكرة من أجل رصد 

األزمات يف الوقت املناسب 
وحدد املؤرشات اليت قد تفيض 

لتدابري التعايف. ويشلك تتبع هذه 
املؤرشات جزءا من املنظومة العامة 

لتتبع خماطر املجموعة ومراقبهتا.

وهكذا، شلك هذا املخطط موضوع 
حتيني سنوي طبقا لملقتضيات 

التنظميية يف املجال. والغاية من 
ذلك تكوين دعامة حقيقية للوقاية من 

املخاطر.

وميكن االطالع عىل منظومة تدبري 
املخاطر اكملة يف موقع العالقة مع 

املستمثرين 

Ir-bankofafrica.ma والقابلة 
للتحميل من خالل الرمز أدناه :
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نتاجئ ومؤرشات احلصيلة املوطدة

املنجزات املالية ملجموعة بنك أفريقيا 

 مرشوع تقرير التدبري لملجلس اإلداري املرفوع
إىل امجلعية العامة العادية 

السيدات والسادة املسامهني األفاضل،

 يطيب لنا أن جنمتع يف امجلعية العامة العادية طبقا للنظام األسايس والقانون 17-95 املتعلق برشاكت املسامهة مكا مت 
تغيريه وتمتميه واملواد 29 وما يلهيا من النظام األسايس لبنك أفريقيا من أجل إطالعمك عىل نشاط  بنك أفريقيا خالل السنة 
املنهتية يف 31 دجنرب 2020 ونتاجئ هذا النشاط واآلفاق املستقبلية والعرض عىل مصادقتمك احلصيلة واحلسابات السنوية 

للسنة املالية املذكورة. 

ويمت إرفاق هذه احلسابات هبذا التقرير. 

ومت توجيه الدعوات املنصوص علهيا قانونا ووضع مجيع الوثائق واملستندات املبينة مبوجب القوانني اجلاري هبا العمل رهن 
ترصف املسامهني داخل اآلجال احملددة. 

إىل غاية 31 دجنرب 2020، بلغ مجموع حصيلة بنك أفريقيا 
331,9 مليار درمه، بارتفاع نسبته  %5 مقارنة مع سنة 2019. 
أما الرساميل الذاتية حصة املجموعة فقد ارتفعت إىل 22,6 

مليار درمه وهو نفس املستوى تقريبا املجسل يف 2019. 

وارتفع جاري القروض املوطدة بنسبة %4، منتقال من 186,6  
194,2 مليار درمه يف  2019  إىل  مليار درمه يف دجنرب 
دجنرب -2020 ودون احتساب معليات إعادة الرشاء للزبناء، 

لتطورت احلقوق عىل الزبناء بنسبة 0,9% -.

وارتفعت ودائع الزبناء بنسبة %2 يف نفس الفرتة لتبلغ 207,1 
مليار درمه مقابل 202,8 مليار درمه يف دجنرب 2019. 

وظل نطاق التوطيد بدون تغيري مقارنة مع السنة السابقة.

وعىل مستوى املنجزات املالية املوطدة، بلغ الناجت الصايف 
البنيك 14 مليار درمه يف دجنرب 2020، بارتفاع طفيف نسبته    

%1 مقارنة مع 2019. 

5+%و نتيجة معليات  الفائدة بنسبة  ومكن ارتفاع هامش 
السوق بنسبة %3 من تعويض اخنفاض العموالت واألرباح 

الصافية لألنشطة األخرى.

وجسل البنك مبلغ املسامهة يف صندوق كوفيد مببلغ مليار 

تاكليف  وارتفعت  املوطدة.  االستغالل  تاكليف  درمه يف 
االستغالل األخرى مببلغ 7,8 مليار درمه، باخنفاض نسبته 

%3 مقارنة مع دجنرب 2019.

وبلغت النتيجة اإلمجالية لالستغالل 5,2 مليار درمه، باخنفاض 
نسبته %10 . ودون احتساب املسامهة، تكون النتيجة اإلمجالية 
لالستغالل قد تطورت بنسبة %7+ لتصل إىل 6,2 مليار درمه.

من ناحية أخرى، بلغت لكفة املخاطر 3,5 مليار درمه يف دجنرب 
200 مقابل 2,2 مليار درمه  يف دجنرب 2019 ، بارتفاع نسبته 

.57%

وأخريا، جسلت النتيجة الصافية حصة املجموعة  738 مليون 
%62. ودون احتساب  2020، باخنفاض نسبته  درمه يف 
املسامهة، تكون النتيجة الصافية قد بلغت 1,386 مليار درمه، 

برتاجع نسبته 29% .

وارتفعت نتيجة املجموعة إىل 1.364 مليار درمه، باخنفاض 
نسبته %47 مقارنة مع نفس الفرتة يف 2020. ودون احتساب 
املسامهة، تكون نتيجة املجموعة قد بلغت 1,994 مليار درمه، 

برتاجع نسبته 23% .
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مسامهة خمتلف األقطاب يف النتيجة الصافية حصة املجموعة
تتوزع املسامهات يف النتيجة الصافية حصة املجموعة ملجموعة بنك أفريقيا حسب األقطاب مكا ييل )مباليني الدرامه( :  

حصة  الصافية  لنتيجة  ا يف  املسامهات 
املجموعة مباليني الدرامه

Hors don COVID-19

Dec. 20 Dec. 20 % weightingDec. 19 % weightingChange

%44.7- %60 146 1 %46 634 4املغرب 

%42.3-%9007%51838 112-بنك أفريقيا

%53.1- %3 246 %8 116 116الرشاكت التابعة

%68.7- %7 140 %3 44 44رشاكت المتويل املتخصصة

GABA83 83 6% 113 6% -27.1%

na %0 6- %1- 11- 11-أخرى 

%5.4- %40 775 %54 734 734اخلارج

%5.9- %7 137 %9 129 129أوروبا

%5.3- %33 638 %44 605 605أفريقيا

%28.8- %100 922 1 %100 368 1 738النتيجة الصافية حصة املجموعة

2019 2020

تأثرت مسامهة األنشطة يف املغرب  يف  النتيجة الصافية 
العامة حصة املجموعة باإلدراج احملاسيب لملسامهة يف 
صندوق كوفيد مببلغ إمجايل قدره مليار درمه. ودون احتساب 
هذه املسامهة، تبلغ مسامهة األنشطة يف املغرب 634 مليون 

درمه، باخنفاض نسبته %45 مقارنة مع دجنرب 2019. 

أما النشاط الدويل، فجسل مسامهة قدرها 734 مليون درمه، 
برتاجع نسبته %5 مقارنة مع نفس الفرتة من السنة السابقة. 

– مجموعة  أفريقيا  بنك  أنشطة  نتاجئ ومسامهات 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية ش.م

215 مليار درمه مع ممت دجنرب  بلغ مجموع حصيلة البنك 
2020 مقابل 201 مليار درمه يف دجنرب 2019، أي بارتفاع 

نسبته 7,1%+.

مجموع احلصيلة  

)مباليري الدرامه(

+7,1%

2019

201

2020

215

وبلغ الناجت الصايف البنيك للبنك 6301 مليون درمه مع ممت 
دجنرب 2020، برتاجع نسبته %2,7 من خالل التأثري املشرتك :

الناجت الصايف البنيك 

-2,7%

2019

6 477

2020

6 301

)مباليني الدرامه(

-الخنفاض العموالت حبوايل %16,4، نتيجة تداعيات األزمة 
الصحية يف بعض املهن البنكية السميا رصف األوراق البنكية 

والنقديات مع اخنفاض التدفقات الدولية ؛

- تراجع نتاجئ معليات السوق بنسبة 9,5%، 

-  اخنفاض أرباح األهسم احملصلة يف 2020 حبوايل %5 ؛

%3,9، بفعل منو النشاط  - ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 
التجاري ومواصلة جتسني لكفة موارد البنك.

بنية الناجت الصايف البنيك مباليني الدرامه 

+3,9%

-9,5%

-11,7%

-16,4%

3 927 4 082

1 166 975

993 899
391 345

)مباليني الدرامه(

n إيرادات صافية أخرى*
n نتاجئ معليات السوق
n هامش عىل العموالت

n هامش الفوائد

)*( إيرادات بنكية أخرى أي 
أرباح األهسم الصافية من 

تاكليف أموال الضامن
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واخنفضت املصاريف العامة بنسبة %5,9 لتبلغ 3.432 مليون 
درمه مع ممت دجنرب 2020 مقابل 3646 مليون درمه مع ممت 
دجنرب 2019. مما جنم عنه معامل لالستغالل نسبته 54,5% 
مع ممت دجنرب 2020  مقابل %56,3 يف ممت دجنرب 2019، 

أي بتحسن نسبته 1,8 نقطة أساس موئية.

التاكليف العامة لالستغالل 

-5.9%

2019

3 646

2020

3 432

)مباليري الدرامه(

%10,7، لتصل  تطورت النتيجة اإلمجالية لالستغالل بنسبة 
إىل 3271 مليون درمه مع ممت دجنرب 2020، متضمنة فائض 
2020 حول تقدمي ممتلاكت االستغالل  القمية املنجزة يف 

لصندوق OPCI مببلغ 373 مليون درمه. 

GROSS OPERATING INCOME

+10.7%

2019

2 953

2020

3 271

)مباليري الدرامه(

1509 مليون درمه يف دجنرب  وبلغت لكفة املخاطر العامة 
أي   ،  2019 دجنرب  مليون درمه يف   906 مقابل   2020

%66,7+ وتتضمن :

- مستوى خمصصات مؤن الزبناء قدره 1673 مليون درمه 
مع ممت دجنرب 2020 مقابل 1181 مليون درمه مع ممت دجنرب 

2019، أي %41,7+؛

- ملستوى مسرتجعات مؤن الزبناء مببلغ 234 مليون درمه 
مقابل 303 مليون درمه باخنفاض نسبته .

لكفة املخاطر العامة 

+66.7%

2019

906

2020

1 509

)مباليني الدرامه(

وبلغت النتيجة الصافية لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ش.م 724 مليون درمه مع ممت دجنرب 2020 

2019، باخنفاض نسبته  1372 مليون درمه مع ممت  مقابل 
%47,2، مراعاة لملسامهة يف الصندوق اخلاص لتدبري جاحئة 

كوفيد 19 مببلغ 1000 مليون درمه.

)مباليني الدرامه(

النتيجة الصافية للبنك 

-47.2%

2019

 1 372

2020

724

عنارص نشاط البنك باملغرب

موارد البنك

تطورت موارد البنك بشلك طفيف بنسبة %0,6 مقارنة مع 
دجنرب 2019، لتبلغ 139 مليار درمه مع ممت دجنرب 2020 
مقابل 138,8 مليار درمه مع ممت دجنرب 2019 ، مما جنم عنه 
اخنفاض يف حصة السوق بنسبة 0,49   نقطة أساس موئية، 
لتصل إىل  %12,99 مع ممت دجنرب 2020 مقابل  13,47% 

مع ممت دجنرب 2019 .

%0,2 لتبلغ  وجسلت ودائع الزبناء ارتفاعا  طفيفا نسبته 
حوايل 129 مليار درمه مع ممت دجنرب 2020، مما جنم عنه 
0,6 نقطة أساس موئية  اخنفاض يف حصة السوق بنسبة 
لتصل إىل %13 مع ممت دجنرب 2020 مقابل %13,62 مع ممت 
دجنرب 2019. ويعزى هذا االخنفاض باألساس لالخنفاض 
القوي للودائع ألجل بنسبة %30,4-. بيمنا ارتفعت الودائع عند 
الطلب بنسبة %8,5+ السميا حسابات الشيك بتطور نسبته 

%9,2+ واحلسابات اجلارية بنسبة 6,9%+.

2019 2020

املوارد  

-19.1%

+100%

+0.2%

9 264 7 495

128 486 128 757

2 953

)مباليني الدرامه(

n  اقرتاضات مالية 
خارجية

n ودائع الزبناء

n سندات الديون املصدرة

حصة السوق من حيث املوارد

-0.49%

2019 2020

)مباليني الدرامه(

13.47% 12.99%

التقرير السنوي املتاكمل 2020          صفحة 109/108

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



 التقــــرير الـمـــــــايل

حسابات دائنة حتت الطلب

+8.5%

2019

76 881

2020

83 424

)مباليني الدرامه(

وعىل صعيد بنية موارد البنك، شلكت حصة الودائع بدون 
ماكفأة حوايل %63 من مجموع املوارد إىل غاية ممت دجنرب 

2020 مقابل %59 إىل غاية ممت دجنرب 2019.

وجسلت احلسابات الدائنة حتت الطلب تطورا نسبته   8,5%+. 
وذلك بفعل تطور جاري حسابات الشيك بنسبة %9,2+، أي 
+ 5 مليار درمه، لتصل إىل 59,2 مليار درمه مع ممت دجنرب 
2020. مكا ارتفعت احلسابات اجلارية بنسبة %6,9+ لتبلغ 

24 مليار درمه. 

واخنفضت حصة السوق للحسابات الدائنة حتت الطلب بنسبة 
2019 إىل  %13,06 مع ممت  0,23 نقطة موئية، لتنتقل من 

%12,83 مع ممت دجنرب 2020. 

وهشدت احلسابات عىل الدفرت ارتفاعا نسبته %2,2+، أي 
جباري انتقل من 24,5 مليار درمه مع ممت دجنرب 2019 إىل 

25 مليار درمه مع ممت دجنرب 2020.  

وجسلت حصة السوق من حيث احلسابات عىل الدفرت ارتفاعا 
طفيفا نسبته 0,05 نقطة موئية، لتنتقل من %14,84 مع ممت 

دجنرب 2020 مقابل %14,79  مع ممت دجنرب 2019.  
حسابات االدخار

+2.2%

2019

24 486

2020

25 027

)مباليني الدرامه(

واخنفضت الودائع ألجل بنسبة %30 لتصل إىل 15,9 مليار 
درمه  مع ممت دجنرب 2020 مقابل 22,8 مليار درمه مع ممت 

دجنرب 2019، أي 6,9- مليار درمه.

وجسلت حصة السوق من حيث الودائع  ألجل بنسبة 3,09 
نقطة موئية لتصل إىل %11,54 مع ممت دجنرب 2020 مقابل 

%14,64 مع ممت دجنرب 2019. 
الودائع ألجل

2019

22 779

2020

15 862

)مباليني الدرامه(

-30.0%

احلقوق عىل الزبناء

جسلت  القروض لالقتصاد ارتفاعا نسبته %4,4+ لتبلغ 116 
مليار درمه إىل غاية ممت دجنرب 2020 مقابل 112 مليار درمه 

إىل غاية ممت دجنرب 2019.

احلقوق عىل الزبناء 

+4.4%

2019

111 656

2020

116 542

)مباليني الدرامه(

موازاة مع ذلك، انتقلت حصة السوق من حيث القروض من 
%12,28 إىل غاية ممت دجنرب 2019 إىل %12,48 إىل غاية 

ممت دجنرب 2020، أي 0,20+ نقطة موئية.

وتطورت القروض لملقاوالت بنسبة %1,6+ لتصل إىل  55 
مليار درمه مع ممت دجنرب 2020، وهو االرتفاع الذي يعزى 
باألساس لقروض اخلزينة بنسبة %13,2+، السميا قروض 
مضان أكجسني/إقالع املضمونني من طرف صندوق الضامن 
املركزي واملتعلقني باألزمة الصحية كوفيد19- جباري إمجايل 

قدره 6,5 مليار درمه إىل غاية ممت دجنرب 2020.  
حصة السوق من حيث القروض

+0.20%

2019 2020

)مباليني الدرامه(

12.28% 12.48%

القروض لملقاوالت

+1.6%

2019

54 416

2020

55 260

)مباليني الدرامه(

بيمنا جسلت القروض للتجهزي والقروض العقارية لملنعشني 
العقاريني اخنفاضا بلغ عىل التوايل %11,7 و 6,4%.

وعرفت حصة السوق من حيث القروض لملقاوالت اخنفاضا 
نسبته %0,12  لتصل إىل %11,72 إىل غاية ممت دجنرب 2020 

مقابل %11,85 إىل غاية ممت دجنرب 2019. 

وجسلت القروض للخواص تراجعا طفيفا نسبته %0,2 لتبلغ 
2020. وجنم هذا  38,9 مليار درمه إىل غاية ممت دجنرب 
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الرتاجع عن التأثري املزدوج الرتفاع طفيف للقروض العقارية 
للخواص حبوايل %1,5 واخنفاض القروض لالسهتالك بنسبة 

.6,4%

 
القروض للخواص

2019

38 942

2020

38 874

)مباليني الدرامه(

-0.2%

وانتقلت حصة السوق من حيث القروض للخواص من 14,71% 
إىل غاية ممت دجنرب 2019 إىل %14,65 إىل غاية ممت دجنرب 

2020، أي باخنفاض نسبته 0,07%- .

