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بنك أفريقيا

باعتبارهــا مــرآة ملغــرب منخــرط بقــوة يف درب اإلقــالع، تتبــوأ 
مجموعــة بنــك أفريقيــا ماكنهتــا كرشيــك مبتكــر وذي مصداقيــة 
لــدى مجيــع األطــراف ، العمومية مهنا واخلاصــة،  ذات العالقة 
بنشــاط املجموعــة، مواكبــة بالتايل أوراش اســرتاتيجية التحول 

املتعــددة الــي تقودهــا اململكة.

وطبقــا للتوجهيــات امللكيــة الســامية الــي يتضمهنــا المنــوذج 
التمنــوي اجلديــد، نهســر إىل جانــب املنعشــني يف هــذا الورش 
اهلــام ، عــى جعــل مدينــة دمحم الســادس طنجــة تيــك جــرا 
يصــل بــني قــارات أفريقيــا وأوروبــا وأســيا. وهــو املنظــور ذاتــه 
ــا يف  ــك أفريقي ــه اخنــراط مجموعــة بن ــذي يفــر مــن خالل ال
بنــاء بــرج دمحم الســادس الــذي ســيصري مــن معــامل الربــاط، 
مدينــة األنــوار، عــالوة عــى مواكبــة إنشــاء منصــة اللقاحــات 

يف بنســلميان، حتــت امس سنســيو فارمــا تيــك.



عمثان بنجلون
 الرئيس املدير العام

لكمة الرئيس

ويف خضــم هــذا الســياق املمتــز بالتعبئــة امجلاعيــة، حقــق 
بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021 منجــزات ممتــزة، ممــا جيســد 
متانــة منــوذج أمعالــه الــذي جيمــع بــني البحــث عــن المتــز 
يف األداء، واملتانــة املاليــة، والتمنيــة املســتدامة. وهكــذا، 
وصــل النــاجت الصــايف البنــي املوطــد بــرمس ســنة 2021 
إىل 14,6 مليــار درمه، بتطــور نســبته %4، مكــا رفعــت 
النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعة إىل مليــاري درمه مقابل 

738 مليــون درمه يف 2020. 

وواكــب هــذا األداء تريــع التحول الرمقي لملجموعة ســواء 
عــى مســتوى مهــن بنــك التقســيط و أنشــطة بنــك المتويــل 
ــاء  ــة الزبن ــد اكف ــة م ــن االســتمثار بغي ــد مه أو عــى صعي

بتجربــة متنوعــة.

وبكيفيــة ال تقــل أمهيــة عــن األداء االقتصــادي، عــززت 
ــا يف 2021 موقعهــا بصفهتــا فاعــال  ــك أفريقي مجموعــة بن
رئيســيا يف المتويــالت املؤثــرة يف املغــرب وأفريقيــا، مدمعة 

ــال الطــايق. ــة لإلنتق باألســاس االســتمثارات الالزم

ومــن أجــل مواكبــة هــذه املبــادرات، مت وضــع حاكمــة 
.2021 عــام  متجــددة و مشــددة يف 

إن اهلــدف الرئيــي مــن إعــادة التنظــم هــذه هــو التنفيــذ 
ــة  ــق اجلغرافي ــرب واملناط ــل يف املغ ــراجم العم ــع ل الري
الــي حتتضــن فــروع املجموعــة، ســعيا مهنــا لمنــو أكــر 
مردوديــة واســتدامة وحبثــا عــن تمنيــة متوازنــة ومســتدامة، 

ــق 2030. ــا للتصــور االســرتاتيجي يف أف طبق
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 املبادئ واألهداف
 تقريرنا

األساسية



األساسية

  اختياراتنا لملهنجية املتبعة 
  مبادئ اخلدمات املرصفية املسؤولة



بنك أفريقيا

اختياراتنا  
لملهنجية املتبعة

يعرض تقرير التمنية املستدامة ملجموعة بنك أفريقيا 
املنجزات البيئية واالجمتاعية خاصة تلك املتعلقة 

حباكمة بنك أفريقيا. ويعمتد قياس هذا األداء عى 
مجموعة من املؤرشات الي مت إضفاء الطابع الرمسي 

علهيا بغية التقرير بشأن هنج املسؤولية االجمتاعية 
والبيئية واملتعلقة باحلاكمة، جتاه خمتلف األطراف 

املعنية بنشاط املجموعة. ونهسر عى التحسني املسمتر 
للقمية اإلخبارية وفائدة تقريرنا مجليع األطراف 

املعنية بأنشطتنا، ومسامهينا، واحملللني والفاعلني يف 
األسواق، وهيائت التنظم والرقابة، عالوة عى زبنائنا، 
ومستخدمينا، وكذا بالنسبة لملراقبني املهمتني بقطاع 

نشاطنا.

وارتأينــا، مــن منظــور األمهيــة النســبية املزدوجــة، منــح 
األولويــة لملعلومــة بشــأن عوامــل االســتدامة الــي هلــا 
أو قــد يكــون هلــا تأثــري ملحــوظ عــى أهــداف المنــو، 
وتدبــري املخاطــر، والعمليــات واملنجــزات املاليــة للبنــك، 
أو املعلومــات بشــأن مســامهته وتأثــري أنشــطته عــى 
التمنيــة البرشيــة، ومحايــة البيئــة، وإجيــاد القميــة 
لزبنائــه، ورشاكئه االقتصاديــني، واملجمتعات، واملناطق 
المطــوح،  أنشــطته. وخدمــة هلــذا  الــي حتتضــن 
إيــالء أمهيــة كــرى  لتطــور املتطلبــات  ســنواصل 
ــر بشــأن  ــة بالتقاري ــة املتعلق ــة والدولي ــري الوطني واملعاي
ــى  ــول، ع ــة بالتح ــة واملرتبط ــر املناخي ــة املخاط حاكم
ــة  ــا يف جمــال املطابق ــة جتــاه الزتاماتن ــري اليقظ تداب
واالمتثــال، وأخالقيــات األمعــال، واحــرتام احلقــوق 
اإلنســانية واالجمتاعيــة وحــول منجــزات االســتدامة 
مبعناهــا الواســع : وســنواصل االبتــاكر  عــر اســتلهام 
أجــود املامرســات، طاحمــني بشــلك معقــول لتقــدمي 
مســامهتنا يف تطويرهــا، فضــال عــن واقــع املنظومــات 

ــي نشــتغل هبــا. ــدول ال وال

ويســتعمل بنــك أفريقيــا املراجــع الدوليــة املعمتــدة 
ــة بشــأن  عــى نطــاق واســع مــن أجــل هيلكــة املعلوم
الزتاماتنــا جتــاه االســتدامة، الســميا املبــادرة العامليــة 
إلعــداد التقاريــر، ومبــادئ االســتواء، واالتفــاق العاملــي 
لــأمم املتحــدة، ومبــادئ اخلدمــات املرصفيــة املســؤولة 
لملبــادرة املاليــة لرنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة، وفريــق 

باملنــاخ،  املتعلقــة  املاليــة  املعلومــات  حــول  العمــل 
ومؤسســة  االســتدامة،  معايــري حماســبة  وجملــس 
تقاريــر القميــة. ونتابــع بــلك اهمتــام التطــورات املهمــة 
ملــرشوع معيــار التقاريــر حــول االســتدامة، الــذي يقوده 
جملــس معايــري االســتدامة الدوليــة بطلــب مــن جملــس 
ــع  ــة. مكــا نتاب ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــري الدولي املعاي
حــول  األورويب  االحتــاد  تعلميــات  مــرشوع  تقــدم 
نــرش معلومــات يف جمــال االســتدامة مــن طــرف 
ــذا  ــى ه ــاء ع ــد بن ــع املع ــرشوع املرج ــرشاكت، وم ال
األســاس  مــن طــرف معيــار تقاريــر االســتدامة لالحتاد 
 األورويب. ويرتكــز التقريــر أيضــا عــى املنشــور  رمق
03 /19 للهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل الصــادر يف 
ــالوة  ــة. ع ــات املالي ــق بالعملي ــر 2019، املتعل 20 فراي
عــى ذلــك، يتضمــن التقريــر أهــداف التمنية املســتدامة 

لإلفصــاح عــن مســامهته يف هــذا املجــال.



تقريرنا : املبادئ واألهداف األساسية

مبادئ  
اخلدمات املرصفية املسؤولة 

املبادئ املرصفية املسؤولة الستة 

مــن أجــل إدمــاج رهانــات االســتدامة يف نشــاطه عــى 
حنــو جيــد، واملــي قدمــا إىل مــا وراء حتليــل ختفيــف 
اآلثار الســلبية املتعلقة بنطاقه املتعلق بمتويل املرشوع، 
مبــادئ اخلدمــات املرصفيــة  أفريقيــا  بنــك  اعمتــد 
املســؤولة لــأمم املتحــدة باعتبــاره عضــوا مؤسســا منذ 
2019. وهكــذا، الــزتم البنــك بشــلك نفــيع باملســامهة 
ــة املســتدامة،  ــوغ أهــداف التمني حبــمك نشــاطه يف بل
الســميا مــن خــالل احلــد مــن تأثرياتــه الســلبية من جهة 
وإحــداث و/أو مضاعفــة تأثرياتــه اإلجيابيــة مــن جهــة 
أخــرى. وترتكــز مبــادئ اخلدمــات املرصفيــة املســؤولة، 
ــتدامة  ــل االس ــن أج ــا م ــا دولي ــارا بنكي ــا تي باعتباره
ــة  ــداف التمني ــة أه ــادئ تصــب يف خان عــى ســتة مب
ــن ــك تقريري ــدر البن ــه، أص ــذ اخنراط ــتدامة. ومن  املس
) يف 2020 و 2021 ( لتقيــم تنفيــذ هــذه املبادئ مضن 
ــه اتبــاع هنــج حتليــي لتأثــري  نشــاطه، بعدمــا ســبق ل
ــات  ــادئ اخلدم ــن مب ــاين م ــدأ الث نشــاطه حســب املب
املرصفيــة املســؤولة. وهكــذا، طبقــا للنتــاجئ األوىل 
ــن  ــق م ــات فري ــا لتوصي ــاطه، وتبع ــري نش ــل تأث لتحلي
خــراء األمم املتحــدة الــذي حلــل تقريــري تقــدم إجنــاز 
مبــادئ اخلدمــات املرصفيــة املســؤولة الصادريــن عــن 
البنــك، مت حتديــد منطقــي تأثــري : املنــاخ والنــوع. 
ــة  ــد األهــداف الرمقي ــا عــى حتدي ويعكــف البنــك حالي
الــي مــن شــأهنا توجيــه نشــاطه يف الســنوات املقبلــة. 

معلوماتنــا  وفائــدة  إدراكنــا  دقــة  عــى  ولنمطــن 
ــا  ــز اهمتامن ــل ترك ــن أج ــتدامة، وم ــوص االس خبص
عــى العوامــل البيئيــة واالجمتاعيــة املتعلقــة باحلاكمــة، 
والــي تكتــي أمهية كبرية بالنســبة للجهات اخلارجية 
املعنيــة وبالنســبة للمنــوذج التمنــوي لبنــك أفريقيــا، مقنا 
بــإرشاك فرقنــا الداخليــة املهنيــة بشــلك واســع يف 
ــا يف  ــة طريقتن ــا يف مراجع ــذا الهنــج. مكــا أرشكن ه
إعــداد التقاريــر خــرة خارجيــة ذات جتــارب مرجعيــة 
دوليــة رائــدة يف جمــال التصنيــف البيــيئ واالجمتــايع 
واملتعلــق باحلاكمــة للحــوار مــع قــادة منمظــات الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان، واهليائت النقابيــة، وهيائت حقوق 
تدبــري األصــول واالســتمثار  املســهتلكني، ورشاكت 

ــا. املســؤولة اجمتاعي

ــا يف  ــات واإلفصــاح عهنــا أمه أولوياتن وتبــى املعطي
جمــال االســتدامة.

ــري، وأهــداف  ــف املعاي ــدم خمتل ــر، نق ويف هــذا التقري
ومــؤرشات التأثــري مضــن معلياتنــا التجاريــة ورشاكتنا 
التابعــة. وهتــم املعطيــات البيئيــة واالجمتاعيــة املتعلقــة 
باحلاكمــة. وتغــي أنشــطة البنــك، واملجموعــة باملغرب، 
واملعطيــات املتعلقــة بالــرشاكت التابعــة لملجموعــة عــى 

الصعيــد الــدويل.

املبدأ األول : التطابق : نطابق اسرتاتيجيتنا 
من أجل االستجابة الحتياجات األفراد واملجمتع، 

لإلهسام بالتايل يف إجناز أهداف التمنية 
املستدامة وأهداف اتفاق باريس

املبدأ الثاين : التأثري وحتديد األهداف : 
بشلك مسمتر، حنسن تأثرياتنا اإلجيابية ونقلص 

تأثرياتنا السلبية...هلذا الغرض، حندد وننرش 
األهداف املتعلقة مبجاالت تأثرينا امللحوظة

املبدأ الثالث : الزبناء واملسهتلكون : نعمل 
بشلك مسؤول مع زبنائنا ومسهتلي خدماتنا 

لتحفزمه عى اعمتاد ممارسات مستدامة
املبدأ الرابع : اجلهات املعنية : بشلك مسؤول 
واستبايق، نلزتم بالتشاور وإبرام رشااكت مع 
اجلهات املعنية الفاعلة لبلوغ األهداف املجمتعية

املبدأ اخلامس : الثقافة واحلاكمة : نقوم بتنفيذ 
الزتامنا باملبادئ املرصفية املسؤولة  من خالل 

حاكمة فعالة وثقافة بنكية مسؤولة
املبدأ السادس : الشفافية واملسؤولية : نصدر 

بشلك دوري مراجعة فردية ومجاعية حول 
تطورنا مقارنة مع وضع هذه املبادئ وسنتوخىى 

الشفافية يف ذلك
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 االستدامة، جزء ال يتجزأ من التوجهات االسرتاتيجية 
لبنك أفريقيا

 الزتام بنك أفريقيا بإجناز أهداف التمنية املستدامة
 الزتامات قوية من أجل االستدامة، يتضمهنا هنجنا 

الشامل لملسؤولية االجمتاعية والبيئية



  االستدامة جزء ال يتجزأ
من التوجهات االسرتاتيجية لبنك أفريقيا
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بنك أفريقيا

ــزتام باالســتدامة يف مصــم  ــا االل ــك أفريقي يضــع بن
ــة. اســرتاتيجية املجموع

مت إضفــاء طابــع رمســي عــى الــزتام املجموعــة منــذ 
حــوايل 25 ســنة مــن خــالل مؤسســة البنــك املغــريب 
للتجــارة اخلارجيــة للتعلــم والبيئــة، يف إطــار مقاربــة 
تشــاركية تتضمــن مبــادئ االســتدامة يف براجمهــا 
ــادي لملؤسســة  ــدور الري ــد تواصــل ال وأنشــطهتا. وق
مــن خــالل وضــع تنظــم » لملســؤولية االجمتاعيــة 
ــث تطــور نظــام  ــة « عــر أنمظــة للتدبــري. حبي والبيئي
التدبــري البيــيئ املعمتــد بدايــة صــوب نظــام متاكمــل 
موجــه لتحســني التأثــريات الناجتــة عــن البنــك حلســابه 
اخلــاص. وتواصــل مســار اســتدامة البنــك مــن خــالل 
االخنــراط يف الزتامــات دوليــة الســميا اعمتــاد معايري 
األداء البيئــى واالجمتــايع ملؤسســة المتويــل الدوليــة 
يف تدبــري خماطــر قــروض االســتمثار، ومنــح المتويــل 
لملشــاريع مــن خــالل االخنــراط يف مبــادئ االســتواء. 
ومت تعمــم إدراج هــذه املشــاريع لتمشــل حتليــل مجيع 
التأثــريات، اإلجيابيــة مهنا والســلبية، مســامها بالتايل 
يف وضــع تهسيــالت ذات توجــه بيــيئ، ومنــايخ، 

واجمتــايع، برشاكــة مــع ماحنــي األمــوال.

املســتعجلة  االحتياجــات  مبــدى  وعيــا  ومؤخــرا، 
االقتصاديــة،  التمنيــة  األفريقيــة يف جمــال  للقــارة 
واالحتياجــات االجمتاعيــة يف حــدود املعمــور، الســميا 
يف ظــل ظرفيــة مناخيــة تتطلــب تكيفــا ملكفــا، اخنــرط 
بنــك أفريقيــا يف المتويــالت ذات التأثــري اإلجيــايب 

ــة.  ــة اكف ــئ املجموع ــي تعب ال



أسس الزتامنا

جعلة األداء العام
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 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، جتسيد ميداين
لاللزتام االجمتايع والبييئ لبنك افريقيا

بنك أفريقيا

رشعت مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية للتعلم والبيئة الي أسهسا السيد 
عمثان بنجلون يف 1995 يف عقدها الثالث 

من االلزتامات املسؤولة.
مفنذ أزيد من عرشين سنة، تهنض املؤسسة 

وتنفذ مفهوما مبتكرا للتعلم املتاكمل مع 
التمنية املستدامة الرامية لتحسني جودة 
التعلم. هلذا الغرض، أطلقت املؤسسة 

برناجمها لبناء وجتهز الوحدات الدراسية 
مدرسة كوم، يف املغرب وأفريقيا جنوب 

الصحراء.
وعى الصعيد البيداغويج، اختارت 

املؤسسة مفهوما مبتكرا يف جمال التعلم 
بثالث لغات : األمازيغية، والعربية والفرنسية، 

وذلك منذ التعلم األويل. وتضمنت انفتاحا 
جتاه الثقافات األخرى بفضل إدماج تعلم 

اللغة الصينية يف املستويني اخلامس 
والسادس من التعلم االبتدايئ. إن اللجوء 

إىل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم والتواصل 
يف شبكة املدارس لضامن جناح املمتدرسني 

والرفع من حتفز التالميذ يشكالن ابتاكرا 
بيداغوجيا بالنسبة لمنوذج مدرسة كوم.

تقــدم  البيداغوجيــة،  الــراجم  مــع  مــوازاة 
املؤسســة للتالميــذ أنشــطة موازيــة خمتلفــة 
تســامه يف تفتحهــم وتقلــص مــن خماطــر 

املــدريس. اهلــدر 
للحفــاظ  كــرى  أمهيــة  املؤسســة  وتــويل 
الشــباب  والتعلــم وحتســيس  البيئــة  عــى 
ــة  ــة البيئ ــرورة محاي ــم األويل ب ــذ التعل من
واعمتــاد ســلواكت مســؤولة بيئيــا مــن خــالل 
االخنــراط  يف برنــاجم املــدارس اإليكولوجيــة 

ملؤسســة دمحم الســادس محلايــة البيئــة.

الذكــرى  بتخليــد   2021 ســنة  متــزت    
كــوم  مدرســة  برنــاجم  إلطــالق  العرشيــن 
ملؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة : 

منجــزات وآفــاق جديــدة للرنــاجم.

االعمتاد عىل الرمقنة 
بعــد 20 ســنة مــن احلضــور، اختذت مؤسســة 
البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة اخليــار 
االســرتاتيجي العمتــاد منــوذج مدرســة القــرن 
21، اعمتــادا عــى الرمقنــة الــي متثــل دعامــة 
قويــة للتحــول مــن أجــل مواكبــة سياســهتا 
يف مجيــع األبعــاد، مــن التحــول البيداغــويج 
يف خدمــة التعــم ومــن التقيــم التكويــين 
إىل رهانــات ومهــن الغــد. وهنــاك نقطتــان 
ــور منــوذج بيداغــويج  ــا ظه أساســيتان أملت
جديد لرناجم مدرســة كوم بالنســبة للســنوات 

ــة : املقبل
 : التعلــم  اآلليــة يف  الدعامــات  1 • إدخــال 
اختــارت املؤسســة إدخــال الدعامــات الرتبويــة 
أداة  باعتبارهــا  مدارهســا،  يف  اآلليــة 
عــى  التالميــذ  بيداغوجيــة متاكملــة حتفــز 

التعــم؛
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ــة مدرســة كــوم،  2 • تريــع وتطويــر أاكدميي
ــروم  ــن ي ــا للتكوي ــدا افرتاضي باعتبارهــا معه
لملدرســني  الخشــيص  التطــور  مواكبــة 
وإطــالق أســس مدرســة "رمقيــة" مشوليــة 

عاليــة.. وجبــودة 

إحداث أاكدميية مدرسة كوم 
مت  الــي  كــوم  مدرســة  أاكدمييــة  تــح 
ــة احتياجــات  افتتاحهــا يف عــام 2020 لتلبي
ــة  ــك املغــريب للتجــارة اخلارجي مؤسســة البن

مــن حيــث املــوارد البرشيــة املؤهلــة.

