
 

 

 ملخص مذكرة العملية 

 بنك أفريقيا

 

درهم 1.000.000.000 أقصاهإصدار سندات تابعية بمبلغ إجمالي   

ر المنشور يتكون رمنر:ر الرساميل لسوق المغربية الهيئة طرف من عليه المؤش 

 رهذهرالمذكرةرللعملية

 ر16لهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلربتاري    خرالمسجلةرمنرطرفراورر2021بنكرأفريقيارالمتعلقةربالسنةرالماليةرالوثيقةرالمرجعيةرل

 EN/EM/009/2022تحترالمرجعرر2022نيوريور

 "Bالشطر "
 )غير مدرج -قابل للمراجعة سنويا (

 "Aالشطر "
 )غير مدرج -رقا(

 

   

 الحد األقىص درهمر 000 000 000 1

رر10000 رسندرتابعي  لسنداتاألقىص ل عدد ال

 األحادية القيمة االسمية درهمر     000 100

رسنواتررررررر10سنواترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر10  األجل

ر)رخارجرالبورصة( ي
اض   تداول السندات بالتر

ر،رقابلرللمراجعةرسنويار
رر بالنسبةرللسنةراألوىل،ريحددرسعررالفائدةراالسمي

)سعرررأسبوعارر52سعررالكاملرألجلراعتمادارعىلرال
راألسعاررررنقدي(روالمحددر اعتمادارعىلرمنحن 

رالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةركمار ي
 
المرجعيةرف

.ر2022يونيورر22صدرهربنكرالمغربربتاري    خرري

رر تضافرإليهرعالوةرالمخاطر نقطةرررر80ورر70ماربي  
 أساس

رر،قا
راألسعاررالسعررريحددر اعتمادارعىلرمنحن 

رالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةرالمرر ي
 
جعيةرف

رسنواترر صدرهربنكرالمغربريكمارألجلرعش 
.رتضافرإليهرعالوةر2022يونيورر22بتاري    خرر

رر المخاطر رنقطةرأساسر85ورر75ماربي  

 االسمي  سعر الفائدة

رالنهايةر ي
 
رف رالنهايةر ي

 
رف  تسديد المبلغ األصلي 

ر ر نقطةرأساسر80ورر70بي    عالوة المخاطرة نقطةرأساسر85ورر75بي  

رالريشكلرهذاراإلصداررموضوعرأيرضمانرخاص  التسديد ضمان

)ربسعررفائدةرقابلررB(،رثمرالشطررقار)رسعررفائدةرر Aمناقصةرعىلرالطريقةرالفرنسيةرمعرأولويةرللشطر
رللمراجعةرسنويا(

 طريقة التخصيص

ة االكتتاب: من  م األول واألخير من العملية    مع احتساب اليو  2022يونيو     27 إليونيو   23 فير

رراالكتتابيقترصر ي
 
ررحرصياررالسنداترهذهرف ي

 
ركمارتمرتحديدرالئحتهمرف ي رللقانونرالمغرب 

رالخاضعي    مذكرةرالعمليةرهذهعىلرالمستثمرينرالمؤهلي  
 

رالهيئةرالمكلفةربالتوظيف الهيئةراالستشارية

  

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل  تأشير
يف رقم  5دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضية بتطبيق المادة طبقا ألحكام  ي  1-12-55من الظهير الشر

 
( بتنفيذ 2012ديسمير  28)  1434من صفر  14الصادر ف

ي تدع  44- 12القانون رقم 
ي أسهمها أو سنداتها،  المتعلق بدعوة الجمهور إل االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة ال األشخاص المعنوية و الهيئات التر

 
و الجمهور إل االكتتاب ف

 VI/EM/015/2022   المرجع تحت 2022يونيو  16قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير عل هذا المنشور بتاري    خ 
 ال تشكل مذكرة العملية هذه سوى جزء من المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 

 : من هذا األخير  يتكون
 هذه المذكرة الخاصة بالعملية 

 تحت المرجع  2022يونيو  16المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ و  2021بنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية الوثيقة المرجعية ل

EN/EM/009/2022 
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 تنبيه

يتعلق بإصدار  منشور بالتأشير عل  VI/EM/015/2022تحت المرجع   2022يونيو  16 قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ
 . لبنك أفريقيا سندات تابعية 

ي بند التابعيةأوال عن السند الكالسيكي بفعل  يتمير  السند التابعي 
 
ي ربط  . رتبة الديون المحددة تعاقديا ف

 
ويكمن تأثير بند تابعية السندات ف

ي حالة تصفية مؤسس
 
اض ف  سديد جميع الديون األخرى الكالسيكية ذات األفضلية أو العادية. ة اإلصدار بتتسديد االقير

 

 : من هذا المنشور يتكون 
 مذكرة العملية 

 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ و  2021بنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية الوثيقة المرجعية ل

 EN/EM/009/2022تحت المرجع  2022يونيو 16

ي كل حير  المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن الترصف  منشور يوضع ال
 
ي األماكن التالية :  ف

 
 ف

  ي المقر الرئيسي
 
نت  140ب : الكائن  لبنك أفريقيا ف ي شبكة األنير

 
، الدار البيضاء وعل موقعه ف ي

 
شارع الحسن الثان

[https://www.ir-bankofafrica.ma/] 
 لدى مست ،  شارع موالي يوسف 63الكائن مقره برقم رBMCE Capital Conseilشاره المالي

 

ي للهيئة المغربية لسوق الرساميل منشور كما يوضع ال
 
ون ي الموقع اإللكير

 
 . )www.ammc.ma(رهن إشارة العموم ف

 
 

كة لسانيات تحت المسؤ  لخصتمت ترجمة هذا الم ة من طرف شر كة لهذه األخير
 . وبنك أفريقيا ولية المشير

 
ي هذه الحالة،  منشور الإذا كان هناك اختالف بير  محتوى هذا الملخص ومحتوى 

المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فف 
 .  ال يعتد إال بهذا األخير

  

http://www.ammc.ma/
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 اض السندي  لبنك أفريقيا  التابعي  القسم األول : تقديم االقير

I. رضبنية الع 

مر ربقيمةرإسميةرتبلغرر10.000إصداررربنكرأفريقياريعتر  رالمبلغراألردرهم.رويصلر000 100سندرتابعي رقىصرمنرحيثرالمبلغراألصىلي

ر:رر 000 000 000 1 ررللعمليةرإىل ردرهم،رموزعاركماريىلي

 "الشطررAربورصةرالداررالبيضاء،ر،ربسعررفائدةرقار،سنواتر10"ريضمرسنداترألجلر ي
 
رمدرجةرف رللمبلغرمعرتروغت  ي

سديدرنهاب 

ر  ررر(. "A")الشطر ردرهمر000 100درهمروقيمةرإسميةرتبلغرر 000 000 000 1وبسقفرقدرهررراألصىلي

 "الشطررBربورصةرالداررالبيضاء،ر،ربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنويا،سنواتر10"ريضمرسنداترألجلر ي
 
رمدرجةرف معرروغت 

ر رللمبلغراألصىلي ي
 ررر(. " B ")الشطر ردرهمر000 100درهمروقيمةرإسميةرتبلغرر 000 000 000 1وبسقفرقدرهرررتسديدرنهاب 

 

رالملزمرللشطرين رأنريتجاوزرالمبلغراإلجماىلي ي
رجميعراألحوال،رالرينبع  ي

 
رردرهم.رر 000 000 000 1رمليارررمبلغرBوررررAروف
ر

اضررمنرالقانون،ر298،رومقتضياترالمادةر2021يونيورر29طبقارلقراررالجمعيةرالعامةرالعاديةربتاري    خر راالقتر ي
 
رحالةرلمريتمراالكتتابرف ي

 
ف

رالمبلغرالمكتتبرفعليار.ر ي
 
رالسنديربالكامل،رسيتمرحرصرمبلغراإلصداررف

رراالكتتابيقترصر ي
 
ررحرصيارراراإلصداررهذرف ي

 
ركمارتمرتحديدرالئحتهمرف ي رللقانونرالمغرب 

رالخاضعي   مذكرةرعىلرالمستثمرينرالمؤهلي  

رالعمليةرهذه.ر

رعىلرالمستثإنرحرصراالكتتابر ي رللقانونرالمغرب 
رالخاضعي   رالسوقراألولية.ربينماررمرينرالمؤهلي   ي

راالكتتاباترف  يهدفرإىلرتسهيلرتدبت 

رالسوقرالثانوية.ر ي
راقتناءرالسنداترالقيامربذلكرف  ي

 يمكنرلكلرمستثمرريرغبرف 

 

II.  أهداف العملية 

ر:ر ي
رمنرهذاراإلصداررف   يكمنرالهدفرالرئيسي

 رتعزيزرنسبةرمالءةرتعزيزراألموالرالذاتيةرالتنظيميةرالحا  ؛ربنكرأفريقيارليةروبالتاىلي

 ر؛ روالمحىلي  تمويلرتطوررالبنكرعىلرالصعيدينرالدوىلي

 ر ي
رتشتغلرفيهارالمجموعةدولرالالاستباقرمختلفرالتطوراترالتنظيميةرف  ي

 .رنر

ر ربنكرالمغربررقم رلدورية رلمؤسساتراالئتمانركرG/2013/14وطبقا رالتنظيمية رالذاتية ربحسابراألموال هارالمتعلقة رتغيت  رتم ما

رإطاررهذهرالعمليةرضمنراألموالرالذاتيةراإلضافيةرمنرروتتميمها،رسيتمرتصنيف ي
رتمرجمعهارف  ي

 .ر2المستوىاألموالرالنر
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III.  المعلومات المتعلقة بالسندات التابعية لبنك أفريقيا 

 تنبيهر:ر

ي بند التابعيةرتبة الديون المحددة تعاقديأوال عن السند الكالسيكي بفعل  يتمير  السند التابعي 
 
ي ربط  . ا ف

 
ويكمن تأثير بند تابعية السندات ف

ي حالة تصفية مؤسسة اإلصدار بت
 
اض ف  سديد جميع الديون األخرى الكالسيكية ذات األفضلية أو العادية. تسديد االقير

 

ربورصةرالداررالبير،ربسعررفائدةرقار،سنواتر10يضمرسنداترألجلرالذير"رAالشطرر"خصائصر .1 ي
 
رمدرجةرف  ررر.رضاءروغت 

 

ربورصةرالداررالبيضاءر5سنداتربسعررفائدةرقابلرللمراجعةركلرر Aرخصائصرالشطرر ي
 
رمدرجةرف رسنواتروغت 

ربورصةرالداررالبيضاء،رتجردرر ي
 
رمدرجةرف منرطابعهارالماديرمنرخاللركاملةرسنداترتابعيةرغت 

رال رعملياترالوديع ي
 
رف روتقبل رالمؤهلي   رالماليي   رحسابرلدىرالوسطاء ي

 
رف مركزيرتسجيلها
(.ر  )ماروكلت 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
 
 الشكل القانون

 الحد األقىص للشطر درهمر 000 000 000 1

رر 000 10  العدد األقىص للسندات المصدرة  سندرتابعي

 األحادية القيمة اإلسمية األولية درهم000 100

 صدار سعر اإل  عندرتاري    خراالكتتابردرهم000 100أيمنرالقيمةراإلسميةرر100%

 سعر التسديد  عندرتاري    خرالتسديدردرهم000 100أيمنرالقيمةراإلسميةرر100%

رسنواتر10 اض أجل  االقير

رمنرالعمليةر 27/06/2022إىلرر 23/06/2022رمن ة االكتتاب  معراحتسابراليومراألولرواألخت   فير

 تاري    خ االنتفاع  29/06/2022

 تاري    خ االستحقاق  29/06/2032

)ربسعرررB(،رثمرالشطررقارر)رسعررفائدةAالطريقةرالفرنسيةرمعرأولويةرللشطررمناقصةرعىلر
 فائدةرقابلرللمراجعةرسنويا(

 طريقة التخصيص 

 قارسعر فائدة 

رسنواترالمحددرريحددر رلعش  ربالرجوعرإىلرسعررالفائدة ر راإلسمي اعتمادارعىلررسعررالفائدة
رالسوقرالثانويةرلسنداترال ي

 
راألسعاررالمرجعيةرف صدرهربنكرالمغربربتاري    خرريخزينةرركمارمنحن 

رر .رتضافرإليهرعالوةرالمخاطر22/06/2022 رنقطةرأساس.رر85ورر75ماربي  
رحالةرلمر ي

 
رسعررالفائدةرليكنرف رعىلرقابالرللمعاينةرسنواترلسنداترالخزينةررعش  بشكلرمباش 

ر رالسعررالمرجعي رتحديد رسيتم ، راستعمالررالمنحن  رخالل رمن راالستقطابرالخطي بطريقة

رتؤطرانراألجلرالمطلقرلا راللتي   رلنقطتي   ررعش  ي
ر(سنواتر)رأساسرحسباب 

ر روروسيتمرنش  رسعررالفائدةراالرالسعررالمرجعي رمنرقبلرسمي ي
وب  رموقعهراإللكتر ي

 
بنكرأفريقيارف

رور 22/06/2022يومر ي
 
ر.رر 22/06/2022يومررالقانونيةرلإلعالناترصحيفةرف

 

 سعر الفائدة اإلسمي 

ر رنقطةرأساسر85ورر75بي     ة المخاطرةعالو 

 

ر ي
 
رف رأي اض، راالقتر رانتفاع رتاري    خ رسنويا رتصادف ي

رالنر رالتواري    خ ي
 
رف رالفوائد  تسدد

رريونيورر29 رأولريومرعملرالذيريىلي ي
 
رنفسراليومرأورف ي

 
ريونيورر29منركلرسنة.رويتمرأداءرالفوائدرف
رالريصادفريومرعمل.ر رإذاركانرهذاراألخت 

ر

ر

 الفوائد
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رال ي
 
رف رالشيان رعن رالتابعية رالسندات رستتوقفرفوائد رفيه رسيقوم رالذي رأفريقياريوم ربنك

رإطاررهذهرالعملية.رربتسديدررأسرالمال.ر ي
 
روالريمكنرتأجيلرالفوائدرف

رورتحتسبرالفوائدرتبعارللصيغةرالتاليةر

 سعر الفائدة اإلسمي  ×القيمة اإلسمية 

رللمبلغررA سيشكلرالشطرر"ر ي
ربورصةرالداررالبيضاءرموضوعرتسديدرنهاب  ي

 
رالمدرجرف "رغت 

.ر راألصىلي

رألصولر ي
رحالةراندماجرأورانفصالرأورتقديمرجزب  ي

 
اضرترتبربنكرأفريقيارف خاللرمدةراالقتر

رتحويلر ي
رسيتمربشكلرتلقاب  عنهرتحويلرشاملرللذمةرالماليةرلفائدةرهيئةرقانونيةرأخرى،

رحلتر ي
الحقوقروالواجباترالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرللهيئةرالقانونيةرالنر

رالحقوقروالواجبات.رركرأفريقياربنمحلر ي
 
رف

ر رتصفية رحالة ي
 
رف رالمال، ررأس رتسديد رأفريقيارويظل راألخرىرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربنك رللديون رتابعا ،

 .ر

 تسديد رأس المال 

ر ي
اض  رقابلةرللتداولربالتر

وطراإلصداررعىلرالتداولرالحررللسنداترالتابعية.ر رالريوجدرأيرقيدرتفرضهرش 

 السندات تداول

 

رالسنداترالتابعيةرموضوعرهذارالمنشورروسنداترأيرإصداررسابق.رالر ريوجدرأيرتماثلربي  

الحقاربإصداررسنداترجديدةرتتمتعرمنرجميعرالمستوياتربحقوقرشبيهةربنكرأفريقيارإذارقامر
رالسندات،ر رحامىلي رالحصولرعىلرموافقة ردون ريمكنرله راإلصدار، رهذا ريقتضيها ي

بتلكرالنر
ر رأن يطة راإلصداراتروش  رسندات رلكافة رتماثال ريجري رأن راإلصدار، رعقود رذلك تنصرعىل

رهذهرالسنداتروتداولها.ر   المتعاقبة،رموحداربذلكرمجموعرالعملياترالمتعلقةربتدبت 

 بند التماثل

 

ريخضعررأسرالمالروالفوائدرلبندرتابعيةرالسندات.ر

را رالقانون رقواعد راألشكال رمن رشكل ربأي رالبند رهذا رتطبيق ريمس ربالمبادئروال لمتعلقة
روفقر رللحصول رالمكتتب روحقوق رالمساهمي   رواجبات رالخسائر، رلتخصيص المحاسبية

رالعقدرعىلرأداءرسنداتهرمنرحيثررأسرالمالروالفوائد.ر ي
 
وطرالمحددةرف رالش 

رحالةرتصفيةر ي
 
إالربعدرتعويضررلنريتمرتسديدرالسنداترالتابعيةرلهذاراإلصداررر،بنكرأفريقياروف

ر رالتقجميعرالدائني   .رليديي   رالذينرلهمراألولويةرأورالعاديي  

رالسنداترالتابعيةر رنفسرمرتبةبينماريتمرتسديدرهذه ي
 
اضاترالسنديةررف راألخرىراالقتر ي

النر
ريمكنرربنكرأفريقيارأصدرهار ي

رالخارجرلهأورالنر ي
 
رالمغربركمارف ي

 
ررإصدارهارالحقارف ي وبشكلرتناسن 

 .رمعرمبلغهارعندراالقتضاءر

اض   التابعية / رتبة االقير

اضروعدمرمنحر رلجميعرالسنداترموضوعراالقتر مربنكرأفريقيارإىلرغايةرالتسديدرالفعىلي
يلتر 

ر ي
رالسنداترالتابعيةراألخرىرالنر ي

 
ريمكنهرإصدارهارالحقارأيةرافضليةربخصوصررتبةرالتسديدرف

اض.ر  حالةرتصفية،ردونرمنحرنفسرالحقوقرللسنداترالتابعيةرموضوعرهذاراالقتر

ي ر 
 
اض ف  تبتهاإلبقاء عل االقير

رالريخضعرهذاراإلصداررأليرضمانرخاص  ضمان استعادة االموال

رلمريخضعرهذاراإلصداررأليرطلبرللتصنيف  التصنيف

رالسيدرحمادرالجواهريروكيالرمؤقتارر2022يونيورررر15رمرالمجلسراإلداريرربتاري    خقا .ربتعيي  

رهورنفسهربالنسبةرلشطريرهذاراإلصدارر اللذينرتمررررBورAعلمارأنرالوكيلرالمؤقترالمعي  
ركتلةروحيدة.ر ي

 
رتجميعهمارف

سيقومرالوكيلرالمؤقترداخلرأجلرستةرأشهررابتداءرمنرتاري    خرإغالقراالكتتاباتربدعوةر
رالسنداترالجمعيةرالعامةر رلكتلةرحامىلي ي