الناجت الصايف البنيك 

البنك  لبنك أفريقيا – مجموعة  الناجت الصايف البنيك  بلغ 
املغريب للتجارة اخلارجية ش.م 6301 مليون درمه مع ممت 
دجنرب 2020 مقابل 6.477 مليون درمه مع ممت دجنرب 2019 

، أي 2,7%- . 

وارتفع هامش الفوائد إىل 4082 مليون درمه مع ممت  دجنرب 
2020 مقابل 3927 مليون درمه مع ممت دجنرب 2019 ، أي  
بارتفاع نسبته %3,9، بفعل المنو اإلجيايب هلامش الفائدة 

لزبناء البنك بنسبة %3,6+، نتيجة التأثري املزدوج ل :

- أوال، ارتفاع متوسط القروض حبوايل %1,5 بني 2019 و 
2020، وأساسا الودائع بدون ماكفأة اليت حتسنت بنسبة 
9+%، أي + 6,5 مليار درمه، وأساسا حسابات الشياكت 

بنسبة %7,8+ واحلسابات اجلارية بنسبة 11,5%+ . 

عالوة عىل ذلك، جسلت احلسابات مباكفأة اخنفاضا نسبته 
%8,3 ، أي 4,6- مليار درمه بني 2019 و 2020، والذي 

يمشل أساسا احلسابات ألجل بنسبة 20,3%-.

وهيلع، حتسنت لكفة موارد البنك ب 19 نقطة أساس لتصل إىل 
%0,94 إىل غاية ممت 2020 مقابل %1,13 مع ممت 2019. 

) ثانيا( تطور اجلاري املتوسط للقروض بنسبة %3,7+ بني 
2019 و 2020، أي + 4 مليار درمه، ويتعلق األمر أساسا 
املنتجات اجلديدة  %11+، السميا  بنسبة  بقروض اخلزينة 
مضان أكجسني ومضان إقالع الذين ارتفع جارهيام املتوسط 

إىل 2,5 مليار درمه.  

وجتدر اإلشارة إىل أن  مردود القروض قد اخنفض ب 28 
نقطة أساس، ليبلغ %4,50 إىل غاية ممت 2020، واملتعلق 
أساسا بعائدات قروض إقالع وأكجسني واليت يوافق سعر 
فائدهتا سعر الفائدة الرئييس تضاف إليه 200 نقطة أساس، 

أي 3,5%. 

اهلامش عىل العموالت

جسلت العموالت اخنفاضا حبوايل %16,4 لتصل إىل 975 
مليون درمه إىل غاية ممت دجنرب 2020، وذلك أساسا بفعل :

%26 بفعل اخنفاض  - اخنفاض معوالت القروض بنسبة 
2019 ودجنرب  %24 بني دجنرب  جتاوزات احلساب بنسبة 

2020 واملتعلقة أساسا باخنفاض احلجم بنسبة %23,2 ؛

القروض 

2019

138

2020

102

)مباليني الدرامه(

-26.0%

- تراجع معوالت » الرصف اليدوي« بنسبة %77,9 ، ارتباطا 
باخنفاض احلجم املنجز يف 2020 عىل إثر األزمة الصحية 

كوفيد19-.

الرصف اليدوي 

2019

51

2020

11

)مباليني الدرامه(

-77.9%

- تراجع معوالت » التأمني البنيك « بنسبة %20,1 ، السميا 
منتوج االحتياط املرتبط أساسا بتباطؤ معليات اإلفراج عن 

القروض العقارية وقروض االسهتالك ؛

التأمني البنيك 

2019

53

2020

42

)مباليني الدرامه(

-20.1%

الشاملة،  العروض  عىل  العموالت احملصلة  اخنفاض   -
%5,6 بفعل  والنقديات ومصاريف مسك احلسابات بنسبة 

التأثري املزدوج ل :
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 مصاريف مسك احلساب والنقديات
والعروض الشاملة 

2019

497

2020

469

)مباليني الدرامه(

-5.6%

- تراجع معوالت النقديات بنسبة %24-، عىل إثر اخنفاض 
معوالت ATM Access Fess املفوترة للحاملني األجانب عىل 
معليات الحسب من جهة و اخنفاض أجحام األداءات بواسطة 
%1,1 وأجحام معليات  التجار بنسبة  البنكية لدى  البطاقة 
الحسب لدى البنوك األخرى بنسبة %11 من جهة أخرى. زد 
عىل ذلك اخنفاض أجحام املشرتيات ومعليات الحسب الدويل 

بنسب بلغت عىل التوايل %45 و %33 ؛

- ارتفاع العموالت احملصلة عىل العروض الشاملة حبوايل 
%3,4+ بني دجنرب 2019 و دجنرب 2020، بفعل ارتفاع خمزون 
العروض الشاملة حبوايل %5,7 ، أي 36232+ عرضا شامال.

نتيجة معليات السوق 

اخنفضت النتيجة احملاسبية لعمليات السوق بنسبة  9,5% 
لتصل إىل 899 مليون درمه مع ممت دجنرب 2020 مقابل 993 
مليون درمه مع ممت دجنرب 2019، واحملققة يف سياق أداء 

استثنايئ يف 2019. 

يف 2020،  تطور عائد حمفظة السندات بنسبة %2,7، وذلك 
بالنظر الخنفاضات متتالية لسعر الفائدة الرئييس يف 2020، 
منتقال من %2,25  إىل %1,5 . وجتدر اإلشارة إىل أن جاري 
حمفظة هيائت التوظيف امجلايع للقمي املنقولة قد ارتفع إىل 
20 مليار درمه يف 2020 مقابل 18,6 مليار درمه يف 2019. 

نتيجة معليات السوق   

2019

993

2020

899

)مباليني الدرامه(

-9.5%

التاكليف العامة لالستغالل

بلغت التاكليف العامة لالستغالل 3432 مليون درمه مع ممت 
دجنرب 2020، أي باخنفاض نسبته %5,9 مقارنة مع دجنرب  

 .2019

التاكليف العامة لالستغالل   

2019

3 646

2020

3 432

)مباليني الدرامه(

-5.9%

%4,8 لتبلغ  - جسلت تاكليف املستخدمني  تراجعا نسبته 
1554 مليون درمه مع ممت دجنرب 2020 عىل إثر اخنفاض 
2019 و  كتلة األجور بفعل اخنفاض عدد املستخدمني بني 

2020  بنسبة %1,2 ؛

- اخنفضت التاكليف األخرى لالستغالل بنسبة %6,8 لتصل 
إىل 1878 مليون درمه، مما يعرب من جهة عن مواصلة اجلهود 
املمنوحة للتحمك يف تاكليف  البنك وتأثري األزمة الصحية 
لكوفيد 19- عىل بعض عنارص التاكليف – التواصل، مصاريف 

التنقل و اإلقامة،....-

لكفة املخاطر

1509 مليون درمه مع ممت  جسلت اللكفة العامة لملخاطر 
دجنرب 2020 مقابل 906 مليون درمه مع ممت دجنرب 2019 :

خمصصات ومسرتجعات مؤن الزبناء 

2019

1 181

303
234

2020

1 673

)مباليني الدرامه(

n مسرتجعات مؤن الزبناء 
n خمصصات ملؤن الزبناء 

 

- مستوى خمصصات الزبناء قدره 1673 مليون درمه مع ممت 
دجنرب 2020 مقابل 1181 مليون درمه مع ممت دجنرب 2019، 

بارتفاع نسبته %41,7+ ؛

- مستوى مسرتجعات مؤن الزبناء قدره 234 مليون درمه 
مقابل 303 مليون درمه، باخنفاض نسبته 23% .

من ناحية أخرى، انتقلت نسبة تغطية الديون  من  %63,51 مع 
ممت دجنرب 2019  إىل %61,81 مع ممت دجنرب 2020.

عالوة عىل ذلك، انتقلت نسبة الديون املتنازع بشأهنا من 
%7,72 مع ممت 2019 إىل %8,34 مع ممت 2020.
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نسبة الديون املتعرثة  ونسبة التغطية

2019

63.51%

2020

61.81% 8.34%

7.72%

n n  Loan-loss provision 
coverage ratio

  Non-performing 
loan ratio

النتيجة الصافية  

تتضمن النتيجة الصافية لبنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية ش.م مسامهة البنك يف الصندوق اخلاص 
 1000 2020 قدره  لتدبري كوفيد19- مببلغ مع ممت دجنرب 
مليون درمه. وهكذا، ارتفعت النتيجة إىل 724 مليون درمه 
مع ممت دجنرب 2020 مقابل 1372 مليون درمه مع ممت دجنرب 

2019، باخنفاض نسبته 47,2%.

النتيجة الصافية للبنك 

2019

1 372

2020

724

)مباليني الدرامه(

-47.2%
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اخلدمات املالية املتخصصة

اخلدمات املالية املسامهة
 RM ExpertsEuler Hermesم. فاكتورينغمغربايسلفنياملتخصصة

Acmar

D 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19مباليني الدرامه

0.8nana-70172327932241138910120.8الناجت الصايف البنيك املوطد

%22-%6%13-%3-التطور

23.6nana-19.2-20.9-20.8-71-74-125-126-239.9-240,7-املصاريف العامة

%19-%1-%5%1%0.3التطور

9.8nananana-1.8-100-208-101-234-210-444-لكفة املخاطر

%81-%109%132%111التطور

2.64.4-0.4-2.00.5-166959683.0-44140النتيجة الصافية حصة املجموعة

%14-%69-التطور

اخنفاضا  يف  املتخصصة   املالية  اخلدمات  قطب  أظهر 
مسامهته يف النتيجة الصافية حصة املجموعة بنسبة 69%، 
منتقلة من 140 مليون درمه يف دجنرب 2019 إىل 44 مليون 

درمه يف دجنرب 2020.  

وهكذا، جسلت سلفني نتيجة صافية قدرها 16- مليون درمه 
يف دجنرب 2020 مقابل رحب قدره 130 مليون درمه يف دجنرب 
 13% 2019، وذلك أساسا بفعل اخنفاض املداخيل بنسبة 
واالرتفاع االستثنايئ لملخصصات الصافية لملؤن عن الديون 

معلقة األداء بنسبة 182%+.

64 مليون درمه يف  وحققت مغرباي نتيجة صافية قدرها 
 ،2019 107 مليون درمه يف دجنرب  2020 مقابل  دجنرب 
باخنفاض نسبته %40، والذي يعزى الرتفاع لكفة املخاطر 
-%98+-، ومل ضع آجال هنائية للزبناء يف وضعية صعبة 
اكفيا للحد من ارتفاع الديون غري املؤداة واملؤن اخلاصة هبا. 

هكذا، مت تشكيل مؤونة بقمية 33 مليون درمه.

جسلت مغرب فاكتورينغ نتيجة صافية قدرها 3 مليون درمه، 
باخنفاض نسبته %24 مقارنة مع دجنرب 2019. 

وحققت RM Experts نتيجة صافية للرشكة قدرها 2 مليون 
درمه، مقابل 0,120- مليون درمه يف دجنرب 2019.

بيمنا جسلت، الرشكة التابعة املتخصصة يف تأمني القروض واليت 
متتلكها املجموعة يف حدود %20 واملدرجة بطريقة حقوق امللكية، 
جعزا يف نتيجهتا الصافية قدره 13 مليون درمه يف دجنرب 2020 

مقابل نتيجة إجيابية قدرها 22 مليون درمه يف دجنرب 2019.

تدبري األصول وبنك األمعال 

 BMCE Capital يضم قطب تدبري األصول وبنك األمعال رشاكت
BMCE Capital Gestion و BMCE Capital Bourse و

تدبري األصول وبنك املسامهة
األمعال

BMCE CapitalBK BourseBK Gestion

MAD millionsD 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19

الناجت الصايف 
البنيك املوطد

333.0362.7177.1196.919.215.2136.8150.6

%9-%26%10-%8-التطور

38.7-50.1-33.8-16.0-234.2-231.5-306.7-297.6-املصاريف العامة

%29%53-%1-%3-التطور

2.0-2.1-1.20.0-7.3-9.30.4-2.9-لكفة املخاطر

التطور
النتيجة الصافية 

حصة املجموعة
82.6113.239.352.80.61.842.758.6

%27-%25.6-%27-التطور

بلغت مسامهة قطب تدبري األصول وبنك األمعال يف النتيجة 
الصافية حصة املجموعة 82,6 مليون درمه يف دجنرب 2020، 

باخنفاض نسبته %27 مقارنة مع دجنرب 2019.

40 مليون  BMCE Capital نتيجة موطدة قدرها  وجسلت  
درمه يف دجنرب 2020 مقابل 53,8 مليون درمه يف دجنرب 
2019. ويف ظل األزمة الصحية، ترضرت األنشطة التجارية 
للرشاكت احمللية التابعة لملجموعة. ومت تأجيل إجناز بعض 

العمليات املتعلقة باالستشارة واالكتتاب. 

عالوة عىل ذلك، اكن للوضعية الصحية أيضا تأثري سليب عىل 
أنشطة الفروع التونسية واإليفوارية لملجموعة. 

0,7 مليون  BMCE Capital Bourse  رحبا قدره  وجسلت 
درمه مقابل 1,9  مليون درمه يف دجنرب 2019، عىل إثر األداء 
التنازيل الذي طبع سوق البورصة بنسبة %7,3 وتراجع جحم 

املعامالت العامة بنسبة 15,3% . 

وأخريا، حققت BMCE Capital Gestion  نتيجة صافية قدرها 
43 مليون درمه يف دجنرب 2020 مقابل 59 مليون درمه يف 
دجنرب 2019. وعىل الرمغ من ظرفية اتمست باخنفاض أسعار 
 BMCE Capital الفائدة وأداء تنازيل لسوق األهسم، حجنت
Gestion  يف مضان اسمترارية أمعاهلا وأثبتت مصودا بمنو 

يف األصول حتت التدبري بلغ 17%. 
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األنشطة األخرى باملغرب

يضم قطب األنشطة األخرى ملجموعة بنك أفريقيا والذي يضم هيائت Locasom و أورافريك لملعلومات و رشكة CID و أفرياك موروكو 
لينك وبنك المتويل واإلمناء، مع إدراجها مجيعها بطريقة حقوق امللكية.

LocasomEAICIDAMLأنشطة أخرىاملسامهة
بنك المتويل 

واإلمناء
MAD millionsD 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19

125,5125,9125,5125,9nanananananananaالناجت الصايف البنيك املوطد

%0,3-%0,3-التطور

98,9nananananananana-87,3-98,9-87,3-املصاريف العامة

%12-%12-التطور

0,023,80,023,8nanananananananaلكفة املخاطر

التطور
30,2-25,2-6,61,1-1,50,00,90,7-6,521,722,0-10,8-النتيجة الصافية حصة املجموعة

%17%39%2-%67-التطور

وهكذا، جسلت رشكة Locasom املختصة يف تأجري السيارات 
عىل األمد الطويل نتيجة صافية قدرها 22,4 مليون درمه، 
السابقة، ومبسامهة يف  السنة  مقارنة مع  بشبه استقرار 
النتيجة الصافية حصة املجموعة وصلت إىل 21,7 مليون درمه.

ومن جههتا، جسلت الرشكة التكنولوجية أورافريك لملعلومات 
أرباحا قدرها 5 مليون درمه يف 2020 مقابل 6 مليون درمه 

يف 2019. 

وجسلت رشكة CID للهندسة واملتدخلة يف مشاريع اهلندسة 
املدنية والبناء والنقل واهليدروليك أرباحا صافية قدرها 2,3 

مليون درمه يف 2020 مقابل مليوين درمه يف 2019.

وجسلت أفرياك موروكو لينك AML العاملة يف قطاع النقل 
البحري خسارة قدرها 13 مليون درمه يف دجنرب 2020 مقابل 

رحب قدره 2,2 مليون درمه يف دجنرب 2019. 

جسل بنك المتويل واإلمناء البنك التشاريك خسارة قدرها 49 
مليون درمه يف دجنرب 2020 مقابل خسارة قدرها 59 مليون 

درمه يف دجنرب 2019. 