اإلتقــان  عــن  الــدامئ  حبهثــا  إطــار  يف 
واالحرتافيــة، اخنرطــت املؤسســة مــن خــالل 
ــاءات  ــل املســمتر لكف ــد يف التأهي ــذا املعه ه
لضــامن  واملرشفــني  واملنســقني  املدرســني 
وتقــرتح  عاليــة.  تعلــم وحتصيــل جبــودة 
أاكدمييــة مدرســة كــوم يف هــذا الســياق 
شــأهنا  مــن  ومهنيــة  مســارات خشصيــة 
خــالل  مــن  املهنيــة  الكفــاءات  مــن  الرفــع 
ــا  ــاءات وتطويره ــج تدرجيــي لوضــع الكف هن

املســمتر. وصوهنــا 

برناجم دمع تعلمي اللغة الفرنسية 
يعتــر برنــاجم دمع اللغــة الفرنســية الــذي مت 
ــدريس 2021/2022  ــه يف الدخــول امل إطالق
ــول حتســني  ــات ح ــاورات ومناقش ــرة مش مث
تعــم اللغــة الفرنســية مضن مدارس الشــبكة.

عــن رضورة  املشــاورات  هــذه  وأســفرت 
التخــي عــن الطريقــة اجلــاري هبــا العمــل 
واعمتــاد برنــاجم رمســي مــع تكييفــه وإغنائــه 
عــر إضفــاء وإعــداد دعامــات لتلبيــة إرادة 
املؤسســة الراميــة لتحســني تعــم اللغــات.

برناجم وضع وحدات للتعلمي األويل 
يف املدارس العمومية 

بــرمس ســنة 2021، واصلــت مؤسســة البنــك 
ــة  ــم والبيئ ــة للتعل ــريب للتجــارة اخلارجي املغ
ــدارس  ــم األويل يف امل ــدات للتعل وضــع وح
العموميــة، وذلــك دمعــا جلهــود وزارة الرتبيــة 
ــر  ــم وتطوي ــاجم الوطــين لتعم ــة للرن الوطني

ــم األويل. التعل

فــي الســابع مــن أبريــل 2021، ويف مرحلــة 
وتســلم  بافتتــاح  املؤسســة  قامــت  أوىل، 
املدرســتني  يف  األويل  التعلــم  وحــدات 
ــني  ــنا" التابعت ــور" و "تامس ــني "الن االبتدائيت
طنيــة  لو ا للرتبيــة  إلقلمييــة  ا يــة  ير لملد

متــارة. الصخــريات، 

مكــا أهنــت املؤسســة إجنــاز وجتهــز وحــدات 
ــم احلســمية ــة يف إقل ــم األويل الواقع  التعل
)عددهــا 12 قاعــة( و 8 قاعــات يف إقلــم 

صفــرو.

برناجم تأهيل وإصالح املدارس 
ــاجم إصــالح  ــة برن ــام 2021 مواصل هشــد ع
وتأهيــل مــدارس شــبكة مدرســة كــوم. وهكذا، 
مه إصــالح البنيــات املدرســية أوال، مــدارس 
لــال غزيــل، أيــت إكتــل، وســيدي رحــو، بإقلــم 
احلــوز، وثانيــا، بوســكورة بإقلــم النــوارص، 
وثالثــا، بوميــة بإقلــم ميدلــت، ورابعــا، واد 
إفــران بإقلــم إفــران، وخامســا، الدويريــة 
بإقلــم الراشــيدية، وسادســا، واد املــاء بإقلم 

خريبكــة.
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منجزات برناجم
مدرسة كوم

36

31 522

2516

 مدرسة حائزة عى شارة
» املدرسة اإليكولوجية «

 تمليذا مكونا، نصفهم من
الفتيات

تمليذا حاصال عى 
البااكلوريا، %63 مهنم من 

الفتيات

63
مدرسة باملغرب

06
354

 مدارس بأفريقيا

وحدة للتعلم األويل بسعة             
8850 تمليذا      

بنك أفريقيا

بنك أفريقيا مباكنة مرجعية يف جمال 
التمنية املستدامة عى الصعيدين الوطين 

والقاري

متز بنك أفريقيا يف جمال التمنية املستدامة عى 
الصعيدين الوطين واإلقليمي. ومن خالل الزتاماته 
املتنوعة ومبادراته املختلفة، يعمل البنك عى تمنية 
اقتصاد مستدام وشامل للقارة. وهكذا، يلزتم بنك 
أفريقيا باالستجابة الفعالة خلارطة الطريق متويل 
مت  الي  املغرب،  لبنوك  املهنية  لملجموعة  املناخ  
لتحفز  والرامية   ،22 كوب  مؤمتر  يف  إعدادها 
القاري  الصعيدين  عى  خراء  متويالت  نشأة 

واإلقليمي.
االجمتاعية  لملسؤولية  اسرتاتيجيهتا  إطار  ويف 
تطابق خمتلف  أجل  املجموعة من  تعمل  والبيئية، 
رشاكهتا التابعة مع أهداف البنك يف جمال التمنية 
املستدامة وتهسر عى نرش أجود املامرسات يف 

املجال.
يف هذا السياق، يهسر البنك عى وضع خارطة 
ربطها  مع  والبيئية  االجمتاعية  لملسؤولية  طريق 
املسؤولية  هنج  لقيادة  املناسبة  لأدوات  مبقاربة 
مع  تابعة،  رشكة  لك  مضن  والبيئية  االجمتاعية 
حسب  رشكة،  للك  املهنية  اخلصائص  مراعاة 

الرهانات املعاجلة.
ويعكف بنك أفريقيا أيضا عى نرش وإشعاع أجود 
املامرسات عى املستويني الوطين واإلقليمي من 
خالل مشاركته يف عدة تظاهرات ارتباطا بالتمنية 

املستدامة.           



أسس الزتامنا

متز الزتام بنك أفريقيا حبصوله عى عدة استحقاقات

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TERRE

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT,
C’EST S’INVESTIR DANS UN MONDE MEILLEUR.

BMCE_POS_JOURNEE_DE_LA_TERRE_50x70cm_1.indd   122/04/14   12:33

واستحقاقات2021  جوائز 

بني  التنوع  ميثاق  عى  التوقيع 
الذي     We4She ل  اجلنسني 
القمة  منتدى  إطار  إعداده يف  مت 

األفريقية

حبمك الزتامه عى صعيد “ حقوق 
اإلنسان” مت تصنيف بنك أفريقيا 

مضن أكر 14 بناك.

 : االخنراط يف مبادئ متكني املرأة 
املبادرة التشاركية هليئة األمم املتحدة 
لملرأة وامليثاق العاملي لأمم املتحدة.

 2021 عام  أفريقيا يف  بنك  تتوجي 
العربية  اجلائزة  طرف  من  بديب 
الثامنة  للسنة  لملسؤولية االجمتاعية 
عى التوايل يف فئة اخلدمات املالية.

أول بنك أفرييق حيصل عى اعمتاد 
من خماطر  للوقاية   45001 إيزو 

الصحة والسالمة ورفاهية العمل

أول بنك أفرييق حيصل عى اعمتاد 
إيزو 14001 يف 2011 ومت جتديده 

يق 2021

الثامنة  للسنة  أفريقيا  بنك  اختيار  مت 
أفضل   “ البنك صاحب  التوايل  عى 
أداء  عى مستوى املسؤولية االجمتاعية 

والبيئية لعام 2021”
املركز األول  مضن 91 مؤسسة بنكية 
يف األسواق الصاعدة، واملركز الثاين 
مضن 852 مقاولة عى مستوى املنطقة 
عى اختالف القطاعات، واملركز الثالث 

مضن 4963 عى الصعيد العاملي

بنك أفريقيا حيرز عى جائزة أفضل تقرير للتمنية املستدامة
يف عام 2021، أحرز بنك أفريقيا مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى جائزة 
أفضل تقرير للتمنية املستدامة يف القطاع املايل بتنقيط %96، متجاوزا بكثري احلد 
األدىن املطلوب يف املسابقة البالغ %20، واملسملة من طرف بورصة الدار البيضاء 
لبورصة  العام  واملدير  االختصاصات  متعددة  اخلامس  جامعة دمحم  رئيس  حبضور 

الدار البيضاء.

: ورشات  املغرب  بنك  و  الدويل  البنك   
املخاطر  إدماج  أجل  من  البنوك  ملواكبة 

املناخية يف أنشطة المتويل.
 املبادرة املالية هليئة األمم املتحدة للبيئة 
للتمنية  العريب  األسبوع  يف  مداخلة   :

املستدامة
 املندوبية السامية للتخطيط و هيئة األمم 
لقاء حول " املساواة بني  املتحدة لملرأة : 

اجلنسني، رضورة للتمنية املستدامة".
النقاش حلقة  يف  مداخلة   :  Qorus  
االستدامة  ممارسات  أفضل  منتدى   "

وإدارة خماطر املناخ ".
املؤسسات  املناخ يف  أجل  من  العمل   
يف  أفريقيا  بنك  انتخاب  إعادة   : املالية 
IDFC و DFIs مجموعة التنسيق إىل جانب

 مستقبل حتالف معلومات االستدامة

لملبادرة  األخر  االستمثار  مبادئ   
الصينية احلزام والطريق

بنك  املايل/  النظام  اخرار  شبكة   
املخاطر  حول  معل  مجموعة   : فرنسا 

املناخية
 مداخالت يف تظاهرات مثل كوب 26، 
املبادرة املالية هليئة األمم املتحدة للبيئة يف 
أفريقيا،   ومشال  األوسط  الرشق  منطقة 
واالجمتاعية  البيئية  التقارير  حول  ندوة 
المتويل  مؤسسة  مع  باحلاكمة  واملتعلقة 
الدولية واهليئة املغربية ألسواق الرساميل، 
العمل من أجل املناخ مع مؤسسة المتويل 
املستدام  املايل  العمل  مجموعة  الدولية، 
منظومة  حول  دراسة  العرشين،  ملجموعة 
االستمثار املؤثر يف املغرب الي أصدرها 

برناجم األمم املتحدة لإلمناء يف 2021.



بنك أفريقيا، فاعل يف التمنية املستدامة عى الصعيد الدويل 

عى  املرتكزة  الرئيسية  االلزتامات  أمه  يف  أفريقيا  بنك  ينخرط 
أجود املعايري الدولية.

اعمتاد مبادرات ومبادئ دولية

بنك أفريقيا، أول موقع يف عام 2000 عى إعالن املؤسسات املالية 
حول البيئة والتمنية املستدامة لربناجم األمم املتحدة للبيئة

اخنراط بنك أفريقيا يف االتفاق العاملي، باعتباره مؤسسة مالية 
رائدة تقدم دمعها ملبادئه العرش، املتعلقة باحرتام حقوق 
اإلنسان، ومعايري الشغل، ومحاية البيئة، وماكحفة 

 الرشوة. إصدار إلكرتوين يف أكتوبر 2016 ألول تقرير
» Communication On Progress « الذي حصل عى 
وضع » Global Compavt Advanced COP’s « يف 

2019

بنك أفريقيا أول بنك أفرييق يدمع املبادرة 
الصينية ملبادئ االستمثار األخرض مضن 

مبادرة احلزام والطريق

االخنراط يف مبادئ متكني املرأة : املبادرة 
التشاركية هليئة األمم املتحدة لملرأة و وامليثاق 

العاملي لألمم املتحدة 

الزتام بنك أفريقيا لفائدة املناخ من خالل 
االنضامم إىل مبادرة » إدماج العمل 

من أجل املناخ مضن املؤسسات 
املالية « يف 2016

االعمتاد الطويع لبنك أفريقيا ملبادئ 
االستواء يف ماي 2010. ويه مجموعة من 
املعايري الرامية لتحديد، وتقيم وتدبري املخاطر 
االجمتاعية والبيئية يف جمال متويل املشاريع 

مببلغ يفوق عرشة ماليني دوالر أمريي

وضع نظام التدبري البييئ واالجمتايع 
لملخاطر برشاكة مع مؤسسة المتويل 

الدولية يف 2008.

اعمتاد مبادرات 
ومبادئ دولية

التوقيع عى ميثاق التنوع بني اجلنسني ل We4She الذي مت إعداده يف 
إطار منتدى القمة األفريقية

عضو مؤسس ملبادئ اخلدمات املرصفية املسؤولة يف 
2019 ومبادئ المتويالت ذات األثر اإلجيايب يف 2017

بنك أفريقيا



يسامه بنك أفريقيا يف حتقيق العديد من أهداف التمنية املستدامة. 
وبشلك فعي، حيشد البنك جمهوداته من أجل القضايا الي يتوفر 
أهداف  بلوغ  يف  دقيق  بشلك  ويسامه  قوية  دعامات  عى  فهيا 

التمنية املستدامة.

   الزتام بنك أفريقيا
 من أجل إجناز أهداف التمنية املستدامة
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 الزتامات قوية من أجل اإلستدامة، 
يتضمهنا هنجنا الشامل لملسؤولية اإلجمتاعية والبيئية

تقدمي هنج وميثاق املسؤولية االجمتاعية والبيئية 

 أخالقيات األمعال وعالقة
مسؤولة مع الزبناء

 المتويالت املستدامة
 وريادة األمعال

االجمتاعية

مشغل مسؤول

احلاكمة وتدبري املخاطر

البيئة

 مصاحل املجمتعات
 واحلوار مع اجلهات

 املعنية

         إحرتام أخالقيات املعامالت 
ومصاحل زبنائنا

املناوئــة  واملامرســات  والغــش  الرشــوة  • ماكحفــة 
فســة لملنا

• ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية
• أمــن املعلومــات ومحايــة املعطيــات ذات الطابــع 

الخشــيص
• عالقات مسؤولة مع الزبناء
• الوقاية من فرط االستدانة

• مشرتيات مسؤولة

1  

      اليقظة يف ممارسة احلاكمة 
وتدبري املخاطر

• موثوقيــة املعلومــة املقدمة لملجلس اإلداري 
واللجــان املختصة

• تدبــري املخاطــر ومراعــاة العوامــل البيئيــة 
واإلجمتاعيــة واملتعلقــة باحلاكمــة

• إستقاللية أعضاء املجلس اإلداري
• معلومات مالية نزهية ومتاكملة ومعمتدة

• إحرتام حقوق املسامهني

       العمل لصاحل املجمتعات 
ودمع احلوار مع األطراف ذات 

العالقة
• التعلم

• دمع المتويل األصغر والثقافة املالية
• المشول املايل

• احرتام حقوق اإلنسان
• احلوار مع األطراف ذات العالقة

4 

6 

ع  الســمتا ا يف  مســؤول  م    مشــغل 
مه  ر لتطــو كــب  ا مو و ميه  ملســتخد

• التنوع وتاكفؤ الفرص بني النساء والرجال 
• تدبري املسارات املهنية والدورات التكوينية 

• مواكبة التحوالت واحلركية
• الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل

• التفاوض امجلايع واحلوار االجمتايع 

3

       الهنوض بالمتويالت املستدامة ذات 
التأثري اإلجيايب

• تدبري املخاطر االجمتاعية والبيئية 
• متويل جناعة املوارد املاء والطاقة والنفايات

• اقتصاد منخفض الكربون وإنتاج نظيف
ــاوالت  ــاوالت الصغــرية واملتوســطة واملق • دمع منــو املق

الصغــرية جــدا
• ريادة األمعال االجمتاعية

• المشول املايل 

2

5    محاية البيئة 
• ختفيــف البصمــة البيئية املتعلقة باألنشــطة 
ــازات  ــاء وإصــدار الغ ــة وامل ــة والطاق اليومي

املســببة لالحتبــاس احلــراري
• الهنوض بالبناء املستدام

• تطوير الثقافة والسلوك املستدامني

بنك أفريقيا

االجمتاعيــة  املســؤولية  وميثــاق  تقــدمي هنــج 
والبيئيــة 

يضــع بنــك أفريقيــا رهانــات التمنيــة املســتدامة يف قلب 
ــاج  ــة إدم ــذا اإلطــار وبغي ــة. يف ه اســرتاتيجية املقاول
رهانــات املســؤولية االجمتاعيــة والبيئية مضن األنشــطة 
ــة  ــة رمسي ــا صبغ ــك أفريقي ــك، أضــى بن ــة للبن اليومي

عــى الزتاماتــه يف ميثــاق لملســؤولية املجمتعيــة. ويتيــح 
هــذا امليثــاق املــوزع حســب الرهانات األخالقيــة والبيئية 
واالجمتاعيــة إدراج التفكــري حــول هــذه الرهانات مضن 
ــة  ــر مواكب ــة، ع ــد املجموع ــى صعي ــد وع ــد البعي األم
ــة ذات  ــامهة فعال ــة صــوب مس ــرشاكت التابع ــة ال اكف

ســتة الزتامــات كــرى.



التقدم احملرز يف نرش ميثاق املسؤولية االجمتاعية والبيئية من خالل بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

• Respect des d roits des actionnai res

مستوى التخصيص
يف تطور مسمتر

الشفافية وإعداد التقاريرتعميق االلزتامات

معــدل  بلــغ   ،2021 عــام  يف 
الــذايت  التقيــم  يف  املشــاركة 
واملتعلــق  واالجمتــايع  البيــيئ 
أصــل  مــن   16(  72% باحلاكمــة 

تابعــة(؛ رشكــة   22

%80 مــن الــرشاكت التابعة تهشد 

حتســنا ملحوظــا منذ عــام 2019 ؛
إلدمــاج  العــام  املتوســط  يبلــغ 
واإلجمتاعيــة  البيئيــة  القضايــا 

؛  59% باحلاكمــة  واملتعلقــة 
ينــدرج بنــك أفريقيــا كينيــا والنيجر 
ــة  ــو والرشك ــا فاس ــا وبوركين وغان
املغربيــة التابعــة BMCE اكبيتــال 
األوائــل  قامئــة امخلســة  مضــن 
مــن بــني أفضــل الــرشاكت التابعــة 
املســؤولية  لملجموعــة يف جمــال 

االجمتاعيــة والبيئيــة.

"املشــرتيات  أداة  وتتبــع  إعــداد 
املســؤولة".

امللكفــني  لملنســقني  الــدمع  إمتــام 
والبيئيــة  االجمتاعيــة  باملســؤولية 
ــن أجــل  ــرشاء م ــن ال واملســؤولني ع
حتســني سياســات واســرتاتيجيات 
ــة،  ــرشاكت التابع ــل ال ــرشاء داخ ال
ويتعلــق األمــر بالــرشاكت الســبع 
 BK، Salafin، Maghrebail، :التالية
BTI، EAI، هــذا فضــال عــن بنــك 

أفريقيــا مــايل، ومجهوريــة الكونغــو 
ــا  ــة، والســنغال، وبوركين الدميقراطي

ــر. ــاج والنيج ــاحل الع ــو، وس فاس
املــايل لأخشــاص ذوي  المشــول 

اإلعاقــة. 
إنشــاء مجموعــة معــل حتــت ممســى 
بــدون حواجــز"،  بنكيــة  "خدمــات 
ــة  ــا جــاء يف توصي ــع م تمتــاىش م
ــاون  ــة إىل: التع ــرب الرامي ــك املغ بن
مــع امجلعيــات، وجتهــز الــواكالت، 
اإلشــارة،  لغــة  إىل  والرتمجــة 
املســاعدة الصوتيــة لأخشــاص يف 
وإعــداد  إعاقــة برصيــة،  وضعيــة 

مدونــة لملامرســات اجليــدة.
إطالق مقاربة النوع. 