روكيلرنهاب  رالسنداترلالنعقادرمنرأجلرتعيي   رلحامىلي
رالمادةر ي

 
وطرالولوجروالممارسةرالمنصوصرعليهارف مكرررمنرالقانونر301ورر301طبقارلش 

هروتتميمه.رر 17-95 كاترالمساهمةركمارتمرتغيت  رالمتعلقربش 

 تمثيل كتلة حاملي السندات



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

 

ربورصةرالداررر،بلرللمراجعةرسنويار،ربسعررفائدةرقاسنواتر10يضمرسنداترألجلرالذير"رBالشطرر"خصائصر .2 ي
 
رمدرجةرف وغت 

 ررر.رالبيضاءر

 

ر15رالمجلسراإلداريربتاري    خرقررر ر رتحديدرأجررالوكيلرر2022يونيورر ،ركمارهورمطلوب،
ر ي
 
ربرسمرالكتلة.رررر000 100المؤقترف

يةرالعامةروسيتمرإعالمرالعمومربمكافأةرالوكيلربمناسبةرإصداررإعالمرالدعوةرالنعقادرالجمع
رالسندات.ر رلحامىلي

رحالةرر302وطبقارللمادةر ي
 
رالسندات،رعدارف منرالقانونرالمذكور،ريمتلكروكيلركتلةرحامىلي

رالسندات،رالصالحيةرإلنجازرباسمرالكتلةرجميعرأعمالر قيودرتفرضهارالجمعيةرالعامةرلحامىلي
رالسندات.ر كةرلحامىلي

رالالزمةرللحفاظرعىلرالمصالحرالمشتر  التدبت 

رناحية رحمادررمن رالسيد رمع رلألعمال رأو ررأسمالية رعالقة رأية رأفريقيا رلبنك رليس أخرى،
رالجواهري.ر

رسنداتراإلصداراترالمنجزةر رالسيدرحمادرالجواهريرممثلركتلةرحامىلي عالوةرعىلرذلك،ريعتت 
ر ي
رسننر  .ر2021ور2012منرطرفربنكرأفريقياربي  

ر ي رالقانونرالمغرب   القانون المطبق

رالمحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاء  المحكمة المختصة

رر Bرخصائصرالشطرر

ربورصةرالداررالبيضاء،رتجردرر ي
 
رمدرجةرف اديرمنرخاللرمنرطابعهارالمكاملةرسنداترتابعيةرغت 

رالمركزير رعملياترالوديع ي
 
رف روتقبل رالمؤهلي   رالماليي   رحسابرلدىرالوسطاء ي

 
رف تسجيلها
(.ر  )ماروكلت 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملهاسنداترتابعيةر
 
 الشكل القانون

 الحد األقىص للشطر درهمر 000 000 000 1

رر 000 10  العدد األقىص للسندات المصدرة  سندرتابعي

 األحادية القيمة اإلسمية األولية درهم000 100

 سعر اإلصدار  عندرتاري    خراالكتتابردرهم000 100أيمنرالقيمةراإلسميةرر100%

 سعر التسديد  عندرتاري    خرالتسديدردرهم000 100أيمنرالقيمةراإلسميةرر100%

رسنواتر10 اض أجل  االقير

رر 27/06/2022إىلرر 23/06/2022رمن ة االكتتاب  منرالعمليةرمعراحتسابراليومراألولرواألخت   فير

 تاري    خ االنتفاع  29/06/2022

 تاري    خ االستحقاق  29/06/2032

)ربسعرررB(،رثمرالشطررقارر)رسعررفائدةAمناقصةرعىلرالطريقةرالفرنسيةرمعرأولويةرللشطرر
 فائدةرقابلرللمراجعةرسنويا(

 طريقة التخصيص 

ر

 سنوات 10سعر فائدة قابل للمراجعة كل 

رلل ربالنسبة راألوىل، ر رريحددرسنة راالسمي رعىلرالسعررالكاملرألجلرسعررالفائدة ر52اعتمادا
رالسوقرالثانويةرلسنداترربناءرر)سعررنقدي(روالمحددررأسبوعار ي

 
راألسعاررالمرجعيةرف عىلرمنحن 

 سعر الفائدة اإلسمي 
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مارر .رتضافرإليهرعالوةرالمخاطر2022يونيورر22صدرهربنكرالمغربربتاري    خرريالخزينةركمار
ر ر.رررسنقطةرأساررر80ورر70بي  
ر

ر روروسيتمرنش  رسعررالفائدةراالرالسعررالمرجعي رمنرقبلرسمي ي
وب  رموقعهراإللكتر ي

 
بنكرأفريقيارف

رو  22/06/2022يومر ي
 
ر.رر 22/06/2022يومررالقانونيةرلإلعالناترصحيفةرف

ر
رالسعررالكاملرألجلركلرسنةرعىلرتاري    خراالنتفاعوبعدرمروررر ريساويرالسعررالمرجعي ر52،

رالسوقرالثانويةرلسنداترربناءررددر)سعررنقدي(روالمحرأسبوعار ي
 
راألسعاررالمرجعيةرف عىلرمنحن 

ر ربنكرالمغربيالخزينةركما ررصدره ريسبق رآخرروالذي رخاللركل رللقسيمة رسنوي ر5تاري    خ
رسنواتربخمسةرأيامرعمل.ر

رر
رالمحصلرعليهرعالوةرالمخاطرةرالمحددةرعقبر )رعالوةرالمناقصةويضافرإىلرالسعررالمرجعي

اوحربي  ر
رمنرطرفربنكرأفريقيارنقطةرأساس(ررويتمرتبليغهرر80ورر70رللمخاطرةرتتر لحامىلي
ررالسندات، ي

وب  رموقعهراإللكتر أيامرعملرقبلرالتاري    خرالذيريصادفرسنويارر5،رداخلرأجلررعت 
ر.رتاري    خرمراجعةرسعررالفائدة

ر
 

رحالةرلمر ي
 
رقابالرللمعاينةررأسبوعارر52السعررالكاملرألجلرريكنرف ،ربشكلرمباش  رعىلرالمنحن 

ر رمنرخاللررمنرطرفربنكرأفريقياررسيتمرتحديدرالسعررالمرجعي بطريقةراالستقطابرالخطي

رتؤطرانراألجلر راللتي    (نقدي)رأساسررأسبوعارر52الكاملرلاستعمالرالنقطتي  

ةرألجلر ربعدرتحويلرالسعرراألعىلرمباش  أسبوعار)رر52ويتمراالستقطابرالخطي
(رإىلرالسعررالنقدير ي

رالمقابل.رأساسرحسباب 

ر:ر روتعرضرطريقةرالحسابركماريىلي

ر+ر ي
ر؛رk/360(ر×رر1ر–ر)/رعددراأليامرالصحيح*ر(رk(رˆر)رر1)))رالسعررالحسباب 

رالذيرنريدرتحويله.ررkبحيثر ي
ر:رأجلرسعررالفائدةرالحسباب 

ريومار366أورر365*رعددراأليامرالصحيحر:ر

 طريقة حساب السعر المرجعي 

ر رنقطةرأساسر80ورر70بي     خاطرةعالوة الم

ر ي
 
اض،رأيرف يونيورر29تتمرمراجعةرالقسيمةرسنويارعندرالتواري    خرالسنويةرلتاري    خرانتفاعراالقتر

رمنركلرسنة.ر

رالسنداترداخلرأجلر أيامرعملرقبلرالتاري    خرر5ويتمرتبليغرسعررالفائدةرالجديدرلحامىلي
.ررالسنويرمنرطرفرالمصدرر ي

وب  رموقعهراإللكتر رعت 

 تاري    خ تحديد سعر الفائدة

 

را رتسدد ي
 
رف رأي اض، راالقتر رانتفاع رتاري    خ رسنويا رتصادف ي

رالنر رالتواري    خ ي
 
رف  لفوائد

رريونيورر29 رأولريومرعملرالذيريىلي ي
 
رنفسراليومرأورف ي

 
ريونيورر29منركلرسنة.رويتمرأداءرالفوائدرف
رالريصادفريومرعمل.ر رإذاركانرهذاراألخت 

ر رفيه رسيقوم رالذي راليوم ي
 
رف رالشيان رعن رالتابعية رالسندات رأفريقياربستتوقفرفوائد رنك

رإطاررهذهرالعملية.رربتسديدررأسرالمال.ر ي
 
روالريمكنرتأجيلرالفوائدرف

رورتحتسبرالفوائدرتبعارللصيغةرالتاليةر

رر×]القيمةراإلسميةر ر[ر360عددراأليامرالصحيح/رر×سعررالفائدةراإلسمي

 

ر

ر

ر

 لفوائدا

ررB سيشكلرالشطرر"ر ي
ربورصةرالداررالبيضاءرموضوعرتسديدرنهاب  ي

 
رالمدرجرف للمبلغرر"رغت 

.ر راألصىلي

رألصولر ي
رحالةراندماجرأورانفصالرأورتقديمرجزب  ي

 
اضرترتبربنكرأفريقيارف خاللرمدةراالقتر

رتحويلر ي
رسيتمربشكلرتلقاب  عنهرتحويلرشاملرللذمةرالماليةرلفائدةرهيئةرقانونيةرأخرى،

 تسديد رأس المال 
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رحل ي
ترالحقوقروالواجباترالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرللهيئةرالقانونيةرالنر

رالحقوقروالواجبات.رربنكرأفريقيارمحلر ي
 
رف

ر رتصفية رحالة ي
 
رف رالمال، ررأس رتسديد رأفريقيارويظل راألخرىرررررررررررررررررربنك رللديون رتابعا رررررررررررررررررررررر،

 .ر

ر ي
اض  رقابلةرللتداولربالتر

وطراإلصداررعىلرالتداولرالحررللسنداترالتابعي رة.رالريوجدرأيرقيدرتفرضهرش 

 تداول السندات

 

رالسنداترالتابعيةرموضوعرهذارالمنشورروسنداترأيرإصداررسابق.رالر ريوجدرأيرتماثلربي  

الحقاربإصداررسنداترجديدةرتتمتعرمنرجميعرالمستوياتربحقوقرشبيهةربنكرأفريقيارإذارقامر
رالسندات،ر رحامىلي رالحصولرعىلرموافقة ردون ريمكنرله راإلصدار، رهذا ريقتضيها ي

بتلكرالنر
ر راإلصداراتروش  رسندات رلكافة رتماثال ريجري رأن راإلصدار، رعقود رذلك رتنصرعىل رأن يطة

رهذهرالسنداتروتداولها.ر   المتعاقبة،رموحداربذلكرمجموعرالعملياترالمتعلقةربتدبت 

 بند التماثل

 

ريخضعررأسرالمالروالفوائدرلبندرتابعيةرالسندات.ر

را رقواعد راألشكال رمن رشكل ربأي رالبند رهذا رتطبيق ريمس ربالمبادئروال رالمتعلقة لقانون
روفقر رللحصول رالمكتتب روحقوق رالمساهمي   رواجبات رالخسائر، رلتخصيص المحاسبية

رالعقدرعىلرأداءرسنداتهرمنرحيثررأسرالمالروالفوائد.ر ي
 
وطرالمحددةرف رالش 

رحالةرتصفيةر ي
 
إالربعدرتعويضررلنريتمرتسديدرالسنداترالتابعيةرلهذاراإلصداررر،بنكرأفريقياروف

رجميعرالدائ رني   .رالتقليديي   رالذينرلهمراألولويةرأورالعاديي  

رالسنداترالتابعيةر رنفسرمرتبةبينماريتمرتسديدرهذه ي
 
اضاترالسنديةررف راألخرىراالقتر ي

النر
ريمكنرربنكرأفريقيارأصدرهار ي

رالخارجرلهأورالنر ي
 
رالمغربركمارف ي

 
ررإصدارهارالحقارف ي وبشكلرتناسن 

 .رمعرمبلغهارعندراالقتضاءر

اض   لتابعيةا / رتبة االقير

اضروعدمرمنحر رلجميعرالسنداترموضوعراالقتر مربنكرأفريقيارإىلرغايةرالتسديدرالفعىلي
يلتر 

ر ي
 
ريمكنهرإصدارهارالحقارأيةرافضليةربخصوصررتبةرالتسديدرف ي

السنداترالتابعيةراألخرىرالنر
اض.ر رحالةرتصفية،ردونرمنحرنفسرالحقوقرللسنداترالتابعيةرموضوعرهذاراالقتر

ي رتبتهاإلبقاء عل االقير 
 
 اض ف

رالريخضعرهذاراإلصداررأليرضمانرخاص  ضمان استعادة االموال

رلمريخضعرهذاراإلصداررأليرطلبرللتصنيف  التصنيف

رالسيدرحمادرالجواهريروكيالرمؤقتارر2022يونيورررر15رمرالمجلسراإلداريرربتاري    خقا .ربتعيي  

رهورنفسهربالنسبةرلشطريرهذاراإلصر اللذينرتمررررBورAداررعلمارأنرالوكيلرالمؤقترالمعي  
ركتلةروحيدة.ر ي

 
رتجميعهمارف

سيقومرالوكيلرالمؤقترداخلرأجلرستةرأشهررابتداءرمنرتاري    خرإغالقراالكتتاباتربدعوةر
رالسنداترالجمعيةرالعامةر رلكتلةرحامىلي ي

روكيلرنهاب  رالسنداترلالنعقادرمنرأجلرتعيي   رلحامىلي
رالماد ي

 
وطرالولوجروالممارسةرالمنصوصرعليهارف مكرررمنرالقانونر301ورر301ةرطبقارلش 

هروتتميمه.رر 17-95 كاترالمساهمةركمارتمرتغيت  رالمتعلقربش 

ر15رالمجلسراإلداريربتاري    خرقررر ر رتحديدرأجررالوكيلرر2022يونيورر ،ركمارهورمطلوب،
ر ي
 
ربرسمرالكتلة.رررر000 100المؤقترف

ادرالجمعيةرالعامةروسيتمرإعالمرالعمومربمكافأةرالوكيلربمناسبةرإصداررإعالمرالدعوةرالنعق
رالسندات.ر رلحامىلي

رحالةرر302وطبقارللمادةر ي
 
رالسندات،رعدارف منرالقانونرالمذكور،ريمتلكروكيلركتلةرحامىلي

رالسندات،رالصالحيةرإلنجازرباسمرالكتلةرجميعرأعمالر قيودرتفرضهارالجمعيةرالعامةرلحامىلي
رالسندات.ر كةرلحامىلي

رالالزمةرللحفاظرعىلرالمصالحرالمشتر  التدبت 

رحمادر رالسيد رمع رلألعمال رأو ررأسمالية رعالقة رأية رأفريقيا رلبنك رليس رأخرى، رناحية من
رالجواهري.ر

 تمثيل كتلة حاملي السندات
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رسنداتراإلصداراترالمنجزةر رالسيدرحمادرالجواهريرممثلركتلةرحامىلي عالوةرعىلرذلك،ريعتت 
ر ي
رسننر  .ر2021ور2012منرطرفربنكرأفريقياربي  

ر ي رالقانونرالمغرب   المطبق القانون

رالمحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاء  المحكمة المختصة
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IV.  حالة التخلف عن األداء  

رالنهاية(ريشكلرحالةرللتخلفرعنراألداءرعدمرالوفاءربجزءرأوركلرمبلغرالفوائدر ي
 
ر)رف كةررو/أورعدمرتسديدرالمبلغراألصىلي الواجبةرعىلرالش 

رحالةرتمراألر ي
 
ريومرعملربعدرتاري    خراستحقاقه.رر14داءرداخلرأجلربرسمركلرسندرعدارف

كةرمنرأجلرمعالجةر رالسنداترأنريوجهربدونرأجلرإعذارارللش  رحالةروقوعرحالةرالتخلفرعنراألداءريجبرعىلرممثلركتلةرحامىلي ي
 
وف

كةرداخلرأجلر ريومرعملربعدرتاري    خراإلعذار.رر14التخلفرعنراألداءرمعراألمرربأداءركلرمبلغرمستحقرللفوائدرمنرطرفرالش 

كةربمعالجةرالتخلفرعنراألداءربعدرمرورروإذارلمر رالسنداترر14تقمرالش  رتوصلهارباإلعذار،ريمكنرلممثلركتلةرحامىلي رتىلي ي
يومرعملرالنر

وطرالنصابرواألغلبيةرالمنصوصر رتبترضمنرش  ي
ةرالنر رالسندات،روبناءرعىلرقراررمنرلدنرهذهراألخت  بعدردعوةرالجمعيةرالعامةرلحامىلي

روالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلرأنريجعلرمنرعليهارقانوناروبعدرمجردرإشعا رموجهرللمصدر،رمعرنسخةرلمؤسسةرالتوطي   ي رركتاب 
رحدودرمبلغررأسرالمالروالفوائدر ي

 
رف رالقانونرعىلرتسديدرالسنداترالمذكورة كةربقوة رالش  كافةراإلصداررمستحقراالجل،رمماريجت 

رالمستحقةرمنذرآخررتاري    خرأداءرللفوائدرمعرزيادةرالفوائدرالم رالمؤداةربعد.رعلمارأنرالرأسمالرهورالرأسمالراألوىلي القيمةر(ستحقةروغت 
.ر)عددرالسنداتررxاالسميةراألوليةر ي

رحالةرتسديدر،رالرأسمالرالواجبرالمتبقر ي
 
 ،رأورف
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V. المخاطر المتعلقة بالسندات التابعية 

 المخاطر العامة المتعلقة بالسندات التابعية .1

مخاطررالنسبر:رر 

اضرال رالسوقرAسنديرموضوعرهذهرالمذكرةرعىلرشطرربسعررقارر)رالشطررينصراالقتر ي
 
راألسعاررالمرجعيةرف (روالمحددربناءرعىلرمنحن 

.رلهذارالسبب،ريمكنرلقيمةرالسنداترذاترالسعررالقاررأنر2022يونيورر22الثانويةرلسنداترالخزينةركماريصدرهربنكرالمغربربتاري    خر

راألر رالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةركماريصدرهاربنكرالمغرب.ررترتفعرأورتنخفضر،رارتباطاربتطوررمنحن  ي
 
 سعاررالمرجعيةرف

مخاطررالتخلفرعنرالتسديدر 

رالسندات،روتتمثلر اماتهرالتعاقديةرتجاهرحامىلي
يمكنرللسنداترموضوعرمذكرةرالعمليةرهذهرأنرتشملرمخاطررربعدمروفاءرالمصدرربالتر 

رعدمرأداءرالقسائمروعدمرتسد ي
 
.رهذهرالمخاطررف ريدرالمبلغراألصىلي

مخاطررالتابعيةر 

رلنريتمرتسديدررأسرالمالروالفوائدرالمتعلقةر رالمصدر، رتصفية رحالة ي
 
رف رحيثرأنه يشكلراإلصداررالسنديرموضوعربندرللتابعية،

.ر رذويراألفضليةرأورالعاديي   رالتقليديي   ربالسنداترالتابعيةرلهذاراإلصداررإالربعدرتعويضرجميعرالدائني  