نتاجئ ومسامهات األنشطة باخلارج 
أفريقياأوروبااألنشطة باخلارجاملسامهة

MAD millionsD 20D 19D 20D 19D 20D 19
الناجت الصايف 

112 4526 6875225756 9746 6البنيك املوطد

%6%9-%4التطور

794 3-774 3-258-259-051 4-033 4-املصاريف العامة

%0,5-%0,7%0,4-التطور

994-378 1-5-28-999-406 1-لكفة املخاطر

%38,6%511%41التطور
النتيجة الصافية 

734775129137605638حصة املجموعة

%5,3-%5,9-%5,4-التطور

2020، اخنفضت مسامهة األنشطة  31 دجنرب   إىل غاية 
الدولية يف النتيجة الصافية حصة املجموعة املوطدة بنسبة  
734 مليون درمه،  775 مليون درمه إىل  %5، منتقلة  من 
مما ميثل %54 من النتيجة الصافية  العامة حصة املجموعة-  

خارج املسامهة يف صندوق كوفيد-19-.

ويعود هذا االخنفاض ألداء األنشطة األفريقية والرشاكت 
األوروبية التابعة لملجموعة عىل حد سواء.  

األنشطة بأوروبا

جسلت الرشكة الدولية لبنك أفريقيا - BIH -  اخنفاضا يف 
مسامههتا يف النتيجة الصافية حصة املجموعة بنسبة 6% 
مقارنة مع سنة  2019، لتبلغ 129 مليون درمه مع ممت دجنرب 
2020. بيد أن فرعاها قد تأثرا بشلك خمتلف باألزمة الصحية: 

بدا فرع BBI مدريد أكرث مصودا  بالعملة احمللية ارتفاعا 
نسبته %17 لينتقل من 7,9 مليون يورو إىل 9,3 مليون يور.

من ناحية أخرى جسلت BBI بريطانيا ارتفاعا يف صايف أرباح 
الرشكة بنسبة %52  لتصل إىل 3,5 مليون جنيه إسرتليين يف 

2019 مقابل 2,3 مليون جنيه اسرتليين  يف 2018. 

األنشطة بأفريقيا

بنك التمنية الكونغولية للبنكمجموعة BOAأفريقيااملسامهة
ملايل

MAD millionsD 20D 19D 20D 19D 20D 19D 20D 19
الناجت الصايف 

891168221nana 2845 1126 4526 6البنيك املوطد

 %24-%7%6التطور

183,0nana-182,7-611 3-591 3-794 3-774 3-املصاريف العامة

%0,1-%0,5-%0,5-التطور

143nana-851115-493 1-994-378 1-لكفة املخاطر

%75%39التطور
النتيجة الصافية 

3974,974,8-60563849560235حصة املجموعة

%0,2%18-%5-التطور

اخنفضت مسامهة  الرشاكت التابعة ملجموعة BOA يف النتيجة 
الصافية حصة املجموعة بنسبة %18 مقارنة مع سنة 2018 .  
ممثلة %31 من النتيجة الصافية حصة املجموعة يف 2019 ) 

مقابل %40 يف 2018 ( .

 5.891 وبلغت مسامههتا يف الناجت الصايف البنيك العام 
مليون درمه، بارتفاع نسبته %5 مقارنة مع 2018. وارتفعت 
املسامهة يف لكفة املخاطر املوطدة  ) بعد إعادة املعاجلة طبقا 
لملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(  إىل 851- مليون درمه.  
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 التقــــرير الـمـــــــايل

وبلغت النتيجة الصافية حصة املجموعة للرشاكت التابعة ملجموعة 
BOA ) وفق املعايري احمللية( 65,7 مليون يورو يف دجنرب 2020 
مقابل 68,9 مليون يورو يف دجنرب 2019 ، باخنفاض نسبته 

 .4,6%

وجسلت الكونغولية للبنك نتيجة قدرها 0,6 مليون يورو مقابل 
خسارة قدرها 21,8  مليون يورو يف دجنرب 2019. فارتفعت 
مسامههتا يف النتيجة الصافية حصة املجموعة ب – 39 مليون 

درمه لتصل إىل 35 مليون درمه. 

وأخريا، حقق بنك التمنية ملايل، املرصف التابع لملجموعة، شبه 
استقرار يف نتيجته مقارنة مع 2019 اليت بلغت 21,3 مليون يورو 

يف دجنرب 2020 . 

آفاق منو البنك 

أعدت مجموعة بنك أفريقيا خمططا اسرتاتيجيا للتمنية يف الفرتة 
2021-2019 ، مواصلة تدعمي أنشطهتا سواء :

)أوال( يف املغرب، من خالل استقطاب زبناء وكسب وفاءمه 
ومواصلة تعبئة االدخار  وتعممي التعامل البنيك عرب منوذج جهني 

» ذايت ورمقي » وشبكة الواكالت و الدعامات الرمقية ؛

)ثانيا( أو عىل الصعيد الدويل، من خالل :

- تعميق وترشيد حضور املجموعة يف أفريقيا جنوب الصحراء

- حتسني أنشطة املجموعة يف أوروبا

والمتالك الوسائل املالية ملواكبة مطوحاته، عزز البنك أمواله الذاتية 
مببلغ   3,6 مليار درمه يف 2019 و 793 مليون درمه يف 2020 

عرب حتويل اختياري لعوائد األهسم  2019 إىل أهسم .

موازاة مع ذلك، ويف ظل ظرفية لرتشيد الوسائل، أطلق البنك 
منذ 2018 عدة تدابري بغية التحمك يف تاكليف االستغالل ال 
سميا عرب اعمتاد مبدأ إيزو يف نطاق الواكالت امتثاال للتوجهيات 

االسرتاتيجية للبنك.

مكا سيواصل البنك جهوده لتحصيل الديون معلقة األداء وسيجري 
تفويتا مربجما ألصوله الثابتة خارج االستغالل تبعا لتحسن رشوط 

السوق أوال بأول.

وملواجهة األزمة الصحية واالقتصادية يف 2020، حشدت مجموعة 
بنك أفريقيا قواها لدمع االقتصاد وختفيف أثر هذه األزمة سواء 
عىل األداء املايل لملجموعة أو عىل الزبناء والرشاكء واملستخدمني.

وهلذا الغرض، مت اختاذ عدة تدابري عىل الصعيد الوطين :

• االخنراط يف جهود التضامن الوطين، من خالل املسامهة يف 
الصندوق اخلاص لتدبري كوفيد19- يف حدود مليار درمه ؛

• وضع حاكمة لألزمة، تضمن اسمترارية النشاط، يف احرتام تام 
للرشوط الصحية، من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات الزبناء، مع 

الهسر عىل مضان سالمة املستخدمني؛

• ترسيع معليات رمقنة البنك من خالل التعزيز املتواصل للعرض 
الرمقي ومتعدد القنوات – وضع منصة القروض العقارية 

اإللكرتونية، الواكلة املبارشة، دابا باي، كريدي بزينس أونالين؛

• وضع آجال للقروض ومواكبة مقربة للزبناء من خالل خطوط 

متويل خاصة مضمونة من طرف صندوق الضامن املركزي : 
»مضان أكجسني« لمتويل التاكليف اجلارية والتسيريية و« 

مضان إقالع » إلنعاش نشاطهم. 

تدبري األصول واخلصوم إىل غاية 31 دجنرب 2020

خماطر السيولة 

• بلغ معامل السيولة LCR 172% عىل أساس فردي و  %176 عىل 
أساس موطد إىل غاية 31  دجنرب  2020

خماطر نسبة الفائدة

• تطابق نتاجئ اختبارات الضغط املنجزة إىل غاية 31 دجنرب 
2020  واملتعلقة بتأثري تغري نسبة الفائدة مبائيت نقطة أساس 
عىل هامش الفائدة وعىل القمية االقتصادية لألموال الذاتية احلدود 

املسطرة من طرف جلنة تدبري األصول واخلصوم لملجموعة.

• وإل غاية ممت دجنرب 2020، عرب استبعاد حمفظة التداول ، مت 
تقدير التأثري الذي حيدثه تغري نسبة الفائدة مبائيت نقطة أساس 
عىل هامش الفائدة ب 0,359 مليار درمه أي %8,3 من الناجت 

الصايف البنيك التوقيع  .  

• ويقدر تغري القمية االقتصادية لألموال الذاتية  عرب استبعاد 
حمفظة التداول  ملواجهة  تغري نسبة الفائدة مبائيت نقطة أساس 

ب 0,749 مليار درمه أي %6,0 من األموال  الذاتية األساسية.

ميكن االطالع عىل الحئة مهام اعضاء املجلس اإلداري يف التقرير 
البييئ واالجمتايع واملتعلق باحلاكمة.

مبراقيب  اخلاص  التقرير  عىل  االطالع  ميكن  مكا 
احلسابات برمس السنة املالية 2020 عىل موقع العالقة 
مع املستمثرين : ir-bankofafrica.ma والذي ميكن تزنيله 

عرب الرابط أدناه : 
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 امجلعية العامة العادية لبنك أفريقيا
بتارخي 29 يونيو 2021

بناء عىل الدعوة اليت وجهها السيد عمثان بنجلون، رئيس املجلس 
اإلداري، انعقدت امجلعية العامة العادية السنوية لبنك أفريقيا 
بشلك قانوين يوم الثالثاء 29 يونيو 2021 عىل الساعة احلادية 
عرشة صباحا باملقر الرئييس للبنك الاكئن ب 140، شارع احلسن 
الثاين بالدار البيضاء ؛ مكا أنه بالنظر للظروف الصحية ، متكن 
مسامهو البنك من متابعة أشغال امجلعية عرب تقنية املناظرة 
املرئية.  ومثل املسامهون احلارضون و املمثلون بوكالهئم  وأولئك 
الذين قاموا بالتصويت عرب اسمتارة تصويت من خالل املراسلة 

%79,3 من رأمسال البنك  وحقوق التصويت.

القرار األول 

إن امجلعية العامة العادية بعد اسمتاعها لتقرير التدبري املقدم من 
طرف املجلس اإلداري والتقرير العام ملراقيب احلسابات تصادق 
عىل اكفة هذه الوثائق بدون حتفظ وكذا حسابات السنة املالية 
املنهتية بتارخي 31 دجنرب 2020 واليت أسفرت عن رحب صاف 

قدره 724.181.390,12 درمه. 

تجسل امجلعية العامة بأن احلسابات الفردية وكذا حصيلة النشاط 
باملغرب وفروع بنك أفريقيا ورشاكته التابعة وحسابات النتيجة ) 
حساب العائدات والتاكليف وبيان أرصدة التدبري( املعنية مكا مت 

حرصها يف 31 دجنرب 2020 ، جتسد اكفة معليات البنك.

القرار الثاين

تجسل امجلعية العامة العادية بأن النتيجة السنوية احملققة برمس 
السنة املالية املنهتية يف 31 دجنرب 2020 تتوزع مكا ييل : 

DH 577,803,256.87 بالنسبة للنشاط باملغرب  

بالنسبة للرشكة التابعة   
- يف  باريس  

مقابل قمية العمالت بالدرمه  
بالنسبة

DH 132,299,118.62   BMCE BANK Offshore لفرع
مقابل قمية العمالت بالدرمه

DH 14,079,014.63   BOA SHANGHAI بالنسبة لفرع
DH 724,181,390.12 أي رحب صاف قدره   

وهيلع، قررت امجلعية العامة العادية بعد االسمتاع لتقرير 
املجلس اإلداري ختصيص الرحب الصايف للسنة املالية 2020 

مببلغ 724.181.390,1 درمه عىل النحو اآليت :
DH 724,181,390.12 رحب صاف  

اقتطاع عىل االحتياطيات
 DH 303,852,000.00 االستثنائية 
DH 1,028,033,390.12 النتيجة القابلة للتوزيع  
DH 123,363,988.80 رحب أول لألهسم  
 DH 904,669,401.32 البايق  
 DH 904,669,251.20 رحب إضايف   
DH 150.12 البايق 

 DH 20,151.81 رصيد مرحل من السنة املالية السابقة  
DH 20,301.93 الرصيد بالدرمه املطلوب ترحيله  

وأسفرت حمفظة الرشاكت التابعة و سندات املسامهة خالل السنة 
املالية 2020 عن أرباح أهسم قدرها 557 مليون درمه. 

وبلغت املخصصات الصافية السرتجاعات املؤن عىل سندات 
املسامهة 40,5 مليون درمه. ومت إدماج اكفة هذه العنارص يف 

نتاجئ نشاط بنك  أفريقيا  املفتوحة يف دفاتر مارولكري.

القرار الثالث

حتدد امجلعية العامة املبلغ اإلمجايل لبدل احلضور املوزع بني 
أعضاء املجلس اإلداري برمس السنة املالية املنهتية يف 31 دجنرب 
2020 يف مبلغ ستة ماليني وثالمثائة ألف درمه – 000 300 6 

درمه - .

القرار الرابع

إن امجلعية العامة العادية بعد اسمتاعها للتقرير اخلاص ملراقيب 
احلسابات حول االتفاقات املنصوص علهيا يف املادة  56  وما 
يلهيا من القانون 95-17  املتعلق برشاكت املسامهة مكا مت تغيريه 
وتمتميه واملادة 26  من النظام األسايس تصادق عىل خالصات 

هذا التقرير واالتفاقيات الواردة فيه.

القرار اخلامس

تجسل امجلعية العامة العادية قيام مراقيب حسابات البنك ، 
ماكتب KPMG و ERNEST & YOUNG  مبهامها برمس السنة 
املالية املنهتية يف 31 دجنرب 2020 طبقا لملقتضيات القانونية 

والنظامية اجلاري هبا العمل. 
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القرار السادس

تعيط امجلعية العامة العادية إبراًء تاما واكمال وبدون حتفظ 
ألعضاء املجلس اإلداري عن تدبريمه للبنك برمس السنة املالية 

املنهتية يف 31 دجنرب 2020.

القرار السابع 

تجسل امجلعية العامة استقالة السادة فيليب دو فونتني فيف 
وكريستيان دو بواسيو من منصبهيام عضوين مستقلني يف املجلس 
اإلداري ومتنحهام إبراء تاما واكمال عن تدبريمها، مشيدة حبرارة 

مبسامههتام الفعالة يف أشغال املجلس اإلداري.

القرار الثامن

قررت امجلعية العامة العادية، بناء عىل مقرتح من املجلس اإلداري، 
تعيني :

-السيد دمحم القباج، مغريب اجلنسية، بصفته عضوا مستقال يف 
املجلس اإلداري

- السيدة نزهة احلرييش، مغربية اجلنسية بصفهتا عضوا مستقال 
يف املجلس اإلداري

- السيدة مرمي البوعزاوي، مغربية اجلنسية، بصفته عضوا مستقال 
يف املجلس اإلداري

ملدة ست سنوات تنقيض خالل امجلعية العامة العادية املدعوة للبت 
يف حسابات السنة املالية املنهتية يف 31 دجنرب 2026.

القرار التاسع

تقرر امجلعية تعديل هذا القرار مكا صدر، نتيجة حل رشكة 
فينانس كوم، يف 14 ماي 2021، واليت مت مضها من طرف 
لتحمل يه األخرى امس القابضة بنجلون مزيان   املجموعة 

.» O CAPITAL GROUP «

وباعتبار جدول األمعال مت حتديده من طرف املجلس اإلداري 
بتارخي 26 مارس، مل يكن باإلماكن مراعاة هذه التغيريات يف 

جدول األمعال الصادر يف 28 ماي 2021.

وهيلع، مت تعديل القرار مكا صدر عىل النحو التايل، مع مراعاة 
اإلحالة امللحقة بنص مشاريع القرارات :

إن امجلعية العامة 

1. تجسل حل O CAPITAL اليت انقضت مدة انتداهبا خبتام هذا 
االجمتاع يف 14 ماي 2021.

ومتنحها إبراء تاما وبدون حتفظ عن تدبريها منذ تعييهنا يف 14 
ماي 2021 

2. تعني مجموعة O CAPITAL عضوا يف املجلس اإلداري ملدة 
ست سنوات تنقيض خالل امجلعية العامة العادية املدعوة للبت يف 

حسابات السنة املالية املنهتية يف 31 دجنرب 2026

وهيلع، سيتشلك املجلس اإلداري للرشكة من 14 عضوا يف املجلس 
اإلداري مكا ييل : 

1. السيد عمثان بنجلون، الرئيس املدير العام

2. البنك الفيدرايل كريدي ميتيال -مجموعة كريدي ميتيال ميثله 
السيد لوسيان ميارا

3. صندوق اإليداع والتدبري ميثله السيد عبد اللطيف زغنون

4. رشكة امللكية املغربية للتأمني ميثلها السيد زهري بنسعيد

5. رشكة O CAPITAL ميثلها السيد هشام العمراين

6. مجموعة CDC Limited، ممثلة عرب السيد مارك بوجون

7. السيد عز الدين جسوس

8. السيد فرانسوا هيرنو

9. السيد برايان ماك هندرسون

10. السيد دمحم القباج

11. السيدة نزهة احلراييش

12. السيد عبد الوهاب )عبدو( بنسودة

13. السيد إبراهمي بنجلون التوميي بصفته عضوا يف املجلس 
اإلداري ومديرا عاما منتدبا

14. السيدة مرمي البوعزاوي

تصادق امجلعية العامة بشلك رصحي عىل التغيريات املنجزة 
بالنسبة ملا ييل :

أ - يف النقطة 10 من جدول األمعال مكا مت نرشه، اليت حتيل عىل 
معلية اإلدماج والضم اليت متت يف 14 ماي 2021،

ب - يف القرار التاسع مكا مت نرشه، واليت متت صياغته مكا هو 
مبني أعاله

ومتنح به إبراء رصحيا وبدون حتفظ لملجلس اإلداري.