الملســات  البنــك يف وضــع  رشع 
األخــرية عــى خارطــة طريــق "النوع 
ــز املســاواة  ــة تعزي االجمتــايع" بغي
بــني النوعــني وفًقــا لاللزتامــات الــي 
ــني  ــادئ متك ــة ومب ــا املجموع قطعهت
املــرأة وميثــاق التنــوع بــني النوعــني 

.WE4She

امللكفــني  املنســقني  نــادي  تنشــيط 
والبيئيــة  االجمتاعيــة  باملســؤولية 
التابعــة  والــرشاكت  لملؤسســات 

أفريقيــا. لبنــك 
توفــري الوســائل الالزمــة للــدورات 
التكوينيــة بصيغــة %100 رمقيــة، 
بنــك  أاكدمييــة  أطلقهتــا  لــي  ا
أفريقيــا املخصصــة لنظــام اإلدارة 
املتاكمــل، وذلــك هبــدف إذاكء الويع 
بالقضايــا املتعلقــة بالبيئــة والصحــة 

والســالمة املهنيــة.
لنظــام  بوداكســت  عــرض  ينــدرج 
ســياق  مضــن  املتاكمــل  اإلدارة 
التواصــل اإلداري وثقافــة الرشكــة.

تعــد مجموعــة بنــك أفريقيــا بانتظــام 
مــن  أكــر  األبعــاد  تقاريــر حــول 
ماليــة، والــي تتعلــق بااللزتامــات 

التاليــة:
تقاريــر اللجنــة البيئيــة واالجمتاعيــة 
يــر  تقر و  ، مة ا إلســتد با مللكفــة  ا
باألعضــاء،  اخلــاص  اإلســتدامة 
لســنة  املســتدامة  التمنيــة  وتقريــر 
2020، والتقريــر املتاكمــل والتقريــر 

التنظــيمي للهيئــة املغربيــة لســوق 
الســنوي  والتقريــر  الرســاميل، 
ملبــادئ االســتواء، واالتفــاق العاملــي 
ــأن  ــل بش ــدة - التواص ــأمم املتح ل
التقــدم، وتقريــر الســندات اخلــراء 
لســنة 2020 املنشور يف سنة 2021 
 ،ir-bankofafrica.ma عــى موقــع
ومنشــور تقريــر التقــدم امجلــايع 

ــا. ــك إفريقي لبن

 التقــدم احملــرز يف نــرش ميثــاق املســؤولية االجمتاعيــة
لبيئية  وا

حيــرص بنــك أفريقيــا عــى تكييــف مجيــع رشاكتــه التابعــة 
ــة. وحتقيقــا  ــة والبيئي مــع اســرتاتيجية املســؤولية االجمتاعي
هلــذه الغايــة، تقــوم املجموعــة بنــرش خارطــة طريق املســؤولية 
االجمتاعيــة والبيئيــة عــى مســتوى مجيــع رشاكهتــا التابعــة، 
ومبواكبــة هــذه األخــرية يف دجم خمتلــف االلزتامــات املتعلقة 
مبيثــاق املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة. يف عــام 2021، 
ــة  ــرش ميثــاق املســؤولية االجمتاعي ــاق ن ــيع نط ــرى توس ج
الــرشاكت  %75 مــن  والبيئيــة، حبيــث أحضــى يغــي 

التابعــة ملجموعــة بنــك أفريقيــا.

يف عــام 2021، ركــز تقيــم مســتوى نــرش ميثــاق املســؤولية 
االجمتاعيــة والبيئيــة عــى النقــاط اآليت ذكرهــا:

- مســتوى ختصيــص مكونــات مقاربة املســؤولية االجمتاعية 
والبيئيــة لملجموعة؛

اإلجمتاعيــة  باملســؤولية  املتعقلــة  اإللزتامــات  تعميــق   -
والبيئيــة؛

- تطويــر ثقافــة املســؤولية اإلجمتاعيــة والبيئية عى مســتوى 
مجيــع الــرشاكت التابعة؛

الــي مت  اإللزتامــات  تقاريــر حــول مســتويات  إعــداد   -
إلهيــا. التوصــل 

 تطوير ثقافة املسؤولية
االجمتاعية والبيئية
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

األبعاد 

تمتحــور أبعــاد املجموعــة حــول أهــداف ومــؤرشات 
ميثــاق املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة الــي تتنــاول 
مجيــع جوانــب معلنــا املتعلقــة: باملؤسســات واملشــاركة 
ــريًا  ــا، وأخ ــة، وبنشــاطنا وحاكمتن ــة لملجموع املجمتعي
بنشــاطنا املــايل بشــى أشــاكله: البنــك، والتأمــني، 
الســوق،  وأنشــطة  املتخصصــة،  المتويــل  ورشاكت 

األصــول. وإدارة 

يمكــن هدفنــا يف تهسيــل إدمــاج الســاكن مــن منظــور 
اجمتــايع )الصحــة، التعلــم، الســكن، األمــن الغــذايئ، 
إخل( ومــن منظــور اقتصــادي عى حد ســواء )الوظائف، 
تطويــر النســيج الصنــايع، التعلــم العــايل، قطــاع 

األغذيــة الزراعيــة، إخل(. 

يعــد عــرض اخلدمــات البنكيــة مــن الناحيــة الفنيــة ناقــاًل 
أساســًيا لإلدماج.

وترســيخ  املســمتر  التحســني  إىل  دامئ  ســيع  ويف 
خمتلــف اإللزتامــات املتعقلــة باملســؤولية اإلجمتاعيــة 
والبيئيــة، يواصــل بنــك أفريقيــا بذلــك حتســني الــراجم 

ــالل: ــن خ ــدة م ــرى جدي ــالق أخ القامئــة وإط

 تطويــر المتويــل ذي التأثــريات اإلجيابيــة مــن خــالل 
حتليــل أفضــل لآلثــار اإلجيابيــة والســلبية الناجتــة عــن 

نشــاطنا؛

 مواصلة وحتسني عرضنا الرمقي ؛

 املسامهة يف تمنية القارة اإلفريقية ؛

 تطوير التدابري لصاحل النساء املقاوالت ؛

الصغــرية  املقــاوالت  لفائــدة  التدابــري  مواصلــة   
جــدًا؛ والصغــرية  واملتوســطة 

 املسامهة يف ماكحفة العمل غري الرمسي؛

 املســامهة يف ماكحفــة التغــري املنــايخ واالســتقالل 
الطــايق يف املغــرب؛

 املســامهة يف تعريــف جديــد ملــا يعنيــه التكيــف مــع 
التغــري املنــايخ يف املغــرب ومتويلــه اخلــاص؛

 املسامهة يف التعلم والصحة والسكن.

وباإلضافــة إىل ذلــك، كشــف حتليــل أداء املســؤولية 
اإلجمتاعيــة والبيئيــة لملجموعــة عــن املشــاركة واإللــزتام 
مقاربــة  يف  التابعــة  ورشاكتــه  للبنــك  املتواصــل 
ــة لملجموعــة. إن إدمــاج  ــة والبيئي املســؤولية اإلجمتاعي
حتديــات اإلســتدامة يعــد وضعيــة جديــدة جــاءت لتقلــب 
سياســات ومعليــات املؤسســات رأســا عــى عقــب، مكــا 
تبــني أن إحــداث ترســانة مــن وســائل التواصــل حــول 
ــة  ــة باحلاكم ــة واملتعلق ــة والبيئي ــات االجمتاعي املوضوع
لــه أمهيــة حامســة يف إرشاك املســتخدمني باملجموعــة 

ــري. ــق حنــو التغي يف الطري



أسس الزتامنا

ــة  ــك خط ــد البن ــود وإنعاهشــا، أع ــد اجله ــة توحي وبغاي
معــل ســنوية تتضمــن تدابــري وأنشــطة توعويــة لصــاحل 
الزتامــات املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة، املشــار إلهيــا 
يف تقــومي "األيــام العامليــة". يقــوم ختطيــط وحتديــد 
تدابــري التواصــل هاتــه عــى )1( حتديــد املواضيــع 
املواضيــع  أبــرز  اختيــار   )2( الرئيســية؛  الدوليــة 
واألحــداث الدوليــة ذات الصلــة الوثيقة مبيثاق املســؤولية 
إىل  واســتنادًا  أفريقيــا  لبنــك  والبيئيــة  االجمتاعيــة 
ــة  ــت الراهــن؛ )3( املصادق ــر يف الوق ــوى املتواف احملت
عــى الرنــاجم الســنوي بالتنســيق مــع شــبكة املنســقني 
واإلدارات املختصــة؛ )4( هيلكــة التدابــري واألنشــطة 
وفًقــا لغاياهتــا وأهدافهــا وشــلكها وجلنهتــا التنظمييــة؛ 
ــة  ــا ملقارب ــري واألنشــطة تبع ــرش التداب ــم ون )5( تصم
ــم  ــدة؛ )6( التواصــل الداخــي واخلــاريج املنتظ موح

ــزة. ــراءات املنج بشــأن اإلج

تــريم حتديــات وأهــداف الرنــاجم الســنوي لأنشــطة 
والتدابــري املتعقلــة بالزتامــات املســؤولية االجمتاعيــة 
والبيئيــة إىل )1( جتســيد االلزتامــات؛ )2( التواصــل 
بشــأن االلزتامــات؛ )3( إنعــاش شــبكة املنســقني؛ )4( 
والبيئيــة  االجمتاعيــة  املســؤولية  الزتامــات  تعميــق 
املقطوعــة؛ )5( إثبــات أمهيــة االلزتامــات و )6( إرشاك 

املهمتــة. اخلارجيــة  األطــراف 

لك موضــوع مــن املواضيــع املنتقــاة ســيعمتد عــى 
أنشــطة وتدابــري وغايــات وجلنــة تنظمييــة حمــددة. 
ــوى حــرصي  ــري حمت ــن التداب ــري م ــلك تدب وســيكون ل
وتغطيــة إعالميــة وفًقــا لقنــوات التواصــل املوجــودة عــى 

مســتوى املجموعــة.
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مؤهالتنا



 حاكمة من أجل ترسيخ االستدامة
 ثقافة األخالقيات املهنية بلك قوة ورصامة

 احرتام مصاحل زبنائنا و خمتلف اجلهات املعنية بنشاط 
املجموعة

 مجموعة تصيغ ملتطلبات جهاهتا الفاعلة
 تدبري صارم لملخاطر غري املالية 



 حاكمة  
تحمس برتسيخ االستدامة

حاكمة تريم إىل إدماج االستدامة

اهليائت اإلدارية

• اللجنة التنفيذية لملجموعة
اللجنة التنفيذية باملغرب واخلارج

جلنة التنسيق واملراقبة الداخلية باملجموعة
جلنة إدارة األصول واخلصوم لملجموعة
جلنة التوجيه وتدبري املخاطر باملجموعة

جلنة التسيري
اللجنة البيئية واإلجمتاعية امللكفة باإلستدامة

• اللجنة االسرتاتيجية
جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت

جلنة خماطر املجموعة
جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية

اللجنة الرائسية

امجلعية العامة

اللجان املتخصصة باملجلس اإلداري

بنك أفريقيا

ميتلك بنك أفريقيا حاكمة مستقرة وممترسة تريم إىل 
قيادة اسرتاتيجية املجموعة والوفاء بمطوحاهتا يف 

جمال األداء والمنو املستدامني.
وألجل حتقيق هذه الغاية، تعمتد املجموعة عى خمتلف 

هيائت صنع القرار واألجهزة الرقابية، وكذا عى 
اللجان املتخصصة امللكفة مبراقبة تنفيذ التوجهات 

االسرتاتيجية والتشغيلية لملجموعة.

هيائت احلاكمة باملجموعة

صالحية املجلس اإلداري

يف  اإلداري  لملجلــس  األساســية  املهمــة  تتجســد 
املســامهني  مصــاحل  بــني  التــوازن  عــى  احلفــاظ 
وفــرص المنــو، وخلــق قميــة طويلــة األمــد ومحايــة 
املودعــني. وتضطلــع هــذه اهليئــة مبهمــة التخطيــط 
اإلســرتاتيجي، وحتديــد وتدبــري املخاطــر واملراقبــة 
الداخليــة واحلاكمــة وميثــاق املســؤولية املجمتعيــة.



تنا هال مؤ

األعضاء    تارخي التعيني       مدة االنتداب احلالية 1

عمثان بنجلون
2019-2025  1995 ملجموعة بنك أفريقيا الرئيس املدير العام      

امللكية املغربية للتأمني
2019-2025  1994 ميثلها زهري بنسعيد 

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CREDIT 
MUTUEL– GROUPE CRÉDIT MUTUELALLIANCE FÉDÉRALE

 2005 ميثله لوسيان ميارا                                                                                                                                                
2020-2026

صندوق اإليداع والتدبري  
2022-2028  2010 ميثله عبد اللطيف زغنون 

O CAPITAL مجموعة
ميثلها هشام العمراين                                                                                                                                                              20012 

2021-2027

عز الدين جسوس
2017-2023  2017 بصفته الخشصية 

BRITISH INVESTMENT INTERNATIONAL (CDC LIMITED)
2019-2024  2019 ميثلهامارك بوجون 

دمحم القباج 
2021-2027  2021 عضو مستقل 

نزهة احلرييش
2021-2027  2021 عضو مستقل 

عبدو بنسودة
2018-2024  2018 بصفته الخشصية 

إبراهم  بنجلون التوميي 
2022-2028  2004  عضو املجلس اإلداري – املدير العام التنفيذي لملجموعة  

مرمي البوعزاوي
2021-2027  2021 بصفهتا الخشصية 

مستشار لدى الرائسة3 
برايان س. ماك هيندرسون

)1( بالنسبة ملدة االنتداب، توافق السنة سنة انعقاد امجلعية العامة الي تبت يف حسابات السنة املالية السابقة. 
)2( مجموعة O Capital يه ناجتة عن معلية إدماج ومض مجموعة فينانس كوم يف ماي 2021 من طرف املجموعة القابضة بنجلون مزيان. واكنت فينانس كوم عضوا يف املجلس اإلداري بني سني 2001 و 2021 

)3( اكن السيد برايان ماك هندرسون أيضا عضوا مستقال يف املجلس اإلداري إىل غاية يونيو 2022 

ــس  ــن النظــام الداخــي أســاليب اشــتغال املجل يتضم
اإلداري ويعــزز مــن مصداقيــة ونطــاق املؤسســة جتــاه 
مجيــع األطــراف املتداخلــة، ويشــمتل النظــام الداخــي 

عــى اآليت ذكــره : 
1. تأليف املجلس اإلداري وصالحياته؛

2. طريقة اشتغاله؛
3. اللجــان املتخصصــة الــي متــارس أنشــطهتا حتــت 

مســؤوليته املبــارشة؛
ــس  ــة عــى أعضــاء املجل ــة املطبق ــد األخالقي 4. القواع

ــات األعضــاء.  ــاق أخالقي اإلداري - ميث

تأليف املجلس اإلداري 

يتألــف املجلــس اإلداري ببنــك أفريقيــا مــن ثلــة منتقــاة 
ــامل  ــة بع ــني ذوي الصل ــني والدولي ــن اخلــراء الوطني م
البنــوك والمتويــل. يشــمتل املجلــس اإلداري عــى 12 

عضــوًا



 عدد إجمتاعات
 جملس اإلدارة 

)2021(
05  اجمتاعات

املناصفة
02  امرأتان مبجلس اإلدارة

%99 معدل احلضور اإلمجايل يف 
عام  2021

إستقاللية أعضاء جملس 
اإلدارة

02  عضوين مستقلني

بنك أفريقيا

التنوع
03 جنسيات

املؤرشات الرئيسية لملجلس اإلداري خالل عام 
 2021

حاكمــة مقاوالتيــة مســؤولة وفعالــة، مكفولــة مبشــاركة 
واســتقاللية وتنــوع خمتلــف أعضاهئــا وجلاهنــا.

معايري اإلستقاللية 

بنــك أفريقيــا - مجموعــة البنــك املغــريب للتجــارة 
املتعلقــة  التنظمييــة  باملقتضيــات  يلــزتم  اخلارجيــة 
مبعايــري اإلســتقاللية عــى النحــو املنصــوص هيلع يف 

.W/2016/5 منشــور وايل بنــك املغــرب رمق

التعويضات

ــس اإلدارة واللجــان  ــل نشــاطهم داخــل جمل يف مقاب
املتخصصــة، يــم ختصيص تعويضــات مجليع أعضاء 
جملــس اإلدارة. وال ميكــن بــأي شــلك مــن األشــاكل 
أن يــم ختصيــص تعويضــات، دامئــة أو غــري دامئــة، 
مغايــرة عــن تلــك املنصــوص علهيــا يف هــذا التقريــر، 
مــا عــدا إن اكن يربــط هــؤالء بالرشكــة عقــد معــل أو 
تفويــض خــاص ومؤقــت مبوجــب الــرشوط املنصــوص 
علهيــا يف القانــون. وعــى أســاس ســنوي، يــم حتديد 
املبلــغ اإلمجــايل للتعويضــات مــن قبــل امجلعيــة العامة 

بنــاًء عــى اقــرتاح املجلــس اإلداري.

معلية تقيمي املجلس اإلداري 

ســنويا، يــم إجــراء معليــة تقيــم ذايت هليــلك املجلــس 
اإلداري ومهاراتــه وصالحياتــه وطريقــة اشــتغاله عــى 
مســتوى لك عضــو. تقــود هــذه العمليــة جلنــة احلاكمــة 
والتعيينــات واملاكفــآت، الــي ترتكــز عــى تقيــم طريقة 
إشــتغال املجلــس اإلداري عــى أســاس اســتطالع 

فــردي يغــي حــوايل ثالثــني ســؤااًل.

املؤرشات الرئيسية 
لملجلس اإلداري

عدد األعضاء
12 عضوًا
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’

بآالف الدرامه

31/12/2021(*)31/12/2020(*)

املبلغ اإلمجايل
 الريبة

 احملجوزة يف
املنبع

 صايف املبلغ
املبلغ اإلمجايلاملدفوع

 الريبة
 احملجوزة يف

املنبع

 صايف املبلغ
املدفوع

 األخشاص الطبيعيون واالعتباريون
املقميون يف املغرب

3 7719712 8003 8429922 850

 األخشاص الطبيعيون واالعتباريون
غري املقميون باملغرب

4 1186183 5003 235485             2 750

600 4775 0771 3007 5886 8881 7املجموع

)*( تعويضات احلضور عن السنة املالية الفارطة.

لأعضاء املمنوحة  تعويضات احلضور 

مؤرشات اللجان املتخصصة باملجلس اإلداري يف عام 2021 )*(

جلنة اللجنة االسرتاتيجية 

جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت  

جلنة خماطر املجموعة

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية باملجموعة

(*) حسب الرتكيبة السائدة عام  2021

4 عدد األعضاء  
25% اإلستقاللية  
4 عدد األعضاء  
50% اإلستقاللية  
4 عدد االجمتاعات  
7 عدد األعضاء  
43% اإلستقاللية  
 92% معدل احلضور  

4 عدد اإلجمتاعات  
6 عدد األعضاء  
67% اإلستقاللية  
 96% معدل احلضور  

اللجان املتخصصة املنبثقة عن جملس اإلدارة

وتمتحــور هــذه األســئلة حــول تأليــف املجلــس اإلداري 
واللجــان املتخصصــة، وتواتــر اإلجمتاعــات، وجــودة 
احملــارض، والتفاعــل داخــل املجلــس اإلداري، والوثائق 
واملواضيــع  إرســاهلا،  ومواعيــد  لأعضــاء  املتاحــة 
املدرجــة عــى جــدول األمعــال، وال ســميا تلــك املرتبطــة 
بأبعــاد املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة. واســتنادًا إىل 
هــذا التقيــم، يــم رفــع تقريــر موجــز حــول خُمرجاتــه 
لملجلــس االداري. وجيــري حتديــث هــذا االســتبيان 
املتعلــق بالتقيــم الــذايت بشــلك منتظم بالنســبة للقواعد 
التنظمييــة واجمتاعــات املجلــس اإلداري والتوصيــات 

الصــادرة خــالل اإلســتبيانات الســابقة.