ةمخاطررالسيولر 

وطر رالسوقرالثانويةرللدينرالخاص.رفارتباطاربش  ي
 
يمكنرأنريتعرضرمكتتبورالسنداترالتابعيةرلبنكرأفريقيارإىلرمخاطررسيولةرالسندرف

رالنسب،رإلخ(،ريمكنرأنرتتأثررسيولةرالسنداترالتابعيةرلبنكرافريقياربشكلرمؤقت.ر  السوقر)رالسيولة،روتطوررمنحن 
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VI. ي للعملية
 الجدول الزمت 

ر:ريتمثلرا رللعمليةركماريىلي ي
 لجدولرالزمن 

  

تيب                                 العمليات التاري    خ   الير

ةرالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميل 2022يونيورر16الخميسررررر  1 الحصولرعىلرتأشت 

2022يونيورر16الخميسر رملخصر  رللمصدرالمنشوررنش  ي
وب  رعىلرالموقعراإللكتر 2 

2022يونيورر17الجمعةر رصحيفةرلإلعالناترالقانونية  ي
 
رف ي

رالمصدررلبالغرصحق   3 نش 

2022يونيورر22األربعاءر ر   4 معاينةرسعررالفائدةرالمرجعي

2022يونيورر22األربعاءر ر  رللمصدرررالفائدةررالمرجعيةروأسعارررسعارراألرنش  ي
وب  راالسميةرعىلرالموقعراإللكتر 5 

2022يونيورر22األربعاءر ر  ررالفائدةررسعاررالمرجعيةروأرسعارراألرنش  ي
 
رللمصدرررف ي

وب  االسميةرعىلرالموقعراإللكتر
رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةر

6 

2022يونيورر23الخميسر ةراالكتتاب   7 فتحررفتر

رر 2022يونيورر27اإلثني   ةإغالقر   8 االكتتابرفتر

2022يونيورر29األربعاءر رالتسديد/رالتسليمر  9 

2022يونيورر29األربعاءر رالمصدررللنت  رصحيفةرلإلعالناترنش  ي
 
ائجروأسعاررالفائدةرالمعتمدةرللعمليةرف

ررالقانونية ي
وب  روعىلرموقعهراإللكتر

10 
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  ي : معلومات حول المصدر بنك أفريقيا
 
 القسم الثان

I. معلوماترعامةر 

ربنكرأفريقيا كة  اسم الشر

،رالداررالبيضاء140 ي
 المقر الرئيسي  ،رشارعرالحسنرالثاب 

 الهاتف 04/03 80 49 22 05

 الفاكس 65 49 26 22 05

www.bankofafrica.ma  ي
 
ون  الموقع اإللكير

كةرمساهمةرذاترمجلسرإدارةر ي  ش 
 
 الشكل القانون

 تاري    خ التأسيس ر1959غشترر31

كة سنةرر99  مدة حياة الشر

 السجل التجاري الداررالبيضاءرر 129 27

رر31ينايررإىلرر1منر كة دجنت   السنة المالية للشر

رإطارر ي
 
رللتجارةرالخارجيةرف ي يفررقمريهدفرالبنكرالمغرب  رش  راألولرمنرربيعرال193-14-1ظهت  ي

 
صادررف

رحكمهاررإىلرر12-103بإصداررقانونررقمرر1436األولر ي
ةرف  المتعلقربمؤسساتراالئتمانروالهيئاترالمعتت 

 :ر

والضمانروالقبولروالخصمروإعادةرالخصمررالقيامربجميعرعملياترالبنكروالرصفروالخزينة 
روالمتوسطروالطويل؛ر رالحسابرالجاريرومختلفرأنواعرالقروضرعىلراألمدرالقصت  ي

والمكشوفرف 
اءروبيعرأورتفويترجميعرالممتلكاتر اضاتروالتعهداتربمختلفرالعمالت؛رش  إبرامركافةراالقتر

 تروتجارةرالمعادنرالنفيسة.رالمنقولةرأورالعقارية؛رممارسةرجميعرعملياترالنقلرأورالعموالر

هاربالناجزرأورألجلر  رالبورصةرأورغت  ي
اءروالبيعرف  القيامربجميعرالتوظيفاترواالكتتاباتروعملياترالش 

 لسنداترأورأوراقرتجاريةرمهماركانترطبيعتهار؛

كاترالبنكيةروالماليةروالعقاريةروالصناعيةروالتجاريةر  رجميعرالش  ي
رمساهماترف  أخذروامتالكروتدبت 

ر؛لح  سابهارأورلحسابرالغت 

ر  ي
وعموما،رالقيامربجميعرالعملياترالبنكيةروالماليةروالتجاريةروالصناعيةروالمنقولةروالعقاريةرالنر

كة.ر ربغرضرالش  رمباش  رأورغت   يمكنرأنرترتبطربشكلرمباش 

 

 

 الغرض االجتماعي 

( 3) المادة   من النظام األساسي

كة إل غاية  دراهمر10سهماربقيمةرإسميةرقدرهارر 648 606 205درهمرموزعرعىلرر 480 066 056 2 أبريل  30رأسمال الشر
2022  

رالجمعياترالعامةر رومحاض  كة،روخاصةرالنظامراألساسي يمكنراالطالعرعىلرالوثائقرالقانونيةرللش 
رلبنكرأفريقيا رالحساباتربالمقررالرئيسي ي  وتقاريررمراقن 

 الوثائق القانونية

  ، ي
روالقانونررقمررباعتباررشكلهرالقانوب  ي كمارتمرتعديلهررر95-17يخضعربنكرأفريقيارللقانونرالمغرب 

روتتميمه.ر
يفررقمر رش  رربيعراألولرر193-14-1بحكمرنشاطهر،ريخضعربنكرأفريقيارلظهت  ي

بإصداررر1436الصادررف 
(;ر12-103قانونررقمر رحكمهارر)القانونرالبنكي ي

ةرف   المتعلقربمؤسساتراالئتمانروالهيئاترالمعتت 
رالبورصة،روبحكمرإصداراتهرللسنداتروبرامجرإصداررشهاداتراإليداع،ريخضعرباعتب ي

كةرمدرجةرف  ارهرش 
ربنكرأفريقيارللمقتضياترالقانونيةروالتنظيميةرالمتعلقةربالسوقرالماليةروخصوصار:ر

 ربمثابةر يفرالمعتت  رالش  كاترالبورصةرر19-14قانونررقمررالظهت  المتعلقرببورصةرالقيمروش 
ر ي
ر؛روالمستشارينرف   االستثماررالماىلي

 

http://www.bankofafrica.ma/
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 رالصادرر 19-2208  رقمرالنظامرالعامرلبورصةرالقيمرالمصدقرعليهربقرارروزيرراالقتصادروالماليةر
ر ي
 
 ؛ر 2019يوليوزرر3الصادررف

 المتعلقربدعوةرالجمهوررإىلراالكتتابروربالمعلوماترالمطلوبةراىلررر44-ر12القانونررقمر
رتدعورالج ي

رأسهمهارأورسنداتهار؛األشخاصرالمعنويةرورالهيئاترالنر ي
 
 مهوررإىلراالكتتابرف

 المتعلقربالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلر؛ر12-43القانونررقمر 
 رالمصدقرعليهربقرارروزيرراالقتصادروالماليةررقمرلهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميللالنظامرالعامر

 ؛ر2169-16
 ؛الهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلدورياتر 
 يفررقمر رالش  رر1-95-3الظهت  ي

 
المتعلقرر35-94ربتنفيذرالقانونررقمر1995ينايررر26الصادررف

ر2560-95ببعضرسنداترالديونرالقابلةرللتداولروقرارروزيررالماليةرواالستثماراترالخارجيةررقمر
ر ي
 
رالمتعلقربسنداترالديونرالقابلةرللتداول.رر1995أكتوبررر9الصادررف

 يفال رالش  رر1.96.246رقمر ظهت  ي
 
(.ربتنفيذرالقانونر1997ينايرر9)ر1417عبانرمنرشر29الصادررف

رالحساب،ر 35.96رقمر ي
 
المتعلقربإحداثروديعرمركزيروتأسيسرنظامرعامرلقيدربعضرالقيمرف

روالمتممر؛ رالمغت 
 ر932-98النظامرالعامرللوديعرالمركزيرالمصدقرعليهربواسطةرقرارروزيرراالقتصادروالماليةررقمر

ر ي
 
صادررر1961-01قرارروزيررالخوصصةروالسياحةررقمرومعدلربواسطةرر1998أبريلرر16صادررف

ر ي
 
ر؛ر2001أكتوبررر30ف

يفررقمر ▪ رالش  رفاتحرربيعراألولرر1-04-21الظهت  ي
 
(ربتنفيذر2004أبريلرر21)ر1425صادررف

رسوقرالبورصةركمارتمرتعديلهروتتميمهر؛ر26-03القانونررقمر ي
 
 المتعلقربالعروضرالعموميةرف

كاتر)يخضعربنكرأفريقيا،رباعتبارهرمؤس يبةرعىلرالش  يبةرعىلرالقيمةر%ر37سةرائتمان،رللرص  (روالرص 
ر(.رر%10المضافةر)ر

ي 
 النظام الجبان 

رالمحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاء
المحكمة 

ي 
 
المختصة ف
 حالة نزاع
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II.  بنية مساهمي بنك أفريقيا 

 تشكيلررأسرالمالر .1

 

رإسميةربقيمةرسهمار ر   648 606 205رعىلرموزعاردرهم،ررر480 066 056 2ررأفريقياربنكررأسمالريبلغر،ر2022رأبريلر30رغايةرإىل

ررالحقوق.رربنفسروتتمتعرالفئةرنفسرمنربالكامل،رتحريرهارويتمرالواحدرللسهمردراهمر10رتبلغ

ررأنهرإىلراإلشارةروتجدر ي
 
رر22رتاري    خرف رهم،دررر100رمقابلردراهمر10راالسميةرقيمتهرلتصبحرسهمه،ربتقسيمرأفريقياربنكرقامر،2008رشتنت 

ررالذير20-05رالقانونرلمقتضياترطبقاروذلك كاترالمتعلقرر1996رغشتر30ربتاري    خر17-95ررقمرالقانونروتتممريغت   رررررررررررررررررالمساهمة.رربش 

رإىلرغايةرر1الجدولر رر31:ربنيةرالمساهمي   رر2021دجنت 

 المساهمون  31/12/2021

  عدد األسهم من رأس المال   %

 كتلة التحكم  783,00 998 72 35,51%

27,41% 56 347 727 *  الملكيةرالمغربيةرللتأمي  

7,22% 14 840 339 O CAPITAL GROUP 

0,88% 1 810 717 SFCM 

 مساهمات قارة  421,00 056 97 47,20%

ركريديرميتيالر 025 492 50 24,56%  البنكرالفيدراىلي

ر 805 108 17 8,32%  صندوقراإليداعروالتدبت 

5,38% 11 056 220 
BRITISH INTERNATIONAL 

INVESTMENT GROUP PLC 

5,01% 10 310 563 

رالمغربيةر رالفالحية التعاضدية
رالمغربيةر رالمركزية /التعاضدية للتأمي  

 للتأمي  ر
 التعاضديةرالفالحيةرالمغربيةرللتأمي  ر 41 0%

 التعاضديةرالمركزيةرالمغربيةرللتأمي  ر 315 282 6 3%

رتعاضديةرالتأ 207 028 4 2% ي رالشعن 
 مي  

رللتقاعد 808 088 8 3,93% ي رالمغرب  ي
 **المركزرالمهن 

 مساهمون آخرون 444,00 551 35 17,29%

 مستخدموربنكرأفريقيا 244 210 2 1,07%

 أسهمرمتداولة 200 341 33 16,22%

 المجموع  648 606 205 100,00%

رالمصدرر:ربنكرأفريقيا

 

 

 

 

 

 

 

رذلكراألسهمرالمملوكةرمنر* ي
رربمارف  كرللقيمرالمنقولةرالخاصةربالملكيةرالمغربيةرللتأمي  

ررسهمر 647 768 2ر(طرفرصناديقرهيئاترالتوظيفرالمشتر ي
ر 851 826 2،ر2018ورر2017ف 

ر ي
رر019 930 2وررر2019ف  ي

رر019 930 2ورر2020ف  ي
ر)ر2021ف 
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 المجلس اإلداري  .2

ر(رر2022:رأعضاءرالمجلسراإلدارير)رأبريلرر2الجدولر

رانقضاءرمدةرالت عيي   راألول تقديمر   أعضاءرالمجلسراإلداري تاري    خرالتعيي  

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2024 

 الرئيسرالمديررالعام

1995 
 السيدرعثمانربنجلون

 الرئيسرالمديررالعام

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2024 

رب نسعيدرهورالرئيسرالتنفيذيرالسيدرزهت 
ر ي
 
رومساهمرف للملكيةرالمغربيةرللتأمي  

 بنكرأفريقيا
1994 

 الملكيةرالمغربيةرللتأمي  ر

ربنسعيد  يمثلهارالسيدرزهت 

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2025 

ر ي
 
السيدرلوسيانرميارارهورمستشاررف
ركريديرميتيالر الصندوقرالفيدراىلي

رحدودرومس ي
 
رر%93اهمرف ي

 
ررBFCMف

ربنكرأفريقيا ي
 
ربدورهارمساهمرف  وهي

2005 
ركريديرميتيالر  البنكرالفيدراىلي

 ريمثلهرالسيدرلوسيانرميارا

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2021 

رمنصبار شغلرصندوقراإليداعروالتدبت 
رالمجلسراإلداريرلبنكرأفريقيارمنر ي

 
ف

ثمرتمرتعيينهرر1997إىلرر1966سنةر
منرجديدرمنرطرفرالجمعيةرالعامةر

ر.ر2010العاديةرلسنةر
السيدرعبدراللطيفرزغنونرهورالمديرر

ر العامرلصندوقراإليداعروالتدبت 
ربنكرأفريقيا ي

 
 ومساهمرف

2010 
ر  صندوقراإليداعروالتدبت 

 يمثلهرالسيدرعبدراللطيفرزغنونر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحس ي
 
اباترالسنةرالماليةرستبترف
2021 

رهورمديررعامر ي
السيدرهشامرالعمراب 
 de O CAPITALمنتدبرلمجموعةر

GROUPربنكرأفريقيارر ي
 
 ،رالمساهمةرف

2021 
ررO CAPITALمجموعةر

ر ي
 يمثلهارالسيدرهشامرالعمراب 

رستبتر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر
رحساباترالسنةرالماليةر ي

 
ر2022ف

واركانرالسيدرعزرالدينرجسوسرعض
ربصقتهر راإلداري رالمجلس ي

 
ف

ر رسنة رمن إىلرسنةرر2005الشخصية
رللملكيةرر2008 ردائما رممثال ثم

رمجددار رتعيي   رقبل رللتأمي   المغربية
رسنةر ي

 
رف راإلداري رالمجلس ي

 
رف عضوا
رر2017

2017 
 السيدرعزرالدينركسوس

شخصيةرربصفة  

رستبتر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر
رحساباترالسنةرالماليةر ي

 
ر2023ف

رالسي ي
 
رف رعضو رهو ربوجون رمارك د
المجلسراإلداريرلبنكرأفريقيا،رممثالر

ر  British Internationalلمجموعة

Investmentيكر روش  رمؤسس روهو .

ر رلمجموعة  & Beaujeanرئيسي

Partnersرر رر2019منذ ي
رف  ومختص
اتيجية.ر راالستشارةرالبنكيةروالماليةراالستر

رهذارالصدد،ريشغلرمنصبررئيسر ي
وهورف 

ر كة رلش   Atlantic Financialتنفيذي
Group S.A.ر

2019 

 British Internationalمجموعةر

Investment ر

 يمثلهارالسيدرماركربوجونر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف

2026 

ر ي
 
عضورمجلسرإداريرمستقلرومستشاررف

ر ي
 
جامعةريوروميدرفاسروعضورسابقرف

رلل ي تجارةرالمجلسراإلداريرللبنكرالمغرب 

ر 2000ورر1997الخارجيةربي    

ر2021  

 السيدرمحمدرالقباجر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2021 

رالمجلسراإلداري ي
 
 عضورمستقلرف

 François HENROTالسيدر 2016
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ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
 ر2021

رالمجل ي
 
 سراإلداريعضورمستقلرف

2016 
رBrian C.Mck. HENDERSONالسيدر

 مترصفرمستقل

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2026 

رالمجلسراإلداري ي
 
 عضورمستقلرف

2021 
رررررررررررررررررررررررر ي

السيدةرنزهةرالحرايس 

 مترصفرمستقل

رستبتر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسن ي
 
ر2023ةرالماليةرف
رالمجلسر ي

 
عضوربصفتهرالشخصيةرف

ر رمجموعة ي
 
رف رومست   Oاإلداري

Capitalر رلبنكرر، رالمرجعي المساهم
رأفريقيا

2018 
رالسيدرعبدوربنسودة

رمترصفةرمستقلة

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
2021 

مترصفرمديررعامرمنتدبرورئيسر
 BOAمجموعةر

رلوكسومبورغ
2004 

ر  السيدرإبراهيمربنجلونرالتويمي

 مترصفرمديررعامرمنتدب

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
 
ستبترف
ر2026

رالمجلسر ي
 
عضوربصفتهارالشخصيةرف

كةر اإلداريرومترصفةرمديرةرعامةرلش 
BMCE Capital Gestionر

 السيةرمريمرالبوعزاوي 2021
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III.  ( 2021 دجنير يقيا )الهيكل التنظيمي لبنك أفر 

 

 
Source : Bank Of Africa 

IV.  

V.  

VI.  