بنـــك افريقيـــا

القرار العارش 

إن امجلعية العامة العادية، بعد االسمتاع لتقرير املجلس اإلداري، 
ترخص هلذا األخري أو أي خشص يولكه املجلس هلذا الغرض، 
القيام بإصدار أو عدة إصدارات للسندات التابعية، مكا مت 
تنظميها مبقتضيات املواد من 292 إىل 315 من القانون 95-17 
املتعلق برشاكت املسامهة، مكا مت تعديله وتمتميه ، يف حدود 

مبلغ أقىص قدره 1.000.000.000 درمه.

ميكن ختصيص اإلصدار أو اإلصدارات لشطر واحد أو عدة 
أشطر، داخل أجل أقصاه 5 سنوات.

وميكن حرص مبلغ اقرتاض السندات التابعية يف املبلغ املكتتب 
من طرف املستمثرين، يف احرتام ملقتضيات املادة 298 من 

القانون 17-95 املتعلق برشاكت املسامهة.

القرار احلادي عرش

إن امجلعية العامة العادية، بعد االسمتاع لتقرير املجلس اإلداري، 
ترخص هلذا األخري القيام بإصدار أو عدة إصدارات للسندات 
التابعية ال حمدودة األجل، مع بند امتصاص اخلسائر، واملنمظة 
مبقتضيات املواد من 292 إىل 315 من القانون 17-95 املتعلق 
برشاكت املسامهة، مكا مت تعديله وتمتميه، يف حدود مبلغ 

أقىص قدره 1.000.000.000 درمه.

يمت إجناز اإلصدار أو اإلصدارات املرخص هبا عن طريق دعوة 
العموم لالكتتاب، يف شطر واحد أو عدة أشطر، داخل أجل 

أقصاه 5 سنوات.

وميكن حرص مبلغ اقرتاض السندات التابعية يف املبلغ املكتتب 
من طرف املستمثرين، يف احرتام ملقتضيات املادة 298 من 

القانون 17-95 املتعلق برشاكت املسامهة.

القرار الثاين عرش

تفوض امجلعية العامة العادية، مبقتىض املادة 294 من القانون 
17-95 املتعلق برشاكت املسامهة، مكا مت تعديله وتمتميه، 

لملجلس اإلداري مجيع الصالحيات :

-  للتقرير بشأن إصدار أو إصدارات السندات التابعية وحتديد 
كيفياهتا وطبيعهتا الهنائية ؛

-  اإلجناز الهنايئ لإلصدار او اإلصدارات اخلاصة بالسندات 
التابعية املرخص هبا أدناه ؛

-  وبصفة عامة، اختاذ مجيع التدابري الالزمة يف إطار إجناز 
هذه اإلصدارات، وذلك طبقا لملقتضيات القانونية والتنظميية 

اجلاري هبا العمل.

القرار الثالث عرش 

إن امجلعية العامة العادية، بعد االسمتاع لتقرير املجلس 
اإلداري حول إجناز الزيادة يف رأس املال، عرب حتويل أرباح 
األهسم برمس السنة املالية 2019 إىل أهسم، املقرر من طرف 
امجلعية العامة املختلطة، بصفهتا االستثنائية، يف 23 يونيو 
2020 واملجسل من طرف املجلس اإلداري بتارخي 25 شتنرب 
2020 مببلغ عام للعملية قدره 729.707.756 درمه من مضنه 
مبلغ إمسي قدره 57.861.880 درمه وعالوة إصدار قدرها 
734.854.876 درمه، تجسل حمتوى هذا التقرير ومتنح لملجلس 

اإلداري إبراء تاما وبدون حتفظ برمس هذه العملية. 

القرار الرابع عرش

ختول امجلعية العامة  املختلطة، العادية وغري العادية مجيع 
الصالحيات حلامل أصل هذا احملرض أو نخسة أو موجز منه 

للقيام جبميع الشلكيات الالزمة قانونا. 

نتاجئ التصويت

التصويت 
بنعم

التصويت 
بال

االمتناع 
عن 

التصويت

عدد األهسم

اليت مت 
التعبري 

لصاحلها 
عند 

التصويت 

نسبة 
رأمسال 
البنك 
املمثلة 

بالتصويت 
بنعم بعدد األصواتطبيعهتاالقرارارت

1Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

2Ordinary152,034,899-11,056,220163,091,11973.9%

3Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

4Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

5Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

6Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

7Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

8Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

9Ordinary146,581,096--146,581,09671.3%

10Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

11Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

12Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

13Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%

14Ordinary163,091,119--163,091,11979.3%
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B التقــــرير الـمـــــــايل A N K  O F  A F R I C A

 احلسابات
املوطدة 

إىل غاية 31 دجنرب 2020



7, Boulevard Driss Slaoui
Casablanca

Maroc

11, Avenue Bir Kacem 
Souissi 10000 Rabat 

Maroc

مجموعة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

تقرير مراقيب احلسابات حول البيانات املالية املوطدة

السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2020

إىل السادة مسامهي  
مجموعة بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

140، شارع احلسن الثاين، الدار البيضاء

تقرير مراقيب احلسابات حول البيانات املالية املوطدة
السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2020

رأي بتحفظ

مقنــا بافتحــاص البيانــات املاليــة املوطــدة رفقتــه لبنــك أفريقيــا- مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة  والــرشاكت 
التابعــة لــه )املجموعــة( والــيت تتضمــن البيــان املوطــد للوضعيــة املاليــة إىل غايــة 31 دجنــرب 2020 ، وبيــان النتيجة العامة 
املوطــدة، والبيــان املوطــد لتغــريات الرســاميل الذاتيــة وجــدول تدفقــات اخلزينــة املوطــدة للســنة املاليــة املنهتيــة يف هــذا 
التــارخي، واملذكــرات امللحقــة، مبــا يف ذلــك ملخــص ألمه الطــرق احملاســبية.  وخلصــت هــذه البيانات املالية ملبلغ رســاميل 
ذاتيــة موطــدة قــدره 27.980.530.000 درمه مــن مضهنــا رحب صــاف موطــد قــدره 1.363.819.000 درمه. ومت إعــداد 
هــذه البيانــات مــن طــرف املجلــس اإلداري بتــارخي 26 مــارس 2021، يف ظــل ظرفيــة تطــور األزمــة الصحيــة املتعلقــة 

جباحئــة كوفيــد 19 بنــاء عــىل العنــارص املتاحــة يف هــذا التــارخي.

ومراعــاة لتأثــري الوضعيــة الــيت مت وصفهــا يف القســم » إبــداء رأي بتحفــظ » مــن تقريرنــا، نهشــد بــأن البيانــات املاليــة 
املوطــدة املذكــورة يف الفقــرة األوىل أعــاله حصيحــة وصادقــة وتقــدم، مــن لك جوانهبــا امللحوظــة، صورة شــفافة للوضعية 
املاليــة املوطــدة لملجموعــة بتــارخي 31 دجنــرب 2020، وكــذا أداهئــا املــايل املوطــد وتدفقــات خزينهتــا املوطــدة للســنة املالية 

املنهتيــة عنــد هــذا التــارخي، طبقــا لملعايــري الدولية لإلفصــاح املايل. 
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إبداء رأي بتحفظ

ــغ إمجــايل  ــق ، مببل ــة خــارج االســتغالل، واملقتــى عــن طري ــا مــن األصــول العقاري ــا ش.م خمزون ــك افريقي ــك بن ميتل
قــدره 4,7 مليــار درمه بتــارخي 31 دجنــرب 2020. وبالنظــر لملخاطــر املرتبطــة هبــذه األصــول العقاريــة، والســميا حــاالت 
الشــك املتعلقــة بقــمي إجنازهــا وآجــال ترصيفهــا، ليــس بوســعنا إبــداء رأينــا حــول قــمي هــذه األصــول بتــارخي 31 دجنــرب 
2020. ولقــد أجرينــا معليــة تدقيقنــا بنــاء عــىل معايــري املهنــة باملغــرب. إن املســؤوليات امللقــاة عــىل عاتقنــا مبوجــب هــذه 
املعايــري يــمت وصفهــا يف القســم » مســؤوليات املدقــق جتــاه تدقيــق البيانــات املاليــة املوطــدة «  مــن هــذا التقريــر. وحنــن 
مســتقلون عــن املجموعــة طبقــا لقواعــد األخالقيــات الــيت تنطبــق عــىل تدقيــق البيانــات املالية املوطــدة باملغرب ولقــد أوفينا 
باملســؤوليات األخالقيــة األخــرى الــيت تلــى عــىل عاتقنــا مبوجــب هــذه القواعــد. ونــرى بــأن العنــارص املقنعــة الــيت 

حصلنــا علهيــا يه اكفيــة ومناســبة إلبــداء رأينــا بــدوت بــدون حتفــظ.

مالحظة

نلفــت انتباهــمك لملذكــرة امللحقــة املتعلقــة بتأثــريات أزمــة جاحئــة كوفيــد19- عــىل احلســابات احملصــورة إىل غايــة 31 
دجنــرب 2020. ومل يطــرأ أي تغيــري عــىل رأينــا.

النقط األساسية للتدقيق

تعتــرب النقــط األساســية للتدقيــق النقــط الــيت تعــد حســب رأينــا املهــين األمه يف تدقيــق البيانــات املاليــة املوطــدة للفــرتة 
املعنيــة بالدراســة. ومتــت معاجلــة هــذه النقــط يف ســياق تدقيقنــا للبينــات املاليــة املوطــدة يف مجملهــا ولغايــة تكويــن رأينا 
حوهلــا، وال نبــدي رأيــا خمالفــا حــول هــذه النقــط. وفضــال عــن النقطــة املذكــورة يف قســم » إبــداء رأي بــدون حتفــظ «، 

حددنا بأن النقط املبينة بعده تشلك نقطا أساسية للتدقيق وجب تبليغها يف تقريرنا : 

جوابنا التدقييقاملخاطر احملددة
تقيمي خماطر االئمتان عىل قروض الزبناء 

تعــرض قــروض الزبنــاء املجموعــة ملخاطــر اخلســائر 
ــة  ــاء أو األطــراف املقابل ــة إذا تعــذر عــىل الزبن احملمتل

ــة . ــاء بالزتاماهتــا املالي الوف
وتقــوم املجموعــة بتشــكيل مؤونــات موجهــة لتغطيــة هــذه 
املخاطــر . وحتــدد اخنفاضــات القميــة وفــق املعيــار 
الــدويل التاســع إلعــداد التقاريــر املاليــة » األدوات 

ــة, ــان املتوقع ــائر االئمت ــدا خس ــة ومب املالي

اطلعنــا عــىل تدابــري املراقبــة الداخليــة لملجموعــة 
واجرينــا اختبــارا لعمليــات املراقبــة األساســية املتعلقــة 
بتقيــمي خماطــر االئمتــان وتقيــمي اخلســائر املتوقعــة.

و  املبالــغ اجلاريــة  عــىل  ومقنــا برتكــزي أشــغالنا 
أو حمافــظ قــروض الزبنــاء امللحوظــة الســميا عــىل 
عــات  لقطا ا يف  لملقــاوالت  ملمنوحــة  ا يــالت  لمتو ا

. ســة احلسا



بنـــك افريقيـــا

يقتــيض تقيــمي خســائر القــروض املتوقعــة بالنســبة 
حملافــظ القــروض للزبنــاء إصــدار الــرأي الســميا :
- حتديــد معايــري تصنيــف اجلــاري اخلــاص باحلزمــات 

1 و 2 و 3 ؛
- تقدير مبلغ اخلسائر املتوقعة تبعا ملختلف احلزمات ؛

- إعــداد التوقعــات املاكرواقتصاديــة الــيت مت إدماجهــا 
يف معايــري الرتاجــع ويف حــدود اخلســائر املتوقعــة.

ويمت باألساس 
يــمت تفصيــل املعلومــات الــيت هتــم أساســا معرفــة 
وكيفيــات إجــراءات تقديــر خســائر االئمتــان املتوقعة يف 

ــة. ــات امللحق ــبية للبيان ــرق احملاس ــص الط ملخ
ــغ اجلــاري اإلمجــايل  ــة 31 دجنــرب 2020، بل إىل غاي
لقــروض الزبنــاء املعرضــة ملخاطــر االئمتــان 210.145 
ــة  ــاض القمي ــغ اللكــي الخنف ــون درمه؛ ويصــل املبل ملي
املتعلــق هبــا إىل 15.978 مليــون درمه. ولقــد اعتربنــا 
أن اخنفــاض قميــة خماطــر االئمتــان وتقيــمي اخنفــاض 
القميــة واملؤونــات تشــلك نقطــة أساســية للتدقيــق، 
اعتبــارا )أوال( ألمهيــة مبلــغ هــذه األصول يف حســابات 
املجموعــة و)ثانيــا( باعتبــار هــذه العنــارص تقتيض رأي 

ــرات اإلدارة.  وتقدي

عــىل صعيــد اخنفــاض القميــة، مهــت أشــغالنا للتدقيــق 
باألســاس : 

- دراســة املطابقــة مــع املعيــار الــدويل التاســع إلعــداد 
ــن  ــذ م ــادئ التنفي ــة ملب ــة - األدوات املالي ــر املالي التقاري

طــرف املجموعــة ؛
- التعــرف عــىل تدابــري احلاكمــة واملراقبــات األساســية 

املوضوعــة عــىل مســتوى املجموعــة؛
ــرف  ــن ط ــدة م ــد املعمت ــري والقواع ــل أمه املعاي - حتلي
املجموعــة لتصنيــف اجلــاري إىل غايــة 31 دجنــرب 

2020 ) احلزمــات 1 و 2 و 3 ( ؛
- اختبــار حســاب اخلســائر املتوقعــة عــىل تشــكيلة مــن 

القــروض يف احلزمتــني 1 و 2 ؛
ــاض  ــر اخنف ــات املعمتــدة لتقدي ــار أمه الفرضي - اختب

ــة 3 .  ــة يف احلزم ــروض املصنف ــق بالق القميــة املتعل

تقيــمي الهشــرة التجاريــة إىل غايــة 31 دجنــرب 
2020

تقيــد الهشــرة التجاريــة يف القــوامئ الرتكيبيــة املوطــدة 
بقميــة صافيــة حماســبية قدرهــا 1.032 مليــون درمه، 
أي %3,7 مــن الرســاميل الذاتيــة املوطــدة لملجموعــة. 
وال ختضــع هــذه األصــول غــري املاديــة لإلهــالك وتشــلك 
موضــوع اختبــار اخنفــاض القميــة فور ظهــور مؤرشات 
اخنفــاض القميــة وعــىل األقــل مــرة واحــدة يف الســنة 
عنــد إقفــال الســنة املاليــة، مكــا متــت اإلشــارة إىل ذلــك 
يف ملخــص أمه الطــرق احملاســبية للبيانــات امللحقــة. 
ــابات  ــق احلس ــك يف ملح ــارة إىل ذل ــت اإلش ــا مت ومك
املوطــدة، يرتكــز اختبــار اخنفــاض القميــة الســنوية 
ــل لــلك مجموعــة خمتــربة  ــة للتحصي عــىل القميــة القابل
مــن األصــول، واحملــددة عــىل أســاس توقعــات تدفقــات 
ــيض  ــة، ممــا يقت ــتقبلية احملين ــة املس ــة الصافي اخلزين
اســتخدام فرضيــات وتوقعــات أو أحــاكم. ولقــد اعتربنــا 
تقيــمي الهشــرة التجاريــة كأداة أساســية للتدقيــق، 
ــة  ــوامئ الرتكيبيب ــة هــذه األصــول يف الق ــارا ألمهي اعتب
املوطــدة لملجموعــة وأمهيــة أراء اإلدارة وحــاالت الشــك 
يف حتديــد فرضيــات تدفقــات اخلزينــة، الســميا احمتال 

إجنــاز التوقعــات املعمتــدة مــن طــرف اإلدارة. 