تأليف وأشغال اللجان املتخصصة املنبثقة عن 
املجلس اإلداري 

ولإلضطــالع باملســؤوليات املولكــة إليــه ومضــان التنفيــذ 
العــادل ملســار تمنيــة بنــك إفريقيــا، أحــدث جملــس 
ــى شــلك جلــان متخصصــة.  ــائت ع ــع هي اإلدارة أرب
تســتفيد هــذه اللجــان مــن اخلــرة طويلــة البــاع ألعضاء 

املجلــس اإلداري الذيــن يدخلــون يف تشــكيلهتا، وذلــك 
مــن أجــل معاجلــة القضايــا املتعلقــة مبختلــف أنشــطة 

ــة مصــاحل املســامهني. ــا ومضــان محاي بنــك أفريقي

ــة  ــق واملراقب ــة التدقي ــت جلن ــام 2021، خضع ــالل ع خ
ــة  ــريات مهم ــة لتغي ــة املخاطــر باملجموع ــة وجلن الداخلي
بعــد اســتقالة عضويــن مســتقلني - ومهــا الســادة 
فيليــب دي فونتــني فيــف وكريســتيان دي بواســيو - 
وتعيــني عضويــن مســتقلني، ومهــا الســيد دمحم قبــاج 

ــيش. ــة حلري والســيدة نزه
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بنك أفريقيا

تعويضات كبار املسؤولني 

وجديــر بالذكــر أن اســتحقاقات األجــراء قصــرية األمــد 
متثــل التعويــض الثابــت، مبــا يف ذلــك مســامهات 
أربــاب العمــل، لملــدراء خــالل عــام 2021. ومتثــل 
اســتحقاقات مــا بعــد اخلدمــة أرصــدة اإلجــازات الــي 
ــة املغــادرة، يف حــني تشــمتل  يتعــني ســدادها يف حال
تعويضــات هنايــة عقــد الشــغل عــى ماكفــأة هنايــة 
احليــاة املهنيــة وميداليــات اخلدمــة الــي يتعــني دفعهــا 

ــد مغادرهتــم. ــر عن ــني باألم لملعني

حاكمة تتكيف مع توجهات املسؤولية 
االجمتاعية والبيئية لملجموعة 

أحــدث بنــك أفريقيــا عــدة مجموعــات تضطلــع مبهمــة 
ــع  ــات صن ــة يف معلي ــة واالجمتاعي دجم املعايــري البيئي

ــة. ــادرات الدولي ــرار باملجموعــة وتنشــط يف املب الق

أفريقيــا سياســة مطوحــة يف جمــال  بنــك  يهنــج 
بإحــداث  ويلــزتم  والبيئيــة،  االجمتاعيــة  املســؤولية 
ــام 2019،  ــالل ع ــع. خ ــى املجمت ــة ع ــريات إجيابي تأث
ــة مطوحاهتــا يف  ــن عتب ــع م ــة أن ترف ــأت املجموع ارت
مراعــاة االعتبــارات املتعلقــة باملجمتــع والبيئــة، مــن 
خــالل إحــداث اللجنــة البيئيــة واإلجمتاعيــة امللكفــة 
باالســتدامة عــى مســتوى احلاكمــة. وتســى هــذه 
اآلليــة، الــي يرأهســا املديــر العــام املفــوض، إىل تعزيز 
حاكمــة املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة داخــل املجموعة 
وترســيخ االســتدامة عــى املســتوى التنظــيمي. وتمتثل 

مهمهتــا فميــا يــي:

- تتبــع انتشــار خطــة العمــل البيئيــة واالجمتاعيــة 
واملتعلقــة بالنــوع عــى مســتوى املجموعــة؛

- مراقبــة جناعــة ممارســات إدارة املخاطــر البيئيــة 
واالجمتاعيــة داخــل املجموعــة؛

- تطويــر واإلرشاف عــى مــؤرشات األداء املتعلقــة 
بالمتويــل ذي األثــر؛

- اإلرشاف عــى االلزتامــات الشــاملة مــن حيث التمنية 
املســتدامة واملسؤولية االجمتاعية والبيئية.

خــالل عــام 2021، عقــدت اللجنــة البيئيــة واالجمتاعيــة 
امللكفــة باإلســتدامة اجمتاعــني اثنــني تطرقــت مــن 
خالهلــام مخلســة عــرش موضوًعــا حول املخاطــر البيئية 
واإلجمتاعيــة، ومقاربــة النــوع، ونــرش ميثــاق املســؤولية 
االجمتاعيــة للــرشاكت عــى مســتوى املجموعــة، وتعزيز 
المتويــل ذي األثــر. واختمتــت اللجنــة اجمتاعهــا بتبــين 
37 قــراًرا ووضــع الملســات األخــرية عــى خطــة معــل 

بيئيــة واجمتاعيــة.

مكــا قامــت اللجنــة برصــد اإللزتامــات واملــؤرشات 
البيئيــة واالجمتاعيــة املتعلقــة باإلمتثــال لقامئــة احلظــر، 
وتفعيــل نظــام اإلدارة البيئية واإلجمتاعية عى مســتوى 
املغــرب والــرشاكت التابعــة لبنــك إفريقيــا، فضــال عــن 

إدمــاج املخاطــر املناخيــة.

31/12/2020  31/12/2021 بآالف الدرامه  

64 423  58 975 أ. جاري القروض قصرية األمد  
20 716  20 560 ب. جاري القروض العقارية  
85 139  79 535 مجموع اجلاري 

31/12/2020  31/12/2021 بآالف الدرامه 

26 048  26 579 االستحقاقات قصرية األمد  
2 870  915 استحقاقات ما بعد اخلدمة  
6 383  6 522 االستحقاقات األخرى طويلة األمد  

املسؤولني كبار  تعويضات 

عنارص استدانة املسريين 



• العضو املدير العام املفوض؛
• املدير العام امللكف بقطب خماطر املجموعة؛

• املديرة العامة املساعدة امللكفة بقطب احلاكمة واملسؤولية االجمتاعية والبيئية باملجموعة؛
• املدير العام املساعد امللكف بالرأمسال البرشي لملجموعة؛

• املسؤول عن الرشااكت وتطوير املجموعة؛
• املسؤولة عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمتعية والبيئية / اكتب اللجنة البيئية واالجمتاعية وامللكفة باالستدامة؛

• الاكتب العام ملجموعة بنك إفريقيا؛
• املسؤول عن املخاطر البيئية واإلجمتاعية مضن مجموعة بنك إفريقيا؛

• املسؤول عن التأثريات البيئية واإلجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة- االستمثار الدويل الريطاين (*)؛
• املسؤول التنفيذي عن املساواة بني اجلنسني والمتكني اإلقتصادي لملرأة - االستمثار الدويل الريطاين (*)؛

• املسؤول التنفيذي عن التأثريات التمنوية لإلستمثارات - اإلستمثار الدويل الريطاين (*).

• اجمتاعات دورية؛
• تتبع تنفيذ خطة العمل البيئية واإلجمتاعية املتعلقة بالنوع عى مستوى املجموعة؛

• مضان جناعة ممارسات تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية داخل املجموعة؛
• تطوير ومراقبة مؤرشات األداء املتعلقة بالمتويالت ذات األثر؛

• مراقبة اإللزتامات العامة من حيث التمنية املستدامة واملسؤولية االجمتاعية والبيئية.

• فريق التمنية املستدامة واملسؤولية االجمتاعية والبيئية؛
• املنسقون امللكفون بالتمنية املستدامة واملسؤولية االجمتاعية 

والبيئية يف الدول؛
• مسؤول املخاطر البيئية واإلجمتاعية يف بنك إفريقيا؛

• GAP املسؤولية اإلجمتاعية والبيئية / اهليائت املركزية لبنك إفريقيا؛
املدققون الداخليون لملسؤولية اإلجمتاعية والبيئية.

• الفريق البييئ واإلجمتايع؛
• قطب حتليل اإللزتامات؛
• جلنة خماطر القروض؛

• شبكة الرشكة؛
• شبكة الزبناء اخلواص.

• التنفيذ امليداين لنظام التدبري البييئ واإلجمتايع؛
• مراقبة نظام التدبري البييئ واإلجمتايع.

 اللجنة البيئية واالجمتاعية
امللكفة باالستدامة

 التنسيق واملهنجية
والرصد وإعداد التقارير

 تنفيذ وتوجيه
نظام تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية

• الهسر عى التنفيذ املتجانس مليثاق املسؤولية 
اإلجمتاعية والبيئية داخل الرشاكت التابعة؛

• مواكبة ودمع الرشاكت التابعة يف تطورها؛
• توطيد نتاجئ التمنية املستدامة واملسؤولية 
اإلجمتاعية والبيئية عى مستوى املجموعة؛

• تطوير إنشاء خطوط متويل مستدامة؛
• تنسيق تنفيذ امليثاق عى مستوى الرشاكت 

التابعة؛
• اإلبالغ عن نتاجئ املسؤولية املجمتعية والبيئية 

عى مستوى الرشاكت التابعة؛
• مضان التقيميات نصف السنوية مقارنة مع 

مراجع املسؤولية املجمتعية والبيئية؛
• إعداد وتتبع تنفيذ خطط العمل بناًء عى نتاجئ 

 التقيميات الداخلية واخلارجية
(Moody’s ESG Solutions) واملعايري؛

• إعداد وتزويد ومشاركة مؤرشات أداء املسؤولية 
االجمتاعية والبيئية املرتبطة باإللزتام؛

• إعداد عنارص التقارير أكر من مالية.

(*) مجموعة CDC سابًقا
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

بنك أفريقيا

يرتكز بنك أفريقيا عى ثقافة متينة من االمتثال 
والتدبري القوي والصارم لملخاطر، والي تعمل 

جنًبا إىل جنب مع سياسات وتدابري معقدة بشدة. 
وبالتايل فإن هذه اخلرة تندرج بشلك اكمل مضن 

مكنون مجيع مهن املجموعة وذلك من أجل خدمة 
زبناهئا بشلك أفضل. 

نظام املطابقة احملسن باسمترار

إن احــرتام املعايــري األخالقيــة األكر رصامــة يعد رشًطا 
حمتيا لبنــك إفريقيا.

وهبــدف مواصلــة تطويــره مــع احلفــاظ عــى ثقــة الزبنــاء 
والــرشاكء، جيــب أن يكــون نظــام املراقبــة الداخليــة 
ــدوام. ويف هــذا الصــدد، متــزت  ــا وفعــاالً عــى ال فعلي
الســنة املاليــة 2021 مــن ناحيــة، بتريــع نــرش مشــاريع 
املهــن وتكنولوجيــا املعلومــات، ومــن ناحيــة ثانيــة، بإطالق 
مشــاريع هيلكيــة جديــدة راميــة إىل اإلمتثــال للنصــوص 
التنظمييــة اجلديــدة والتوصيــات الصــادرة عــن هيــائت 
ــة العامــة لملجموعــة واملراجعــة  ــة املراقب احلاكمــة، وهيئ

اخلارجيــة وبنــك املغــرب.

تســتند مراجعــة العمليــات املتصلة باليقظــة يف املجموعة 
عــى التنظــم اجلديــد لبنــك املغــرب الصــادر يف مــارس 
2021، ويتجســد ذلــك مــن خــالل إجنــاز خطــة معــل متتد 

طيلة الســنوات املاليــة 2021-2022.

ويف الوقــت ذاتــه، مت تعزيــز قطــب املطابقة لملجموعة من 
خــالل توظيــف ترســانة برشيــة جديــدة ومواصلــة تقــدمي 
املســاعدة والــدمع مجليــع الــرشاكت التابعــة، عــر طلبات 
احلصــول عــى املشــورة واملســاعدة، ويف إطــار خطــط 
ــق الداخــي /  ــق املنمظــني والتدقي ــد تدقي اإلصــالح بع

اخلــاريج وتدقيــق املجموعــة.

عــى نطــاق البنــك، يواصــل قطــب املطابقــة مســعاه يف 
ماكحفــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، واحــرتام 
املتعلــق حباميــة   09-08 القانــون رمق  مقتضيــات 
املعطيــات الخشصيــة وقانــون االمتثــال الريــي 
األمريــي "فاتــاك"، ويف مضــان مهنجــه األخــاليق 
واملهــين، بالتعــاون الوثيــق مــع رشاكئــه الداخليــني 
واخلارجيــني - بنــك املغــرب، واهليئــة الوطنيــة لملعلومات 
املالية، واهليئة املغربية لسوق الرساميل، واللجنة الوطنية 
ملراقبــة محايــة املعطيــات ذات الطابع الخشــيص، وواكلة 
ــة(، ومراســي  ــة )الرائــب األمريكي ــرادات الداخلي اإلي
ــة. ــز التجاري ــة وواكالت الشــبكة واملراك ــوك األجنبي البن

يف عام 2021، نرش بنك أفريقيا سلسلة من 
التدابري الي توجت بهشادة نظام املطابقة لقانون 

االمتثال الريي األمريي “فاتاك” بصفة 
“ مطابقة “ دون أي “حالة تقصري” (هشادة 

بدون حتفظ). وقد جرى تقدمي تقارير حول مجيع 
الرشاكت التابعة املؤهلة للحصول عى هشادة 

فاتاك يف هناية يونيو 2021 للسنة املالية 2020.

اإلمتثال لقانون “فاتاك”



نظــام ماكحفــة الرشــوة واالحتيــال واملامرســات 
املنافيــة لملنافســة

يهسر بنك أفريقيا عى دجم قم وأخالقيات املجموعة 
يف السلوكيات اليومية هلذه األخرية، وعى تعزيز 
املنافسة احلرة والزنهية وتسيري خماطر تضارب 

املصاحل. أما فميا يتعلق باألمن املايل، تسى املجموعة 
بال هوادة ملاكحفة غسل األموال والرشوة ومتويل 

اإلرهاب.   

ــك  ــظ بن ــك، و يف إطــار ماكحفــة الفســاد، حاف ــا لذل وتبع
إفريقيــا، خــالل عــام 2021 و لملــرة الثانيــة، عــى هشــادة 
معيــار إيــزو 37001 ملاكحفــة الرشــوة. و قد جــرى احلفاظ 
ــذه  ــق مت تنفي ــق معم ــب تدقي ــادة مبوج ــذه الهش ــى ه ع

بتنســيق مــع قطــب "املطابقــة" لملجموعــة.

و حرصا منه عى االستجابة الفورية للتغيريات التنظميية 
ــل اإلرهــاب و  ــوال و متوي يف جمــال ماكحفــة غســل األم
حماربــة الرشــوة، حــرص قطــب املطابقــة عــى االمتثــال 
للنصــوص اجلديــدة الــي تدخــل مضن نطــاق صالحياته. 
و يتعلــق األمــر باملرســوم رمق 2.21.633 املنشــور يف 
اجلريــدة الرمسيــة و الــذي حيــدد، مــن بــني أمــور أخــرى، 
التنظــم اإلداري و املــايل للهيئة الوطنية لملعلومات املالية،  
ــن  ــوة الصــادر ع ــرشوع التوجهيــي  ملاكحفــة الرش و امل
بنــك املغــرب، و املرســوم رمق 2.21.708 املتعلــق بالجســل 

العمــويم لملســتفيدين الفعليــني مــن الــرشاكت املنشــأة 
باملغــرب ومــن الرتتيبــات القانونيــة، و منشــور وايل بنــك 
ــى  ــرشاكت األم ع ــذي يســاعد ال ــرب W/2021/6 ال املغ
إنشــاء و تعزيــز املراقبــة و القيــادة املوطــدة لنظــام ماكحفة 
غســل األمــوال و متويــل اإلرهــاب مــن أجــل مضان تطبيقه 
الســلم و تدبــري املخاطــر داخــل كيانــات املجموعــة و 
الــرشاكت التابعــة، و الظهــري الرشيــف رمق 1-21-56 
القانــون رمق 18.12 بتغيــري وتمتــم  الصــادر بتنفيــذ 
مجموعــة القانــون اجلنــايئ و القانــون رمق 05.43 املتعلــق 
ــل اإلرهــاب، و املرســوم  ــوال و متوي مباكحفــة غســل األم
ــة  ــة امللكف ــة الوطني ــف اللجن ــق بتألي رمق 2-21-484 املتعل
بتطبيــق العقوبــات املنصــوص علهيــا يف قــرارات جملــس 
األمــن، و املرســوم رمق 2-21-670 املتعلــق بتحديــد دوائــر 
ــوال. و  ــرامئ غســل األم ــوذ احملــامك املختصــة يف ج نف
بعــد دراســة معمقــة مجليــع هــذه النصــوص، اختــذ قطــب 

املطابقــة التدابــري الالزمــة لإلمتثــال هلــا.
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احرتام مصاحل زبنائنا  
وخمتلف اجلهات املعنية بنشاط املجموعة 

بنك أفريقيا

يشتغل بنك أفريقيا بشلك يويم مع مستخدميه وفًقا 
لقواعد الزناهة، و ذلك من أجل الوفاء بتوقعات زبنائه 

و خمتلف اجلهات املعنية، معمتدين يف ذلك عى ثقافة 
املسؤولية الراخسة يف صلب قم وأنشطة البنك.

محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص

الشــواغل  مــن  الخشصيــة  البيانــات  محايــة  تعــد 
االســرتاتيجية لملجموعــة. و يهســر قطــب املطابقــة عــى 
دمع كيانــات البنــك يف االمتثــال للقانــون رمق 09.08 
املتعلــق حباميــة األخشــاص الذاتيــني جتــاه معاجلــة 
املعطيــات ذات الطابــع الخشــيص. و يف ســياق خدمــة 
فتــح حســاب بنــي عــن بعــد، حصل قطــب املطابقــة عى 
ترخيــص مــن لدن اللجنــة الوطنية ملراقبــة محاية املعطيات 
ذات الطابــع الخشــيص الســتخدام خاصيــة التعرف عى 

ــو. الوجــه و عقــد املؤمتــرات عــر الفيدي

ــة  و فميــا خيــص نــرش متطلبــات الالحئــة العامــة محلاي
البيانــات )RGPD(، مهــت اإلجــراءات بشــلك أســايس 
حتديــث مجموعــة من املســاطر، و تنظم عدد مــن الدورات 
التدريبيــة، و تعيــني مســؤول محايــة البيانــات و نــرش خطة 

معــل املطابقة.



تعزيز الرشاء املسؤول
ــا، املعمتــد  ــك إفريقي ــرشاء املســؤول لبن ــر هنــج ال يعت
ــريم  ــا للســلوك ي ــاًل فعلي ــذ عــام 2014، دلي ــا من رمسي
إىل تعزيــز املبــادئ املتعلقــة حبقــوق اإلنســان وقانــون 

ــة و ماكحفــة الرشــوة. ــة البيئ الشــغل و محاي

ــع الرمســي  ــرشاء املســؤول الطاب ــاق ال و يضــي ميث
ــة اشــتغاله  ــك و طريق ــات البن ــار معــل الزتام ــى إط ع
فضــاًل عــن املتطلبــات األساســية املوجهــة إىل مورديــه.

تــم سياســة الــرشاء املســؤول من خــالل دجم الرشاكت 
الصغــرية واملتوســطة والــرشاكت الصغــرية جــدا ومنــع 
املســؤولية  تدقيــق  و  لملورديــن  اإلقتصاديــة  التبعيــة 

اإلجمتاعيــة و البيئيــة هلــؤالء.

ــة لملجموعــة يف  ــة الــرشاكت التابع ــن أجــل مواكب و م
معلهــا املمتثــل يف نــرش ميثــاق املســؤولية اإلجمتاعيــة  
و البيئيــة، و بوجــه خــاص اإللــزتام بالــرشاء املســؤول، 
ــا عــى  ــن األدوات و نرشه ــة م جــرى تصمــم مجموع
متكــني  إىل  املجموعــة  تــريم  و  الفــريع.  املســتوى 

ــن :  ــة م ــرشاكت التابع ال

- فهــم الــزتام البنــك بالــرشاء املســؤول عــى حنــو 
أفضــل.

ــادرة املتبعــة مــن أجــل املشــاركة  - االطــالع عــى املب
ــرشاء املســؤول. يف ال

- احلصول عى أمثلة لأدوات املتعلقة هبذه املبادرة. 

  

اســتفاد املنســقون امللكفــون باملســؤولية االجمتاعيــة 
والبيئيــة واملســؤولني عــن الــرشاء يف الــرشاكت التابعــة 
مــن دمع املجموعــة مــن خــالل إدارة التمنيــة املســتدامة 
لملســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة، و ذلــك مــن أجــل و 
الــرشاء داخــل  حتســني سياســات و اســرتاتيجيات 

ــة. ــرشاكت التابع ال

بعــد نــرش أداة "الــرشاء املســؤول"،  قامــت 7 رشاكت 
مــن أصــل 11 رشكــة تابعــة بإضفــاء الطابــع الرمســي 
عــى ميثــاق و سياســة الــرشاء املســؤول و وقعتــه و 
األمــر يتعلــق  و  الداخــي،  املســتوى  عــى   نرشتــه 
 BMCE Capital - ، Salafin ، Maghrebail ،
عــن  فضــال   ،BTI Bank ، Eurafric Information
ــة،  ــة الكونغــو الدميقراطي ــا مــايل، مجهوري ــك أفريقي بن
ــر. ــاج و النيج ــاحل الع ــو، س ــا فاس ــنغال، بوركين الس
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    مجموعة تصيغ
ملتطلبات جهاهتا الفاعلة

بنك أفريقيا

يف عام 2021، نرش بنك أفريقيا مبعية مجيع اهليائت 
تقيمًيا ملستوى النضج حسب اهلدف، بناًء عى األداء 

املنشود من خالل ممارساته املسؤولة. و يتيح تقيم 
النضج هذا إماكنية مقارنة أمهية األهداف ومستوى 

األداء امللحوظ يف املامرسات.