VII.  
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VIII.  وصف النشاط   

 تطور القروض  .1

ر:ر رشملتهارالدراسة،رتطورترالقروضرحسبرفئاترالزبناءرعىلرالشكلرالتاىلي ي
رخاللرالمدةرالنر

 2021-2019: القروض حسب فئات الزبناء في الفترة  1الجدول 

ر1نشاطرمجمعر–المصدرر:ربنكرأفريقيارر

 

مليونردرهمر.رويعودرهذارالتحسنرالرتفاعرر 169 146ليصلرإىلر%5,5بنسبةر،رسجلرجاريرالقروضرارتفاعار2019إىلرغايةرمتمر
ربنسبةرر062 27رلتصلرإىلرر %13,7قروضرالخزينةربنسبةر مليونردرهم،رمعرر818 21لتصلرإىلرر%1,2مليونردرهمروقروضرالتجهت  

رمليونردرهم.رر 162 8لتصلرإىلرر%7,6انخفاضرقروضراالستهالكربنسبةر

فاعرمليونردرهمر.رويعودرهذارالتحسنرالرتر ر 775 153ليصلرإىلررر %5,2،رسجلرجاريرالقروضرارتفاعاربنسبةر2020إىلرغايةرمتمر
مليونرر 023 23لتصلرإىلرر %50,8مليونردرهمروالقروضراألخرىربنسبةرر  699 30رلتصلرإىلرر  %13,4قروضرالخزينةربنسبةر

ربنسبةرر  مليونردرهم.رر  988 19لتصلرإىلرر %8,4درهم،رروقروضرالتجهت  

يونردرهمر.رويعودرهذارالتحسنرالرتفاعرملر ر  291 157ليصلرإىلررر  %2,3،رسجلرجاريرالقروضرارتفاعاربنسبةر2021إىلرغايةرمتمر
/رإقالعربجاريروصلرإىلرمليونردرهمرر   939 33لتصلرإىلررر   %10,6قروضرالخزينةربنسبةر أساساربفعلرقروضرضمانرأكسجي  

رر7,8+ رر%20+،رأير2021مليارردرهمرإىلرغايةرمتمردجنت  بالنسبةرللقروضرعىلرمؤسساتراالئتمانرر%10,6ورر2021ورر2020بي  
رمليونردرهمر.رر 491 27ماثلةرلتصلرإىلروالم

ريعودرالنخفاضرر%19,5وتجدرراإلشارةرإىلرانرتراجعرالقروضراألخرىربنسبةر .ركماريعزىرارتفاعر%6جاريرالديونرمعلقةراألداءربحواىلي

ربنسبةر اءرالفواتت  يبةرعىلرالقيمةرالمضافةر%39,7+الحقوقرالمكتسبةربش   factor & Isرإىلرتطوررالجاريرالمتوسطرلعائداترالرص 

factor رر  %19+بنسبةرر  .ر2021ورر2020بي  

 تطور ودائع القروض  .2

 

 

ةر رالفتر ي
ر:ررر2021-2019تطورترودائعرالزبناءرحسبرأصنافرالمنتجاترف   كماريىلي

                                                           
رللتجارةرالخارجيةرش.م،ر 1 ي  BMCE ParisوررBMCE Tanger Offshoreتتضمنرالبنكرالمغرب 

اهمبماليين الدر 2019 2020 التطور 2021 التطور  

 حقوق على مؤسسات االئتمان وما يماثلها 260 27 849 24 8,84%- 491 27 10,63%

 حقوق على الزبناء   909 118 926 128 8,42% 800 129 0,68%

 قروض الخزينة 062 27 699 30 13,44% 939 33 10,55%

 قروض االستهالك  162 8  687 7 5,82%-  636 7 0,66%-

 قروض للتجهيز 818 21 988 19 8,39%- 382 20 1,97%

 القروض العقارية 441 40 966 40 1,30% 131 41 0,40%

 القروض األخرى 264 15 023 23 50,83% 533 18 19,50%-

 الحقوق المكتسبة بشراء الفواتير 284 2 114 2 7,44%- 954 2 39,74%

 فوائد مستحقة لالستالم 743 727 2,15%- 668 8,12%-

 ديون معلقة األداء 135 3 722 3 18,72% 556 4 22,41%

 مجموع القروض  169 146 775 153 5,20% 291 157 2,29%
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رر:رتطوررودائعرالزبناءرحسبرأصنافرالمنتجاترر4الجدولر

 بماليين الدراهم 2019 2020 التطور 2021 التطور

 الطلب حسابات دائنة عند 773 79    864 85 7,64%    385 91 6,43%

 حسابات االدخار 486 24    028 25 2,21%    883 25 3,42%

 ودائع ألجل 359 23    452 17 25,29%-    219 19 10,12%

 حسابات دائنة أخرى  371 6 140 6 3,63%- 761 4 22,46%-

 فوائد مستحقة لألداء 452    309 31,64%-    306 0,97%-

 مجموع ودائع الزبناء 441 134 793 134 0,26% 554 141 5,02%

 

 

مليونردرهم،رأساساربفعلرارتفاعرالحساباترر 441 134لتصلرإىلرر %4,4ودائعرالزبناءرارتفاعارنسبتهر،رسجلتر2019إىلرغايةرمتمر
رمليونردرهم.رر486 24إىلرر لتصلرر%1,5مليونردرهمروحساباتراالدخارربنسبةرر773 79لتصلرإىلرر%8,7الدائنةرتحترالطلبربر

مليونردرهم،رأساساربفعلرانخفاضرر  793 134لتصلرإىلرر%0,3ودائعرالزبناءرشبهراستقراررنسبتهر،رسجلتر2020إىلرغايةرمتمر
رر %7,6الحساباترالدائنةرتحترالطلبربررمليونردرهم،رتمرتعويضهاربارتفاعرر 452 17لتصلرإىلرر %25,3الودائعرألجلربنسبةر

 مليونردرهمر.رر 864 85صلرإىلرلت

مليونردرهمر،رنتيجةرارتفاعرالحساباترالدائنةرتحترر 554 141لتصلرإىلرر %5تطورترودائعرالزبناءربنسبةر،ر2021إىلرغايةرمتمر
مليونردرهم،رمعرر  219 19لتصلرإىلرر %10,1مليونردرهمروتطوررالودائعرألجلربنسبةرر 385 91لتصلرإىلرر %6,4الطلبربنسبةر

رمليونردرهم.رر 761 4لتصلرإىلرر %22,5فاضرالحساباترالدائنةربنسبةرانخ

مليارردرهم،رموازاةرمعرارتفاعرالجاريرالمتوسطرر 0,9+أيرر %1,9+وتجدرراإلشارةرإىلرتطوررالجاريرالمتوسطرللودائعربمكافأةربنسبةرر
رر 5,5لتناهزررر %7+للودائعربدونرمكافأةربنسبةر ركلفةرمواردرالبنك،رعىلر.ر2021ورر2020مليارردرهمربي   ي

ممارنتجرعنهرتحسنرف 
رلمتوسطررساميلرالودائعربمكافأة.رالرغمرمنراالرتفاعرالطفيفر
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  القسم الثالث : البيانات المالية لبنك أفريقيا 

I.  الوضعية المالية الموطدة لبنك أفريقيا 

رر31لبنكررأفريقيارإىلرغايةررالموطدررتقديمرحسابرالنتيجةرالسنوي .1 ر:رر2021دجنت 

رحساباترالنتيجةرمنر رر31فيماريىلي رر31إىلرر2019دجنت  ر:رر2021دجنت 

ةرر4الجدولر رر2021-2019:رتطوررحساباترالنتيجةرخاللرالفتر

 
 

 بآالف الدراهم 2019 2020 التطور 2021 التطور

 فوائدروعائداترمماثلة 928 350 15 686 709 15 2,34% 205 633 15 0,49%-

 فوائدروتكاليفرمماثلة 906 436 5- 297 281 5- 2,86%- 235 723 4- 10,57%-

 هامش الفوائد 022 914 9 389 428 10 5,19% 970 909 10 4,62%

 عموالترمحصلة 485 240 3 389 098 3 4,39%- 301 270 3 5,55%

 عموالترمدفوعة 236 529- 931 456- 13,66%- 732 482- 5,65%

 هامش عل العموالت  249 711 2 458 641 2 2,57%- 569 787 2 5,53%

راألرباحروالخسائررالناتجةرعنرتغطياترالوضعيةرالصافيةر      ي
 
رصاف

-21,82% 295 267 6,91% 377 678 353 259 
راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبر ي

 
صاف

 النتيجة

راألرباحروالخسائررع 728 343 364 310 9,71%- 082 201 35,21%- ي
 
رىلرأصولروخصومرالمعامالتصاف

39,92% 94 185 606,26% 67 314 9 531 
راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومربالقيمةرالعادلةرحسبر ي

 
صاف

رالنتيجةر

-8,68% 206 498 -2,25% 226 137 231 334 
راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبر ي

 
صاف

 الرساميلرالذاتيةر

- - -72,24% 5 449 19 627 
صافياألرباحروالخسائررعىلرأدواترالدينرالمحتسبةرضمنرالرساميلر

رالذاتيةرالقابلةرللتدويرر

-6,43% 206 498 4,24% 220 688 211 707 
مكافآترأدواترالرساميلرالذاتيةرالمحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةر

رالقابلةرللتدوير رغت 

راألرباحروالخسائررعىلراألصولر      ي
 
رالماليةرالمتاحةرللبيعصاف

     
األرباحروالخسائررالناتجةرعنرعدمراحتسابراألصولرالماليةربالكلفةر

رالمستهلكة

     
األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةربالكلفةر
رالمستهلكةرضمنراألصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجة

     

عنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةرحسبرراألرباحروالخسائررالناتجة
الرساميلرالذاتيةرضمنراألصولرالماليةرربالقيمةرالعادلةرحسبر

رالنتيجة

ر      رألنشطةرالتأمي   ي
 
رالعائدرالصاف

رعائداتراألنشطةراألخرىر 176 235 1 923 792 35,80%- 557 007 1 27,07%

رنشطةراألخرىرتكاليفراألر 437 584- 539 464- 20,52%- 779 599- 29,11%

ي البنكي  603 860 13 045 002 14 1,02% 082 607 14 4,32%
 
 الناتج الصاف

 التكاليفرالعامةرلالستغالل 766 117 7- 739 845 7- 10,23% 034 908 6- 11,95%-

9,83% -1 048 117 0,77% -954 340 -947 015 
مخصصاتراإلهالكاتروانخفاضاترالقيمةرلألصولرالثابتةر

رالملموسةالملموسةرور  غت 

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل 821 795 5 967 201 5 10,25%- 932 650 6 27,85%

 تكلفةرالمخاطرة 435 196 2- 978 451 3- 57,16% 731 924 2- 15,27%-
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 نتيجة االستغالل 386 599 3 989 749 1 51,38%- 201 726 3 112,93%

41,89% 84 710 -14,55% 59 700 69 866 
كاترالمسجلةروفقرطريقةرنسبةرحصةرا لحصيلةرالصافيةرللش 
 الملكية

-64,65% 23 920 ns 67 658 -13 106 راألرباحروالخسائررعىلرأصولرأخرى ي
 
 صاف

اترقيمرفوارقراالقتناء    0 -  تغت 

ائب 146 656 3 347 877 1 48,65%- 831 834 3 104,27%  النتيجة قبل احتساب الرص 

ائبرعىلراألرباح 129 080 1- 528 513- 52,46%- 455 985- 91,90%  ض 

 النتيجة الصافية 017 576 2 819 363 1 47,06%- 376 849 2 108,93%

 األرباحرخارجرالمجموعة 507 654 987 625 4,36%- 162 842 34,53%

 النتيجة الصافية حصة المجموعة 510 921 1 832 737 61,60%- 214 007 2 172,04%

ريارالمصدرر:ربنكرأفريق

رر31لبنكررأفريقيارإىلرغايةررالحصيلةرالسنويةرالموطدةتقديمر .2  :رر2021دجنت 

 

 

  بآالف الدراهماألصول  2019 2020 التطور 2021 التطور

21,15% 19 737 051 12,74% 16 291 624 14 450 591 
رومصلحةر رالعامة روالخزينة رالمركزية روالبنوك رالصندوق قيم

يدية  الشيكاترالت 

 صول المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجةاأل    0   0  

راألصولرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر- 430 913 29 201 529 29 1,28%- 594 604 35 20,57%

راألصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر- 295 794 086 774 2,54%- 037 807 4,26%

 أدواترالتغطيةرالمشتقة          

 األصول المالية المتاحة للبيع          

 األصول المالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية          

39,75% 1 708 897 -26,68% 1 222 818 1 667 868 
أدواترالدينرالمحتسبةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرر-

رالقابلةرللتدويرر

7,05% 4 969 163 4,40% 4 642 101 4 446 599 
رحسبرر- رالعادلة ربالقيمة رالمحتسبة رالذاتية رالرساميل أدوات

رالقابلةرللتدوير رالرساميلرالذاتيةرغت 

 األصولرالمملوكةرلغايةراالستحقاق          

 السنداتربالتكلفةرالمهلكةر 750 042 30 605 324 37 24,24% 888 926 38 4,29%

 القروضروالديونرعلرىمؤسساتراالئتمان 739 403 22 263 392 22 0,05%- 481 001 21 6,21%-

 القروضروالديونرعىلرالزبناء 591 645 186 699 166 194 4,03% 207 020 197 1,47%

 فارقرإعادةرالتقييمرألصولرالمحافظرالمغطاةربمعدالترالفائدة          

راستثماراترأنشطةرالتأمي  ر          

يبةرالمستحقةرالدفع 499 920 935 797 13,31%- 203 981 22,97%  أصول -الرص 

يبةرالمؤجلة 563 767 1 871 083 2 17,90% 604 466 2 18,37%  أصول - الرص 

 حساباترالتسويةروأصولرأخرى 296 631 6 532 751 6 1,81% 978 497 6 3,76%-

رجاريةرموجهةرللتفويت            أصولرغت 
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كاترحسبرطريقةرنسبةرالملكيةمساهماتر 990 930 952 962 3,43% 557 003 1 4,22% رالش  ي
 
 ف

 العقاراتراالستثمارية 224 800 3 810 684 3 3,04%- 318 560 3 3,38%-

 األصولرالثابتةرالملموسة 503 222 9 178 945 8 3,01%- 859 517 8 4,78%-

رالملموسة 156 079 1 012 310 1 21,39% 904 222 1 6,65%-  األصولرالثابتةرغت 

 فوارقراالمتالك 114 032 1 114 032 1 0,00% 114 032 1 0,00%

 مجموع األصول  207 749 315 802 911 331 5,12% 854 057 345 3,96%

 

رالدوليةرإلعدادرالتقاريررالماليةرر -المصدرر:ربنكرأفريقيار رحساباترموطدةرطبقارللمعايت 
 

 

 2019 2020 التطور 2021 التطور
  بآالف الدراهمالخصوم 

          
 الشيكاتمصلحة ، العامة المركزية، الخزينة األبناك

 البريدية

          
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية الخصوم

          
 الخصوم المالية المملوكة لغايات المعاملة  -

          
 النتيجة كخيارحسب  العادلة بالقيمة الماليةلخصوم ا -

          
 شتقةأدوات التغطية الم

-16% 11 828 034 -14% 14 111 265 16 346 393 
 الُمْصدَرة المديونية سندات

1% 60 283 987 33% 59 960 481 45 071 844 
 ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمعتبرة في حكمها

6% 218 973 241 2% 207 086 841 202 816 657 
 ديون تجاه الزبناء

#DIV/0!         
 بمعدالت المغطاة المحافظ لخصوم يمالتقي إعادة فارق

 الفائدة

55% 1 357 479 -37% 877 982 1 396 103 
 خصوم -الضريبة الجارية

-6% 1 187 570 7% 1 258 073 1 179 957 
 خصوم – الضريبة المؤجلة

1% 9 717 696 -7% 9 634 263 10 379 406 
 وخصوم أخرى التسوية حسابات

#DIV/0!         
 باألصول غير الجارية الموجهة للتفويتديون مرتبطة 

#DIV/0!         
 المخصصاتاالحتياطية المتعلقة بعقود أنشطة التأمين 

15% 1 613 520 20% 1 407 895 1 172 574 
 للمخاطر والتكاليف االحتياطية المخصصات

#DIV/0!         
 خاصة ،وصناديق مخصصة عمومية إعانات، صناديق

 للضمان



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

10% 10 597 210 0% 9 594 473 9 590 170 
 ديون تابعية

4% 315 558 737 6% 303 931 273 287 953 104 
 مجموع الديون

         
 رساميل ذاتية

-2% 19 292 416 6% 19 624 631 18 473 069 
 رأس المال واحتياطات مرتبطة

     0   
 احتياطات موطدة

21% 1 920 836 8% 1 587 064 1 474 765 
 ة المجموعةحص -  

2% 4 357 111 3% 4 283 718 4 149 154 
 حصة األقليات - 

         
 محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية أرباح وخسائر 

-4% 587 204 -1% 609 900 618 563 
 حصة المجموعة -  

-4% 492 175 1% 511 398 504 535 
 حصة األقليات - 

         
 ةصافي األرباح للسنة المالي

172% 2 007 213 -62% 737 832 1 921 510 
 حصة المجموعة -  

35% 842 162 -4% 625 987 654 507 
 حصة األقلية - 

5% 29 499 117 1% 27 980 530 27 796 103 
 مجموع الرساميل الذاتية الموطدة

3,96% 345 057 854 5,12% 331 911 802 315 749 207 
 مجموع الخصوم

رالدوليةرإلعدادرالتقاريررالماليةرر -يقيارالمصدرر:ربنكرأفرر رحساباترموطدةرطبقارللمعايت 
 

 2022تقديم حساب النتيجة الموطدة لبنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول  .3

 التطور
% 

31/03/2021 31/03/2022 
 حساب النتيجة طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 فوائد وعائدات مماثلة    710 820 3             919 630 3 5%

 فوائد وتكاليف مماثلة    645 087 1           - 886 105 1- 2%-

 هامش الفوائد    065 733 2             033 525 2 8%

 عموالت محصلة    790 866                984 764 13%

 عموالت مدفوعة    999 148              - 941 102- 45%

 هامش على العموالت    791 717                043 662 8%

 
0 

- 

 الناتجة عن تغطيات الوضعية الصافية  والخسائر األرباح صافي
 

راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجة    525 80                  115 192 58%- ي
 
 صاف

راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومرالمعامالت    538 51                 866 178 71%- ي
 
رصاف

119% 
13 249                 28 987    

راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر ي
 
رصاف

9% 
18 936                  20 680    

راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةر ي
 
 حسبرالرساميلرالذاتيةرصاف



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

 

   
ر ي
 
األرباحروالخسائررعىلرأدواترالدينرالمحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةرالقابلةررصاف

رللتدويرر

9% 
18 936                 20 680    

رالقابلةرللتدوير رمكافآترأدواترالرساميلرالذاتيةرالمحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةرغت 

 

   
رجةرعنرعدمراحتسابراألصولرالماليةربالكلفةرالمستهلكةاألرباحروالخسائررالنات

 

 

  

األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةربالكلفةرالمستهلكةرضمنر
راألصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجة

 

 
  

األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةرحسبرالرساميلرالذاتيةر
رضمنراألصولرالماليةرربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجة

 
ر    رألنشطةرالتأمي   ي

 
رالعائدرالصاف

رعائداتراألنشطةراألخرىر    325 201                897 195 3%

رتكاليفراألنشطةراألخرىر    879 123              - 264 130- 5%-

ي البنكي الناتج الص    507 629 3             760 463 3 5%
 
 اف

 التكاليفرالعامةرلالستغالل    839 684 1           - 092 633 1- 3%

12% 
-236 749 -              264 253    

رالملموسة  مخصصاتراإلهالكاتروانخفاضاترالقيمةرلألصولرالثابتةرالملموسةروغت 

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل    415 680 1             919 593 1 5%

 تكلفةرالمخاطرة    544 685              - 076 753- 9%-

 نتيجة االستغالل    871 994                843 840 18%

كاترالمسجلةروفقرطريقةرنسبةرالملكية    009 21                  788 25 19%-  حصةرالحصيلةرالصافيةرللش 

را    445 8                  - 349 1 726%- ي
 
 ألرباحروالخسائررعىلرأصولرأخرىصاف

اترقيمرفوارقراالقتناء      -                          0   تغت 

ائب    435 007 1             980 867 16%  النتيجة قبل احتساب الرص 

 األرباح عىلضرائب     295 263              - 324 167- 57%

ائبرعىلرالنتائج   0  رالرتزالرقيدرالتفويترالنتيجةرالصافيةرللرص  ي
 المحصورةرأورالنر