متثلــت مقاربتنــا التدقيقيــة يف حفص للتقيميــات املنجزة 
ــة يف  ــة املجسل ــر قميــة الهشــرة التجاري يف إطــار تقدي

أصــول املجموعــة. 
وحمتــورت مســاطرنا حــول حفــص أمه الفرضيــات 

املعمتــدة يف أشــغال التقيــمي، الســميا فميــا هيــم :
التوقعــات املســتقبلية ارتــاكزا عــىل املنجــزات   -
التارخييــة واحمليــط االقتصــادي وانجســام هــذه 

املعمتــدة؛ المنــو  مــع فرضيــات  العنــارص 
نســب التحيــني املعمتــدة واملصــادق علهيــا مــن   -

طــرف أجهــزة اإلدارة.
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 التقــــرير الـمـــــــايل

مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات احلاكمة جتاه البيانات املالية املوطدة

تعتــرب اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وتقــدمي موثــوق بــه هلــذه البيانــات املاليــة املوطــدة طبقــا لملعايــري الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر املاليــة. وتمشــل هــذه املســؤولية تصــور ووضــع وتتبــع مراقبــة داخليــة تتعلــق بإعــداد وتقــدمي البيانــات املالية 

املوطــدة بشــلك ســلمي مــن أيــة اختــالالت ملحوظــة ســواء مجنــت عــن حــاالت غــش أو أخطــاء.

ــة اســتغالهلا  ــة عــىل مواصل ــدرة املجموع ــمي ق ــل اإلدارة مســؤولية تقي ــة املوطــدة، تتحم ــات املالي ــداد البيان ــد إع عن
والقيــام عنــد االقتضــاء باإلفصــاح عــن املســائل املتعلقــة باســمترارية نشــاطها وتطبيــق املبــادئ احملاســبية 
الســمترارية االســتغالل، إال إذا اكنــت لــدى اإلدارة النيــة يف تصفيــة املجموعــة أو توقيــف نشــاطها أو مل يتوفــر لدهيا 

أي حــل واقــيع آخــر.

ويتحمل مسؤولو احلاكمة مسؤولية مراقبة تدابري اإلفصاح املايل لملجموعة.

مسؤولية املدقق جتاه تدقيق البيانات املالية املوطدة

تمكــن أهدافنــا يف احلصــول عــىل مضــان معقول بــأن البيانــات املاليــة املوطــدة يف مجملها ســلمية من أيــة اختالالت 
ملحوظــة ســواء مجنــت عــن حــاالت غــش أو أخطــاء وتقــدمي تقريــر للتدقيــق والــذي يتضمــن رأينــا. ويوافــق الضــامن 
املعقــول مســتوى عــال مــن الضــامن، والــذي ال يضمــن عــىل الــرمغ مــن ذلــك بــأن تدقيقــا مــا ينجــز طبقــا لملعايــري 
املهنيــة باملغــرب ســميكن دامئــا مــن رصــد أي اختــالل ملحــوظ ميكــن أن يوجــد. وقــد تصــدر االختــالالت عــن حــاالت 
غــش أو أخطــاء وتعتــرب ملحوظــة عندمــا يكــون مــن املعقــول توقــع تأثــري، فــردي أو مجــايع، هلــذه االختــالالت عــىل 

القــرارات االقتصاديــة الــيت يتخذهــا مســتعميل البيانــات املوطــدة املاليــة عنــد االرتــاكز علهيــا. 

ويف إطــار تدقيــق منجــز طبقــا لملعايــري املهنيــة باملغــرب، نصــدر حمكنــا املهــين ونبــدي روحــا نقديــة طيلــة تدقيقنــا. 
عــالوة عــىل ذلــك :

- حنــدد ونقــمي املخاطــر بــأن تتضمــن البيانــات املاليــة اختــالالت ملحوظــة ســواء مجنــت عــن حــاالت غــش أو أخطاء. 
ونــم ونعــد مســاطر للتدقيــق ملواجهــة هــذه املخاطــر، ومجنــع العنــارص املقنعــة الاكفيــة واملناســبة لتكويــن رأينــا. 
وتعتــرب خماطــر عــدم الكشــف عــن اختــالل ملحــوظ نــاجت عــن غــش أقــوى مــن اختــالل ملحــوظ نــاجت عــن خطــأ، ألن 

الغــش ميكنــه أن بــؤدي إىل تزويــر أو نســيان متعمــد أو تــرصحي خاطــئ أو تفــادي املراقبــة الداخليــة؛

- نقــوم بفهــم العنــارص الدقيقــة لملراقبــة الداخليــة للتدقيــق مــن أجــل تصــور مســاطر للتدقيــق  مناســبة للظــروف 
وليــس هبــدف إبــداء رأي حــول جناعــة املراقبــة الداخليــة لملجموعــة.

ــرات احملاســبية املنجــزة مــن طــرف  ــع املعقــول للتقدي ــع املناســب للطــرق احملاســبية املعمتــد والطاب - نقــمي الطاب
ــة واملقدمــة مــن طــرف هــذه األخــرية. اإلدارة، والــيشء نفســه بالنســبة لملعلومــات ذات الصل

- نســتنتج فميــا خيــص الطابــع املناســب لقيــام اإلدارة باســتخدام املبــدأ املناســب الســمترارية االســتغالل، حســب 
العنــارص املؤكــدة احملصــل علهيــا، وفميــا خيــص تواجــد شــكوك ملحوظة مــن عدمهــا واملتعلقــة بأحــداث أو وضعيات 
ــة اســتغالهلا. وإذا اســتنتجنا وجــود حــاالت  ــدرة املجموعــة عــىل مواصل ــي بشــك مهــم حــول ق مــن شــأهنا أن تل
شــك ملحوظــة، يلــزم علينــا حيهنــا لفــت انتبــاه قــراء تقريرنــا حــول املعلومــات املقدمــة يف القــوامئ الرتكيبيــة حــول 
هــذا الشــك، او إذا مل تكــن هــذه املعلومــات مناســبة، أن نعــرب عــن رأي معــدل. وتعمتــد خالصاتنــا عــىل العنــارص 
املؤكــدة احملصــل علهيــا إىل غايــة تــارخي تقريرنــا. وميكــن ألحــداث ووضعيــات مســتقبلية أن تــؤدي باملجموعــة لوقف 

نشــاطها.

- نقــمي التقــدمي يف مجملــه وبنيــة وحمتــوى البيانــات املاليــة املوطــدة، مبــا يف ذلــك املعلومــات املقدمــة يف املذكــرات 
ونقــمي البيانــات املاليــة املوطــدة الــيت متثــل العمليــات واألحــداث الاكمنــة بصفــة تقــدم صــورة شــفافة.
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- حنصــل عــىل عنــارص مؤكــدة اكفيــة ومناســبة هتــم املعلومــات املاليــة هليــائت وأنشــطة املجموعــة إلبــداء رأي حــول 
البيانــات املاليــة املوطــدة. وحنــن مســؤولون عــن إدارة ومراقبــة وإجنــاز تدقيــق املجموعــة. ونتحمــل املســؤولية الاكملــة 

عــن رأي التدقيــق.

- ونبلــغ مســؤويل احلاكمــة عــىل اخلصــاص نطــاق أشــغال التدقيــق وجدوهلــا الزمــين ومالحظاتنــا املهمــة، مبــا يف 
ذلــك أي نقــص مهــم يف املراقبــة الداخليــة مقنــا برصــده خــالل التدقيــق.

الدار البيضاء يف 14 أبريل 2021

مراقبو احلسابات
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dec.-20dec.-19بيانات  األصول حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 591 450 14  624 291 16 4,1قمي الصندوق والبنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشياكت الربيدية
 -  - األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

 430 913 29  201 529 29 4,2 األصول املالية اململوكة لغايات املعاملة -
 295 794  086 774 4,2األصول املالية األخرى  بالقمية العادلة حسب النتيجة -

 -  - األصول املالية املتاحة للبيع
 -  - األصول املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية

 868 667 1  818 222 1 4,3 أدوات الدين احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير -
 599 446 4  101 642 4 4,3أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غري القابلة للتدوير -

 750 042 30  605 324 37 4,4األصول اململوكة لغاية االستحقاق
 739 403 22  263 392 22 4,5القروض واحلقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها بالتلكفة املهلكة

 591 645 186  699 166 194 4,5القروض واحلقوق عىل الزبناء بالتلكفة املهلكة
 -  - فارق إعادة التقيمي ألصول احملافظ املغطاة بالنسب

 -  - استمثارات أنشطة التأمني
 499 920  935 797 4,8الرضيبة املستحقة الدفع- أصول

 563 767 1  871 083 2 4,8الرضيبة املؤجلة - أصول
 296 631 6  532 751 6 4,9حسابات التسوية وأصول أخرى

 -  - أصول غري جارية موجهة للتفويت
 990 930  952 962 4,1مسامهات يف الرشاكت  التابعة حسب طريقة نسبة امللكية

 224 800 3  810 684 3 4,11العقارات االستمثارية
 503 222 9  178 945 8 4,11األصول الثابتة اململوسة

 156 079 1  012 310 1 4,11األصول الثابتة غري اململوسة
 114 032 1  114 032 1 4,12فوارق الرشاء

 207 749 315  802 911 331    مجموع األصول حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

)بآالف الدرامه(

dec.-20dec.-19بياناتاخلصوم حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  

 - األبناك املركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية
 - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

 -  - - اخلصوم املالية اململوكة لغايات املعاملة 
 -  - - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة خكيار

 - أدوات التغطية املشتقة
 393 346 16  265 111 14 4,7سندات املديونية املُْصَدرة

 844 071 45  481 960 59 4,5ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
 657 816 202  841 086 207 4,6ديون جتاه الزبناء

 -  - فارق إعادة التقيمي خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة
 103 396 1  982 877 4,8الرضيبة اجلارية- خصوم
 957 179 1  073 258 1 4,8الرضيبة املؤجلة – خصوم

 406 379 10  263 634 9 4,9حسابات التسوية وخصوم أخرى
 -  - ديون مرتبطة باألصول غري اجلارية املوجهة للتفويت

 -  - اخلصوم املتعلقة بعقود أنشطة التأمني 
 574 172 1  895 407 1 4,13املخصصات االحتياطية لملخاطر والتاكليف

 -  - إعانات، صناديق معومية خمصصة، وصناديق خاصة للضامن
 170 590 9  473 594 9 4,6ديون تابعية

 104 953 287  273 931 303 مجموع الديون
رساميل ذاتية

 069 473 18  631 624 19 رأس املال واحتياطات مرتبطة
 -  - احتياطات موطدة

 765 474 1  064 587 1   - حصة املجموعة
 154 149 4  718 283 4  - حصة األقليات

 -  - أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية 
 563 618  900 609   - حصة املجموعة
 535 504  398 511  - حصة األقليات
 -  - نتيجة السنة املالية

 510 921 1  832 737   - حصة املجموعة
 507 654  987 625  - حصة األقلية

 103 796 27  530 980 27 مجموع الرساميل الذاتية املوطدة

 207 749 315  802 911 331 مجموع اخلصوم حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  

)بآالف الدرامه(

I. احلصيلة املوطدة، حساب النتيجة املوطدة، بيان النتيجة الصافية، تغري الرساميل الذاتية وجدول تدفقات اخلزينة 
وملخص املعايري احملاسبية

1.1. احلصيلة املوطدة 
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1.2. حساب النتيجة املوطد 

dec.-20dec.-19بياناتحساب النتيجة طبقا لملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 928 350 15  686 709 15 فوائد وعائدات مماثلة
 906 436 5- 297 281 5-فوائد وتاكليف مماثلة

 022 914 9  389 428 10 2,1هامش الفوائد
 485 240 3  389 098 3 معوالت حمصلة
 236 529- 931 456-معوالت مدفوعة

 249 711 2  458 641 2 2,2هامش عىل العموالت
--  أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن تغطيات الوضعية الصافية

 259 353  678 377 2,3 أرباح أو خسائر صافية ناجتة عىل األدوات بالقمية العادلة حسب النتيجة
 728 343  364 310 أرباح أو خسائر صافية عىل أصول وخصوم املعامالت

 531 9  314 67  أرباح أو خسائر صافية عىل األصول واخلصوم األخرى بالقمية العادلة حسب النتيجة
 334 231  137 226 2,4أرباح أو خسائر صافية عىل األدوات املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية

 627 19  449 5 أرباح أو خسائر صافية عىل أدوات الديون احملتسبة مضن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير
 707 211  688 220 ماكفآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة مضن الرساميل الذاتية غري القابلة للتدوير

أرباح أو خسائر صافية عىل األصول املالية املتاحة للبيع
 أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن اإلسقاط احملاسيب لألصول املالية بالتلكفة املهلكة

أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن إعادة تصنيف األصول املالية بالتلكفة املهلكة مضن األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
الناجت الصايف ألنشطة التأمني

 176 235 1  923 792 2,5الناجت الصايف لألنشطة األخرى
 437 584- 539 464-2,5تاكليف األنشطة األخرى

 603 860 13  045 002 14 الناجت الصايف البنيك
 766 117 7- 739 845 7-2.6التاكليف العامة لالستغالل

 015 947- 340 954-2.6خمصصات اإلهالاكت واخنفاضات القمية لألصول الثابتة اململوسة وغري اململوسة
 821 795 5  967 201 5 النتيجة اإلمجالية لالستغالل

 435 196 2- 978 451 3-تلكفة املخاطرة
 386 599 3  989 749 1 نتيجة االستغالل

 866 69  699,64 59 حصة النتيجة الصافية للرشاكت املجسلة وفق طريقة نسبة امللكية
 106 13- 657,86 67 2.7صايف األرباح واخلسائر عىل أصول أخرى

 -  - تغريات قمي فوارق الرشاء
 146 656 3  347 877 1 النتيجة قبل احتساب الرضائب

 129 080 1- 528 513- 2.8 رضائب عىل األرباح
النتيجة الصافية لرضائب األنشطة املتوقفة أو قيد التفويت

 017 576 2  819 363 1 النتيجة الصافية
 507 654  987 625 النتيجة خارج املجموعة

 510 921 1  832 737 النتيجة الصافية حصة املجموعة

)بآالف الدرامه(

1.3. بيان النتيجة الصافية واألرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية

dec.-20dec.-19

017 576 8192 363 1النتيجة الصافية 
964 65127 142أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية واليت سيعاد تصنيفها الحقا مضن النتيجة

964 65127 142فوارق التحويل
أصول مالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير

فوارق إعادة التقيمي
026 97668 81-أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية واليت لن يعاد تصنيفها الحقا مضن النتيجة

فوراق حسبانية عىل األنمظة ذات خدمات حمددة
026 97668 81-عنارص مت تقيميها بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غري القابلة للتدوير 

حصة األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية عىل الرشاكت التابعة وفق حقوق امللكية
990 67695 60مجموع األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية

007 672 4942 424 1النتيجة الصافية و األرباح واخلسائر احملتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية
084 006 6032 733حصة املجموعة 

923 891665 690حصة الفوائد األقلية

)بآالف الدرامه(
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1.4. تغريات الرساميل الذاتية 31 دجنرب 2020 

الرأمسال
 احتياطيات

 مرتبطة
بالرأمسال

أهسم ذاتية
 احتياطيات
 وأنشطة
موطدة

 مجموع
 األصول

 واخلصوم
 احملتسبة

 مبارشة مضن
 الرساميل
الذاتية

 رساميل
 ذاتية حصة
املجموعة

املجموع فوائد أقلية

الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2018 بعد 
511 841 42723 466 0835 375 35018 490-659 499 14004 571 63412 794 1تصحيحها

تغيري الطرق احملاسبية 

511 841 42723 466 0835 375 35018 490-659 499 14004 571 63412 794 1الرساميل الذاتية عند االفتتاح يف 01.01.2018

597 661 5973 661 6983 445-724 903 5713 203معليات عىل الرأمسال

00أداءات مبنية عىل األهسم

00معليات عىل األهسم الذاتية

039 498 1-722 600-317 897-317 897-أرباح األهسم 

017 576 5072 510654 921 5101 921 1نتيجة السنة املالية

تغريات األصول واخلصوم احملتسبة مبارشة مضن 
246 24667 24667 67الرساميل الذاتية

330 54-181 31-149 23-149 23-فوراق التحويل

915 18112 31-096 09644 000044أرباح وخسائر اكمنة أو مؤجلة

410 137-527 93733 170-937 170-تغري النطاق

489 660-362 214-127 446-127 446-تغريات أخرى

102 796 19627 308 9065 487 25322 446-090 461 86404 474 20516 998 1الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2018

اإلدراج احملاسيب خلسائر القرض املتوقعة ) عىل 
األدوات املالية(

102 796 19627 308 9065 487 25322 446-090 461 86404 474 20516 998 1الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 01.01.2018