الطريــق  توجيــه خارطــة  التقيــم إىل  هــذا  يــريم 
الســنوية املتعلقــة بالتمنيــة املســتدامة و املســؤولية 
اإلجمتاعيــة و البيئيــة للهيــائت حــول األهــداف ذات 

األولويــة.

و هبــدف ترســيخ مبــادرات الفاعلــني الداخليــني للبنــك 
يف إطــار عاملــي، مت إجــراء تســوية بــني ماديَّــة أهــداف 
ــتدامة. مكــا مت  ــة املس ــداف التمني ــا و أه ــك أفريقي بن
ــا  ــزتم هب ــي يل ــتدامة ال ــداف التمنيــة املس تقيــم أه

بنــك أفريقيــا مــن خــالل مبــادرات مهمــة.

زد عــى مــا ســبق، أطلــق بنــك أفريقيــا يف عــام 
2021 مجموعــة تفكــري مــع ثلــة مــن اخلــراء، مــن 
ــاع  ــع القط ــف م ــة تتكي ــادرة مزدوج ــر مب ــل تطوي أج
املــايل وفًقــا ملختلــف املقاربــات والتوصيــات املنشــورة 
ــدرج هــذه  ــة. تن ــة و الدولي ــدن اهليــائت األوروبي مــن ل
الشــاملة  اإلســرتاتيجية  املراجعــة  مضــن  املبــادرة 
لملجموعــة و اإلســتجابة ألنمظــة اإلســمتاع لأطــراف 
ــري املخاطــر  ــإن تدب ــة األمــر، ف ــة. و يف حقيق املتداخل
املاليــة الــي تولدهــا العوامــل اإلجمتاعيــة والبيئيــة 
البنــك قــد جــرى تقيميهــا والتخفيــف مــن  لنتــاجئ 
حدهتــا جكــزء مــن هنــج املجموعــة لملخاطــر والفــرص. 
و مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن التأثــريات الســلبية- املثبتــة و 
ــة - املتعلقــة بأنشــطة البنــك ختضــع لتحليــل  احملمتل
املادّيــة املوحــد. و يمكــن الغــرض مــن املبــادرة املاديــة 
املزدوجــة القادمــة يف تقريــب الرؤيتــني مــن بعضهــام 
البعــض مــن أجــل تقيــم تفاعــالت البنــك الشــاملة مــع 
نظامــه البيــيئ عــى أبعــاد التأثــريات واألبعــاد املاليــة.



املستخدمون

الزبناء

املسامهون

املمولون

االجمتاعيون الرشاكء 

املوردون واألجراء املتعاقدون 
الباطن من 

بعقد مؤقت العاملون 

امجلعيات

العامل األاكدميي

املستقبليون املتعاونون 

وسائل اإلعالم

· االنصاف والتنافسية يف التعويضات؛
· فرصة التطوير؛

· القم والثقافة التنظميية؛
· أخالق مهنية؛

· الصحة واألمن.

· ختفيض سعر الفائدة؛
· ترحيب وجودة اخلدمة؛

· رسعة معاجلة الشاكيات؛
· موعد منح القروض.

· منو ورحبية واستدامة البنك؛
· معلومات عن احلاكمة وتدبري املخاطر؛

· معلومات عن النتاجئ واألهداف.

· السيطرة عى املخاطر أكر من مالية؛
· التحسني املسمتر لتدبري التحديات؛

· تواصل شفاف؛
· االلزتام لفائدة المتويل املستدام؛

· متويل مرشوعات النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة.

· العدل واملساواة االجمتاعية؛
· معلومات عن سياسات املوارد البرشية وتنظم الرشكة.

· التوزيع العادل للدخل؛
· احرتام مواعيد األداء؛
· دوام العالقة التجارية.

· حتويل العقود املؤقتة إىل عقود حمددة املدة.

· إجراءات الدمع املؤسي؛
· مسامهة اخلرة - التوجيه، مسامهة املهارات -

· توفري ومشاركة خرات البنك؛
· الدمع املايل لأمعال البحثية؛

· الفرص املهنية للطلبة.

· فرص العمل؛
· ظروف العمل؛

· تعويض.

· معلومات واحضة وذات صلة باملوضوع.

· السياسة اإلجمتاعية؛
· مدونة قواعد األخالق واإلمتثال؛

· سياسة تدبري احلياة املهنية؛
· خمطط املخاطر النفسية واالجمتاعية والدمع عن طريق 

الطب املهين.

· ميثاق اجلودة؛
· السياسة؛

· اإللزتام جبودة مركز العالقات بالزبناء.

· النرش املايل؛
· التقرير السنوي وتقرير التمنية املستدامة؛
· عرض لهنج املسؤولية اإلجمتاعية والبيئية.

·  سياسة املسؤولية االجمتاعية والبيئية؛ السياسة 
البيئية ونظام اإلدارة البيئية احلاصل عى هشادة 

“إيزو 14001”، االلزتام مببادئ اإلستواء؛ تنفيذ نظام 
اإلدارة البيئية واإلجمتاعية؛

·  إعداد تقارير حول املسؤولية اإلجمتاعية والبيئية؛ 
اإلبالغ عن نظام اإلدارة البيئية واإلجمتاعية / نظام 

اإلدارة البيئية؛
·  إعداد تقارير حول مبادئ اإلستواء ؛ التوقيع عى خط 
متويل مغريب للطاقات املتجددة MorSEFF؛ وعى خط 
المتويل املغريب لإلقتصاد األخر “تهسيالت متويل 

اإلقتصاد األخر املغرب 1 و 2.

·  اإلتفاقيات اإلجمتاعية.

· ميثاق مورد الرشاء املسؤول؛
· مدونة قواعد األخالق واإلمتثال.

· معلية حتديد معايري األهلية.

·  دجم إلزتام بنك أفريقيا جتاه األخشاص ذوي اإلعاقة 
يف سياسة التمنية املستدامة للبنك.

· الرشاكة؛
· الرتحيب باملتدربني؛

· برناجم إرشادي؛
· الدمع املايل للجمعيات.

· سياسة التوظيف.

· اسرتاتيجية التواصل املسهتدف؛
· إدارة اإلتصاالت ومراقبهتا.

اإلجابات املقدمةالتوقعات احملددة
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1. أخالقيات األمعال والعالقة 
املسؤولة مع الزبناء

2. المتويل املستدام ذي األثر 
اإلجيايب و ريادة األمعال 

اإلجمتاعية

 

األهداف األساسية

تقيم وتقليل اآلثار البيئية واإلجمتاعية واملتعلقة 
باحلاكمة يف املشاريع اإلستمثارية 

متويل جناعة املوارد (املياه - الطاقة - 
النفايات) والطاقات املتجددة

إقتصاد منخفض الكربون وإنتاج نظيف
دمع منو املقاوالت الصغرية املتوسطة 

واملقاوالت الصغرية جدا 
المشول املايل

املشاريع اإلجمتاعية
اإلستمثار يف التعلم والسكن االجمتايع 

والصحة

األهداف األساسية

موضوعية نظام األجور
التقيم السنوي وتدبري املسار الوظيي

حوادث الشغل واألمراض املهنية
الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل
تجشيع التفاوض امجلايع واملشاركة 

واحلوار اإلجمتايع 
حرية تكوين امجلعيات واحرتام العمل 

النقايب

عدم المتيز وتعزيز تاكفؤ الفرص بني 
النوعني

املهارات وقابلية التوظيف والتدريب 
والتطوير املهين 

اإلدارة املسؤولة للتحوالت واحلركية
حظر تشغيل األطفال 

عقد وحق العمل

اإللزتام القانوين والسالمة وجودة امحلاية 
اإلجمتاعية

موجز األهداف حسب االلزتام
تنبثق األهداف املتوخاة من ميثاق املسؤولية االجمتاعية و البيئية، و من األهداف الي مت تقيميها خالل التقيميات أكر من 

مالية، و األهداف املوىص هبا من لدن املبادرة العاملية للتقارير.
تريم املجموعة إىل إعداد إسرتاتيجية تشغيلية تشمتل عى األهداف اخلارجية و املوارد الداخلية املنفذة، مبا يف ذلك 

الرتسانة املالية والبرشية وموارد تكنولوجيا املعلومات و الرشااكت و ما إىل ذلك.
وبعد تقيم املاديَّة، جرى تصنيف هذه األهداف إىل الفائت الست التالية :

ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية

األهــداف املهمة جدًا

3B

3C

3E
3K 
3L

3J

3A
3D 
3F 
3G 
3H 

3I

األهــداف املهمة جدًا

األهداف املهمة

2A

2B

2C
2D

2F
2E
2G

األهداف األساسية

حماربة الرشوة واالحتيال واملامرسات 
املنافية لملنافسة  

أمن املعلومات ومحاية املعطيات ذات 
الطابع الخشيص

عالقات مسؤولة مع الزبناء من مضهنا 
تقدمي معلومات رصحية وممارسات 

املبيعات، 
النظر يف الشاكوى وفض املنازعات

الوقاية من اإلستدانة املفرطة
معايري الرشاء املسؤولية اإلجمتاعية 

والبيئية لملوردين
احرتام مصاحل املوردين والعالقات 

التعاقدية الدامئة
عدم المتيز والهنوض بالتنوع لصاحل 

الفائت اهلشة للوصول إىل اخلدمات البنكية
تطبيق قوامئ اإلستبعاد عى حمفظة الزبناء

1A

1C

1D

1E

1F
1G
1H

1I

1j

بنك أفريقيا

3. مشغل مسؤول



5. البيئة

األهــداف املهمة جدًا

تقليل األثر عى التغريات املناخية
تعزيز البناء املستدام

األهــداف املهمة جدًا

دمع المتويل األصغر والتعلم املايل

التعلم
احرتام احلقوق األساسية 

املسامهة يف قضايا املصلحة العامة و 
حتسني إطار عيش اجلوار

احلوار مع األطراف املتداخلة 
تعزيز التمنية اإلقتصادية و اإلجمتاعية

موجز األهداف حسب االلزتام

إستقاللية األعضاء
اإللزتامات الريبية

األهــداف املهمة جدًا

ماكفأة وتعيني املسؤولني

األهداف املهمة

6B
6C
6D

6E 
6F

6B

األهــداف املهمة جدًا

5A 
5F

األهداف األساسية

األهداف املهمة

موثوقية املعلومات املعروضة عى املجلس 
اإلداري و للجان املتخصصة

التدقيق، الضوابط الداخلية، تدبري املخاطر 
و مراعاة العوامل البيئية و اإلجمتاعية و 

املتعلقة باحلاكمة
معلومات مالية حقيقية واكملة و معمتدة

إحرتام حقوق املسامهني 
الشفافية والقواعد األخالقية لملامرسات 

املؤثرة و مجاعات الضغط

تقليل التأثريات املتعلقة بالنقل والتنقالت
التخفيف من البصمة البيئية املتعلقة 

باألنشطة اليومية
التسيري واإلسرتاتيجية البيئية

إسهتالك املياه و الطاقة واملواد األولية
تمنية الثقافة و السلوك املستدام

تعزيز الطاقات املتجددة و النجاعة الطاقية

4A

4B

4D
4E
4G

5B
5C 

5D 
5E 
5G
5H 

4C
4H

4F

6. مصلحة املجمتع واحلوار مع 
اجلهات املعنية بنشاط املجموعة 

4. احلاكمة وتدبري املخاطر

2021 املستدامة  التمنية  تقرير            39/38 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

مؤهالتنا



1C1E
1F1G

3A3D
3F3I

4A

1H

1A

1B

2A

2G
2B2C2F

3H
3B

3C

3L

3J

3E

3K

4B
4C

4F

4H

5F
5A

5B
5C

5G

5H
5D5E

6A

6C

6B

6E

6F

6D

4E

2D

3G4D4G

1D
1I1J

2E

ماديَّة االلزتامات

ختضع راكئز ميثاق املسؤولية االجمتاعية والبيئية للحوار 
مع اجلهات املعنيةالداخلية واخلارجية

األمهية بالنسبة لبنك إفريقيا

سبة للجهات املعنية
مهية بالن

األ

أخالقيات العمل و العالقة املسؤولة مع الزبناء
المتويالت املستدامة و املشاريع اإلجمتاعية

 مشغل مسؤول
احلاكمة و تدبري املخاطر

البيئة
مصلحة املجمتعات و احلوار مع اجلهات املعنية

األهداف املهمة جدًا 

األهداف األساسية

األهداف املهمة

بنك أفريقيا

خــالل أوراش العمــل، تتجســد نتيجــة تقيــم 
ماديَّــة أهــداف املســؤولية االجمتاعية و البيئية 
لبنــك أفريقيــا بشــلك ختطيــي يف املصفوفة 
أدنــاه. يــم حتليــل تفاصيــل األهــداف حســب 
التصمــم  هــذا  يف  املســطرة  االلزتامــات 

الشــامل يف الصفحــات التاليــة: 



نضج اإللزتامات

دم
تق

 م
اء

أد
ي

قو
ء 

دا
أ

ود
حمد

ء 
دا

أ

أهداف
أساسية

أهداف
مهمة جدا

أهداف
مهمة

1 A 1 B

1 C

1 D1 E

1 F

1 G 1 H

1 I

2 A

2 B2 C

2 D

2 E

2 F

2 G

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 F3 G3 H

3 I

3 J

3 K 3 L

4 A4 B

4 C

4 D4 E

4 F

4 G

4 H

5 B5 D5 E

5 A

5 F

5 C5 G 5 H

6 A

6 B6 C6 D

6 E

6 F

1 J

6 الزتامات يف ميثاق 
املسؤولية اإلجمتاعية والبيئية

يمت تصنيف النضج وفًقا لثالثة مستويات لألداء 
املوضويع :
أداء متقدم
أداء قوي

أداء حمدود

1

2

3

4

5

6

"أخالقيات العمل والعالقة املســؤولة مع 
الزبناء"

"المتويالت املستدامة واملشاريع 
اإلجمتاعية"

" مشغل مسؤول"

"احلاكمة وتدبري املخاطر"

"البيئة"

"مصلحــة املجمتعات واحلوار مع اجلهات 
املعنية"

خيضــع أداء بنــك أفريقيــا لأهــداف عــن 
دوري  داخــي  لتقيــم  اإللــزتام  طريــق 
ــة يف  ــة، املدرج ــات املعني ــع الكيان ــع مجي م

: أدنــاه  اإلســتحقاق  مصفوفــة 
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ماديَّة أهداف التمنية املستدامة

بنك أفريقيا

ة 
ني

ملع
ت ا

ها
ج

 لل
بة

س
لن

با
ة 

مهي
األ

األمهية بالنسبة لبنك إفريقيا

أفريقيــا يف  بنــك  2021، رشع  عــام  يف 
تقيــم  خــالل  مــن  املــادي  إثــراء طابعــه 
تركــز  الــي  املســتدامة  التمنيــة  أهــداف 

: البنــك  مبــادرات  علهيــا 

- األهداف املهمة جدًا  

- األهداف األساسية

- األهداف املهمة



    تدبري صارم لملخاطر غري املالية
تسيري حازم لملخاطر غري املالية

مبادئ االستواء 4 - يوليوز 2020
املبدأ األول 1 : املراجعة والتصنيف 

املبدأ الثاين 2 : التقيم البييئ واالجمتايع  

املبدأ الثالث 3 : املعايري البيئية واالجمتاعية املطبقة 

املبدأ الرابع 4 : نظام تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية 
  )EP وخطة العمل وفًقا ملبادئ االستواء )خطة معل

املبدأ اخلامس 5 : مشاركة اجلهات الفاعلة  

املبدأ السادس 6 : آلية التظم 

املبدأ السابع 7 : املراجعة املستقلة  

املبدأ الثامن 8 : العهود 

املبدأ التاسع 9 : املتابعة املستقلة و إعداد التقارير 

املبدأ العارش 10 : تقدمي التقارير و الشفافية 

جحتم 2021 )املخاطر البيئية واإلجمتاعية(

 ورقة تعريفية حول املخاطر البيئية و اإلجمتاعية
مبادئ االستواءالتقسمي حبسب املبلغاملرتتبة عن ملفات قروض لسنة 2021

59%
14%

4%

الفئة “أ” (خماطر عالية): التأثريات البيئية واإلجمتاعية املهمة والهنائية.
الفئة “ب” (خماطر متوسطة) : التأثريات البيئية واإلجمتاعية املتنوعة 

واحملدودة والقابلة للعكس.
الفئة “ج” (خماطر منخفضة) : احلد األدىن من التأثريات البيئية 

واإلجمتاعية.

خالل عام 2021، خضع ما ينيف عن 156 ملًفا ائمتانًيا لتصنيف بييئ 
واجمتايع. وقد أسفرت هذه العملية معا يي: ينيمت 107 ملف إىل الفئة 
“ب” يف مقابل 46 ملف ينيمت إىل الفئة “ج” و3 ملفات تنيمت إىل الفئة 

“أ”.

ABC

نطاق  تندرج مضن  مشاريع   6 متويل  جرى   ،2021 عام  خالل 
العناية  لتدابري  املشاريع  هذه  خضعت  حيث  اإلستواء.  مبادئ 
الواجبة البيئية و اإلجمتاعية وللتحديد و التقيم من خالل تطبيق 
التأثري  ملهنجية  ووفًقا  الدولية  المتويل  مؤسسة  أداء  معايري 
اإلجيايب املعمتدة من قبل البنك و مبادئ اإلستواء. تندرج مجيع 
هذه املشاريع مضن نطاق الفئة “ب” يف املغرب. وصل مرشوعان 

إثنان إىل مرحلة اإلغالق املايل يف عام 2021.

إن احتواء املخاطر يقع يف صلب منوذج بنك إفريقيا. 
فإىل جانب املخاطر املالية، حتظى خماطر اإلستدامة 
بإهمتام شديد من قبل املجموعة.  والي يعد حتديدها 

و دجمها فرصة تمنوية من شأهنا أن ختلق مصادر 
جديدة ذات قمية مضافة لأطراف املعنية.

 

مبادئ االستواء
و تسلميا منه بأن املشاريع الصناعية الضخمة و البنيات 
التحتيــة قــد تؤثــر ســلبا عى الســاكنة و البيئــة، فقد تبىن 
ــى  ــة ع ــتواء القامئ ــادئ اإلس ــة مب ــا طواعي ــك أفريقي بن
معايري أداء مؤسسة المتويل الدولية، و رشع يف تزنيلها 
ــام  ــالل إســتحداث نظ ــن خ ــة م ــل املؤسســة البنكي داخ
لتســيري املخاطــر البيئيــة واالجمتاعية. و منذ عــام 2010، 
وإىل جانب التحليل التقليدي، يشتغل الفريق املتخصص 
مبصلحــة تدبــري املخاطــر بالبنــك عــى حتليــل ومراقبــة 
ملفــات طلبــات القــروض وفًقــا ملتطلبــات مبــادئ التعــادل 
مــن خــالل نظــام إدارة املخاطــر البيئيــة و اإلجمتاعيــة. و 
يعــد بنــك إفريقيــا، حــى حــدود الســاعة، البنــك الوحيــد 
املعمتــد ملبــادئ اإلســتواء عــى الصعيد البنــي املغريب، 
إذ يعمــل نظامــه إلدارة املخاطــر البيئيــة واإلجمتاعية عى 
احلــد بدرجــة ملحوظــة مــن التأثــريات اإلجمتاعية والبيئية 
الســلبية لملشــاريع الــي ميوهلــا. و يرفــع البنــك تقاريــر 
ســنوية حــول تطبيــق مبــادئ اإلســتواء بطريقــة واحضــة 

وشفافة.
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بنك أفريقيا

إدماج املخاطر البيئية واالجمتاعية يف تدبري 
خماطر القروض

يــويل بنــك أفريقيــا أمهيــة خاصــة عــى تأثرياتــه 
ــا ال  ــرصًا هام ــي تشــلك عن ــة، ال ــة واإلجمتاعي البيئي

غــىن عنــه يف ملفــه اخلــاص باملخاطــر.