 النتيجة الصافية    140 744                656 700 6%

 األرباحرخارجرالمجموعة    684 260                858 257 1%

 النتيجة الصافية حصة المجموعة    456 483                798 442 9%
 

 

 

 

 

 2022بنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول الموطدة ل الحصيلة السنويةتقديم  .4

 التطور
% 

 األصول طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  31/03/2022 31/03/2021

-18,6%            19 737 051    16 067 259 
يدية  قيمرالصندوقروالبنوكرالمركزيةروالخزينةرالعامةرومصلحةرالشيكاترالت 

 األصول المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة -      -                             
راألصولرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر- 865 252 38    594 604 35              7,4%
راألصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر- 451 766    037 807                   5,0%-

 أدواترالتغطيةرالمشتقة -      -                             
 األصول المالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية -      -                             

رأدواترالدينرالمحتسبةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرالقابلةرللتدويررر- 131 809 1    897 708 1                5,9%

1,1%                4 969 163    5 023 737 
رر- رالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرغت  ربالقيمة رالمحتسبة أدواترالرساميلرالذاتية

رالقابلةرللتدوير
 السنداتربالتكلفةرالمهلكةر 200 798 41    888 926 38            7,4%

17,0%            21 001 481    24 562 020 
 بالتكلفةرالمهلكةرمؤسساتراالئتمانديونرعلرالقروضروال

 بالتكلفةرالمهلكةرالقروضروالديونرعىلرالزبناء 786 762 197    207 020 197          0,4%



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

 فارقرإعادةرالتقييمرألصولرالمحافظرالمغطاةربمعدالترالفائدة -      -                             
راستثماراترأنشطةرالتأمي  ر -      -                             

يبةرالمستحقةرالدفع 150 961    203 981                  2,0%-  أصول -الرص 
يبةرالمؤجلة 269 530 2    604 466 2               2,6%  أصول - الرص 

 حساباترالتسويةروأصولرأخرى 095 824 5    978 497 6               10,4%-
رجاريةرموجهةرللتفويت -      -                               أصولرغت 

كاترحسبرطريقةرنسبةرالملكية 238 974    557 003 1               2,9%- رالش  ي
 
 مساهماترف

 العقاراتراالستثمارية 052 569 3    318 560 3               0,2%
 الملموسةراألصولرالثابتة 454 735 8    859 517 8               2,6%
رالملموسة 003 218 1    904 222 1               0,4%-  األصولرالثابتةرغت 
 فوارقراالمتالك 114 032 1    114 032 1               0,0%
 طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  مجموع األصول  824 886 350    854 057 345          1,7%

رالدوليةرإلعدادرالتقاريررالماليةرر -أفريقياررالمصدرر:ربنك رحساباترموطدةرطبقارللمعايت 

 

 
 التطور

% 
طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الخصوم 31/03/2022 31/03/2021  

يديةرالشيكاتمصلحةر،رالعامةرالمركزية،رالخزينةراألبناك       الت 

 حسبرالنتيجةرلةالعادربالقيمةرالماليةرالخصوم     

رالخصومرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر-      -                            

رالنتيجةركخيارحسبررالعادلةربالقيمةرالماليةلخصومرار-      -                            

 أدواترالتغطيةرالمشتقة     

رةرالمديونيةرسندات    961 049 12             034 828 11            1,9%
َ
 الُمْصد

رحكمها    196 763 57             987 283 60            4,2%- ي
 
ةرف رديونرتجاهرمؤسساتراالئتمانروالمعتت 

رديونرتجاهرالزبناء    418 314 225          241 973 218          2,9%

 الفائدةربمعدالتررالمغطاةرالمحافظرلخصومرالتقييمرإعادةرفارق      -                                -                             

يبةرالجارية    257 291 1               479 357 1               4,9%-  خصوم -الرص 

يبةرالمؤجلة    450 191 1               570 187 1               0,3%  خصوم – الرص 

 وخصومرأخرىرالتسويةرحسابات    502 996 10             696 717 9               13,2%

رالجاريةرالموجهةرللتفويت      -                                -                               ديونرمرتبطةرباألصولرغت 

 رالمتعلقةربعقودرأنشطةرالتأمي  رالخضومر      -                                -                             

 للمخاطرروالتكاليفراالحتياطيةرالمخصصات    632 664 1               520 613 1               3,2%

 للضمانرخاصةر،وصناديقرمخصصةرعموميةرإعانات،رصناديق      -                                -                             

 ديونرتابعية    571 655 10             210 597 10            0,6%

رمجموعرالديون    987 926 320          737 558 315          1,7%

ررساميلرذاتية   

 رأسرالمالرواحتياطاترمرتبطة    667 290 19             416 292 19            0,0%

 احتياطاترموطدة      -                                -                             

96,6% 
                1 920 836    

             3 776 
922    

 حصةرالمجموعةر-رر

15,9% 
                4 357 111    

             5 050 
497    

 حصةراألقلياتر-ر

ةرضمنرالرساميلرالذاتيةرأرباحروخسائرر      -                                -                               محتسبةرمباش 

1,4% 
                   587 204    

                595 
690    

 حصةرالمجموعةر-رر

2,0% 
                   492 175    

                501 
920    

 حصةراألقلياتر-ر

#DIV/0                             -                                -      راألرباحرللسنةرالمالية ي
 
 صاف

-75,9% 
                2 007 213    

                483 
456    

 حصةرالمجموعةر-رر

-69,0% 
                   842 162    

                260 
684    

 حصةراألقليةر-ر

 مجموعرالرساميلرالذاتيةرالموطدة    838 959 29     117 499 29 1,6%



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

 مجموعرالخصوم    824 886 350          854 057 345          1,7%

 

رالدوليةرإلعدادرالتقاريررالماليةرر -المصدرر:ربنكرأفريقيار رحساباترموطدةرطبقارللمعايت 
 

 

 

II.  كة بنك إفريقيا  الوضعية المالية لشر

كةربنكرأفريقيارإىلرغايةررتقديمرحسابرالنتيجةرالسنوية .1 رر31لش   2021دجنت 

 

     2019 2020 التطور 2021 التطور

 عائدات االستغالل البنكي   100 145 11 179 448 11 2,72% 860 625 10 7,18%-

-64,27% 253 901 -6,68% 710 550 761 414 
عائداترمماثلةرعىلرعملياترمعرمؤسساترمكافآترورفوائدرور 

 االئتمان

3,08% 5 498 366 -2,43% 5 334 205 5 467 179 
عىلرعملياترمعرالزبناءرمماثلةرعائداتمكافآترورفوائدرور   

 فوائدروعائداترمماثلةرعىلرسنداترالدين  501 511 275 557 8,95% 182 619 11,11%

 وشهاداترالصكوكر (1)رعائداترعىلرسنداترالملكي ة  083 658 251 611 7,12%- 776 883 44,58%

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 عائداترعىلرسنداترمضاربةرومشاركة 

ررضمنرالثابتةرعائداترعىلراألصول  627 16 781 28 73,10% 052 23 19,91%- ي
رراإليجارررعملينر ي

 واإليجارراالئتماب 

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 رعائداترعىلراألصولرالثابنةرالمقدمةركإجارة 

 عموالترعىلرتقديمرالخدمة  476 265 1 875 115 1 11,82%- 270 187 1 6,40%

 عائداتربنكيةرأخرى  820 464 2 242 090 3 25,37% 313 160 2 30,09%-

  
                                
-     

  
                                
-     

 تحويلرالتكاليفرعىلرودائعراالستثماررالمحصلة  

ر  371 668 4 548 147 5 10,26% 456 718 3 27,76%-  تكاليفراالستغاللرالبنكي

-51,21% 609 909 -2,27% 1 250 026 1 279 079 
لهافوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرمؤسساتراالئتمانروماريماث   

 فوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرالزبناءر  212 282 1 972 052 1 17,88%- 876 851 19,10%-

 فوائدروتكاليفرمماثلةرعىلرسنداترالدينرالمصدرة  028 255 687 229 9,94%- 119 578 151,70%

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تكاليفرعىلرسنداترالمضاربةروالمشاركة 

رالقرضراإليجاريرواإليجار  568 13 216 16 19,52% 169 20 24,38% ي
 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرضمنرعملينر

  
                                
-     

  
                                
-     

  
جارةتكاليفرعىلراألصولرالثابتةرالممنوحةركإ   

 تكاليفربنكيةرأخرى  484 838 1 647 598 2 41,35% 383 658 1 36,18%-

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تحويلرعائداترعىلرودائعراالستثماررالمحصلة 

رال  731 476 6 631 300 6 2,72%- 404 907 6 9,63% ي
 
رالناتجرالصاف بنكي  

ر  578 190 279 472 147,81% 316 165 65,00%- رالبنكي  عائداتراالستغاللرغت 

ر  685 63 683 29 53,39%- 670 133 350,33% رالبنكي  تكاليفراالستغاللرغت 

 التكاليفرالعامةرلالستغالل  941 645 3 499 432 3 5,85%- 638 648 3 6,30%

 تكاليفرالمستخدمي  ر  096 631 1 520 553 1 4,76%- 566 673 1 7,73%

ائبرورسوم  836 117 624 93 20,55%- 689 80 13,82%-  ض 



 

ملخص المنشور –إصدار سندات تابعية   

 

 تكاليفرخارجية  320 617 1 989 479 1 8,49%- 034 566 1 5,81%

 تكاليفرعامةرأخرىرلالستغالل  994 8 887 8 1,19%- 287 9 4,50%

7,62% 319 062 9,53% 296 479 270 695 
رالملموسةروالملموسةمخصصاتراإلهالكاترومؤوناترا  ألصولرالثابتةرغت   

-36,65% 1 637 721 21,80% 2 585 199 2 122 518 
رالقابلةرللتحصيل   مخصصاترالمؤوناتروخسائررعىلرالديونرغت 

-40,55% 982 064 92,38% 1 651 794 858 615 
 مخصصاترللمؤوناترللديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء 

رالقابلةرللتحصيل  178 930 717 783 15,75%- 559 350 55,27%-  خسائررعىلرالديونرغت 

 مخصصاترالمؤوناتراألخرى  725 333 688 149 55,15%- 098 305 103,82%

-54,27% 473 658 -14,60% 1 035 725 1 212 727 
جاعرعىلرالديونرالمهلكة  جعاترالمؤوناترواستر  مستر

-71,50% 276 070 -17,34% 968 557 1 171 684 
جعاترالمؤوناترعنرالديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء   مستر

جاعرعىلرالديونرالمهلكة  543 30 808 27 8,95%- 879 18 32,11%-  استر

جعاترالمؤنراألخرى  500 10 360 39 274,86% 709 178 354,04%  مستر

جاريةالنتيجةرال  889 047 2 253 761 1 14,00%- 349 126 2 20,73%  

n.a 128 676   
                                
-     

  
رجارية   عائداترغت 

-67,90% 244 682 
2071,68

% 
762 260 35 100 

رجارية   تكاليفرغت 

ائب  789 012 2 993 998 50,37%- 343 010 2 101,24%  النتيجةرقبلرالرص 

ائبرعىلرا  941 640 812 274 57,12%- 470 509 85,39% لنتائجض   

 النتيجة الصافية للسنة المالية  848 371 1 181 724 47,21%- 873 500 1 107,25%

 

كة بنك أفريقيا إل غاية  .2   2021دجنير  31تقديم الحصيلة السنوية لشر

 

 األصول بآالف الدراهم   2019 2020 التطور 2021 التطور

يدية 572 110 5 288 700 4 8,03%- 591 323 7 55,81% رالصندوق،ربنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالت  ي
 
 قيمرف

0,09% 20 167 359 -9,03% 20 148 615 22 149 097 
 حقوقرعىلرمؤسساتراالئتمانروماريماثلها

 تحترالطلب 907 698 7 452 934 3 48,90%- 697 768 4 21,20%

 ألجل 190 450 14 163 214 16 12,21% 662 398 15 5,03%-

0,03% 126 845 452 8,73% 
126 812 

254 
116 625 100 

 حقوقرعىلرالزبناء

8,10% 41 883 548 8,86% 38 746 351 35 594 227 
 قروضروتمويالترتشاركيةرللخزينةرواالستهالك

 قروضروتمويالترتشاركيةرللتجهت  ر 094 104 22 591 263 20 8,33%- 448 664 20 1,98%

 قروضروتمويالترتشاركيةرعقارية 424 527 40 176 057 41 1,31% 258 207 41 0,37%

 قروضروتمويالترتشاركيةرأخرى 355 399 18 136 745 26 45,36% 198 085 23 13,68%-

ر 749 283 2 945 113 2 7,44%- 347 954 2 39,76% اءرالفواتت   حقوقرمكتسبةربش 

 سنداترالمعاملةروالتوظيف 813 005 30 541 931 30 3,09% 594 687 37 21,84%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلة 073 154 10 897 458 9 6,85%- 138 923 14 57,77%

 سنداترالدينراألخرى 783 506 787 220 56,43%- 115 231 4,68%

 سنداترالملكية 730 267 19 183 193 21 9,99% 714 493 22 6,14%
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 شهاداترالصكوك 227 77 674 58 24,02%- 627 39 32,46%-

 أصولرأخرى 599 459 3 475 831 4 39,65% 620 831 7 62,10%

 سنداتراالستثمار 064 375 4 543 433 8 92,76% 596 936 8 5,96%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلة 081 125 2 642 115 4 93,67% 092 812 4 16,92%

 سنداترالدينراألخرى 983 249 2 901 317 4 91,91% 504 124 4 4,48%-

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 شهاداترالصكوك

 سنداترالمساهمةرواستعماالترمماثلة 682 691 10 764 873 10 1,70% 853 639 11 7,05%

رمقاوالترمرتبطة 476 630 8 226 892 8 3,03% 560 199 9 3,46% ي
 
 مساهمةرف

 سنداترالمساهمةراألخرىرواستعماالترمماثلة 206 061 2 538 981 1 3,87%- 293 440 2 23,15%

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 سنداترالمضاربةروالمشاركة

 حقوقرثانوية 807 192 743 200 4,12% 925 195 2,40%-

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 ودائعراالستثماررالموظفة

-12,10% 167 733 -0,17% 190 816 191 147 
ر روالتأجت  ي

 أصولرثابتةرممنوحةرلإليجارراالئتماب 

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 أصولرثابتةرممنوحةرلإلجارة

رملموسة 050 410 738 583 42,36% 004 714 22,32%  أصولرثابتةرغت 

 أصولرثابتةرملموسة 550 470 5 263 395 5 1,38%- 210 637 2 51,12%-

5,52% 227 101 284 7,09% 215 215 987 
200 965 

233 
 

 
 مجموع األصول

 

 الخصوم بآالف الدراهم   2019 2020 التطور 2021 التطور

  
                                
-     

  
                                
-     

  
يدية  بنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالت 

 ديونرتجاهرمؤسساتراالئتمانروماريماثلها 542 630 22 499 034 37 63,65% 191 581 40 9,58%

 تحترالطلب 813 932 1 628 539 2 31,40% 935 010 3 18,56%

 ألجل 729 697 20 871 494 34 66,66% 256 570 37 8,92%

 ودائعرالزبناء 241 441 134 521 792 134 0,26% 206 554 141 5,02%

 حساباتردائنةرألجل 847 783 79 583 875 85 7,64% 132 396 91 6,43%

 حساباتراالدخار 835 562 24 696 102 25 2,20% 402 927 25 3,29%

 ودائعرألجل 341 723 23 709 674 17 25,50%- 487 469 19 10,15%

 حساباتردائنةرأخرى 218 371 6 533 139 6 3,64%- 185 761 4 22,45%-

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 ديونرتجاهرالزبناءرعىلرالمنتجاترالتشاركية

 سنداترالدينرالمصدرة 817 372 9 405 166 8 12,87%- 463 117 8 0,60%-

 سنداترالدينرالقابلةرللتداولرالمصدرة 817 872 8 405 666 7 13,60%- 463 117 8 5,88%

اضاترسنديةرمصدرة 000 500 000 500 0,00% 000 500 0,00%  اقتر

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 سنداترالدينراألخرىرالمصدرة

 خصومرأخرى 135 968 3 407 543 3 10,70%- 247 766 3 6,29%

 مؤوناترللمخاطرروالتكاليف 336 117 1 143 221 1 9,29% 922 294 1 6,04%

-22,92% 396 735 #DIV/0! 514 706 0 مؤوناترمقننة 

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 إعانات،رصناديقرعموميةرمرصدةروصناديقرخاصةرللضمان
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 ديونرثانوية 170 590 9 473 594 9 0,04% 210 597 10 10,45%

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 ودائعراالستثماررالمحصلة

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 فوارقرإعادةرالتقييم

 احتياطياتروعالواترمرتبطةربرأسرالمال 865 474 16 566 568 17 6,64% 350 236 17 1,89%-

 رأسرالمال 204 998 1 066 056 2 2,90% 067 056 2 0,00%

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
رمدفوعر  (-)مساهمون.ررأسمالرغت 

 (-/+)مرحلرمنرجديدر 75 20 73,33%- 20 0,00%

  
                                
-     

  
                                
-     

0 
 ر(-/+)نتائجرصافيةرللتخصيصر

 (-/+)النتيجةرالصافيةرللسنةرالماليةر 848 371 1 181 724 47,21%- 873 500 1 107,25%

 مجموع الخصوم 233 965 200 987 215 215 7,09% 284 101 227 5,52%

 

 

كة بنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول من سنةتق .5  ر2022رديم حساب النتيجة لشر

  31/03/2022 31/03/2021 التطور

 عائدات االستغالل البنكي     516 228 3                  612 932 2 10,1%
-1,4% 

95 444                        94 072    
معرمؤسساتراالئتمانرعائداترمماثلةرعىلرعملياتمكافآترورفوائدرور  

4,9% 
1 265 032                  1 327 077    

عىلرعملياترمعرالزبناءرمماثلةرعائداتمكافآترورفوائدرور  

 فوائدروعائداترمماثلةرعىلرسنداترالدين    238 158                     911 139 13,1%
 وشهاداترالصكوكر (1)رسنداترالملكي ةرعائداترعىل    579 316                     601 348 9,2%-

 
 عائداترعىلرسنداترمضاربةرومشاركة      -                                 0

ررضمنرالثابتةرعائداترعىلراألصول    239 4                          872 5 27,8%- ي
رراإليجارررعملينر ي

 واإليجارراالئتماب 
 

 رعائداترعىلراألصولرالثابتةرالمقدمةركإجارة      -                                 0
 عموالترعىلرتقديمرالخدمة    683 304                     103 292 4,3%

 عائداتربنكيةرأخرى    628 023 1                  649 785 30,3%
 

تثماررالمحصلةتحويلرالتكاليفرعىلرودائعراالسر      -                                 0  

ر    297 344 1                  466 069 1 25,7%  تكاليفراالستغاللرالبنكي

-31,8% 
222 423                     151 775    

 فوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرمؤسساتراالئتمانروماريماثلها

ياترمعرالزبناءرفوائدروتكاليفرعىلرعمل    987 209                     167 211 0,6%-  