861 86157 70157 093 1-701 093 8611 57معليات عىل الرأمسال

00أداءات مبنية عىل األهسم

00معليات عىل األهسم الذاتية

639 758-837 502-802 255-802 255-أرباح األهسم 

818 363 9861 832625 832737 737نتيجة السنة املالية

تغريات األصول واخلصوم احملتسبة مبارشة مضن 
730 14-730 14-730 14-الرساميل الذاتية

321 72488 59733 59754 54فوراق التحويل

591 72473 86733 86739 000039أرباح وخسائر اكمنة أو مؤجلة

00تغري النطاق

204 552-967 43-237 508-237 508-تغريات أخرى

530 980 10327 421 4275 559 38622 406-182 341 56503 568 06617 056 2الرساميل الذاتية عند اإلقفال يف 31.12.2019
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1.5. جداول تدفقات اخلزينة إىل غاية 31.12.2019 

NOTE31/12/202031/12/2019 جداول تدفقات اخلزينة

 146 656 3  347 877 1 النتيجة قبل الرضائب

 552 956  340 954 2,6+ / - خمصصات صافية إلهالاكت األصول الثابتة اململوسة وغري اململوسة

 - + / - خمصصات صافية الخنفاض قمية فوارق الرشاء واألصول الثابتة األخرى

 603 118  303 190 2,7+ / - خمصصات صافية الخنفاض قمية األصول املالية

 860 693  280 196 2 2,7+ / - خمصصات صافية لملؤونات

 210 55- 700 59- 4,1+ / - حصة النتيجة املرتبطة بالرشاكت التابعة وفق حقوق امللكية

 520 507- 445 592-+ / - خسارة صافية/ )رحب صاف( ألنشطة االستمثار 

 - + / - خسارة صافية/ )رحب صاف( ألنشطة المتويل

 548 34  622 74 + / - حراكت أخرى

 832 240 1  400 763 2 مجموع العنارص غري النقدية املتضمنة يف النتيجة الصافية قبل الرضيبة والتعديالت األخرى

 832 949 2  337 498 10 + / - تدفقات مرتبطة بعمليات مع مؤسسات االئمتان وما مياثلها

 667 762 1  863 189 8-+ / - تدفقات مرتبطة بعمليات مع الزبناء

 225 109 9- 869 105 3-+ / - تدفقات مرتبطة بعمليات أخرى تؤثر عىل األصول أو اخلصوم املالية

 504 600  868 344 2-+ / - تدفقات مرتبطة بعمليات أخرى تؤثر عىل األصول أو اخلصوم غري املالية

 214 131 1- 654 111 1-- رضائب مدفوعة

 436 927 4- 917 253 4-اخنفاض/ ارتفاع صاف لألصول واخلصوم نتيجة أنشطة التشغيل

 458 30- 829 386 تدفقات صافية للخزينة نتيجة أنشطة التشغيل

 037 22  892 268-+ / - تدفقات مرتبطة باألصول املالية املتاحة للبيع

 686 98- 889 176 + / - تدفقات مرتبطة بعقارات االستمثار

 878 865- 510 32-+ / - تدفقات مرتبطة باألصول الثابتة اململوسة وغري اململوسة

 527 942- 513 124-تدفقات صافية للخزينة مرتبطة بعمليات االستمثار

 929 158 2  011 657-+ / - تدفقات اخلزينة الواردة أو املوجهة لملسامهني

 844 731 2  578 274 2-+ / - التدفقات الصافية األخرى للخزينة الناجتة عن أنشطة المتويل

 773 890 4  589 931 2-تدفقات صافية للخزينة مرتبطة بأنشطة المتويل

 948 33- 473 63  تأثري تغري نسب الرصف عىل اخلزينة وما يعادهلا

 840 883 3  799 605 2-ارتفاع / )اخنفاض ( صاف للخزينة وما يعادهلا

 829 989 16  669 873 20 اخلزينة وما يعادهلا عند االفتتاح

 554 310 14  591 450 14 4,1قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، مصلحة الشياكت الربيدية )أصول وخصوم(

 275 679 2  079 423 6 حسابات )أصول وخصوم( وقروض/ اقرتاضات عند الطلب لدى مؤسسات االئمتان

 669 873 20  870 267 18 اخلزينة وما يعادهلا عند اإلقفال

 591 450 14  624 291 16 4,1قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، مصلحة الشياكت الربيدية )أصول وخصوم(

 079 423 6  247 976 1 حسابات )أصول وخصوم( وقروض/ اقرتاضات عند الطلب لدى مؤسسات االئمتان

 840 883 3  799 605 2-تغري اخلزينة الصافية

ميكن االطالع عىل اكفة البيانات املوطدة واملذكرات امللحقة 
واملبادئ احملاسبية املطبقة من طرف املجموعة إىل غاية 
ممت دجنرب 2020 عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالعالقات 

IR-BANKOFAFRICA.MA مع املستمثرين
ومحتيلها عرب الرمز أدناه : 
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بات حسا
لبنك  ا

بنـــك افريقيـــا

إىل غاية 31   دجنرب 2020



بنـــك افريقيـــا

7, Boulevard Driss Slaoui
Casablanca

Maroc

11, Avenue Bir Kacem 
Souissi 10000 Rabat 
Maroc

بنك أفريقيا ش.م 
تقرير مراقيب احلسابات

السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2020

إىل السادة مسامهي 
بنك أفريقيا ش.م

140، شارع احلسن الثاين 
الدار البيضاء

التقرير العام ملراقيب احلسابات 
السنة املالية من فاحت يناير إىل 31 دجنرب 2020

تدقيق القوامئ الرتكيبية

رأي بدون حتفظ 

طبقــا لملهمــة املوكولــة إلينــا مــن طــرف مجعيتــمك العامــة املنعقــدة بتــارخي 23 يونيــو 2020، مقنــا بتدقيــق القــوامئ 
ــف  ــدات والتاكلي ــة وحســاب العائ ــة وخــارج احلصيل ــيت تتضمــن احلصيل ــا ش.م وال ــك  أفريقي ــه لبن ــة رفقت الرتكيبي
وبيــان أرصــدة التدبــري وجــدول تدفقــات اخلزينــة وبيــان املعلومــات التمكيليــة املتعلقــة بالســنة املاليــة املنهتيــة يف 31 
دجنــرب 2020. وخلصــت هــذه القــوامئ الرتكيبيــة ملبلــغ رســاميل ذاتيــة ومــا مياثلهــا قــدره 000 306 943 29 درمه 

مــن مضهنــا رحب صــاف قــدره 724.181.000 درمه.

ــة  ــراء األزم ــة ج ــل ظرفي ــارس 2021 يف ظ ــارخي 26 م ــس اإلداري بت ــرف املجل ــن ط ــات م ــذه البيان  ومت حــرص ه
ــارخي. ــرة يف هــذا الت ــارص املتوف ــد 19 عــىل أســاس العن ــة جلاحئــة كوفي الصحي

ومراعــاة لتأثــري الوضعيــة الــيت مت وصفهــا يف القســم » إبــداء رأي بتحفــظ » مــن تقريرنــا، نهشــد بــأن القــوامئ 
الرتكيبيــة املذكــورة يف الفقــرة األوىل أعــاله حصيحــة وصادقــة وتقــدم، مــن لك جوانهبــا امللحوظــة، صــورة شــفافة 
ــرب  ــارخي 31 دجن ــا ش.م بت ــك أفريقي ــاكت بن ــة وممتل ــة املالي ــة املنرصمــة وكــذا الوضعي ــات الســنة املالي لنتيجــة معلي

2020 ، وذلــك طبقــا لملراجــع احملاســبية املعمتــدة يف املغــرب. 

إبداء رأي بتحفظ

ميتلــك بنــك افريقيــا ش.م خمزونــا مــن األصــول العقاريــة خــارج االســتغالل، واملقتــى عــن طريــق ، مببلــغ إمجــايل قــدره 
4,7 مليــار درمه بتــارخي 31 دجنــرب 2020. وبالنظــر لملخاطــر املرتبطــة هبــذه األصــول العقاريــة، والســميا حــاالت الشــك 
املتعلقــة بقــمي إجنازهــا وآجــال ترصيفهــا، ليــس بوســعنا إبــداء رأينــا حــول قــمي هــذه األصــول بتــارخي 31 دجنــرب 2020.

ولقــد أجرينــا معليــة تدقيقنــا بنــاء عــىل معايــري املهنــة باملغــرب. إن املســؤوليات امللقــاة عــىل عاتقنــا مبوجــب هــذه املعايــري 
ــد  ــا لقواع ــة طبق ــن املجموع ــر. وحنــن مســتقلون ع ــذا التقري ــن ه ــق »  م ــا يف القســم » مســؤوليات املدق ــمت وصفه ي
األخالقيــات الــيت تنطبــق عــىل تدقيــق القــوامئ الرتكيبيــة باملغــرب ولقــد أوفينــا باملســؤوليات األخالقيــة األخــرى اليت تلى 
عــىل عاتقنــا مبوجــب هــذه القواعــد. ونــرى بــأن العنــارص املقنعــة الــيت حصلنــا علهيــا يه اكفيــة ومناســبة إلبــداء رأينــا 

بتحفظ.
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 التقــــرير الـمـــــــايل

مالحظة

نلفــت انتباهــمك لملذكــرة امللحقــة املتعلقــة بتأثــريات أزمــة جاحئــة كوفيــد19- عــىل احلســابات احملصــورة إىل غايــة 
31 دجنــرب 2020. ومل يطــرأ أي تغيــري عــىل رأينــا.

النقط األساسية للتدقيق

تعتــرب النقــط األساســية للتدقيــق النقــط الــيت تعــد حســب رأينــا املهــين األمه يف تدقيــق القــوامئ الرتكيبيــة للفــرتة 
املعنيــة بالدراســة. ومتــت معاجلــة هــذه النقــط يف ســياق تدقيقنــا للقــوامئ الرتكيبيــة يف مجملهــا ولغايــة تكويــن رأينــا 

حوهلــا، وال نبــدي رأيــا خمالفــا حــول هــذه النقــط. 

ــا  ــده تشــلك نقط ــة بع ــط املبين ــأن النق ــا ب ــظ «، حددن ــداء رأي بتحف ــورة يف قســم » إب ــة املذك ــن النقط وفضــال ع
ــا :  ــا يف تقريرن ــب تبليغه ــق وج ــية للتدقي أساس

جوابنا التدقييقاملخاطر احملددة
تقيمي خماطر االئمتان عىل قروض الزبناء

تعــرض قــروض الزبنــاء بنــك أفريقيــا ش. م ملخاطــر 
اخلســائر املفرتضــة إذا تعــذر عــىل الزبنــاء أو األطراف 

املقابلــة الوفــاء باالتزاماهتــم املاليــة جتــاه البنــك. 

متثلــت مقاربتنــا التدقيقيــة يف االطــالع عــىل 
املنــاجه املوضوعــة مــن طــرف البنــك يف إطــار 

تقيــمي خماطــر االئمتــان عــىل مســتوى :
- التدابــري املوضوعــة لتصنيــف الديــون وتقيــمي 

ــة ؛ ــات اململوك ــة بالضامن ــؤن عالق امل
- تدابــري احلاكمــة املوضوعة عىل مســتوى أجهزة 

التســيري  وجلان التتبع واملراقبة األساســية.

وقــام البنــك بتشــكيل مؤونــات موجهــة لتغطيــة هــذه 
املخاطــر. والــيت يــمت حســاهبا تطبيقــا ملقتضيــات 
الدوريــة رمق G/2002/19 لبنــك املغــرب واملتعلقــة 
بتصنيــف الديــون وتغطيهتــا بواســطة املــؤن وقواعــد 
البنــك املركــزي املتعلقــة بمتويــن الديون احلساســة وكذا 
السياســات الداخليــة احملــددة مــن طــرف إدارة البنــك.

ويقتيض تقيمي املؤونات اليت تغيط احلقوق :
والديــون  الســلمية  الديــون  جــاري  تصنيــف   -

؛ األداء  معلقــة  والديــون  احلساســة 
ــف  ــائت تصني ــف ف ــا ملختل ــات تبع ــغ املؤون ــمي مبل تقي

ــون. الدي
إىل غايــة 31 دجنــرب 2020، ارتفــع اجلاري اإلمجايل 
اللكــي حلقــوق الزبنــاء إىل 134.947 مليــون درمه ) 
ــري( ؛  ــرشاء الفوات ــوق املكتســبة ب ــك احلق مبــا يف ذل
وارتفــع املبلــغ اللكــي لملؤونــات ذات الصلــة بالديــون 

معلقــة األداء إىل 6.021 مليــون درمه.
وتقيــمي  االئمتــان  تقيــمي خماطــر  بــأن  اعتربنــا 
اخنفــاض القميــة واملــؤن يشــلك نقطــة أساســية 
للتدقيــق، عــىل اعتبــار )أوال( أمهيــة مبلــغ هــذه 
األصــول يف حســابات البنــك )ثانيــا( كــون هــذه 
العنارص تســتديع حمكــا وتقديرا من طــرف اإلدارة، 
الســميا مــن أجــل المتويــالت املمنوحــة لملقــاوالت يف 

القطاعــات االقتصاديــة األكــرث حساســية.

مكا أجرينا 
- تقاربــا بــني وضعيــة التعهــدات معلقــة األداء 
مــع  املتعلقــة هبــا  االحتياطيــة  واملخصصــات 

املعطيــات احملاســبية ؛
- اختبــارا التصنيــف الصحيــح للديــون حســب 

الفــائت ؛
ــون املخفضــة  ــة بالدي ــات املتعلق ــارا لملؤون - اختب
التصنيــف بنــاء عــىل عينــة تــرايع الضامنــات 

ــك ؛ ــرف البن ــن ط ــة م اململوك
- اختبــارا لملؤونــات عــىل الديــون احلساســة 

انطالقــا مــن عينــة ؛
- مراعــاة خالصــات جلــان التتبــع املتخصصة يف 

ــر املؤونات ؛ تقدي
- تقيميــا ملراعــاة بعــض املعايــري النوعيــة لتحديــد 

خماطــر االئمتــان. 



بنـــك افريقيـــا

تقرير التدبري

تأكدنــا مــن تناســق املعلومــات املقدمــة يف تقريــر تدبــري املجلــس اإلداري املوجــه لملســامهني مــع القــوامئ الرتكيبيــة 
للبنــك.

مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات احلاكمة جتاه القوامئ الرتكيبية

تعتــرب اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وتقــدمي موثــوق بــه هلــذه القــوامئ الرتكيبيــة طبقــا لملراجــع احملاســبية املعمتــدة 
يف املغــرب. وتمشــل هــذه املســؤولية تصــور ووضــع وتتبــع مراقبــة داخليــة تتعلــق بإعــداد وتقــدمي القــوامئ الرتكيبيــة 

بشــلك ســلمي مــن أيــة اختــالالت ملحوظــة وكــذا حتديــد تقديــرات حماســبية معقولــة بالنظــر للظرفيــة.

ــة اســتغالهلا والقيــام  عنــد إعــداد القــوامئ الرتكيبيــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقيــمي قــدرة املجموعــة عــىل مواصل
ــادئ احملاســبية الســمترارية  ــق املب ــة باســمترارية نشــاطها وتطبي ــن املســائل املتعلق ــد االقتضــاء باإلفصــاح ع عن
االســتغالل، إال إذا اكنــت لــدى اإلدارة النيــة يف تصفيــة البنــك أو توقيــف نشــاطه أو مل يتوفــر لدهيــا أي حــل واقــيع 

آخــر.

ويتحمل مسؤولو احلاكمة مسؤولية مراقبة تدابري اإلفصاح املايل للبنك.

مسؤولية املدقق جتاه تدقيق القوامئ الرتكيبية 

تمكــن أهدافنــا يف احلصــول عــىل مضــان معقــول بــأن القــوامئ الرتكيبيــة يف مجملهــا ســلمية مــن أيــة اختــالالت 
ملحوظــة ســواء مجنــت عــن حــاالت غــش أو أخطــاء وتقــدمي تقريــر للتدقيــق والــذي يتضمــن رأينــا. ويوافــق الضــامن 
املعقــول مســتوى عــال مــن الضــامن، والــذي ال يضمــن عــىل الــرمغ مــن ذلــك بــأن تدقيقــا مــا ينجــز طبقــا لملعايــري 
املهنيــة باملغــرب ســميكن دامئــا مــن رصــد أي اختــالل ملحــوظ ميكــن أن يوجــد. وقــد تصــدر االختــالالت عــن حــاالت 
غــش أو أخطــاء وتعتــرب ملحوظــة عندمــا يكــون مــن املعقــول توقــع تأثــري، فــردي أو مجــايع، هلــذه االختــالالت عــىل 

القــرارات االقتصاديــة الــيت يتخذهــا مســتعملو القــوامئ الرتكيبيــة عنــد االرتــاكز علهيــا. 