تــرشع املجموعــة يف إجنــاز حتليــل مهنــي للتأثــريات 
البيئيــة واملناخيــة و اإلجمتاعيــة، يف شــقها اإلجيــايب 

و الســلي.

و مــن املــرحج أن تتيــح املقاربــة املعمتــدة، الــي تري 
عــى مجيــع القــروض اإلســتمثارية لبنــك إفريقيــا، 
تطويــر حــوار جــاد مــع الزبنــاء و تســامه يف حتســني 
جــودة احملفظــة مــن اجلوانــب البيئيــة واإلجمتاعيــة.

وألجــل مضــان جــودة التقيــم، جيــري التعامــل مــع لك 
ملــف وفًقــا لتعقيــده البيــيئ واالجمتــايع إمــا مــن لــدن 
فريــق املبيعــات أو بواســطة خبــري املخاطــر البيئيــة و 

االجمتاعيــة التابــع للرشكــة الفرعيــة.

ــة و الســلبية  ــريات اإلجيابي ــم التأث ــد و تقي ــم حتدي ي
ــة  ــي ورق ــا ي ــمك فمي ــنعرض ل ــات اإلســتمثار. س مللف

ــية : ــاط رئيس ــالث نق ــول أمه ث ــة ح مقتضب



)االقتصاديــة  اإلجيابيــة"  "التأثــريات     حتديــد 
والبيئيــة واالجمتاعيــة( و تقيــم مســتوى أمهيهتــا 

ــا. ومضاهن

   حتديــد خماطــر ملــف االســتمثار الناجتــة عــن 
حتليــل التأثــريات البيئيــة واالجمتاعيــة الســلبية 
ــون يف  ــدن الزب ــن ل ــدة م ــري املتخ ــم التداب و تقي

ــر. ــذه املخاط ــة ه مواجه

   حتديــد "فــرص األمعــال التجاريــة" للزبــون يف 
جمــال الطاقــات املســتدامة وامليــاه والنفايــات، 

وذلــك مــن أجــل حتفــز قــرارات االســتمثار.

تشــلك هــذه الورقــة حملــة موجــزة عــن أمه التأثــريات 
ــة والســلبية لملــرشوع،  ــة اإلجيابي ــة واالجمتاعي البيئي
مراعــاة  عــى  القــروض  تســاعد جلنــة  أهنــا  مكــا 
العوامــل البيئيــة واالجمتاعيــة عنــد اختــاذ القــرارات.

ــة 2021  ــنة املالي ــدت الس ــك، هش ــة إىل ذل و باإلضاف
جمــال  يف  لملجموعــة  العامــة  للسياســة  حتديثــا 
تدبــري املخاطــر بعنــارص جديــدة منبثقــة عــن السياســة 
احلديثــة ملخاطــر الدولــة و املخاطــر البيئيــة و املناخيــة 
السياســات  مجيــع  اعمتــدت  ولقــد  االجمتاعيــة.  و 
و  التنظمييــة  اجلهــة  توصيــات  عــى  التصامــم  و 
ــة،  ــاخ والبيئ ــر املن ــدة بشــأن خماط توجهياهتــا اجلدي

هــذا فضــال عــن كوهنــا خاضعــة للفحــص ولملصادقــة 
ــة. ــر باملجموع ــة املخاط ــدن جلن ــن ل م

اإلبالغ عن التعرض املوطد لأنشــطة املســتبعدة بصورة 
اكملــة أو جزئية 

التعــرض  نســبة  بلغــت   ،2021 دجنــر  مــم  عنــد 
باملجموعــة %0.25 ، يف مقابــل %0.39 يف ســنة 
ــن احلــد  ــل حبــوايل %10 م 2020، و يه نســبة أق
قامئــة  عــى  تظهــر  الــي  لأنشــطة  بــه  املمســوح 
ــغ، األســلحة،  ــة، التب ــات الكحولي االســتبعاد )املرشوب
ــك  ــل الفحــم. و بذل الذخــرية واملقامــرة(. و %0 لمتوي
ــات  ــك هــذه الســنة بتخفيــض حصــة القطاع ــام البن ق
ــاري  ــغ ج ــن إمجــايل مبل ــبة %65 م ــتبعدة بنس املس

قــروض املجموعــة.

2021 املستدامة  التمنية  تقرير            45/44 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

مؤهالتنا



تركز
مسامهة بنك أفريقيا يف أهداف التمنية املستدامة

هدف التمنية املستدامة 13
ماكحفة أزمة تغري املناخ

االلزتام

الغايات

التدابري

يريم هدف التمنية املستدامة 13  إىل تعزيز قدرة البلدان عى التكّيف والصمود يف وجه خماطر املناخ والكوارث، 
وإىل الرتكز بشلك أسايس عى بناء قدرات فئة أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية.

تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية؛
إدماج وتدبري املخاطر املناخية املادية وتلك املتعلقة باالنتقال؛

دراسة حمددة لقضية التكيف.

تعزيز املرونة والقدرة عى تكيف مجيع الدول ضد التقلبات املناخية والكوارث الطبيعية املرتبطة باملناخ؛
إدراج التدابري املتعلقة بالتغريات املناخية يف السياسات واالسرتاتيجيات واملخططات الوطنية.

يف عام 2021، رشع بنك أفريقيا يف معلية إدماج املخاطر املناخية يف خمطط خماطر القروض، بناًء عى خارطة طريق 
معدة بالتنسيق مع مجموعة CDC-BII. تشمتل هذه املبادرة عى اآليت ذكره:

إرساء مبادئ احلاكمة من أجل التبليغ والسيطرة عى املخاطر البيئية واملناخية واالجمتاعية
(عى نطاق مجموعة بنك أفريقيا):

اشرتك بنك أفريقيا، يف عام 2021، يف “دورات فكرية” جرى تنظميها يف لك من املغرب ومرص، 
من قبل مبادرة متويل برناجم األمم املتحدة للبيئة وحتت رعاية برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ بشأن المتويل املنايخ 

اخلاص وأهداف التمنية املستدامة يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا. 
بنك أفريقيا حريص عى متابعة خمرجاهتا التشغيلية عن كثب.

دجم املخاطر املناخية يف خمطط املخاطر
دجم التغري املنايخ يف سياسة خماطر املجموعة وفًقا لتوجيه بنك املغرب حول املناخ.

حتديث خمطط املخاطر التشغيلية من خالل دجم املخاطر املناخية املادية املتعلقة باالنتقال.
إجناز أول حتليل ملخاطر انتقال حمفظة متويل املرشوع الذي مت إجنازه من خالل أداة Transition Check التابعة 

لملبادرة املالية لرناجم األمم املتحدة للبيئة.
احلصيلة: توفري 2.7 مليون ميجاوات من الطاقة و1.7 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون.

جتنب غازات االحتباس احلراري توفري الطاقة (ميجاوات ساعة)  القدرة املركبة (ميجاوات)  موجود / جديد   املرشوع  
(ماكفئ ثاين أكسيد الكربون)     

 251.564   411.160  120 موجود   مزرعة الرياح خالدي 
 631.008   1.031.327  301 جديد   مزرعة الرياح بوجدور  
 182.385   298.091  87 جديد    

جديد     مزرعة الرياح تازة (املرحلة األوىل) (2) 
جديد     مزرعة الرياح تازة (املرحلة األوىل) (3) 

 635.091   1.038.000  301 جديد   مزرعة الرياح طرفاية (1) 
جديد     مزرعة الرياح طرفاية (2) 
جديد     مرشوع حتلية مياه البحر بأاكدير - مياه الرشب (1) 
جديد     مرشوع حتلية مياه البحر بأاكدير - مياه الرشب (2) 
جديد     مرشوع حتلية مياه البحر بأاكدير - احتياجات الري 

 1.448.484   2.367.418  689 جديد   مجموع املشاريع اجلديدة  
 1.700.049   2.778.578  809 املجموع اإلمجايل  

بنك أفريقيا



املسامهات

حتديث نظام اإلدارة البيئية واالجمتاعية
حتديث وتفعيل نظام اإلدارة البيئية واالجمتاعية للقروض االستمثارية والتشغيلية لفائدة مجيع الرشاكت التابعة لبنك أفريقيا، مع دجم 

التأثريات اإلجيابية.
وضع الملسات الهنائية عى الدورات التكوينية املتعلقة بنظام اإلدارة البيئية واالجمتاعية اجلديد للرشاكت التابعة الناطقة بالفرنسية 

واملتحدثة باللغة اإلجنلزية يف بنك أفريقيا.

 ،Finance In Motion خالل السنة املالية 2021-2020، عقد بنك إفريقيا، بالرشاكة مع مؤسسة
دورات تدريبية مبشاركة 238 مشاراًك، وذلك من أجل تعمم تدبري املخاطر البيئية واالجمتاعية.

واستفادت من هذه الدورات مجيع الرشاكت التابعة لبنك أفريقيا بدون استثناء BBI - لندن، وبنك 
أفريقيا بشنغهاي وبزيورخ، وأاكدميية بنك أفريقيا 

 

أهسم بنك أفريقيا يف التقرير الرئيي األول لملبادرة املالية لرناجم األمم املتحدة للبيئة بشأن المتويل 
املستدام يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا، والذي ُنرش يف مارس 2021 حتت عنوان “تعزيز 

المتويل املستدام واملناخ يف املنطقة العربية”.

مبناسبة مؤمتر األطراف (كوب 26)، شارك بنك أفريقيا يف حلقة نقاش نمظها البنك األورويب إلعادة 
اإلمعار والتمنية تدور حول النجاعة الطاقية، حتت عنوان “متويل النجاعة الطاقية: السري يف امليل 

األخري”، وذلك من أجل تدارس املقاربات املالية والدروس املستقاة من متويل املشاريع وبراجم النجاعة 
الطاقية حول العامل.

شارك بنك إفريقيا، العضو املؤسس لـتحالف Future of Sustainable Data Alliance يف نرش 
تقرير “ESG Data Gaps & Holes” لفائدة اجلهات التنظميية.

يف يوليوز 2021، شارك بنك أفريقيا يف ندوة ملجموعة العرشين حتت ممسى “ مجموعة معل المتويل 
املستدام”، وذلك من أجل تطوير خارطة طريق مجموعة العرشين للمتويل املستدام.

وردت حلول المتويل املستدام لبنك أفريقيا بالتفصيل يف دليل المتويل األخر الذي نرشته مجموعة 
كالسرت سوالر بالرشاكة مع الواكلة املغربية لكفاءة الطاقة.
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السندات اخلراء - بنك أفريقيا 

اعُتــر بنــك أفريقيــا، يف عــام 2016، أول بنــك مغــريب 
يصــدر ســندات خــراء عــر اكتتــاب عــام لالدخــار 
يف الســوق احملليــة مببلــغ قميتــه 500 مليــون درمه. 
وقــد جــرى إصــدار هــذه الســندات اخلــراء تزامنــا 
مــع انعقــاد مؤمتــر "كــوب 22". وحصلــت عــى تقيــم 
"موديــز"  واكلــة  مــن   "Second Party Opinion"
الــي تؤكــد عــى مراعــاة عوامــل التمنيــة املســتدامة.

ومنــذ  الســابقة  الســنوات  شــأن  ذلــك  شــأنه يف 
2017، جــرى نــرش تقريــر التأثــري الســنوي للســندات 
اإللكــرتوين املوقــع  عــى   2021 لعــام   اخلــراء 
حتســني  عــرف  والــذي   ،ir-bankofafrica.ma
ــل  ــة المتوي ــع مؤسس ــاون م ــودة بالتع ــتويات اجل مس
ــؤرشات  ــى م ــوء ع ــليط الض ــالل تس ــن خ ــة م الدولي
ــة، وخباصــة  ــة واالجمتاعي ــة واملناخي ــريات البيئي التأث
إنتــاج 411 جيجــاوات ســاعة مــن الطاقــة النظيفــة 
تــح مبتوســط اســهتالك ســنوي ملدينــة يزيــد عــدد 
ســاكهنا عــن 1.1 مليــون نمســة، ألكــر مــن 200000 
أرسة بتأثــري ترامكــي قــدره 251564.83 طًنــا مــن 
ــم جتنهبــا  ــي ي ــون ال ــاين أكســيد الكرب ــات ث انبعاث

ســنوًيا.
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 منجزاتنا



 المتويالت ذات التأثريات اإلجيابية
  التطوير الخشيص واملهين لملستخدمني يف صلب أولويات 

بنك أفريقيا
 الزتامنا باحتواء التأثري البييئ

 الزتام جممتيع



      المتويالت 
ذات التأثريات اإلجيابية

بنك أفريقيا

نشاط بني قامئ عى تلبية احتياجات الساكن ودمع التطور 
االقتصادي مبا يمتاىش واحرتام حدود ما يطيق كوكبنا.

الزتام املجموعة بالمتويالت ذات التأثريات 
اإلجيابية : رضورة حمتية

ســنويا، تفقــد القــارة المســراء مــا يقــارب 1.3 تريليون 
دوالر مــن االســتمثارات الداعيــة إىل حتقيــق أهــداف 
ــة املســتدامة. وحرصــا مهنــا عــى مســؤوليهتا  التمني
اخلاصــة كبنــك إفريــيق، يســى بنــك أفريقيــا جاهــدًا 
إىل مواجهــة التحديــات التمنويــة يف القــارة االفريقية، 
وال ســميا يف ســياق صعــب يتســم بتداعيــات جاحئــة 

كوفيــد 19 وبالتغــريات املناخيــة. 

ــا  ــك أفريقي ــزتام بن ــن وراء ال ــبب م ــن الس ــا يمك وهن
ــع  ــة مجي ــة وتعبئ ــريات اإلجيابي ــالت ذات التأث بالمتوي

ــرض. ــذا الغ ــه هل مكونات

ويف حقيقــة األمــر، ميثــل المتويــل ذي األثــر حرصــا 
تأثــريات  املاليــة تولــد  عامليــا ألن مجيــع األنشــطة 
اجمتاعيــة وبيئيــة واقتصاديــة إجيابيــة و / أو ســلبية 

ــول. ــق باألصــل األســايس املم تتعل

وإىل جانــب المتويــل "املســتدام"، يمكــن التحــدي 
بشــلك أســايس يف حمفظــة املجموعــة بأمكلهــا ويف 
وتدبــري  واالستشــارة  )األســواق  أنشــطهتا  مجيــع 

األصــول(.

يــم أوال حتديــد  ويســتلزم يف أغلــب األحيــان أن 
ــارب االقتصــادي  ــة والســلبية للتق ــريات اإلجيابي التأث
واالجمتــايع والبيــيئ النــاجت عــن حمفظــة أنشــطة 
املجموعــة، ومــن مث مقارنهتــا بـــ "احتياجــات" املناطــق 
والســاكن حيــث تنشــط املجموعــة، وكــذا تســطري 

أهــداف للتطــور التجــاري وتأثرياتــه.

وعــى هــذا النحــو، اعمتــدت مجموعــة البنــك املغــريب 
املبــادرة  هــذه  أفريقيــا(  )بنــك  للتجــارة اخلارجيــة 
  « Portfolio Impact Analysis أداة  اســتنادًا إىل 
ــل  ــادرة المتوي ــا مب ــي طورهت « Tool For Banks ال

ــة. ــدة للبيئ ــاجم األمم املتح ــة لرن التابع

يغي نطاق حتليل جاري 2021 قروض 
املقاوالت املغربية، والي متثل 57.7 مليار 

درمه، أي %50.3 من إمجايل قروض الزبناء 
يف املغرب و %29.3 من جاري قروض زبناء 

املجموعة.
ويف هذا النطاق، تبلغ القروض ذات 

التأثريات اإلجيابية احملددة 18.786 مليار 
درمه ومتثل %32.5 من إمجايل قروض زبناء 

املجموعة من املقاوالت، بزيادة %10 مقارنة 
بالسنة الفارطة.



المتويل اخلاص باملناخ برعاية مبادرة المتويل التابعة 
لرناجم األمم املتحدة للبيئة

إن الــرتوجي للجهــود املبذولــة من لــدن املجموعة يف جمال 
المتويــل ذي التأثــريات اإلجيابيــة يــم يف ســياق عدد من 
احللقــات النقاشــية الي نمظهتا، يف عــام 2021، مبادرة 
ــأن  ــة بش ــدة للبيئ ــاجم األمم املتح ــة لرن ــل التابع المتوي

المتويــل اخلــاص باملنــاخ يف املغــرب ومــرص.

وســلطت االســتنتاجات الضــوء عــى احلاجــة امللحــة 
إىل دجم القضيــة املركزيــة املتعلقــة باملنــاخ يف التمنيــة 
االقتصاديــة، وتبــين مقاربــة أكــر مشوليــة تــرايع واقــع 
ــى  ــة، ع ــة والبيئي ــة واالجمتاعي ــات االقتصادي االحتياج

ــن الوطــين واحملــي. الصعيدي

وقــد تقــرر بذلــك االعمتــاد عى "أداة تقيــم أثر احملفظة" 
ــاجم األمم  ــة لرن ــل التابع ــادرة المتوي ــي طورهتــا مب ال
املتحــدة للبيئــة مــن أجــل إجنــاز املــرشوع. إن املبــادرات 
قامئــة عــى قــدم وســاق عــى مســتوى البنــوك والقطــاع 
العــام، حيــث يضطلــع بنــك أفريقيــا بــدور فعــال وقيــادي.

ويف هــذا الصــدد، قــام بنــك أفريقيــا بإثــراء ســياق 
"احتياجــات الــدول "، وال ســميا "احتياجــات املغــرب" 
املقرتحــة مــن قبــل األداة.  تــريم أهــداف التأثــريات ذات 
األولويــة يف املغــرب إىل أن يــم تقامسها وحتســيهنا من 
خــالل مســامهات الســلطة العموميــة وعــى نطاق أوســع 

مــن خــالل "املجمتــع املــدين".

جيــب تطوير مبــادرة "احتياجــات الدولة" عى الصعيدين 
الوطــين واجلهــوي. عــى أن يكــون الدافــع مــن وراء هــذا 
المطــوح هــو التوصــل إىل أداة تشــغيلية تــح بتعبئــة 
مجيــع اجلهــات الفاعلة - يف القطاعني العــام واخلاص- 
حــول مــرشوع تمنــوي مشــرتك عــى حنــو ما قــرره تقرير 

اللجنــة اخلاصــة بالمنــوذج التمنوي لعــام 2020.

ولــدوايع تشــغيلية ومعليــة، مــن املخطــط أن حتظــى 
القطاعــات املتــررة، مثــل قطــاع الفالحــة واألغذيــة 
الزراعيــة والتوزيــع وصناعــة النســيج )من املرحلــة األولية 
إىل الهنائيــة( باهمتــام خــاص، لكوهنــا معرضــة بشــلك 
خــاص آلثــار تغــري املنــاخ ولإلجهــاد املــايئ املتصــل بــه.

ومبحــاذاة قضيــة املنــاخ، تتعــدد التحديــات االقتصاديــة 
واالجمتاعيــة والرهانــات الــي تواجــه العاملــني يف 

القطاعــات املذكــورة.  

يف عام 2021، معل بنك أفريقيا عى:

  تقوية قروضه املتخصصة ذات األثر؛

ــا  ــك أفريقي ــة بن ــل الشــامل حملفظ ــة التحلي   مواصل
اســتنادا إىل األداة الــي طورهتــا مبادرة المتويل التابعة 

لرنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة؛ 

  تطويــر المتويــالت ذات التأثــريات اإلجيابيــة يف 
الشــبكة األفريقيــة.

تعزيز خطوط المتويالت ذات التأثريات 
يغــي تعزيــز القــروض ذات التأثــريات احملــاور الثــالث 
البيئيــة واالجمتاعيــة واإلدمــاج ودمع االقتصــاد )التقــارب 

االقتصــادي(.