 فوائدروتكاليفرمماثلةرعىلرسنداترالدينرالمصدرة    730 137                     928 51 165,2%
 

 تكاليفرعىلرسنداترالمضاربةروالمشاركة      -                                 0

رالقرضراإليجاريرواإليجارتكاليفرعىلراألصولرالثاب    798 4                          142 5 6,7%- ي
تةرضمنرعملينر  

 
 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرالممنوحةركإجارة      -                                 0

 تكاليفربنكيةرأخرى    007 840                     806 578 45,1%
 

ستثماررالمحصلةتحويلرعائداترعىلرودائعراالر      -                                 0  

ر    219 884 1                  146 863 1 1,1% رالبنكي ي
 
 الناتجرالصاف

ر    955 27                        252 16 72,0% رالبنكي  عائداتراالستغاللرغت 

ر    349 8                          356 14 41,8%- رالبنكي  تكاليفراالستغاللرغت 

 التكاليفرالعامةرلالستغالل    320 874                     449 865 1,0%

 تكاليفرالمستخدمي  ر    624 412                     247 399 3,4%
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ائبرورسوم    195 13                        349 19 31,8%-  ض 

 تكاليفرخارجية    594 364                     423 366 0,5%-

 تكاليفرعامةرأخرىرلالستغالل    000 2                          789 2 28,3%-

5,5% 
77 641                        81 907    

رالملموسةروالملموسة  مخصصاتراإلهالكاترومؤوناتراألصولرالثابتةرغت 

رالقابلةرللتح    108 342                     890 377 9,5%- صيلمخصصاترالمؤوناتروخسائررعىلرالديونرغت   

-12,9% 
374 808                     326 611    

 مخصصاترللمؤوناترللديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء

رالقابلةرللتحصيل    876 11                        082 3 285,3%  خسائررعىلرالديونرغت 
 

 مخصصاترالمؤوناتراألخرى    621 3                          0

جاعرعىلرالديونرالمهلكة    966 24                        187 34 27,0%- جعاترالمؤوناترواستر  مستر

-30,4% 
33 367                        23 231    

جعاترالمؤوناترعنرالديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء  مستر

ج    735 1                          820 111,6% اعرعىلرالديونرالمهلكةاستر  
 

جعاترالمؤنراألخرى      -                                 0  مستر

 النتيجةرالجارية    363 712                     890 655 8,6%

رجارية    838 32                        32169 2,1%  عائداترغت 

رجارية    283 70                        128 61 15,0%  تكاليفرغت 

ائب    918 674                     931 626 7,7%  النتيجةرقبلرالرص 

ائبرعىلرالنتائج    921 132                     608 106 24,7%  ض 

المالية النتيجة الصافية للسنة    997 541                     323 520 4,2%  

كة بنك أفريقيا إل  .6  2022 غاية الرب  ع األول من سنةتقديم حصيلة شر

 

 األصول  31/03/2022 31/03/2021 التطور

-31,3%                  7 323 591    5 034 658 
يدية رالصندوق،ربنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالت  ي

 
 قيمرف

اريماثلهاحقوقرعىلرمؤسساتراالئتمانروم 242 580 20    359 167 20                2,0%  

 تحترالطلب    479 661 5     697 768 4                  18,7%

 ألجل    763 918 14     662 398 15                3,1%-

 حقوقرعىلرالزبناء    032 663 127     452 845 126              0,6%

-5,1%                41 888 548    
ترتشاركيةرللخزينةرواالستهالكقروضروتمويالر    704 738 39   

 قروضروتمويالترتشاركيةرللتجهت  ر    393 000 21     448 664 20                1,6%

 قروضروتمويالترتشاركيةرعقارية    311 818 40     258 207 41                0,9%-

شاركيةرأخرىقروضروتمويالترت    624 105 26     198 085 23                13,1%  

ر    520 798 2     347 954 2                  5,3%- اءرالفواتت   حقوقرمكتسبةربش 

 سنداترالمعاملةروالتوظيف    214 636 40     594 687 37                7,8%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلة    878 621 16     138 923 14                11,4%

 سنداترالدينراألخرى    176 140     115 231                     39,3%-

 سنداترالملكية    533 834 23     714 493 22                6,0%

 شهاداترالصكوك    627 39  627 39                 0,0%

 أصولرأخرى    688 842 7     620 831 7                  0,1%

 سنداتراالستثمار    884 190 9     596 936 8                  2,8%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلة    267 008 5     092 812 4                  4,1%

 سنداترالدينراألخرى    617 182 4     504 124 4                  1,4%
 شهاداترالصكوك      -       -                                 

 سنداترالمساهمةرواستعماالترمماثلة    473 837 11     853 639 11                1,7%
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رمقاوالترمرتبطة    611 328 9     560 199 9                  1,4% ي
 
 مساهمةرف

 سنداترالمساهمةراألخرىرواستعماالترمماثلة    862 508 2     293 440 2                  2,8%
 سنداترالمضاربةروالمشاركة      -       -                                 

 حقوقرثانوية    727 200     925 195                     2,5%
 ودائعراالستثماررالموظفة      -       -                                 

رأصولرثابتةر    458 164     733 167                     2,0%- روالتأجت  ي
ممنوحةرلإليجارراالئتماب   

 أصولرثابتةرممنوحةرلإلجارة      -       -                                 

رملموسة    793 730     004 714                     2,4%  أصولرثابتةرغت 

 أصولرثابتةرملموسة    941 793 2     210 637 2                  5,9%

 مجموع األصول    630 473 229     284 101 227              1,0%

 

 الخصوم 31/03/2022 31/03/2021 التطور

يدية      -  -   بنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالت 

 ديونرتجاهرمؤسساتراالئتمانروماريماثلها    853 058 38  191 581 40 6,2%-

 تحترالطلب    609 937 5  935 010 3 97,2%

 ألجل    244 121 32  256 570 37 14,5%-

 ودائعرالزبناء    327 187 145  206 554 141 2,6%

 حساباتردائنةرألجل    160 464 94  132 396 91 3,4%

 حساباتراالدخار    411 172 26  402 927 25 0,9%

 ودائعرألجل    453 322 20  487 469 19 4,4%

 حساباتردائنةرأخرى    303 228 4  185 761 4 11,2%-

 ديونرتجاهرالزبناءرعىلرالمنتجاترالتشاركية      -  - 

 سنداترالدينرالمصدرة    303 147 8  463 117 8 0,4%

 سنداترالدينرالقابلةرللتداولرالمصدرة    303 147 8  463 117 8 0,4%

اضاترسنديةرمصدرة      -  -   اقتر

دينراألخرىرالمصدرةسنداترال      -  -   

 خصومرأخرى    695 425 4  247 766 3 17,5%

 مؤوناترللمخاطرروالتكاليف    752 298 1  922 294 1 0,3%

 مؤوناترمقننة    573 366  735 396 7,6%-

 إعانات،رصناديقرعموميةرمرصدةروصناديقرخاصةرللضمان      -  - 

يةديونرثانور    571 655 10  210 597 10 0,6%  
 ودائعراالستثماررالمحصلة      -  - 
 فوارقرإعادةرالتقييم      -  - 

 احتياطياتروعالواترمرتبطةربرأسرالمال    601 234 17  350 236 17 0,0%

 رأسرالمال    066 056 2  067 056 2 0,0%
رمدفوعر      -  -   (-)مساهمون.ررأسمالرغت 

 (-/+)مرحلرمنرجديدر    20  20 0,0%
 ر(-/+)نتائجرصافيةرللتخصيصر    873 500 1  - 

 (-/+)النتيجةرالصافيةرللسنةرالماليةر    997 541  873 500 1 63,9%-

 مجموع الخصوم    630 473 229  284 101 227 1,0%
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  القسم الثالث : تقديم المخاطر  

I. المخاطررالمرتبطةربالمصدر،ربنكرأفريقيا 

رمخاطررالطرفرالمقا .1  بلرتدبت 

إىلرغايةرمتمرمليارردرهمرر218)رعىلرالزيناءرومؤسساتراالئتمان(رمنرطرفرالبنكر)رنشاطرموطد(ررالصافيةرالقروضرالموزعةربلغت

ر رر216مقابلرر2021دجنت   .ر2020مليارردرهمرإىلرغايةرمتمردجنت 

راستدامةرمنرتطوررالقروض،رالرسيمارمعردخولرتداب رتطوررالديونرمعلقةراألداءرأكتر رويبقر رالتنفيذرووضعياتررConvergenceت  حت  

ر رضامةرمنرقبلرالسلطاترالتنظيمية.رفارتفعترعوارضرأداءرالمجموعةرمقارنةرمعردجنت  إىلرر %9,6حيثرانتقلترمنر،ر2020أكتر

ر.ر(%64,5)ر2020،ربارتفاعرمقارنةرمعرمتمر2021إىلرغايةرمتمرر %65,3وبلغترنسبترالتغطيةرر.ر10%

 

رضماناترمتينة،رمماريفشرمنرناحيةرأخرى،رتتشكلر ىروتمثلربالتاىلي كاترالكت  محافظرالهيئاترالتابعةرللمجموعةربإفريقيارمنرالش 

رالمستوىرالمنخفضرلنسبةرالعوارضرمقارنةرمعرالقطاع.ر

رالمخ رإطاررسياستهرلتدبت  ي
رمحفظتهرمنرديونرالزبناء،روهورالمجهودرالذيريواصلهرالبنكرف  اطرروبذلرالبنكرمجهودارملحوظارلتطهت 

رالمخاطر.ر رمجالرتدبت  ي
رنصرعليهاربنكرالمغربروكذارالممارساترالسليمةرف  ي

ازيةرالنر  والمطابقةرللقواعدراالحتر

راعتياديرمنرجهةرأخرى.ر رالمخاطررتعتمدرعىلرعدةرأجهزةرللحكامةرمنرجهةروعىلرتدبت  رلهذارالغرض،روضعرالبنكرمنظومةرلتدبت 

رومراقبةرقروضرالبنكروال رتدبت  ي
رمجموعةركلرمنر:ركمارينخرطرف 

 لجنةراالفتحاصروالمراقبةرالداخليةرللمجموعةر؛ -
اتيجيةرللمجموعةروتتبعها.ر - رالتشغيليةرللتوجهاتراالستر  لجنةراإلدارةرالعامة،رالمكلفةربتفعيلرالعملياتروالتدابت 
رتصادقرعىلركافةرالتعهدات؛ - ي

 لجانرالقروضرالنر
 ؛لجنةرمراقبةرالحساباترالمختلةروإسقاطردرجاترالتصنيفر -
رمخاطرربنكرأفريقيا،رالرسيمارمنرخاللر - اتيجيةروتدبت 

رمجالراستر ي
رتدعمرمجلسراإلدارةرف  ي

لجنةرمخاطررالمجموعةرالنر
اتيجيةرالعامةرللمخاطررمستوىرالمخاطررللبنكروالمجموعةرودرجةرتحققرالمخاطرروأهميتهار الحرصرعىلرأنرتالئمراالستر

 النظاميةروحجمهاروأسسهارالمالية.ر
رللتجارةرالخارجية.روتتأكدرهاتانراللجنتانرلجنةرتوجيهروت - ي رمخاطررالبنكرالمغرب  رمخاطررالمجموعةرولجنةرتوجيهروتدبت  دبت 

رالمخاطررالمحددةرعىلر رتوجيهرالمخاطررومالئمتهارمعرسياسةرتدبت  المنبثقتانرعنرلجنةراإلدارةرالعامةرمنرفعاليةرتدابت 
 مستوياترمخاطرراالئتمانروالسوقروالتشغيل.ر

 

رإطاررالسياسةرالعامةرلالئتمانرالمعتمدةرمنرطرفراألجهزةرالعليارللبنك.رومنرضمنرالمبادئرالرئيسيةررويندرج ي
رللبنكرف  ي

النشاطراالئتماب 
رتحليلرالمخاطر.ر ي

امرالمساطرروالرصامةرف  نجدرمتطلباترالمجموعةرمنرحيثرأخالقياترالمهنةروتخصيصرالمسؤولياترووجودرواحتر
يلرهذهرالسياسةرالعا روطبيعةرأنشطةراألطرافرالمقابلة،راعتمادارباألساسرعىلروتمرتت   مةرعىلرشكلرسياساترومساطررخاصةرتتماس 

.ر كت  
رالحدودربغيةرالحدرمنرمخاطررالتر رللتصنيفرونظامرلتفويضرالسلطاترونظامرلتدبت  رنظامرداخىلي

 
رللموافقة،رحسبرفئةرالزبناءروالمبلغرالمج حةرعىلرالزبونريتجسدرنظامرتفويضرالسلطاترمنرخاللرمستويي   معرللتسهيالترالمقتر

كاترعموميةرونصفرعمومية،رالتعرضاترللمخاطررداخلرالبنوك...(.ر رونوعرالتعرضر)رش 
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رتصنيفرالقروضرالذيريسمحربتقييمرالمخاطررالمرتبطةربالمعامالتروتصنيفر راألبعاد،ريجمعربي   ي
رنظامرتصنيفرالبنكرنظامارثناب  يعتت 

راعتمادارعىلرالوضعيةرالمالي اترنوعيةرأخرىرإلعدادرالتصنيفرماىلي راالعتباررمؤش  ةرللمدين.روفضالرعنرالجوانبرالكمية،ريتمراألخذربعي  
كةراألم،رمخاطررالدولروكذارعوارضراألداء(.ر ر)رمثلرمؤهالترالنمو،رقطاعرالنشاط،رتصنيفرالش 

ريجبرأنريتض ي
رلألصنافرالنر رإطاررمقتضياتربازل،رقامربنكرالمغربربتحديدرالعددراألدب  ي

 
منهارنظامرالتصنيف.روعليه،ريلزمرالحدرف

ر:ر رالتاىلي
 األدب 

 
 أصنافربالنسبةرلألطرافرالمقابلةرالسليمةرر7 -

ةراألداء -  صنفرواحدربالنسبةرلألطرافرالمقابلةرمتعتر

رللزبناءرعىلر ي
رمستوىر:رر11وفقرسلمرالتصنيفرالمعتمدرمنرطرفرمجموعةربنكرأفريقيا،ريتوزعرالتصنيفرالنهاب 

ر

ر

 عريفالت الصنف الفئة

ر

ر

ر

درجةر
راالستثمار

ر

ر

مخاطرر
رمحدودة

روالمتوسط؛رمستقررجدارعىلراألمدرالطويل؛رر1 مستقررلحدرأقىصرعىلراألمدينرالقصت 
ة رعندروقوعرتحوالترخطت  ربمالءتهرحنر ريتمت  

رمالءةرر2 رمستقررعىلراألمدرالطويل؛ روالمتوسط؛ مستقررجدارعىلراألمدينرالقصت 
رعندروقوعرأحداثرسيئة رمتواصلةركافيةرحنر

ة،رر3 ربعدرمواجهةرصعوباتركبت  روالمتوسط،رحنر راألمدينرالقصت  ي
ربمالءتهرف  يتمت  

رقدرتقع ي
رويمكنراستيعابرالتطوراترالسيئةرالطفيفةرالنر

رالسنةرر4 ي
ريؤثررعىلرالقرضرالمنتظررف  ،ربدونرأيرتغيت  مستقررجدارعىلراألمدرالقصت 

رأكيدررالمقبلة،رمؤونةركافيةرعىلراألمدرالمتوسطةرمن أجلرضمانروجودهر؛رتطوررغت 
رعىلراألمدرالطويلر

ر

ر
مخاطرر
رمتوسطة

رالسنةرر5 ي
ريؤثررعىلرالقرضرالمنتظررف  رأيرتغيت  ربدون ، مستقررعىلراألمدرالقصت 

رقدرتقعرعىلراألمدر ي
ةرالنر المقبلة،رالريمكنراستيعابرإالرالتطوراترالسيئةرالصغت 

رالمتوسطر

رالمنتظرةقدرةرمحدودةرعىلراستيعابرالتطر6 روراترالسيئةرغت 

رالمنتظرةر7 رقدرةرمحدودةرجدارعىلراستيعابرالتطوراترالسيئةرغت 

ر

ر

رمنر أقل
درجةر

راالستثمار

مخاطرر
رمرتفعة

رالظروفرر8 ي
رف  رتغيت  رإنركل رأجلها. ي

رف  رواألصل رالفوائد رتسديد رعىل رضعيفة قدرة
امرالتعه رداتاالقتصاديةروالتجاريةرالداخليةروالخارجيةرسيعقدرمنراحتر

امرالتعهداتربالتطوررر9 رأجلها.رويرتبطراحتر ي
عدمرالقدرةرعىلرتسديدرالفوائدرواألصلرف 

رللظروفراالقتصاديةروالتجاريةرالداخليةروالخارجية ي راإليجاب 

مخاطرر
رمرتفعةرجدار

رر10 ي
مخاطررقويةرجدارللتخلفرعنراألداء،رعدمرالقدرةرعىلرتسديدرالفوائدرواألصلرف 

رعن ي
رأداءرالفوائدروررأسرالمالرأجلها.رتخلفرجزب 

رعنرأداءرالفوائدروررأسرالمالر11 رتخلفركىلي
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 المصدرر:ربنكرأفريقيا

ر ر:رر2021تتوزعرالتعهداترحسبرأصنافرالمخاطررإىلرغايةرمتمردجنت  رعىلرالشكلرالتاىلي

 

 

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

رالئحةرالديونرالحس ي
اسةرستشكلرموضوعرتتبعرخاصرورتسفررالديونرالمتعلقةربهارعىلرتجدرراإلشارةرإىلرأنرالملفاترالمسجلةرف 

رالتنظيمية.ر  تغطيةرللمؤنرللمخاطررالعامةرطبقارللقواني  

 

 مخاطررالنسبروالسيولةر .1

 تحليل مخاطر السيولة  .1

رمخاطررالسيولةرلتكييفر رمجالرتدبت  ي
اتيجيةرالبنكرف  اطهربكيفيةربنيةرمواردهربغيةرالسماحرللبنكربمواصلةرتوسيعرنشتهدفراستر

رمتناسقة.ر

ربإمكانهر رمتوقعةروالريصت  اماته،رعندماريتعرضرالحتياجاترغت  وتتجسدرمخاطررالسيولةربالنسبةرللبنكرمنرخاللرتعذررالوفاءربالتر 

رمواجهتهارمنرخاللرأصولهرالسائلة.ر

 األصناف 
 « السليمة »

 أصناف 
 « التخلف عن األداء  »

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

تصاعدي للتخلف عن األداء احتمال   

Pré - douteux 

Douteux 

Compromis 

Notes 

« saines »

Notes 

« défaut »

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

Probabilité de Défaut (PD) croissante

Pré-douteux

Douteux

Compromis
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رالسيولة.رعىلرسبيلرالمثالرخسائررمهمةرقدرتنت جرعنرتخلفراألطرافرالمقابلةرويمكنرأنرينجمرهذاراالحتمالرعنرأسبابرأخرىرغت 