ويف إطــار تدقيــق منجــز طبقــا لملعايــري املهنيــة باملغــرب، نصــدر حمكنــا املهــين ونبــدي روحــا نقديــة طيلــة تدقيقنــا. 
عــالوة عــىل ذلــك :

ــن حــاالت غــش أو  ــالالت ملحوظــة ســواء مجنــت ع ــة اخت ــوامئ الرتكيبي ــن الق ــأن تتضم ــمي املخاطــر ب - حنــدد ونق
أخطــاء. ونــم ونعــد مســاطر للتدقيــق ملواجهــة هــذه املخاطــر، ومجنــع العنــارص املقنعــة الاكفيــة واملناســبة لتكويــن 
رأينــا. وتعتــرب خماطــر عــدم الكشــف عــن اختــالل ملحــوظ نــاجت عــن غــش أقــوى مــن اختــالل ملحــوظ نــاجت عــن خطــأ، 

ألن الغــش ميكنــه أن يــؤدي إىل تزويــر أو نســيان متعمــد أو تــرصحي خاطــئ أو تفــادي املراقبــة الداخليــة؛

- نقــوم بفهــم العنــارص الدقيقــة لملراقبــة الداخليــة للتدقيــق مــن أجــل تصــور مســاطر للتدقيــق  مناســبة للظــروف 
وليــس هبــدف إبــداء رأي حــول جناعــة املراقبــة الداخليــة للبنــك.

ــرات احملاســبية املنجــزة مــن طــرف  ــع املعقــول للتقدي ــع املناســب للطــرق احملاســبية املعمتــد والطاب - نقــمي الطاب
ــة واملقدمــة مــن طــرف هــذه األخــرية. اإلدارة، والــيشء نفســه بالنســبة لملعلومــات ذات الصل

- نســتنتج فميــا خيــص الطابــع املناســب لقيــام اإلدارة باســتخدام املبــدأ املناســب الســمترارية االســتغالل، حســب 
العنــارص املؤكــدة احملصــل علهيــا، وفميــا خيــص تواجــد شــكوك ملحوظــة مــن عدمهــا واملتعلقــة بأحــداث أو وضعيــات 
مــن شــأهنا أن تلــي بشــك مهــم حــول قــدرة املجموعــة عــىل مواصلــة اســتغالهلا. وإذا اســتنتجنا وجــود حــاالت شــك 
ملحوظــة، يلــزم علينــا حيهنــا لفــت انتبــاه قــراء تقريرنــا حــول املعلومــات املقدمــة يف القــوامئ الرتكيبيــة حــول هــذا 
الشــك، او إذا مل تكــن هــذه املعلومــات مناســبة، أن نعــرب عــن رأي معــدل. وتعمتــد خالصاتنــا عــىل العنــارص املؤكــدة 

احملصــل علهيــا إىل غايــة تــارخي تقريرنــا. وميكــن ألحــداث ووضعيــات مســتقبلية أن تــؤدي بالبنــك لوقــف نشــاطه.

التقرير السنوي املتاكمل 2020          صفحة 133/132

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



 التقــــرير الـمـــــــايل

- نقــمي التقــدمي يف مجملــه وبنيــة وحمتــوى القــوامئ الرتكيبيــة ، مبــا يف ذلــك املعلومــات املقدمــة يف املذكــرات ونقــمي 
القــوامئ الرتكيبيــة الــيت متثــل العمليــات واألحــداث الاكمنــة بصفــة تقــدم صــورة شــفافة.

- ونبلــغ مســؤويل احلاكمــة عــىل اخلصــوص نطــاق أشــغال التدقيــق وجدوهلــا الزمــين ومالحظاتنــا املهمــة، مبــا يف 
ذلــك أي نقــص مهــم يف املراقبــة الداخليــة مقنــا برصــده خــالل التدقيــق.

معليات التحقق ومعلومات خاصة

مقنا أيضا بعمليات للتحقق منصوص علهيا قانونا

مــن ناحيــة أخــرى، طبقــا ملقتضيــات املــادة 172 مــن القانــون 17-95 مكــا مت تعديلــه وتمتميــه، نهنــي إىل عملــمك 
بــأن البنــك، خــالل الســنة املاليــة 2020، قــد قــام بــرشاء أهســم رشكــة BMCE CASH مببلــغ 44.000 ألــف 

درمه، ممــا ميثــل %99 مــن رأمســال هــذه الرشكــة .

Casablanca, 14 April 2021

Statutory auditors



بنـــك افريقيـــا

حصيلة نشاط البنك

dec-20dec-19األصول 
 572 110 5  288 700 4 قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

 097 149 22  615 148 20 حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
 907 698 7  452 934 3 حتت الطلب

 190 450 14  163 214 16 ألجل
 100 625 116  254 812 126 حقوق عىل الزبناء 

 227 594 35  351 746 38 قروض ومتويالت تشاركية للخزينة ولالسهتالك
 094 104 22  591 263 20 قروض ومتويالت تشاركية للتجهزي 
 424 527 40  176 057 41 قروض ومتويالت تشاركية عقارية 
 355 399 18  136 745 26 قروض ومتويالت تشاركية أخرى 

 749 283 2  945 113 2 حقوق مكتسبة برشاء الفواتري 
 813 005 30  541 931 30 سندات املعاملة والتوظيف

 073 154 10  897 458 9 سندات اخلزينة وقمي مماثلة 
 783 506  787 220 سندات دين أخرى 

 730 267 19  183 193 21 سندات امللكية 
 227 77  674 58 هشادات الصكوك

 599 459 3  475 831 4 أصول أخرى
 064 375 4  543 433 8 سندات االستمثار 

 081 125 2  642 115 4 سندات اخلزينة وقمي مماثلة 
 983 249 2  901 317 4 سندات دين أخرى 
 -  - هشادات الصكوك

 682 691 10  764 873 10 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
 476 630 8  226 892 8 مسامهة يف رشاكت مرتبطة 

 206 061 2  538 981 1 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة أخرى
 -  - سندات مضاربة ومشاركة 

 807 192  743 200 حقوق ثانوية 
 -  - ودائع استمثار موظفة 

 147 191  816 190 أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري و التأجري
 -  - أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

 050 410  738 583 أصول ثابتة غري مملوسة 
 550 470 5  263 395 5 أصول ثابتة مملوسة

 233 965 200  987 215 215 مجموع األصول 

)بآالف الدرامه(

dec-20dec-19اخلصوم
 -  - بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

 542 630 22  499 034 37 ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
 813 932 1  628 539 2 حتت الطلب

 729 697 20  871 494 34 ألجل
 241 441 134  521 792 134 ودائع الزبناء 

 847 783 79  583 875 85 حسابات دائنة حتت الطلب
 835 562 24  696 102 25 حسابات االدخار

 341 723 23  709 674 17 ودائع ألجل
 218 371 6  533 139 6 حسابات دائنة أخرى 

 -  - ديون جتاه الزبناء تتعلق مبنتجات تشاركية  
 817 372 9  405 166 8 سندات الدين املصدرة

 817 872 8  405 666 7 سندات الدين القابلة للتداول املصدرة  
 000 500  000 500 اقرتاضات سندية مصدرة  
 -  - سندات دين مصدرة أخرى 

 135 968 3  407 543 3 خصوم أخرى
 336 117 1  143 221 1 مؤونات لملخاطر والتاكليف 

 -  706 514 مؤونات تنظميية 
 -  - إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن 

 170 590 9  473 594 9 ديون ثانوية 
 -  - ودائع استمثار حمصلة 

 -  - فوارق إعادة التقيمي 
 865 474 16  566 568 17 احتياطات وعالوات مرتبطة بالرأمسال  

 204 998 1  066 056 2 الرأمسال 
 -  - مسامهون، رأمسال غري مدفوع )-(

 75  20 مرحل من جديد )+/-( 
 -  - نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص )+/-(

 848 371 1  181 724 النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(
 233 965 200  987 215 215 مجموع اخلصوم 

)بآالف الدرامه(
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خارج احلصيلة                                                                                                                                         

dec-20dec-19
 241 446 19  845 820 20 تعهدات ممنوحة 

 309 182  241 418 تعهدات متويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
 752 217 6  576 661 6 تعهدات متويل ممنوحة لفائدة الزبناء 

 845 742 2  365 027 4 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها
 584 132 10  868 539 9 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة الزبناء

 357 78  358 78 سندات بالرشاء االسرتدادي
 394 92  437 95 سندات أخرى للتسلمي

 541 300 13  044 105 21 تعهدات حمصلة 
 -  - تعهدات متويل حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
 888 315 11  222 598 18 تعهدات مضان حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 260 984 1  428 410 2 تعهدات مضان حمصلة من الدولة وهيائت الضامن األخرى 
 -  - سندات بالبيع االسرتدادي

 393  394 96 سندات أخرى للتحصيل
 -  - سندات مشاركة ومضاربة للتحصيل

)بآالف الدرامه(

حساب العائدات والتاكليف                                                                                                                         

dec-20dec-19

 100 145 11  179 448 11 عائدات االستغالل البنيك 
 414 761  550 710 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عىل معليات مع مؤسسات االئمتان 

 179 467 5  205 334 5 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عىل معليات مع الزبناء
 501 511  275 557 فوائد وعائدات مماثلة عىل سندات الدين

 083 658  251 611 عائدات عىل سندات امللكية ( 1 ( وهشادات الصكوك
 -  - عائدات عىل سندات مضاربة ومشاركة 

 627 16  781 28 عائدات عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 
 -  - عائدات عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

 476 265 1  875 115 1 معوالت عىل تقدمي خدمات

 820 464 2  242 090 3 عائدات بنكية أخرى 
 -  - حتويل التاكليف عىل ودائع االستمثار احملصلة

 371 668 4  548 147 5 تاكليف االستغالل البنيك 
 079 279 1  026 250 1 فوائد وتاكليف عىل معليات مع مؤسسات االئمتان 

 212 282 1  972 052 1 فوائد وتاكليف عىل معليات مع الزبناء
 028 255  687 229 فوائد وتاكليف مماثلة عىل سندات الدين املصدرة 

 -  - تاكليف عىل سندات مضاربة ومشاركة 
 568 13  216 16 تاكليف عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 

 -  - تاكليف عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
 484 838 1  647 598 2 تاكليف بنكية أخرى 

 -  - حتويل العائدات عىل ودائع االستمثار احملصلة
 729 476 6  631 300 6 الناجت الصايف البنيك 

 578 190  279 472 عائدات االستغالل غري البنيك 
 685 63  683 29 تاكليف االستغالل غري البنيك 

 941 645 3  499 432 3 التاكليف العامة لالستغالل 
 096 631 1  520 553 1 تاكليف املستخدمني

 836 117  624 93 رضائب ورسوم
 320 617 1  989 479 1 تاكليف خارجية

 994 8  887 8 تاكليف عامة أخرى لالستغالل 
 695 270  479 296 خمصصات االهتالاكت واملؤونات لألصول الثابتة غري اململوسة واململوسة 

 518 122 2  199 585 2 خمصصات لملؤونات واخلسائر عىل احلقوق غري القابلة للتحصيل 
 615 858  794 651 1 خمصصات املؤونات للحقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

 178 930  717 783 خسائر عىل احلقوق غري القابلة للتحصيل
 725 333  688 149 خمصصات املؤونات األخرى 

 727 212 1  725 035 1 مسرتجعات املؤونات و اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة 
 684 171 1  557 968 مسرتجعات املؤونات  عن احلقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

 543 30  808 27 اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة
 500 10  360 39 مسرتجعات املؤونات األخرى 

 889 047 2  253 761 1 النتيجة اجلارية 
 -  - عائدات غري جارية 
 100 35  260 762 تاكليف غري جارية 

 789 012 2  993 998 النتيجة قبل الرضائب
 941 640  812 274 رضائب عىل األرباح

 848 371 1  181 724 النتيجة الصافية للسنة املالية 

)بآالف الدرامه(   )-( يعين ناقص     
 )+( يعين زائد 



بنـــك افريقيـــا

بيان أرصدة تدبري نشاط البنك                                                                                                                                   

بيان أرصدة التدبري 
dec-20dec-19

 094 740 6  029 602 6 )+(  فوائد وعائدات مماثلة 
 318 816 2  685 532 2 )-( فوائد وتاكليف مماثلة 

 776 923 3  344 069 4 هامش الفائدة 
 -  - )+(  عائدات عىل متويالت تشاركية 

 -  - )-( تاكليف عىل متويالت تشاركية
 -  - هامش عىل متويالت تشاركية

 627 16  781 28 )+(  عائدات عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 
 568 13  216 16 )-( تاكليف عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري

 059 3  565 12 نتيجة معليات القرض اإلجياري والتأجري 
 -  - )+(  عائدات عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

 -  - )-( تاكليف عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة
 -  - نتيجة معليات اإلجارة ) 1 ( 

 234 570 1  378 315 1 )+(  معوالت حمصلة  
 709 404  759 340 )-( معوالت ممنوحة 

 525 165 1  619 974 هامش عىل العموالت ) 1 (
 976 743  715 606 )+(  نتيجة العمليات عىل سندات املعاملة  

 934 14- 533 56 )+(  نتيجة العمليات عىل سندات االستمثار   
 452 394  740 343 )+(  نتيجة معليات الرصف  

 313 130- 323 108-)+(  نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة   
 181 993  665 898 نتيجة معليات السوق ) 1 (

 -  - )+/-( نتيجة العمليات عىل سندات املضاربة واملشاركة 
 083 658  279 611 )+( عائدات بنكية أخرى خمتلفة 
 893 266  843 265 )-( تاكليف بنكية أخرى خمتلفة

 -  - )+/-( حصة حاميل احلسابات وودائع االستمثار 
 731 476 6  629 300 6 الناجت الصايف البنيك 

 104 17  283 41-)+( نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية  ) 2 (
 460 168  029 464 )+( عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك 
 874 62  302 20 )-( تاكليف أخرى لالستغالل غري البنيك

 941 645 3  499 432 3 )-( التاكليف العامة لالستغالل 
 480 953 2  574 270 3 النتيجة اإلمجالية لالستغالل 

 567 586- 147 439 1-)+( خمصصات صافية ملسرتجعات املؤونات للديون والتعهدات بواسطة توقيعات معلقة األداء
 024 319- 175 70-)+(خمصصات صافية أخرى ملسرتجعات املؤونات

 889 047 2  253 761 1 النتيجة اجلارية 
 100 35- 260 762-النتيجة غري اجلارية 
 941 640  812 274 )-( رضائب عىل النتاجئ

 848 371 1  181 724 النتيجة الصافية للسنة املالية 
)بآالف الدرامه(

OFF-BALANCE SHEET

dec-20dec-19
 848 371 1  181 724 )+(  النتيجة الصافية للسنة املالية

 695 270  479 296 )+( خمصصات االهتالاكت واملؤونات لألصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  
 720 4  814 52 )+( خمصصات املؤونات الخنفاض قمية األصول الثابتة املالية 

 747 295  923 2 )+( خمصصات املؤونات لملخاطر العامة 
 -  - )+( خمصصات املؤونات التنظميية 

 -  706 514 )+( خمصصات غري جارية  
 518  661 12 )-(   مسرتجعات املؤونات  )1 (

 797 47  032 384 )-( فوائض القمية عىل بيع األصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  
 -  304 )+( نواقص القمية عىل بيع األصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  

 117 22  250 8 )-( فوائض القمية عىل بيع األصول الثابتة املالية  )1 (
 811  381 9 )+( نواقص القمية عىل بيع األصول الثابتة املالية   )1 (

 -  - )-( مسرتجعات إعانات االستمثار احملصلة 
 390 873 1  844 195 1 )+( قدرة المتويل الذايت 

 -  - )-( أرباح موزعة 

 390 873 1  844 195 1 )+( المتويل الذايت

)بآالف الدرامه(
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جدول تدفقات اخلزينة

dec-20dec-19
 239 452 10  260 761 10 )+( عائدات االستغالل البنيك احملصلة 

 543 30  808 27 )+( اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة 
 578 190  997 79 )+( عائدات االستغالل غري البنيك احملصلة  

 728 940 4  295 789 7 )-( تاكليف االستغالل البنيك املدفوعة 
 685 63  683 029 1 )-(تاكليف االستغالل غري البنيك املدفوعة
 246 375 3  020 136 3 )-( التاكليف العامة لالستغالل املدفوعة   