خطوط المتويالت ذات التأثريات البيئية 

طــور بنــك أفريقيا بضع تهسيــالت، بالرشاكة مع ماحنني 
ــرية  ــاوالت الصغ ــني، تســهتدف بشــلك خــاص املق دولي
واملتوســطة والصغــرية جــدا. مكــا اعمتــدت املجموعة يف 
ريادهتــا عى متويل املشــاريع ومتويــل الرشاكت الكبرية. 
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 طور بنك أفريقيا عرًضا حرصًيا بالرشاكة مع 
الواكلة الفرنسية للتمنية وبنك االستمثار األورويب، 
يريم إىل متويل االستغالل األمثل لملياه والرصف 

اليحص داخل الرشاكت املغربية، مصحوًبا 
مبساعدة فنية جمانية وماكفأة عى نسبة الفائدة

أطلق بنك أفريقيا، بالتعاون مع صندوق املناخ 
األخر، دراسة لتعزيز الفالحة املستدامة من خالل 
ندوة عر اإلنرتنت، هشدت حضور 67 مشاراًك، مبا 

يف ذلك 30 رشكة مشتغلة يف قطاع الصناعات 
الغذائية الزراعية.

جدد بنك أفريقيا الزتامه بدمع المتويل املستدام من خالل 
التوقيع عى اتفاقية جديدة »تهسيالت متويل االقتصاد 

األخر املغرب 2«، بالرشاكة مع البنك األورويب إلعادة 
اإلمعار والتمنية، تتناول خط متويي مستدام بقمية 25 

مليون يورو من أجل تعزيز متويل مشاريع النجاعة الطاقية 
والطاقات املتجددة، وتوفري املياه، والتدبري املستدام 

لأرايض واملباين ذات اجلودة البيئية العالية.

خيصص »سند األثر اإلجيايب« 500 مليون درمه 
لصاحل الطاقات املتجددة. وألول مرة يف املغرب يف 

عام 2016، أصدر بنك أفريقيا »السندات اخلراء« 
عر اكتتاب عام.

سلسلة القمية اخلراء بالرشاكة مع البنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية من أجل متويل مشاريع النجاعة 
الطاقية والطاقة املتجددة عى نطاق حمدود، وتوفري املياه 
وتمثني النفايات لملقاوالت الصغرية واملتوسطة العاملة 

مضن سلسلة القمية.

قامت فرق المتويل اهليلكية بمتويل حمطة كرى لتحلية 
مياه البحر التابعة لرشكة SEDA ، والي ستنتج ما 

يقارب 400000 مرت مكعب يف اليوم، وذلك يف 
حصص متساوية بني مياه الرشب و احتياجات الري. 
هذا فضال عن إنتاج الطاقة املطلوبة من خالل الطاقة 

املتجددة. 
مكا سامهت فرق المتويل يف تطهري مياه الرشب من 

خالل متويل مرشوعني اثنني لفائدة رشكة أمانديس يف 
جهة طنجة / تطوان ورشكة ريدال يف جهة الرباط / 

سال.

سلسلة القمية 
اخلرضاء

CAP BLEU

 الفالحة
املستدامة

حتلية مياه البحر

اتفاقية جديدة 
تهسيالت متويل 

االقتصاد األخرض 
املغرب 2« 

السندات 
اخلرضاء

بنك أفريقيا



متويالت تريم إىل تعزيز اإلدماج والتأثريات االجمتاعية  

يضاعــف بنــك أفريقيــا مبادراتــه مــن أجــل اإلدمــاج 
ــف  ــك لصــاحل خمتل ــة، وذل ــريات االجمتاعي ــز التأث وتعزي
زبائنه: األفراد واملهنيون واملقاوالت الصغرية واملتوســطة 

والصغــرية جــدا..

التحــول الرمقــي: مــن أجــل إدمــاج وتقــدمي خدمــة 
أفضــل للزبناء

الرئيســية  الشــواغل  الرمقــي أحــد  التحــول  يعتــر 
ــى  ــل باســمترار ع ــي تعم ــة، ال الســرتاتيجية املجموع
تقــدمي خدمــات بنكيــة ومزايــا حرصيــة ســتجعل لك 
احتياجــات زبنائنــا، مــن خــواص ومقــاوالت، يف متنــاول 

أيدهيــم.

فبفضــل الرمقنــة، يعمــل البنــك عــى حتقيــق التقــدم يف 
إرضــاء الزبنــاء مــن خــالل تطوير مجموعة مــن اخلدمات:

1. االشــرتاك عــر اإلنرتنــت يف مجموعــة مــن اخلدمــات 
البنكيــة وغــري البنكية؛

2. إثراء وظائف خدمة BMCE Direct Mobile ؛
3. إطالق وإثراء قروض Business on-line ؛

4. توحيــد وتطويــر منصــات "Crédit DABA " )قــرض 
عــر اإلنرتنــت( و"Daba Transfer" ، أول تطبيــق مغــريب 
ــل  ــن أجــل حتوي ــة م ــف احملمول ــه عــى اهلوات ــن نوع م
األمــوال عــر اإلنرتنــت مــن 3 دول أوروبيــة )فرنســا 

ــا وإســبانيا(؛ وإيطالي
5. إطالق بوابة Crédit Habitat اإللكرتونية؛

6. تعزيــز الكفــاءة التجاريــة خلدمــة فتــح حســاب بنــي 
 BMCE Direct وخدمــة Agence Directe عــر اإلنرتنــت

7. حتسني جتربة املستخدم من الرشاكت؛
8. خدمــة الزبنــاء األوىل عــى تطبيــق الواتســاب، طريقة 
تفاعليــة جديــدة مــع الزبنــاء مــن خــالل برنــاجم احملادثــة 
)شــات بــوت كــودي(، املستشــار الرمقــي عــى تطبيــق 

واتســاب لأمعــال، باللغتــني العربيــة والفرنســية؛
9. توســيع خدمــة البيــع عــن بعــد ملنتجــات االدخــار 
ــة BMCE DirectWeb و ــى خدم ــم ع ــد والتعل والتقاع
ــاجم جتريــي ذيك عــى مســتوى  Mobile. إطــالق برن

ــا. ــك إفريقي ــرصاف اآليل لبن ــزة ال أجه

منتجات التأمني يف خدمة إدماج الساكن 

يف إطــار اإلســرتاتيجية الوطنيــة للمشول املايل، يســامه 
بنــك أفريقيــا بالرشاكــة مــع امللكيــة املغربيــة للتأمــني يف 
إطــالق مجموعــة جديــدة مــن منتجــات التأمــني املعروفــة 
بــامس "التأمــني األصغــر ". يمتــز التأمــني الشــامل 
مبســامهاته املنخفضــة وأســعاره املتاحــة يف وجه مجيع 
الفــائت االجمتاعيــة واملهنيــة الــي تــرتاوح مــن 60 إىل 
125 درمه / ســنة، وتظــل معلياتــه اخلاصــة بالتعويــض 

رسيعــة وبــدون رشوط ملزمــة.

ــذا خمصــص لأخشــاص ذوي  ــات ه ــرض املنتج إن ع
الدخــل احملــدود الذيــن مل تتــح هلم الفرصة قــط للوصول 
إىل التأمــني. ويشــمتل هــذا العــرض، الــذي هيــم لك مــن 
فئــة اخلــواص وفئــة املهنيــني، عى أربــع منتجات مفصلة 

أدنــاه:

ــاة يضمــن دفــع    تأمــني الوالديــن: تأمــني عــى احلي
قســط ســنوي عــى مــدى 2 أو 3 ســنوات للوالديــن يف 

حالــة الوفــاة أو العجــز.

ــع  ــن الدف ــاة يضم ــني عــى احلي ــزاء: تأم ــني الع   تأم
الفــوري لــرأس املــال يف حالــة وفــاة املؤمــن هيلع لصــاحل 

مســتفيد بالــغ واحــد.

  تأمــني األبنــاء: تأمــني عــى احليــاة يضمــن الســداد 
الفــوري لــرأس املــال يف حالــة وفــاة املؤمــن هيلع لصــاحل 
األبنــاء الذيــن بلغوا ســن الرشــد القانونيــة أو خبالف ذلك 

لصــاحل الــويص القانــوين.

  تأمــني العــالج: تأمــني االستشــفاء الــذي يضمــن دفــع 
تعويــض يــويم لملؤمن هيلع يف حال دخوله املستشــى.
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بنك أفريقيا

تعزيز دمع الفائت ذات الدخل املنخفض 

أعــد بنــك أفريقيــا عــروض قليلــة التلكفــة مــن أجــل متكني 
الفــائت ذات الدخــل املنخفض من الوصــول إىل اخلدمات 

املالية :
ــات  ــن املنتج ــة م ــن مجموع ــاملة : تتضم ــرض ش  ع
املدعومــة باحلســاب البنــي، ويتعلــق األمــر ببطاقــة 
الحســب والدفــع، ومنتــج بنــي عــن ُبعــد، وســعر موحــد 
لرســوم صيانــة احلســاب. مكــا مينــح هــذا العــرض 
ــن خــالل أســعار تنافســية. ــار الســن م ــازات لكب امتي

 واكلــة مبــارشة: منصــة بنكيــة عــر اإلنرتنــت، تقــدم 
خدمــات جمانيــة للشــباب النشــطني.

ــدة خصيصــا  ــة " Jeunes Campus" املع  حزم
لأمعــال البنكيــة للشــباب البالغــني مــن العمــر 16 ســنة 
وأكــر. حيتــوي هــذا العــرض عــى بطاقــة حســب ودفــع 
ــة عــى  ــد. مكــا تهســر املجموع وعــرض بنــي عــن بع

تســويقه باملجــان لفائــدة هــذه الفئــة.
ــاكن  ــاء املس ــل اقتن ــح بمتوي ــارمي: ي ــرض فوغ  ق
لفائــدة الســاكن ذوي الدخــل املتواضــع أو غــري املنتظــم.
ــة  ــراجم التوعوي ــياق ال ــري يف س  اســرتاتيجية التأث
باملنتجــات املاليــة لفائــدة طلبــة املــدارس اإلعداديــة 

والثانويــة.
 

ماكحفة العمل غري النظايم 

وألجــل حماربــة العمــل غــري النظــايم، أعــدت املجموعــة 
ــذايت  ــاول ال ــزي لالخنــراط يف نظــام املق ــاجم حتف برن

اجلديــد : 

 تهسيــل اخلدمــات البنكية لملقاولني الذاتيني من خالل 
إحــداث مجموعــة مــن املنتجــات واخلدمــات املخصصــة 

لتلبيــة احتياجاهتم اخلاصــة واملهنية.
 حزمــة خدمــات حرصيــة بأســعار تنافســية، وتقييــد 
جمــاين يف الجســل الوطــين لملقــاول الــذايت، هــذا 
ــة وعــرض خــاص بالقــروض. ــول متويلي فضــال عــن حل

تجشيــع التحويــالت الدوليــة ملاكحفــة الفقــر 
واملســامهة يف االقتصــاد املغــريب 

يواصــل بنــك أفريقيا تطوير مجموعة اكملــة من اخلدمات 
لتغطيــة حاجيــات زبنائــه املتعلقــة بتحويــل األمــوال. وهــو 
ــرب  ــة لملغ ــة جوهري ــر مســامهة مالي ــذي يعت ــر ال األم
ــل  ومصــدرًا مهــاًم لدخــل عــدد كبــري مــن األرس، ويمتث

ذلــك فميــا يــي :

 ماكحفة الفقر؛
 حتسني الوصول إىل التغذية والصحة والتعلم؛ 

 مواكبــة ودمع املدخــرات واحلصــول عى القروض عن 
طريق المشــول املايل.

تواصــل املجموعــة تطويــر خدماته هاته مــن خالل حتقيق 
الغايات التالية :

 مجموعــة مــن احللول متعــددة القنوات تغي خمتلف 
ــن  ــة م ــات واالحتياجــات لملرســلني؛ شــبكة عاملي التوقع

الــرشاكء تغــي املمــرات الرئيســية النشــطة للتحويــل؛
 تسعري تنافي وحمفز؛

 شبكة توزيع للتحويالت عن قرب.



وهكــذا منــذ عــام 2020، رشع بنــك أفريقيــا يف تزنيل 
خطــة معلــه عــى الشــلك التايل:

1. إطــالق تطبيــق  "DABA TRANSFER" لتحويــل 
ــح  ــذي ي ــا، وال ــن أوروب ــت م ــر اإلنرتن ــوال ع األم
ــري  ــل بكث ــة أق ــل وبتلكف ــت أق ــوال يف وق ــل األم بتحوي
)ســعر يف املتنــاول مقارنــة بأســعار الــواكالت البنكية، 
عــروض حتفزيــة لتحويالت جمانية لملرســلني ورســوم 

ــة لملســتفيدين(؛ اســتقبال جماني

2. يرتكــز التقــارب بــني بنــك أفريقيــا ورشكتــه الفرعيــة 
"مضــان اكش" عــى احملــاور اآليت ذكرهــا:

 إطــالق جــزء مــن شــبكة البنــك لتوزيــع التحويــالت 
ــن  ــة عريضــة م ــدي( سيســهتدف فئ ــل نق )يف حتصي

الزبنــاء مــن خــالل شــبكة أكــر كثافــة؛
 تطويــر رشااكت مــع مشــغي حتويــل األمــوال 

لزيــادة األجحــام املســتزنفة إىل املغــرب.

بنــك  الكــربى يف  الــرشاكت  إدارة  أهسمــت 
ــف املجــاالت  ــريًا يف خمتل ــا كب ــا إهسام أفريقي

واملياديــن  

  التعلمي 
تشــييد جامعــة دمحم الســادس لعلــوم الصحة، واحلي 
ــن  ــذا فضــال ع ــدار البيضــاء، ه ــة ال اجلامــيع مبدين

اجلامعــة الدوليــة بالربــاط.
،Graines d'élites مؤسســة  تطويــر   متويــل 

 American Academy Universal Education و 
اخلصوصيــة  األمم  مــدارس  Council، ومجموعــة 

إخل...

  الصحة 
مؤسسة حصية متعددة التخصصات يف بوسكورة.

  املدن املستدامة 
إجنــاز القطــب احلري ملازاغان واملشــاريع الســكنية 

يف لك مــن بوســكورة ووجدة.
  الزتويد بالطاقة الكهربائية 

بالطاقــة  الداخلــة  ومدينــة  القــروي  املجــال  تزويــد 
الكهربائيــة.
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

دمع االقتصاد وختصيص خطوط متويلية لفائدة 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا

الصغــرية  املقــاوالت  لفائــدة  الــدمع  خطــوط 
جــدا والصغــرية  واملتوســطة 

بعدمــا واصــل فــريوس كوفيــد 19 اجتياحــه للعــامل حــى 
بدورهــا حضورهــا  املجموعــة  واصلــت   ،2021 عــام 
ــدمع  القــوي واملســمتيت للتضامــن والعمــل االســتبايق ل
االقتصــاد وخلــق فرص العمــل والتوظيف هبــدف اإلدماج 

االجمتــايع.  
خــاص يف صنــدوق  بشــلك  املجموعــة  ســامهت  إذ 
التضامــن مــن أجل االســتجابة جلاحئــة كوفيد 19 ومنحت 
عــروض متويليــة مصممــة خصيًصــا لــدمع مجيــع فائهتــا 
مــن الزبنــاء، مــع إيــالء اهمتــام خــاص باملقاولــني الذاتيني 

وباملقــاوالت الصغــرية واملتوســطة والصغــرية جــدا.

• براجم بالتنسيق مع واكالت التمنية متعددة األطراف
ــادة  ــك األورويب إلع ــع البن ــة م ــود: رشاك ــاجم الصم برن
اإلمعــار والتمنيــة قامئــة عــى تهسيل متويــي بقمية 145 
ــود  ــار اجله ــوة يف إط ــذه اخلط ــأيت ه ــورو، وت ــون ي ملي
الراميــة إىل التخفيــف مــن وقــع جاحئــة فــريوس كورونــا 

عــى االقتصــاد املغــريب.

الراجم املغربية
- مضان "أكجسني" و"إنعاش"

ــارب  ــداع مــا يق ــه مت إي ــد مــم ســنة 2020، جنــد أن عن
ــني"  ــان "أكجس ــن مض ــتفادة م ــا لالس ــن 13600 ملف م
مليــارات درمه.   8 قــدره  و"إنعــاش" مببلــغ إمجــايل 
املمتثلــة يف دمع  "إنعــاش"  برنــاجم  وملواصلــة مهمــة 
الــرشاكت يف اســتئناف نشــاطها، ارتــأت املجموعــة 

متديــد رسيــان مفعولــه حــى هنايــة يونيــو 2021.

هيــدف مضــان "أكجســني" إىل ختفيــف أثــار األزمــة 
ــاوالت  ــا ودواعهيــا عــى املق الناجتــة عــن جاحئــة كورون
الصغــرية واملتوســطة مــن خــالل متويــل النفقــات اجلاريــة 
والتشــغيلية، ويضمــن صنــدوق الضــامن املركــزي 95% 
مــن مبلــغ القــرض عنــد األبنــاك، ويــح لملقــاوالت 
مبواجهــة املصاريــف احلاليــة الــي ال ميكــن تأجيلهــا أو 

تعليقهــا.
منتجــات حمــددة للقطاعــات األشــد تــررًا مــن غريهــا 
يف ظــل األزمــة: مضــان "أكجســني" للقطــاع الســيايح 
والــرتوجي العقــاري، ومضــان "إنعاش" للخدمــات الفندقية 

والــرتوجي العقــاري.
ويف ذات الســنة، أطلــق البنــك معليــة لتحويــل "الحســب 
بــل  قا "قــرض  إىل  أكجســني"  املكشــوف  عــى 
مــن  اســتفادت  الــي  املقــاوالت  لفائــدة  لالســهتالك" 
مضــان "أكجســني" يف عــام 2020 ومل تمتكــن مــن 
ســداده يف موعــده احملــدد حبلــول هنايــة عــام 2021.

- برناجم "انطالقة"

برنــاجم انطالقــة املنــدجم لــدمع ومتويــل املقــاوالت. عنــد 
مــم دجنــر 2021، تضاعــف جحــم هــذا الرنــاجم، الــذي 
جيمــع بــني المتويــل واخلدمــات البنكية والــدمع غري املايل 
لملقــاوالت الصغــرية جــدا، إىل أكــر مــن الضعــف مــع 
أزيــد مــن 3700 ملــف ممنــوح مببلــغ إمجــايل قــدره 

628 مليــون درمه.
- إطــالق برناجمــني اثنــني، ومهــا "اســتمثار" و "تطويــر 
الصغــرية  لملقــاوالت  املخصصــني  أخــر"  منــو   -
ــى 35  ــار ع ــع االختي ــدا : وق ــرية ج واملتوســطة والصغ
ــام  ــا لع ــك أفريقي ــل بن ــن قب ــة م ــات املقدم ــن امللف ــا م ملًف
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SMART BANK

ــاكر  ــاجم خمصــص بشــلك خــاص لالبت برن
واإلبــداع قــامئ عــى التحديــات اجلهويــة 
والوطنيــة الــي مجتــع بــني خمتلــف حامــي 
ــه وبتأطــري  ــك ورشاكئ ــادة البن ــاكر. بقي األف
ــال،  ــراء األمع ــني وخ ــن املوجه ــة م مجموع
ــز  ــح جوائ ــذيك« إىل من ــك ال ــدف »البن هي
ممتــزة ألفــاكر املشــاريع املبتكــرة الــي 
الــي حددهــا  تتناســب مــع املوضوعــات 
البنك ورشاكؤه. مكا وحتظى املشــاريع ذات 
التأثــريات العاليــة بفرصــة االنضــامم إىل 
ــو ســبايس«. ــات شــبكة »بل إحــدى حاضن

08 جامعات؛

10 مراكز جهوية لالستمثار؛

حــول  شــاب   12000 مــن  أكــر  توعيــة 
املقاولــة؛

دمع أكر من 220 مرشوع؛
ما يقرب من 20 مرشوًعا قيد التطوير.

IN’PULSE

هــو   In’Pulse برنــاجم  املقاولــة:  نظــام 
نظــام متداخــل   وشــامل خــاص باالبتاكر 
الداخــي لبنــك أفريقيــا - مجموعــة البنــك 
هيــدف  اخلارجيــة.  للتجــارة  املغــريب 
الرنــاجم، وهــو نظــام متاكمــل ورشــيق، 
إىل حشــد املعرفــة الداخليــة واخلارجيــة، 
املســتخدمني  وتعبئــة  اإلبــداع  وحتفــز 
حــول املشــاريع ذات التأثــريات العاليــة 
ومصلحــة  اخلاصــة  مصلحهتــم  عــى 
ــج  ــذا الهن ــالل ه ــن خ ــه. م ــك وزبنائ البن
ــا  ــك أفريقي المشــويل، جــرى تصنيــف بن
عــى أنــه احملــرك األول وطنيــا لسلســلة 

ــا. ــال بأمكله ــادة األمع ري
03 نسخ؛

محاس قوي أثناء محالت التوريد؛
دمع ما يقرب من 20 مرشوًعا؛

مجــع أكــر مــن 20 مرشوًعــا للنخســة 
الثالثــة.