رمواتيةرللسوق.ر رعنراألداءرأورتطوراترغت 

رمخاطررالسيولةر:ر ي
 
رأنريتسببارف رويمكنرلمصدرينررئيسيي  

 رالرسيمارسحبرمكثفرللودائعرأور، رمتوقعةرألجلرقصت  راألموالرالالزمةرلمواجهةروضعياترغت  عجزرالمؤسسةرعنرتوفت 

اماترخارجرالحصيلة.ر  سحبرأقىصرلاللتر 

 رمستوىرالسيولةرعد ةراألمد.رويعتت  رخصومرقصت  مرارتباطراألصولروالخصومرأورتمويلراألصولرألمدرمتوسطروطويلرعت 

رالبنكرمنرأزمةرمحتملة.ر ي
اماتهرفورراستحقاقها،رمماريقر  مقبوالرماردامريتيحرللبنكربتمويلرتطويررأصولهرومواجهةرالتر 

انريتيحانرتقييمرملمحرسيولةرالبنكر:ر روهناكرمؤش 

 لرالسيولةرمعامLCR رر31عىلرأساسرموطدرإىلرغايةرر%175الذيريسجلرر  .رر2021دجنت 

 اكميةربالدراهمروالعمالترتقييمرمستوىرمخاطررالسيولةر اكميةر:رتتيحرتقنيةرالفوارقرالدوريةراورالتر مستوىرالفوارقرالتر

روالمتوسطروالطويل.ر  المتحملةرمنرطرفرالبنكرعىلراألجلرالقصت 

راترالصافيةرإلعادةرالتمويلرعىلرمختلفراآلفاقروحرصرالكيفياترالمواتيةرللتغطية.رنرتقديرراالحتياجوتمكنرهذهرالتقنيةرم

رمليونردرهم.رر  410.54 36يوماربينمارتبلغراألصولرالسائلةرر  38.14 مليونردرهمرألجلريساوير  740 25وتبلغرالخصومرالنقديةر

األصولراإلجباريةرتتشكلرمنرسنداترالخزينة،رمماريضمنرسيولةرشبهركلية.رمنرقيمةرر %98.6منرناحيةرأخرى،رتجدرراإلشارةرإىلرأنر

رمليونردرهم.رر 863 8وتبلغرهذهرالفئةرمنراألصولر

 تحليل مخاطر النسب  -

رلنسبرالفائدةرإىلرتقليصرالهوامشرالتوقعيةرللبنك.ر رالمخاطرربأنريؤديرالتطوررالمستقبىلي رمخاطررنسبرالفائدةرهي

رنسبرالفائدةرأ رعىلرالقيمةراالقتصاديةرلألصولروالخصومرويؤثررتغت  يضارعىلرالقيمةرالمحينةرللتدفقاترالمتوقعة.روترتبطردرجةرالتأثت 

رالنسب.ر ر  بحساسيةرمختلفرمكوناترالحصيلةرلتغت 

رالنسبرب رإطاررسيناريورلتغت  ي
رمجموعةرمنرمحاكاةراختباراترالضغط،رف  نقطةرأساسركمارر200ويمكنرتقييمرمخاطررالنسبرعت 

ربذلكرلجنةربازل.ررأوصت

رمخاطررنسبرالفائدةرعىلرضمانراستقراررالنتائجرضدرتقلباترنسبرالفائدة،رمعرالحفاظر رمجالرتدبت  ي
اتيجيةرالبنكرف  وتسهرراستر

رالقيمةراالقتصاديةرلألموالرالذاتية.ر رعىلرهامشرالفائدةروتحسي  

ةرمقارنةرمعرالمخططرويمكنرأنريكونرلنسبرالفائدةرتداعياتروخيمةرعىلرهامشرفائدةرالبنكروبالت رانحرافاتركبت  ي
رالتسببرف  اىلي

.ر راألوىلي

رتحديدرقواعدرارتباطر رالبنكرعت  اتيجية
راستر ربشكلرمنتظم راألصولروالخصوم رقسمرتدبت  ريوجه رتحييدرمخاطرراالنحراف، وبغية

راالستعماالتربمواردرمنرنفسرالطبيعة،رومنرخاللرتحديدرعتبةرقصوىرللسماحربانحرافرهامشرالفائدةرمقارن ي
ةرمعرالهامشرالصاف 

رللفائدةرالتوقعية.ر

ر ريتحملهارالبنكرعىلراألمدرالقصت  ي
اكميةربالدراهمروالعمالترمنرتقييمرمستوىرمخاطررالنسبرالنر وتمكنرتقنيةرالفوارقرالدوريةرأورالتر

روالمتوسطروالطويل.ر

راألصولروالخصومرعىلرمختلفراآلفاقربغ ريةرتحديدرالكيفياترالمناسبةرللتغطية.روتتيحرهذهرالتقنيةرتقديررفوارقراالرتباطربي  
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روتتكونراألصولرأساسارمنرالسنداتروالمشكلةرمنرسنداترالخزينةروسنداترالدينرالقابلةرللتداولروالسندات.ر

ةراألمدريبلغرأجلهار ريوما.رر 38.14وتمولرهذهراألصولرأساسارمنرخاللرخصومرقصت 

 

 

ر رتغت  النسبرعىلرهامشرالفوائدروعىلرالقيمةراالقتصاديةرلألموالرالذاتيةر.روإىلرغايةروتتمرمحاكاةراختباراترالضغطربغيةرتقييمرتأثت 

ر رنسبرالفائدةرب2021متمردجنت  رتغت  - نقطةرأساسرعىلرهامشرالفائدةربرر200،رمنرخاللراستبعادرمحفظةرالتداول،ريقدررتأثت 

رالقيمةراالقترMNIمنرر  %5.86-مليارردرهمرأيرر  0.253 صاديةرلألموالرالذاتيةرمعراستبعادرمحفظةرالتداولرالتوقعية.رويقدررتغت 

رمنراألموالرالذاتيةراألساسية.رر  %7.5مليارردرهم،رأيرر 0.937نقطةرأساسربر200لمواجهةرأزمةرنسبربر

 
 

 محفظة السندات 

رر31تقدمرمحفظةرالسنداترإىلرغايةر لغرجاري  هارمنر.رويب1.44سنةروحساسيةرمتوسطةرقدرهارر 1.46أجالرمتوسطاريبلغرر2021دجنت 
رمليونردرهم.رر986 8حيثرقيمةرالسوقر

رمليونردرهم.رر65نقطةرأساسرإىلرخسارةرمتوسطةرقدرهارر50ويؤديرتطوررموازرلنسبرالفائدةربر+

رمليونردرهم.رر130نقطةرأساسرإىلرخسارةرمتوسطةرقدرهارر100ويؤديرتطوررموازرلنسبرالفائدةربر+

ر

رطيفرالحساسياترأدناهراختياررتوزي    عرال راختياررتوقعرمخاطررالنسبرعىلرويبي   حساسيةرالكليةرعىلرمختلفرفئاتراألوراقروبالتاىلي
 مختلفرفئاتراآلجال.ر
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 مخاطررالرصفر  .2

ر:رمخاطررالرصفرحسبرأنواعرالعمالتر1الجدولر

 

 من األموال الذاتية %
 الوضعية الصافية

القصيرة *   

 الصافيةالوضعية 

 الطويلة *

 العمالت 

0.14% - 29.66 EUR 

0.00004% - 0.01 LYD 

0.01% - 1.93 QAR 

0.002% - 0.42 BHD 

0.001% - 0.14 SEK 

0.04% 7.64 - CHF 

0.40% - 84.25 TND 

0.03% - 7.18 CAD 

0.001% - 0.26 DZD 

0.001% 0.18 - KWD 

0.04% - 7.39 SAR 

0.19% - 39.08 AED 

0.03% 7.29 - JPY 

0.004% 0.82 - DKK 

0.03% - 7.34 NOK 

0.16% 33.51 - USD 

0.04% 8.90 - GBP 

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

 2021دجنبر  31بيانات إلى غاية  – دلتا الخيارات -تعهدات صافية ألجل +/ -خصوم بنفس العملة + /–)*( أصول  

 

 

 يبلغرمجموعروضعياترالرصفرالصافيةر:ر

 منراألموالرالذاتيةرالصافيةرر  %0.84درهمر،رأيرمليونرر178بالنسبةرللوضعياترالطويلةر:ر 

ةر:ر   منراألموالرالذاتيةرالصافية ر  %0.28درهم،رأيرمليونرر58بالنسبةرللوضعياترالقصت 

 
 

ر ي
رأعدهاربنكرالمغربروالمحددةرف  ي

ازيةرالنر رالحدودراالحتر ي
رالجدولرأعالهربأنربنكرأفريقياريظلرف  بالنسبةرلألموالرالذاتيةرر%10يبي  

 بالنسبةرلمجموعرالعمالت.رر%20عملةروررحسبركل

 

 المخاطررالتنظيميةر .2

كاترالتابعةرللمجموعةروكذار رتتواجدربهارالمجموعةرموضوعريقظةردائمةرمنرطرفرالش  ي
رالدولرالنر ي

شكلرتطويررالقواعدرالتنظيميةرف 
رإط ي

اررمنظومةرالمخاطرربالمجموعة،رمنرطرفرمركزرالذكاءراالقتصادي.رويتمربشكلردوريرمشاركةرهذهرالنتائجرمعرفرقرالمخاطررف 
راالعتبارر رالنهايةرعىلرالمجموعة.رويتمرأخذرهذهرالعناضربعي   ي

رف  بغيةرتقديررالتوقعاترالمحتملةرعىلرمحافظرالبنوكرالمحليةروبالتاىلي
رمنرأجلرتحديدرحدودرالتعرضرعىلرأساسرالحساباتراالجتماعيةروالحساباترالموطدة.ر
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رر31ايةر:ررنسبةرالمالءةرإىلرغر2الجدولر  (رعىلرأساسرموطدرIII)ربازلررر2021دجنت 

 

  األصول المرجحة ) بآالف الدراهم(

 مخاطرراالئتمانرالمرجحة 789 904 222

 مخاطررالسوقرالمرجحة 152 732 9

 مخاطررالتشغيلرالمرجحة 125 022 26

 مجموع األصول المرجحة 066 659 258

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

 موالرمنرالمستوىراألولر:رنسبةراألرر3رالجدول

  المبلغ بآالف الدراهم  

 25 174 837 
نسبة األموال الذاتية من المستوى 

 األول

 مجموعراألصولرالمرجحة 066 659 258 

 نسبةراألموالرمنرالمستوىراألولر 9.7% 

  المصدرر:ربنكرأفريقيا

رللمالءةر4الجدولر  :رالمعاملراألدب 

  المبلغ بآالف الدراهم

 األموالرالذاتيةراألساسية 837 174 25

 األموالرالذاتيةرالمقبولة 469 366 32

 مجموعراألصولرالمرجحة 066 659 258

 المعامل األدن  للمالءة 12.5%

  المصدرر:ربنكرأفريقيا

رتجسدرقدرتهرعىلرالوفاءربكافةرتعهداتهرمنرخاللرأموالهرالذاتيةرفوقرالمعياررالت ي
رالبنكرالنر رروتظلرنسبةرمالءة ي

رالمحددرف  نظيمي
11,5% 

ر عىلرأساسرموطدر%12,5وبلغترهذهرالنسبةر ر.رر2021إىلرغايةرمتمردجنت 

رالمغربرهورمساررلتقييمركفايةراألموالر ي
رالتنفيذرف  رلكفايةررأسرالمالرالذيردخلرحت   وتجدرراإلشارةرإىلرأنرالتقييمرالداخىلي

رلضمانردائمرلتناسقربي  ر األموالرالذاتيةرومجموعةرمنرالمخاطررالملحوظةرللبنك.رويندرجررالذاتيةرالداخلية.روي  هدفرهذاراألخت 
رمحاوررأساسيةر:رر3وضعرهذارالمسارروفقر

 
رتصفرمخططرالحكامةروالتنظيمرومساررتحديدروتفعيلرتقبلرالمخاطررداخلرالبنكر  ي

  .بنيةرتقبلرالمخاطررالنر

رلتنمية  ي اتيج  رتعكسررنظامرتقبلرالمخاطررالذيريحددربانسجامرمعرالمخططراالستر ي
المجموعةرأبعادرتقبلرالمخاطررالنر

اتركميةريتمرتحديدرعتباترلهار؛رمستوىرمخاطررالبنك.ر  وتجسدرهذهراألبعادرمنرخاللرمؤش 

رتتعرضرلهارالمؤسسةرخارجرمخاطرراالئتمانروالسوقروالتشغيل.ر  ي
 تحديدروقياسرالمخاطررالنر
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ريعدرقياسرمتطلر2وتتمثلرالمخاطررالمعتمدةربرسمرالدعامةر ي
رمخاطررالنسبروالسيولةروالنر ي

 
وريارف باتهارمنراألموالرالذاتيةرأمرارض 

روالمخاطررالقانونيةر رالمطابقة رومخاطررالدولروالمخاطررالبنيويةرللرصفرومخاطررعدم روالقطاعي ي
 
رالجغراف كت  

روالتر رالزبناء وتركت  
رومخاطررالسمعة.ر

احرهذهرالمخاطررانطالقارمنرمعاينةرالتوصياترالتنظيميةرل رلسلطاترالتنظيميةروممارساترالبنوكرالدولية.رويتمراقتر
ر رتؤثررعىلرالمردوديةروالمالءةروالسيولةرعت  ي

رالبنكرالمخاطررالملحوظةرالنر روجهروضعياترالضغط،ريغطي ي
 
وبناءرعىلرصمودهارف
رعناضرزيادةررأسرالمال.ر

كرالعنايةرللبنوكرلت .رالريفرضربنكرالمغربرأيرنموذجرلحسابرعناضرزيادةررأسرالمالرويتر رطويررمنهجيتهارالخاصةرللحسابرالداخىلي
كزراألشغالرالراهنةرعىلرقياسرالمتطلباترمنراألموالر وبعدرتعريفرمنهجيةرحسابرزيادةررأسرالمالرالمتعلقةربمختلفرالمخاطر،رتتر

رنسبةرالمالءةرلبنكرأفريقيارش.م.ر ي
 
ريجبرإدراجهارف ي

رعناضرزيادةررأسرالمالرالنر ي
 
رالذاتيةروتحديدروالتحكمرف

رإ ي
 
راستهالكهارمنراألموالرالذاتية.رويمكنرللمجموعةرأنرف طاررقيادةرنسبها،رتستخدمرمجموعةربنكرأفريقياردعاماترمختلفةرلتحسي  

مرتقليصرإنتاجهارمنرالقروضرلمدةرمحددة.روذلكرماريمكنرمنرتوجيهرنموراألصولرالمرجحةرللبنك.ر رتعتر 
ازية،ريمكنرلبنكر المغربرأنريطلبرمنرمؤسساتراالئتمانرتشكيلردعامةرمنراألموالرالذاتيةروالعتباراترتتعلقربالمراقبةرالماكرواحتر

اوحرمستواهار/تسمر"ردعامةراألموالرالذاتيةرلمكافحةرالتقلباترالدوريةر"رعىلرأساسرفردرو ريتر ي
أورموطد.وتتشكلرهذهرالدعامةرالنر

ر  .األولرمنرالمخاطررالمرجحةرمنراألموالرالذاتيةراألساسيةرمنرالمستوىر %2,5ورر %0بي  
 
 

رللمالءةر5الجدولر رالتوقعي  :رالمعاملراألدب 

 

 

  فردي
21دجنير  22يونيو   22دجنير   23يونيو    

 731 13  566 13  381 13  921 12 األموالرالذاتيةراألساسيةر

1األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر  14 921 15 381 15 566 15 731 

2األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر  21 067 21 927 22 512 23 127 

 454 148 173 146 856 143 955 140 األصولرالمرجحة

 CET 1 9.2% 9.3% 9.3% 9.2%نسبةر

 Tier I 10.6% 10.7% 10.6% 10.6% نسبة

 %15.6 %15.4 %15.2 %14.9 نسبةرالمالءة

 

21دجنير  موطد 22يونيو   22دجنير   23يونيو    

 450 26  483 24  546 23  175 23 األموالرالذاتيةراألساسيةر

1األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر  25 175 25 546 26 483 28 450 

2األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر  32 366 33 196 34 533 36 950 

 285 288 274 281 636 273 659 258 األصولرالمرجحة

 CET 1 9.0% 8.6%  8.7%  9.2%نسبةر

 Tier I 9.7% 9.3% 9.4% 9.9% نسبة

ءةنسبةرالمالر  12.5% 12.1% 12.3% 12.8% 

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

رالجاريربهرالعملر:ر رالتنظيمي رمنرالحدراألدب  عىلرمستوىر %9,0تظلرالنسبرالتوقعيةرلبنكرأفريقيارعىلرأساسرفرديروموطدرأكت 
ررأسرالمال.رعىلراألموالرالذاتيةرالعامةربفضلرالسياسةرالر%12ور1نسبةرالمالءةرعىلراألموالرالذاتيةرمنرالمستوىر رداخليةرلتدبت 
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 مخاطررالتشغيلر:ر .3

 

رالمساطرروالوس ي
 
يةرواألنظمةرتعرفرمخاطررالتشغيلربأنهارمخاطررالخسارةرالناتجةرعنرعدمرالتوافقرواالختاللرالحاصلرف ائلرالبش 

رالنشاط.ر رعىلرحسنرست  رالداخليةرأورعنرأحداثرخارجيةرمنرشأنهارالتأثت 

رمخاطررالتشغيلرلإلر ر:روتهدفرمنظومةرتدبت  ي
رجابةرعنرهدفرثالبر

 تحديدرمخاطررالتشغيلروتحليلهاروتقييمهار؛ 

 تقييمرالمراقباترالداخليةر؛ 

 اتراإلنذار رمؤش   تتبعرمخاطررالتشغيلرعت 

 ر ي
 
روضعرعملياتروقائيةرورالتحكمرف ىرالمحددة.ر/مخاطررالتشغيلرعت   أورتصحيحيةرلمواجهةرالمخاطررالكت 

رالمخاطررومراقبتهاربشكلرمنتظم،رمماريتيحرتحسنارمستمرارلهذهرالمنظومة.ر روتتمرمراجعةرمنظومةرتدبت 

ه،رويمكنرتحليلرمخاطررالتشغيلروتصنيفهاروترتيبهاروفقرأهمرالمحاوررالتاليةر:راألسباب،رالن روغت  رالماىلي تائجرمنرحيثرالتأثت 
ريتمرتصنيفهارحسبرنوعراألحداثرالمنصوصرعليهارمنرطرفرلجنةربازل.ر ي

رالتنقيط،رالوصفرومستوىرالتحكمروالنر

ويتمربشكلرمنتظمرتبليغرالتعرضاترلمخاطررالتشغيلروالخسائررالناتجةرإلدارةرالوحدةرالمعنيةرواإلدارةرالعامةروالمجلسراإلداري.ر
رويتمرتوثي امرمجموعةرمنرعملياترالمراقبةروالمساطررالداخليةروالتدابت 