 940 640  812 274 )-( رضائب عىل النتاجئ املدفوعة 
 I-1 360 744  1 652 761. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن حساب العائدات والتاكليف 

تغريات : 
 654 503 1- 482 000 2 )+( حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  

 571 672 6- 350 017 10-)+( حقوق عىل الزبناء  
 869 824 4- 728 925-)+( سندات املعاملة واالستمثار   

 455 876  245 323 1-)+( أصول أخرى    
 -  - )-( سندات املضاربة واملشاركة 

 881 39- 331 )+( أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري والتأجري    
 -  - )+( أصول ثابتة ممنوحة كإجارة       

 -  - )+( ودائع االستمثار املوظفة لدى مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها     
 604 760 2  957 403 14 )+( ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها            

 835 681 5  280 351 )+( ودائع الزبناء    
 -  - )+(ديون جتاه الزبناء عىل متويالت تشاركية 

 851 776  412 206 1-)+( سندات الدين املصدرة     
 718 717- 824 426-)+( خصوم أخرى 

 II 2 856 490 -3 662 948. رصيد تغريات أصول وخصوم االستغالل 
  ) I + II ( تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة االستغالل .III 1 495 746 -2 010 187 

 351 432  355 102 )+( عائدات بيع األصول الثابتة املالية )1( )4(       
 800 179  683 700 )+(عائدات بيع األصول الثابتة غري اململوسة واململوسة )4(  

 397 328 1  714 214 2 )-( رشاء األصول الثابتة املالية )1(
 301 942  230 561 )-(رشاء األصول الثابتة املالية غري اململوسة واململوسة

 250  459 99 )+( فوائد حمصلة  
 280 575  036 528 )-( أرباح أهسم حمصلة 

 IV-1 345 410 -1 083 017. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة االستمثار 
 - )+( إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن

 299 5  303 4 )+( إصدار ديون ثانوية 
 - )+( ودائع استمثار حمصلة 

 415 970 2 )+( إصدار أهسم 
 - )-( تسديد رساميل ذاتية وما مياثلها  

 - )-( ودائع استمثار مسددة  )2(
 860 397  821 403 )-( فوائد مدفوعة  

 - )-( ماكفآت ممنوحة عىل ودائع االستمثار  )3( )4(
  ? T.U£102 161 )-( أرباح أهسم م  - 

 V-560 620  2 577 854. تدفقات اخلزينة الصافية الناجتة عن أنشطة المتويل 
  ) III + IV + V( التغري الصايف للخزينة .IV-410 284 -515 350 

 IIV 5 110 572  5 625 922. اخلزينة عند افتتاح السنة املالية  

 IV 4 700 288  5 110 572. اخلزينة عند إقفال السنة املالية  

)بآالف الدرامه(
)1( من غري سندات املشاركة واملضاربة

)2( مبا يف ذلك IRR املستعملة
)3( مبا يف ذلك PER املستعملة

)4( من غري تلك النامجة عنه تدفقات اخلزينة الصافية النامجة عن حساب العائدات والتاكليف

بيان املعلومات التمكيلية 

حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها                                                   

LOANS AND ADVANCES
بنك املغرب، اخلزينة 

العامة ومصلحة 
الشياكت الربيدية 

بنوك باملغرب

مؤسسات ائمتان 
وهيائت معتربة 
يف حمكها أخرى 

باملغرب

مؤسسات 
ائمتان باخلارج

 املجموع
31 / 12 / 2020

 املجموع
31 / 12 / 2019

 369 664 10  654 241 8  925 202 3  665 831 1  965 301  099 905 2 حسابات عادية مدينة 
 412 029 1  589 66  -  -  589 66  - قمي حمصلة للحفظ

 412 029 1  062 60  -  -  062 60  - يوما بيوم
 -  527 6  -  -  527 6  - ألجل

 310 320 6  099 771 5  008 189 1  329 155 1  762 426 3  - قروض اخلزينة 
 559 057 1  707 323  714 26  993 296  -  - يوما بيوم

 751 262 5  391 447 5  293 162 1  336 858  762 426 3  - ألجل
 192 841 5  288 283 7  530 85  180 919 6  578 278  - قروض مالية 
 364 364 3  786 439 3  136 289  -  891 254  759 895 2 حقوق أخرى 

 017 40  487 46  696 2  966 7  825 35 فوائد مستحقة للتحصيل
 4  0  -  0  -  - حقوق معلقة األداء

 669 259 27  903 848 24  295 769 4  140 914 9  610 364 4  858 800 5 املجموع 

)بآالف الدرامه(



بنـــك افريقيـــا

حصيلة طنجة املنطقة احلرة 

dec-20dec-19األصول 
   332 2    746 1 قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   899 894 5    827 630 6 حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   663 928    017 188 1 حتت الطلب

   236 966 4    810 442 5 ألجل
   009 910 3    501 735 3 حقوق عىل الزبناء 

   805 673    067 424 قروض ومتويالت تشاركية للخزينة ولالسهتالك
   204 236 3    434 311 3 قروض ومتويالت تشاركية للتجهزي 
     -      - قروض ومتويالت تشاركية عقارية 
     -      - قروض ومتويالت تشاركية أخرى 

     -      - حقوق مكتسبة برشاء الفواتري 
   953 995 1    626 580 سندات املعاملة والتوظيف

   787 887 1    600 439 سندات اخلزينة وقمي مماثلة 
     -      - سندات دين أخرى 

   166 108    026 141 سندات امللكية 
     -      - هشادات الصكوك

   802 505    739 742 أصول أخرى
   903 321 1    763 259 2 سندات االستمثار 

     -      - سندات اخلزينة وقمي مماثلة 
   903 321 1    763 259 2 سندات دين أخرى 
     -      - هشادات الصكوك

     -      - سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
     -      - مسامهة يف رشاكت مرتبطة 

     -      - سندات املسامهة واستعامالت مماثلة أخرى
     -      - سندات مضاربة ومشاركة 

     -      - حقوق ثانوية 
     -      - ودائع استمثار موظفة 

   673 73    393 86 أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري و التأجري
     -      - أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

   037 2    181 2 أصول ثابتة غري مملوسة 
   812    364 أصول ثابتة مملوسة

   423 707 13    140 040 14 مجموع األصول 

dec-20dec-19اخلصوم
     -      - بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية 

   536 342 11    765 732 11 ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها  
   440 524    303 734 حتت الطلب

   096 818 10    462 998 10 ألجل
   838 646 1    805 504 1 ودائع الزبناء 

   308 267 1    272 248 1 حسابات دائنة حتت الطلب
     -      - حسابات االدخار

   204 335    056 189 ودائع ألجل
   326 44    477 67 حسابات دائنة أخرى 

     -      - ديون جتاه الزبناء تتعلق مبنتجات تشاركية  
     -      - سندات الدين املصدرة

     -      - سندات الدين القابلة للتداول املصدرة  
     -      - اقرتاضات سندية مصدرة  
     -      - سندات دين مصدرة أخرى 

   790 462    161 557 خصوم أخرى
   565    567 مؤونات لملخاطر والتاكليف 

     -      - مؤونات تنظميية 
     -      - إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن 

     -      - ديون ثانوية 
     -      - ودائع استمثار حمصلة 

     -      - فوارق إعادة التقيمي 
   079 112    091 108 احتياطات وعالوات مرتبطة بالرأمسال  

   797 4    452 4 الرأمسال 
     -      - مسامهون، رأمسال غري مدفوع )-(

     -      - مرحل من جديد )+/-( 
     -      - نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص )+/-(

   819 137    299 132 النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(
   423 707 13    140 040 14 مجموع اخلصوم 

)بآالف الدرامه(
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خارج احلصيلة 
dec-20dec-19

   167 658    316 375 تعهدات ممنوحة 
     -      - تعهدات متويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 

   869 7    231 4 تعهدات متويل ممنوحة لفائدة الزبناء 
   923 544    438 318 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   375 105    417 49 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة الزبناء
     -      - سندات بالرشاء االسرتدادي

     -    230 3 سندات أخرى للتسلمي
   849 620 1    890 750 2 تعهدات حمصلة 

     -      - تعهدات متويل حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها 
   837 082 1    481 753 1 تعهدات مضان حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

   012 538    181 994 تعهدات مضان حمصلة من الدولة وهيائت الضامن األخرى 
     -      - سندات بالبيع االسرتدادي

     -    228 3 سندات أخرى للتحصيل
     -      - سندات مشاركة ومضاربة للتحصيل

)بآالف الدرامه(

حساب العائدات والتاكليف

dec-20dec-19
   859 736    533 144 1 عائدات االستغالل البنيك 

   044 278    191 306 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عىل معليات مع مؤسسات االئمتان 
   645 129    513 125 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عىل معليات مع الزبناء

   448 125    437 101 فوائد وعائدات مماثلة عىل سندات الدين
   573 1    256 2 عائدات عىل سندات امللكية ( 1 ( وهشادات الصكوك

     -      - عائدات عىل سندات مضاربة ومشاركة 
   777    157 12 عائدات عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 

     -      - عائدات عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
   579 9    398 8 معوالت عىل تقدمي خدمات

   793 191    581 588 عائدات بنكية أخرى 
     -      - حتويل التاكليف عىل ودائع االستمثار احملصلة

   349 482    786 945 تاكليف االستغالل البنيك 
   835 285    700 314 فوائد وتاكليف عىل معليات مع مؤسسات االئمتان 

   171 12    315 7 فوائد وتاكليف عىل معليات مع الزبناء
     -      - فوائد وتاكليف مماثلة عىل سندات الدين املصدرة 

     -      - تاكليف عىل سندات مضاربة ومشاركة 
   279 1    104 2 تاكليف عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 

     -      - تاكليف عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 
   064 183    667 621 تاكليف بنكية أخرى 

     -      - حتويل العائدات عىل ودائع االستمثار احملصلة
   510 254    747 198 الناجت الصايف البنيك 

     -      - عائدات االستغالل غري البنيك 
   10      - تاكليف االستغالل غري البنيك 
   230 6    737 7 التاكليف العامة لالستغالل 

   520 3    111 4 تاكليف املستخدمني
     -      - رضائب ورسوم
   687 1    494 2 تاكليف خارجية

     -      - تاكليف عامة أخرى لالستغالل 
   023 1    132 1 خمصصات االهتالاكت واملؤونات لألصول الثابتة غري اململوسة واململوسة 

   524 21    8 خمصصات لملؤونات واخلسائر عىل احلقوق غري القابلة للتحصيل 
     -      - خمصصات املؤونات للحقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

   44    8 خسائر عىل احلقوق غري القابلة للتحصيل
   480 21      - خمصصات املؤونات األخرى 

   518    216 22 مسرتجعات املؤونات و اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة 
     -      - مسرتجعات املؤونات  عن احلقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

     -      - اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة
   518    216 22 مسرتجعات املؤونات األخرى 

   264 227    218 213 النتيجة اجلارية 
     -      - عائدات غري جارية 
   991 7    503 5 تاكليف غري جارية 

   273 219    715 207 النتيجة قبل الرضائب
   456 81    416 75 رضائب عىل األرباح

   819 137    299 132 النتيجة الصافية للسنة املالية 

) -( يعين ناقص    )بآالف الدرامه(
)+( يعين زائد 



بنـــك افريقيـــا

بيان أرصدة التدبري-املنطقة احلرو لطنجة  

بيان أرصدة التدبري

dec-20dec-19
   136 533    141 533 )+(  فوائد وعائدات مماثلة 
   006 298    015 322 )-( فوائد وتاكليف مماثلة 

   130 235    126 211 هامش الفائدة 
     -      - )+(  عائدات عىل متويالت تشاركية 

     -      - )-( تاكليف عىل متويالت تشاركية
     -      - هامش عىل متويالت تشاركية

   777    157 12 )+(  عائدات عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري 
   279 1    104 2 )-( تاكليف عىل أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري

   502-   053 10 نتيجة معليات القرض اإلجياري والتأجري 
     -      - )+(  عائدات عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة 

     -      - )-( تاكليف عىل أصول ثابتة ممنوحة كإجارة
     -      - نتيجة معليات اإلجارة ) 1 ( 

   076 10    906 8 )+(  معوالت حمصلة  
   551 1    440 )-( معوالت ممنوحة 

   525 8    466 8 هامش عىل العموالت ) 1 (
   647 17-   095 2-)+(  نتيجة العمليات عىل سندات املعاملة  

   934 14-   533 56 )+(  نتيجة العمليات عىل سندات االستمثار   
   879 32    360 86-)+(  نتيجة معليات الرصف  

   693 9    995-)+(  نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة   
   991 9    917 32-نتيجة معليات السوق ) 1 (

     -      - )+/-( نتيجة العمليات عىل سندات املضاربة واملشاركة 
   574 1    256 2 )+( عائدات بنكية أخرى خمتلفة 

   206    236 )-( تاكليف بنكية أخرى خمتلفة
     -      - )+/-( حصة حاميل احلسابات وودائع االستمثار 

   512 254    748 198 الناجت الصايف البنيك 
   518    396 )+( نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية  ) 2 (

     -      - )+( عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك 
   10      - )-( تاكليف أخرى لالستغالل غري البنيك

   230 6    738 7 )-( التاكليف العامة لالستغالل 
   790 248    406 191 النتيجة اإلمجالية لالستغالل 

   44-   8-)+( خمصصات صافية ملسرتجعات املؤونات للديون والتعهدات بواسطة توقيعات معلقة األداء
   480 21-   820 21 )+(خمصصات صافية أخرى ملسرتجعات املؤونات

   266 227    218 213 النتيجة اجلارية 
   991 7-   503 5-النتيجة غري اجلارية 
   456 81    417 75 )-( رضائب عىل النتاجئ

819 137   299 132 النتيجة الصافية للسنة املالية 

)بآالف الدرامه(

قدرة المتويل الذايت 

dec-20dec-19
   819 137    299 132 )+( النتيجة الصافية للسنة املالية

   023 1    132 1 )+( خمصصات االهتالاكت واملؤونات لألصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  
     -      - )+( خمصصات املؤونات الخنفاض قمية األصول الثابتة املالية 

     -      - )+( خمصصات املؤونات لملخاطر العامة 
     -      - )+( خمصصات املؤونات التنظميية 

     -      - )+( خمصصات غري جارية  
   518    396 )-(   مسرتجعات املؤونات  )1 (

     -      - )-( فوائض القمية عىل بيع األصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  
     -      - )+( نواقص القمية عىل بيع األصول الثابتة غري اململوسة واململوسة  

     -      - )-( فوائض القمية عىل بيع األصول الثابتة املالية  )1 (
     -      - )+( نواقص القمية عىل بيع األصول الثابتة املالية   )1 (

     -      - )-( مسرتجعات إعانات االستمثار احملصلة 
   324 138    034 133 )+( قدرة المتويل الذايت 

     -      - )-( أرباح موزعة 

   324 138    034 133 )+( المتويل الذايت

)بآالف الدرامه(
ت  نا بيا و  لبنك  ا ت  با حسا اكفة  عىل  الطالع  ا ميكن 
املنطقة احلرة إىل غاية  التمكيلية وحسابات  املعلومات 
املستمثرين مع  العالقة  موقع  عىل   2020 دجنرب   ممت 

IR-BANKOFAFRICA-MA والذي ميكن محتيله عرب 
الرمز أدناه :
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
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بنك أفريقيا

ص.ب 039 20 الدار البيضاء الرئيسية
اهلاتف : 92/96 04 20 22 05

الفاكس : 12 05 20 22 05
الرمسال : 480 066 056 2 درمه

bmce ma mc : سويفت
تيليكس : 21.931-24.004

الجسل التجاري : البيضاء 27.129
مركز الشياكت الربيدية : الرباط 1030

الصندوق الوطين للضامن اإلجمتايع : 10.2808.5
رمق التعريف اجلبايئ : 010855112

الرضيبة املهنية : 35502790

حاكمة وتمنية املجموعة – التواصل املايل 
اهلاتف : 06 28 46 22 05 / 03 80 49 22 05

الفاكس : 05.22.26.49.65
relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma : الربيد اإللكرتوين

بوابة بنك أفريقيا
www.bankofafrica.ma

www.ir-bankofafrica.ma
www.notremondeestcapital.com

موقع التجارة الدولية
www.bmcetrade.com

BMCE CAPITAL بوابة
www.bmcecapital.com

اإلدارة الفنية - أمينة بناين - الطبع : ديركت برينت



بنـــك افريقيـــا



 التقــــرير الـمـــــــايل



بنـــك افريقيـــا