ربشكلرصحيح،رمماريتيحرضمانراحتر قرنظامرالتدبت 
روأنظمةر رالقيامربفحصردوريرلعملياترالتدبت  راورالخارجيي   رالداخليي   رحالةرعدمرالمطابقة.رويطلبرمنرالمدققي   ي

 
التصحيحيةرف

رمخاطررالتشغيل.رويتمرإضفاءرالطابعرقياسرمخاطررالتشغيل.روتهمرهذهرالفحوصاترأنشط ةرالوحداتروالوظيفةرالمستقلةرلتدبت 
رمجموعةربنكرأفريقيارمنرخاللرأداةرخاصةرتسمر" ي

رمخاطررالتشغيلرف  ربشكلركاملرعىلرتدبت  ".روهكذا،ررMEGA HOPEX اآلىلي
اتراألساسيةرللمخاطررتتمرإدارته رفإنرجمعرحوادثرالمخاطرروخارطةرمخاطررالتشغيلروالمؤش  ي

اراليومرمنرخاللرهذهراألداةرالنر
رالمغربروأوروبا.ر ي

كاتهرالتابعةرف  رتمرتفعيلهارعىلرمستوىرالبنكروش 

رالتعرضر رتحديد روتم رالمعلومات. ربأنظمة رالمخاطررالمتعلقة رالمجموعة ربأنشطة رالمتعلقة رمخاطررالتشغيل رخارطة وتغطي
وعر"رالمتعلقربنقصرإدماجرنظمرمعلوماترالمجموعة.روتمرالتكفلربهذهرال رإطاررمش  ي

 Convergenceمخاطررعىلرنحورجيدرف 
-SIر".ررر

افرأجهزةرحكامةرالمجموعة،ر19-وبالنظررلألزمةرالصحيةرالمتعلقةربكوفيد ،رعكفتراإلدارةرالعامةرلمخاطررالمجموعة،رتحترإش 
رالمخاطررمنرأجلراستخمادرأفضلرلألزماترالتوقعيةروتدعيمرصمودرالمجموع ي

رالتحكمرف  رة.رعىلرتعزيزرتدابت 

"ر،ررConvergenceمنرهذارالمنظور،روعىلرغراررمختلفرالمشاري    عرالراميةرلهيكلةروإدماجروظيفةرالمخاطر،رالسيماربرنامجر"ر
رهخاللركافةرمكوناتمنر يرمخططرتقويمرازمةرداخليةرورالتقييمرالداخىلي رتوسيعرتدبت  ،رتودرالمجموعةرمواصلةرهذهرالديناميةرعت 

كاترالتابعةرالنظاميةرخصوصاروأنهارباتترلبعضهارمتطلبارتنظيميا.رلكفايةررأسرالمالرعىلرمستوىرال  ش 
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 تدابير مخاطر االئتمان

رمخاطرراالئتمانرالحصة يلرتدابت   
كاترالتابعةرباستثناءرر)ر2ورر1ر(تمراالنتهاءرمنرتت  .رروتجدرراإلشارةرإىلرأنرBCBبالنسبةرلكافةرالش 

،رالقيادةروالتقاريرربينمارتحيلرالحصةرالثانيةرعىلرإجراءراختباراترالحصةراألوىلرشملترالجوانبرالتاليةر:رالتنظيم ي
،رالمخططرالتفويىص 

.ر كت  
رالضغطروتتبعرنسبرالتر

ر".ر ر"ربنكرأفريقيارالبني   ي رمخاطررالسوقرضمنرالموقعرالنموذج  يلرتدابت   
روتمراالنتهاءرمنرتت 

رلكفايةررأسرالمالرور رالتقييمرالداخىلي يلرتدابت 
كاترالتابعةرذاتراألهميةررمنرناحيةرأخرى،رتمرتت   برنامجرتوقعرأزمةرداخليةرضمنرالش 

روبوركينافاسوروالطوغوروالنيجررووسطرأفريقيا.ر  النظاميةربالنسبةرلمجموعةربنكرأفريقيا،رويتعلقراألمررببنكرافريقيارالبني  

 
رالتنظيميةراألمريكية وعرر2018قامرمعربدايةرسنةر،رتجدرراإلشارةرإىلرأنربنكرأفريقيارFATCA وبخصوصرالمطابقةرللقواني   بإطالقرمش 

كاتر رالمجال.رونجحترجميعرالش  ي
 
ةرواسعةرف رولهرخت  عىلرصعيدرالمجموعةربدعمرمنرمكتبراستشارةرمرموقرعىلرالصعيدرالدوىلي

ائبراألمر2018التابعةرالمقررةرمعرمتمر رموقعرالرص  ي
 
رلتاري    خرتسجيلرالهيئةرف رالحصولرعىلرهذاراالعتماد.رويخضعرهذاراألخت  ي

 
ر.رف ريكي

ر راألمريكي ي ين 
رأنرتخضعرالهيئاتراألخرىرالتابعةرللمجموعةرلقانونراالمتثالرالرص  رأفقررويتعي   ي

 
.رر2021للحساباتراألجنبيةرتدريجيارف

رللحساباتر راألمريكي ي ين 
رطوررمطابقةرتامةرمعرالمتطلباترالمنبثقةرعنرقانونراالمتثالرالرص  ي

 
رف وعموما،رفمجموعةربنكرأفريقياررهي

راألجنبية.ر

رتتعتمدريس ي
ابطرالموجودربينهاروالمواردرالنر ايدةربفعلرخفضرآثاررتوقفراألنشطة،ربفعلرالتر تجيبرمخططراالستمراريةرألهميةرمتر 

يةرمنهاروالمعلوماتيةرأوراللوجيستيكية.رر رعليها،رالرسيمارالبش 

رترومرضمان،روفقرسيناريوهاترأزمةرمختلف ي
روالمساطررالنر رذلكرلمواجهةرأزماترقصوى،رويتعلقراألمرربمجموعةرمنرالتدابت  ي

ةربمارف 
رللبنكرومنرتمراالستئنافرالمخططر رلتقديمرالخدماتراألساسية ، ي ربشكلرمؤقترحسبرأسلوبرتدريج  رعندراالقتضاء والحفاظ،

رلألنشطة.ر

وعرخاصرقيدراإلنجازرعىلرمستوىرالم اجعرالبديلة.روهناكرمش  امنرمعرأماكنروأنظمةرالتر جموعةرويتمروضعرتنظيمرلإلنجادرفبشكلرمتر 
راألولويةرلمخططاترتفاديرالحوادث.ر ريعطي

اتيجيةراألفقيةرالستمراريةراألنشطةر:ر رالمبادئراالستر  وفيماريىلي

 

 امرهذار رزبنائهرمنرالتوفررعىلرالسيوالترالمودعةرلديه.رويمكنرلعدمراحتر رتمكي   ي
لبنكرافريقيارمسؤوليةراجتماعيةرتتمثلرف 

رزمنراألزمةرأنريؤثررعىلرالنظامرا ي
.رالواجبرف  رأهميةرأكت  رفهذارالمبدأريكتسي  لعام.روبالتاىلي

 ر؛ ي رالقطاعرالمغرب  ي
اماتهرتجاهرنظامرالمقاصةرالبنكيةرف   يجبرعىلربنكرأفريقيارضمانرالتر 

 ر ي
اماترالقانونيةروالتعاقديةرالمتعلقةربمجاالترالقروضروالتعهداترالنر امرااللتر  راألولويةرالحتر مربنكرأفريقيارأنريعطي يعتر 

 ذرتعهداتراخرىر؛أبرمها،رقبلراتخا

 مربنكرأفريقياراإلبقاءرعىلرمصداقيتهرالدوليةروضمانرتعهداتهرتجاهرالبنوكرالمراسلةراألجنبيةر؛  يعتر 

 تعطراألولويةرلزبناءرمجموعةربنكرأفريقيارمقارنةرمعرالمستفيدينراآلخرينرمنرخدماتهر؛ 
 رإنجازهارر ي

ر.رمثالرمنرالوكالةرإىلرغار« Front to Back »تراعرالخدماترف  ي  يةرإدراجهارالمحاسن 
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 مخاطر تكنولوجيا المعلومات : 

ر رأداة رتمثلرمخاطررالتشغيلرعت  ي
رMEGA HOPEXيتمررفعرالعوارضرالنر روالمنسقي   راألداةرمنرطرفرالمراسلي   روتستخدمرهذه .

رتمرفيهاروضعراالداةرللترصي    حربعوارضرم ي
كاترالتابعةرالنر رعىلرمستوىرمختلفرهيئاترالبنكروالش   خاطررالتشغيلرأوالربأول.رالمعيني  

 المخاطررالمتعلقةرباألصولرخارجراالستغاللر .4

.روعليهريمكنرللبنكرأنريتعرضرلمخاطررعدمرإنجازرعملياتر ي
يتوفررالبنكرعىلرأصولرخارجراالستغاللرمكتسبةرعنرطريقرالوفاءرالعين 

رالبيع.ر ي
 
رالبيعرالمذكورةرلهذهراألصولرالثابتةرأورلخسائررف

رتبلغ رالصدد، رهذا ي
 
رمتمرروف رالمحاسبيةرمع رالصافية ربقيمتها رلبنكرأفريقيا رخارجراالستغالل رالعقارية راألصول ر 4.9رر2021دجنت 

كاترالتابعةرالعقارية.ررضمنرركنراألصولراألخرىرللبنكملياردرهم.رويتضمنرهذارالمبلغراألصولرالمحتسبةر رالش  ي
 
 واألصولرالموطنةرف

 مخاطررالدول .5

رالخارجرالعتباراتريقصدربمخاطررالدولرالمخاطررإمكان اماتهرتجاه يةرتخلفرأحدراألطرافرالسياديةرلدولةرمارأوررفضهرالوفاءربالتر 

راجتماعيةروسياسيةرأوراقتصاديةرأورمالية.ر

ر كماريمكنرلمخاطررالدولرأنرتنجمرعنرالحدرمنرالتنقلرالحررللرساميلرأورلعواملرسياسيةرأوراقتصاديةرأخرىرويتمروصفهاربالتاىلي

اماترعىلرالدولةرالمعنيةر)ررربمخاطررالتحويل.ر تبرعنرمخاطررأخرىرذاترصلةربحدوثروقائعرتؤثررعىلرقيمةرااللتر  كماريمكنرأنرتتر

 كوارثرطبيعية،رأزماترخارجية(.ر

ازيرر وتهدف راألمررتعليقربشكلراحتر سياسةرمخاطررالدولرللمجموعةرأساسارلوضعرنظامريتيحرتقييمروضبطروتقليصروإنراقتىص 

اماتهارعىلرالد ةروبشكلرمتناسقرعىلرصعيدرالمجموعة.راللتر  رولرذاترالمخاطررالكبت 

رومراقبةرهذهرالمخاطرروالهياكلر اتيجيةرالتكفلربمخاطررالدولرمبادئرإحصاءروتدبت 
وتتضمنرسياسةرمخاطررالدولرعالوةرعىلراستر

ر رتتيحرالوقايةرمنرالمخاطررهي ي
رالنر رالعنرصرالمركزيرلهذهرالتدابت  امات.ررالتنظيميةرالمسؤولة.رويعتت  نظامرالتفويضروالحدرمنرااللتر 

امرتبعارلمستوىرمخاطرر ركلمارارتفعترالمخاطر.روهكذا،رتمترمقايسةرمستوىرااللتر  وتمرإعدادرهذارالنظامربشكلريحدربشكلرأكت 

رالمجموعة.ر ي
رالدول،رالمجسدربالتنقيطرالممنوحرلكلردولةروالنسبةرالمئويةرمنراألموالرالذاتيةرلكلرهيئةرف 

رتعهدا رالمغرب.روتهمرالتعهداترعىلراألطرافرالمقابلةراألجنبيةرلبنكرأفريقياروتعتت  ي
رغالبيتهارمحليةرف  ي

ترمجموعةربنكرأفريقيارف 

رمؤسساتراالئتمانراألجنبية.روتشكلرهذهرالتعهداترموضوعر:ر

 

 اتراألساسيةرلكلرطرفرمقابلر؛  ترخيصربعدرتصنيفروتحليلرالمؤش 

 رتتبعرشهري،رويتمرتبليغهارللبنكرالمركزير.  منرخاللربيانرتنظيمي

رتعكسر اماترالعامةرلمجموعةربنكرأفريقيارتجاهراألطرافرالمقابلةرالبنكيةراألجنبية.روهي وتقدمرالتقاريررالمنجزةررؤيةرعامةرلاللتر 

رالدول ي
رف  رتمثلرالحقوقرعىلرالمقيمي   ي

رالحصيلةروخارجرالحصيلةروالنر ي
رتتضمنركافةراألصولرالمدرجةرف  ي

رالتعهداترحسبرالدولروالنر

راألجنبية.ر

رحولرالتعرضاتراألجنبيةرلبنكرأفريقيا.ر رلمخاطررالمجموعةربإعدادرشهريرلتقريررتحليىلي وكتكملةرلهذهرالبيانات،ريقومرالفريقرالمست 

ويتيحرهذارالتقريررتقييمرمستوىرالتعرضاتراألجنبيةرلمجموعةربنكرأفريقيارويشكلرلوحةرقيادةرلتتبعرتطوررالمخاطررالمرتبطةربكلر

ردولة.ر
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راختباراترور اترهذهرالظرفياترعىلرمالءةرورتعرضاترالمجموعة.روتغطي يتمرإعدادراختباراترضغطربشكلرنصفرسنويرلتقييمرتأثت 

.ر رمنرعدمراستقراررسياسي ي
رتعاب  ي

رللمخاطررأورالنر رتتعرضرفيهارالمجموعةربشكلركبت  ي
رالضغطرسواءرالدولرالنر

رللتنمية،ريقومربنكرأفريقي ي اتيج  رإطاررمخططهراالستر ي
 
اربدراسةرسيناريوهاترالتعزيزرواإلبقاءرعىلربعضرالدولرواالنسحابرمنردولروف

رأخرىر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رالمتوقعرلمدةرجائحةركوفيدر .6 اتهارر19الطابعرغت   وتأثت 

 

 
 

ر ية.رويعتت  رمنرهشاشةرماليةروبنيويةروبش  ي
رتعاب  ي

رأساسارمنرمقاوالترصغرىرومتوسطةروالنر ي وضعرريتشكلرالنسيجراالقتصاديرالمغرب 
ةرأورالمتوسطة.ر رظلرظرفيةرتعطرفيهاراألولويةرلصمودرواستمراريةرالمقاولةرالصغت  ي

رف  رهي   رقابليةرالدعمرأمرارغت  رمعايت 
ةرر19-وأتتراألزمةرالمرافقةرلجائحةركوفيدر رظلرهذهرالظروف،ردعمربنكرأفريقيارزبناءهرمنرالمقاوالترالصغت  ي

لتؤكدرهذهرالهشاشة.رف 
ر روالمتوسطةرجداروالمقاوالترالصغت  منرخاللرقروضرمتوسطةروطويلةراألمدر"رسلفرإقالعر"روالموجهرأساسارلتمويلررالمتأثرةة

رمتطلباتراالشتغال.ر
وعىلرالرغمرمنرالجهودرالمبذولةرللنهوضربالمسؤوليةرالمجتمعيةرللمقاوالتربالمغرب،رهناكرعدةرعوائقرتحولردونرتطبيقهارذاره

ةرورروباألخص  المتوسطة.رونذكررمنرأهمهار:ربالنسبةرللمقاولةرالصغت 
 

امراألنظمةرالبيئيةرواالجتماعيةرالمعمولربهار؛ - رالتفتيشرالخاصربعدمراحتر ي
رف   غيابرأورتقصت 

 عدمرتطبيقرمبداراألداءرعنرالتلوث -

رتطبيقرالقانون - ي
رف  امرأورتقصت 

 انعدامرعملياترتعاقبرعنرعدمراحتر

ريمكنرمنردفعرالمقاوالترالعتما - ي
رحقيقر ي

 درممارساترمسؤولةغيابرمجتمعرمدب 
وطراالقتصاديةرأنريؤثرر اترمستدامةروباألخصربالنسبةرلبعضرقطاعاتراالقتصاد.رويمكنرلتدهوررالش  ويمكنرانريكونرلألزمةرتأثت 
عىلرأنشطةرزبناءربنكرأفريقيار،رممارقدريقلصرمنرمداخيلربنكرافريقيارويؤثررعىلركلفةرالمخاطررالمرتبطةربنسبةرالتخلفرعنراألداءر

رتقومرمنرجهةرعىلرتطبيقرالدوريةررقمرالمتعل ي
ررG 19قةربديونرالزبناء.ربيدرأنرسياسةرالتموينرالمعتمدةرمنرطرفرالمجموعةروالنر

رقائمةر" ي
"روكذارتغطيتهاربمؤونةرللمخاطررالعامةرتتيحررWatch List لبنكرالمغربرومنرجهةرأخرىرعىلرتصنيفرالديونرالهشةرف 

اراستباقيارللتخلفرعنراألداء.ر رتدبت 
رالدعمرالمقررةرمنرلجنةراليقظةراالقتصاديةرقدرتواصلترفيماريخصرقطاعرالفنادقرإىلرغايةريونيور ر2021وتجدرراإلشارةرإىلرأنرتدابت 

رألزمةركوفيدر ي رالسلن  رأنهارحدترمنرالتأثت  اترالبنكرللمخاطر.روهكذا،رر19منرخاللرمنتوجرإقالع.رومنرطبيعةرهذهرالتدابت  عىلرمؤش 
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ريجبرل رما راتخاذ رتم ي
 
رف روالتحكم رالصحية ربتطوررالوضعية ربشكلركبت  رمرتبطة رتداعياتها رتظل ي

روالنر اتراألزمة رتأثت  لتخفيفرمن
وس.ر  المتحوراترالجديدةرللفت 

 

 

 

 

 المخاطررالماليةرالمتعلقةربالبيئة .7

 
 

رالعامرلمخاطررا اترالبيئيةرواالجتماعيةرجزءارالريتجزأرمنرالتدبت  رالمخاطرروالتأثت  لمشاري    عرموضوعرالتمويل.روهوريشكلرتقييمروتدبت 
رالمستدامروالناجحرللمشاري    ع.ر ي

وريربالنسبةرلألداءرالبين  رأمررض 
راتخذهاربنكرأفريقيارإىلر:ر ي

رواجبراليقظةرالنر روتهدفرتدابت 

رقدرتنشأر؛ - ي
 تحديدراآلثارر/المخاطررالبيئيةرواالجتماعيةروالصحيةرواألمنيةرالنر

روم - رالوطنية، رللقواني   وع رالمش  رمطابقة رالممارساترتقييم روأفضل رومبادئراالستواء رالدولية رالتمويل كة رلش  راألداء عايت 
 المتعلقةربالجوانبرالتنظيميةرواالجتماعيةر

رتمررصدها - ي
 تقديمرخطةرعملرللتخفيفرمنرالمخاطرروتسويةرحاالترعدمرالمطابقةرالنر

ر
  ية.ر،رلمريتمرتسجيلرأيرمخاطررماليةرتتعلقربالجوانبرالبيئ2021وخاللرالسنةرالماليةر
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