BLUESPACE

شــبكة مــن احلاضنــات - بلــو ســبايس: 
مفهــوم فريــد مــن نوعه خمصــص ملواكبة 
ــد  ــل وبع ــاريع قب ــي املش ــباب حام الش
إنشــاء رشاكهتــم الناشــئة، مبــا فهيــا 
وذلــك   - املاليــة  التكنولوجيــا  رشاكت 
املــدارس واجلامعــات.   بالرشاكــة مــع 
ومــن خــالل هــذه احلاضنــات، ســيرشع 
وتعلــم،  تكويــن،  يف  أفريقيــا  بنــك 
وتدريــب، والبحــث عــن المتويــل، وتوفــري 
حامــي  تــرصف  رهــن  بيــيئ  نظــام 

األفــاكر.
التســيري  تشــغيلية يف  03 حاضنــات 

؛  2020 منــذ  املشــرتك 
 03 اخلــرات، دمع  تبــادل  إطــار  يف 
مــن  واثنــني  اجلهــوي  االبتــاكر  مــدن 
املــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيري؛
توعيــة وتكويــن مــا يقــرب مــن ســتني 
واحتضــان مخســني  مــرشوع  حامــل 

مرشوعــا.

دمع منو املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا واملقاولة االجمتاعية

حامي األفاكر

الزتام قوي بدمع ريادة األمعال 

بتريــع  ملــزتم  كبنــك  ماكنتــه  أفريقيــا  بنــك  يــرخس 
التحــوالت اإلجيابيــة يف املجمتــع وبــدمع ومتكــني رواد 

املشــاريع. وحامــي  األمعــال 

التثقيف عى االبتاكرالرشاكت الناشئة
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تعزيز التبادالت
مع النظام البييئ

 برناجم دمع املقاوالت
الصغرية واملتوسطة

 دمع املقاوالت الصغرية
جدًا وتمنية األقالم

 دمع املقاوالت الصغرية
واملتوسطة والصغرية جدًا

دورة املؤمتــرات اجلهوية

مكنطلق لتشكيل نظام بييئ 
خمصص لريادة األمعال، بارش 
مرصد ريادة األمعال، يف يناير 

2013، دورة من املؤمترات 
اجلهوية املخصصة لفائدة 

الرشاكت. والغاية من ذلك يه 
اقرتاح مفهوم مرن لملقاوالت 

الصغرية جدا واملتوسطة، 
والرشاكت الكرى واملغاربة 
املقميني باخلارج ...، وكذا 

للجهات الفاعلة يف جمال النظام 
البييئ، مع إخطار املقاولني 

مبواضيع الساعة. وهبذا، سيكون 
حلامي املشاريع نافذة واحدة 

مجتع بني ثلة منتقاة من اخلراء 
والسلطات واملرصفيني واملهنيني 

... ألجل مناقشة مفاهميهم.
تنظم أزيد من 50 مؤمتًرا منذ 

عام 2013 - مجيع جهات اململكة 
– استقطاب أكر من 10000 

مشارك

 نــادي املقاوالت الصغرية
واملتوسطة

نادي املقاوالت الصغرية 
واملتوسطة هو مفهوم مبتكر 

أحدثته مجموعة بنك إفريقيا، من 
أجل تزويد املقاوالت الصغرية 

واملتوسطة بالدمع املالمئ، 
والوصول إىل نظام بييئ وحتفز 
التمنية التجارية من خالل تعزيز 

مهاراهتم املهنية.  متنح اجلامعات 
الرشيكة لنا هشادة يف »تدبري 
العالقات البنكية« ويه األوىل 

من نوعها يف املغرب.
تشكيل 19 ترقية؛

أكر من 300 من املقاولني 
املعمتدين؛

أكر من 2000 ساعة دمع 14 
وحدة للك دورة تدريبية.

نادي املقاوالت

نادي املقاوالت هو مبادرة 
متاكملة، متنح الدمع واإلرشاد 
والتواصل لملقاوالت الصغرية 

جدًا يف خمتلف جهات اململكة.  
وقد جرى إطالق أول نخسة يف 

عام 2017. يف حني صدرت 
النخسة الثانية يف عام 2019 
عى شلك منصة رمقية مكنت 
من احلفاظ عى وترية الدمع 

طيلة سنة 2020. حبيث هشدت 
املقاوالت الصغرية جدًا نتاجئ 
فورية، متثلت يف كون 60% 

مهنا زادت مبيعاهتا بنسبة 
%40 أو أكر بعد السنة 

األوىل من الدورة التكوينية. أما 
خبصوص النخسة الثالثة، الي 

اسهُتِلت فعالياهتا يف عام 2021، 
فقد منحت إماكنية توفري دورات 
حضورية أو عر االنرتنت. دمع 
أكر من 4000 مقاولة صغرية 

جًدا يف 12 جهة مسهتدفة.
خلق 500 منصب شغل؛ 

10 وحدات مقرتحة؛
منوذجني اثنني / لغات؛

25 رشياك؛
منصة رمقية؛

تكوين توجهيي؛
شبكة تواصل.

املقاوالت النساء 

وفميا يتصل باسرتاتيجية 
المشول املايل للبنك، أطلق بنك 
إفريقيا- مجموعة البنك املغريب 
للتجارة اخلارجية، بالرشاكة مع 

البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمنية وبدمع من االحتاد 

األورويب، حاًل لدمع »سيدات 
األمعال«. يريم إىل إحداث 
تأثري اقتصادي واجمتايع 

مزدوج من خالل تنفيذ ما يي:
عرض متويي خمصص 

للسيدات املقاوالت )املقاول 
الذايت، واملقاوالت الصغرية 

جدًا، واملقاوالت الصغرية 
واملتوسطة...(؛

عرض خدمات غري مالية للدمع 
واملشورة؛

حزمة جمانية يف السنة األوىل 
لفائدة الوافدات اجلديدات.
معلية رسيعة ملنح القروض 

)منسق( والقروض املرنة )ميكن 
تعليقها يف حالة طالق أو ازدياد 

مولود أو حدث خشيص لدى 
املرأة، إخل(

دمع منو املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا واملقاولة االجمتاعية

مواكبة خمتلف أشاكل اهليالك : املقاول الذايت، املقاوالت الصغرية جدا، املقاوالت الصغرية واملتوسطة، الرشاكت الكرى

دمع 14000 شاب 
وحامل مرشوع

14 000

توعية 13000 شاب 
حول املقاولة

13 000
تكوين 900 مقاولة 

صغرية جدًا

900

احتضان حوايل مخسني 
رشكة ناشئة

14 000

بنك أفريقيا

ــة  ــدى اجلهــات الفاعل ــا ل ــك أفريقي ــزتم بن ــك، يل ــة إىل ذل باإلضاف
الطلبــة  دمع  إىل  الراميــة  املبــادرات  خــالل  مــن  األاكدمييــة 
وحامــي املشــاريع، وذلــك بالرشاكــة مــع مجموعــة املعهــد العــايل 
ــة  ــة واالقتصادي ــوم القانوني ــة العل للتجــارة وإدارة املقــاوالت ولكي
واالجمتاعيــة عــني الشــق، ويوروميــد، واملدرســة الوطنيــة للتجــارة 

ــدار البيضــاء : والتســيري بال



هدف التمنية املستدامة 8
العمل الالئق والمنو االقتصادي

الزتام

الغايات

املسامهات

التدابري

يقر هدف التمنية املستدامة 8 بأمهية المنو االقتصادي املتواصل واملشرتك واملستدام من أجل توفري فرص معل 
الئقة ونوعية للجميع. وهو هيدف إىل القضاء عى العمل غري الالئق ومضان امحلاية مجليع املشتغلني. مكا أنه يعزز 

تطوير فرص التكوين والتشغيل لأجيال القادمة، واالرتقاء يف ذات الوقت باملهارات املتصلة بالوظائف املستدامة.

دمع منو املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا؛
املشاريع االجمتاعية؛

المشول املايل.

الهنوض بالسياسات املوجهة حنو التمنية الي تعزز األنشطة اإلنتاجية، وخلق فرص الشغل الالئقة، واملقاولة، واإلبداع واالبتاكر، 
وحتفز منو املؤسسات متناهية الصغر واملقاوالت الصغرية واملتوسطة وتهسيل اندماجها يف القطاع الرمسي، من خالل الوصول 
إىل اخلدمات املالية. وبقدوم عام 2030، يم احلرص عى العاملة الاكملة واملنتجة ومضان حصول مجيع النساء والرجال، مبن 

فهيم الشباب واألخشاص يف وضعية إعاقة، عى معل الئق وأجر متساٍو عن العمل ذي القمية املتساوية.

مؤمترات وفعاليات :
12 جهة مسهتدفة

أكر من 50 مؤمتًرا منذ عام 2013
10000 مشارك 

تكوين وتوجيه وربط بالشبكة 
دمع أكر من 4000 مقاولة صغرية جدا ومتوسطة وخلق 500 منصب شغل

أكر من 5000 ساعة من الدمع 
حاضنات : 

3 حاضنات تشغيلية يف التسيري املشرتك
توعية وتدريب ما يقرب من مئة حامل مرشوع واحتضان 50 مهنم

االبتاكر املفتوح 
توعية أكر من 12000 شاب حول املقاوالت

دمع أكر من 220 مرشوًعا
8 جامعات و10 مراكز جهوية لالستمثار

سامه مرصد ريادة األمعال لبنك أفريقيا، منذ تأسيسه يف عام 2008، يف بناء الثقة مع مجيع الفاعلني يف النظام البييئ 
املغريب )جامعات، ومجعيات مهنية، ورشاكت، ومؤسسات، إخل( عر إنتاج معارف مسمترة وتفاعلية.

يقرتح مرصد ريادة األمعال حمتوى عملًيا ممتزًا من خالل مركز الذاكء االقتصادي التابع للبنك واملوقع املوحد ملرصد 
ريادة األمعال. وهو يواكب وصول املشغلني االقتصاديني إىل نظام بييئ تكويين. مكا يقدم اإلرشاد بالرشاكة مع امجلعيات 

املهنية. وتعمتد طريقة اشتغاله عى املبادئ التوجهيية الرئيسية التالية:
- دمع نشاط بنك األفراد واملهنيني وبنك الرشاكت صوب الزبناء املهنيني واألفراد والرشاكت؛

الدخول يف حوار مع السلطات العمومية وامجلعيات املهنية واملجمتع املدين بشأن القضايا االقتصادية واالجمتاعية للبلد.  -

تركز
مسامهة بنك أفريقيا يف أهداف التمنية املستدامة
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بنك أفريقيا

حنو حتليل شامل لتأثريات حمفظة بنك أفريقيا وفقا 
لأداة الي طورهتا املبادرة املالية لرناجم األمم 

املتحدة للبيئة
 »Portfolio Impact Analysis Tool for Banks« تشري أداة
املتحدة  األمم  لرناجم  املالية  املبادرة  طورهتا  الي 
تنبثق  الي  والسلبية  اإلجيابية  التأثريات  إىل  للبيئة 
وتعمتد  معني.  زبون  أو  معني  اقتصادي  نشاط  عن 
لملحفظة  القطايع  التكوين  عى  املنبثقة  التأثريات 

وصنف الزبون.
مث جيب بعد ذلك وضع التأثريات املنبثقة يف سياقها 
ومقارنهتا باحتياجات التأثريات يف املناطق اجلغرافية 

الي ينشط فهيا البنك "احتياجات البلد".
يشلك حتليل احملفظة البنكية، حتت حماور القطاعات 
الزبناء،  وتصنيف  النشاط  وجغرافية  االقتصادية 

"املخطط" الذي يزود البنك باالجتاهات الصحيحة.

االحتياجات ذات األولوية لتأثريات "احتياجات الدول"
ألداة  األولية  اخلطوة  يشلك  السياق  حتديد  إن 
 »Portfolio Impact Analysis Tool for Banks«
املتحدة  األمم  لرناجم  املالية  املبادرة  طورهتا  الي 
التحليل  من  األول  املستوى  األداة  هذه  توفر  للبيئة. 
تجشيع  وجيري  املتاحة.  الدولية  األحباث  عى  بناًء 
البنوك عى إثراء هذا التحليل األويل باستخدام وثائق 

إضافية، ال سميا الوثائق الوطنية.
التأثريات  أهداف  تكون  أن  جيب  األمر،  واقع  ويف 
حمددة األولوية وأن تتوافق مع االحتياجات احملددة 

للدولة واجلهة وامجلاعة واملدينة وساكهنا. 

خمطط بنك أفريقيا - مجموعة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية 

اإلجيابية  التأثريات  حتديد  يف  املخطط  مهمة  تمتثل 
والسلبية الرئيسية الناجتة عن حمفظة األنشطة. ويه 
تعد اللبنة األساسية الثانية يف مصفوفة مادّية الطريقة 
البنك حسب  نشاط  توزيع  عى  تعمل  الي  اجلديدة، 

القطاعات االقتصادية واجلغرافية وصنف الزبون.

أغىن بنك أفريقيا السياق “املغريب” الذي تقرتحه 
األداة. هذه األخرية بصيغهتا املعدلة متواجدة 
حاليا يف خاصية ”Open source” من األداة.

تنبع هذه األولويات من الدراسات الي أجرهتا 
األطراف املتداخلة، والي تشلك اللبنة األساسية 

“لدراسة مادية” موثقة عملًيا.

حتديد “احتياجات الدولة”: املغرب منوذجا

عند مم سنة 2021، بلغت معلية حتليل التأثري عى 
أساس اجلاري نسبة %87.9 من جاري حمفظة زبناء 

البنك من “الرشاكت” يف املغرب، وهو ما يعادل 
%25.8 من قروض زبناء املجموعة و %44.2 من 

قروض زبناء املغرب.
جرى تنفيذ هذه العملية الثانية عى أساس توزيع 
قطايع عى حنو مبسط وأوسع مما اكن هيلع يف 

عام 2020. ويف اخلتام، مت إعادة تصنيف عدد كبري 
من القطاعات الصناعية اجليدة. وهكذا اكتسبت هذه 

العملية موثوقية هذا العام.

نطاق حتليل حمفظة بنك أفريقيا 2021



التقريب بني تأثريات املنتج و "احتياجات الدولة" وتسطري 
األهداف 

و"احتياجات  املنتج  تأثريات  بني  التقريب  عن  يرتتب 
الدولة  أهداف  مع  متفاوتة  بدرجة  البنك  توافق  البلد" 
البنك  سيضع  هنا،  ومن  نشاطه.  فهيا  يطور  الي 
أهداًفا غري  مالية من خالل خطط جتارية تؤثر عى 

تكوين احملفظة.

 حتليل حمفظة الزبناء من الرشاكت املغربية  

تتناول التعليقات التالية جزءًا من احملفظة الذي تنبثق 
عنه التأثريات اإلجيابية والسلبية البارزة، والي تشلك 

بدورها جزًءا من أولويات املغرب.
القروض  مجليع  السلبية  التأثريات  حتليل  جيري 

االستمثارية يف سياق معلية اخلطر.
من  العديد  األصل  نفس  عن  ينبثق  أن  ومن احملمتل 
التأثريات اإلجيابية أو السلبية. مكا مقنا، حسب نوع 
لملحفظة  املهمة  املوئية  النسب  إىل  باإلشارة  التأثري، 

املعنية.
ويف اخلتام، فإن احملفظة الي جرى حتليلها تتقارب 

مع أولويات اململكة.
من  وأكر   20% نسبة  تتسبب  األمر،  واقع  ويف 
الصحة  التالية:  اإلجيابية  التأثريات  يف  احملفظة 
والتقارب  والتعلم  والسكن  اليحص  والرصف 
االقتصادي. هذا فضال عن أن ما بني %15 و 20% 
من احملفظة تتسبب يف تأثريات إجيابية عى األمن 

الغذايئ والتنقل.
ويم التقليل من شأن التأثري عى العاملة من الناحية 

اهليلكية من قبل األداة يف نخسهتا احلالية.
أما خبصوص التأثريات السلبية الي هتم %20 من 
احملفظة، فيتعني أن ينصب الرتكز عى ضبط السالمة 

واحملافظة عى املوارد الطبيعية واملناخ والنفايات.  

مسامهة بنك أفريقيا املغرب يف المتويالت ذات 
التأثريات اإلجيابية 

يف املجموع، بلغت القروض ذات التأثريات اإلجيابية 
 32.5% متثل  ويه  درمه،  مليار   18.786 احملددة: 
من إمجايل قروض الزبناء من الرشاكت يف املغرب، 

بزيادة %10 عن العام الفارط.
جيري توزيع هذه القروض عى النحو التايل:

القــروض املمنوحــة لــدمع االقتصــاد / واملقــاوالت الصغرية 
جــدا واملتوســطة: 11982 مليــون درمه )مالحظــة: 52 

مليــون درمه أعيــد تصنيفهــا يف "املــدن املســتدامة"(

القروض ذات التأثريات البيئية : 889 3 مليون درمه، 

مبا فهيا
املناخ                                                             941 1 مليون درمه  
املاء                                                                  927 1 مليون درمه 
االقتصاد الدائري                                          21 مليون درمه

القروض ذات التأثريات االجمتاعية         915 2 مليون درمه
مبا فهيا

التنقل                                                            378 مليون درمه
الزتويد بالكهرباء                                            445 مليون درمه
الزتويد باألنرتنت                                          581 مليون درمه
الصحة                                                                  451 مليون درمه
التعلم                                         750 مليون درمه 
املدن املستدامة                                             310 مليون درمه
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بنك أفريقيا

التقدماألهداف

تغطية جتارية أنسب
هدف ُمنجز
تنظم قامئ

 تطوير املنتجات : تعزيز
اخلدمات البنكية الرمقية

هدف ُمنجز
)انظر قسم البنك الرمقي(

 اقرتاح حلول لتعزيز األموال
هدف يف طور اإلجنازالذاتية

:نرش حتليل تأثري احملفظة
موثوقية البيانات

 توسيع نطاق حتليل األثر
اإلجيايب

هدف يف طور اإلجناز

هدف غري ُمنجزحتديد األهداف النوعية األولية
 مواءمة التحليل الفردي لمللفات

هدف غري ُمنجزمع حتليل احملفظة

المتويالت ذات التأثريات اإلجيابية يف الشبكة 
اإلفريقية

مشاركهتا  أفريقيا  بنك  عززت شبكة   ،2021 عام  يف 
يف المتويالت ذات التأثريات اإلجيابية، حبيث ازدادت 
زبناء  لقروض  اإلمجايل  املبلغ  من  أفريقيا  حصة 
املجموعة من %23.8 إىل %24.1، والي بلغت 4500 
47550 مليون درمه يف هناية عام  مليون يورو، أي 

.2021

يركز جاري القروض ذات التأثريات اإلجيابية بشلك 
امللكفة  الفرق  تعمل  إذ  املشاريع:  متويل  عى  خاص 
بالمتويالت املهيلكة يف لندن بنشاط عى متويل البنيات 
التحتية يف العديد من البلدان االفريقية مبا يف ذلك 
تزنانيا وأوغندا وإثيوبيا وغانا وساحل العاج ومرص، 
الذي يسامه يف توفري الوصول إىل اخلدمات  األمر 
واالتصاالت  والكهرباء  والرياضة  والتعلم  الصحية 
والبناء  النفايات  تدوير  وإعادة  والالسلكية  السلكية 

للسكك احلديدية واألمعال الفنية.
ارتفع جاري المتويالت إىل 726 مليون درمه بهناية 

عام 2021.

تتبع األهداف النوعية لعام 2021 

ما  أفضل  لتقدمي  سعيه  يف   : أنسب  تغطية جتارية 
ميكن من خدمة لفئة زبنائه من املقاوالت الصغرية جدا 
واالندماج  االقتصادية  التمنية  تعزز  الي  واملتوسطة 
االجمتايع، سيواصل البنك ترشيد تنظميه من خالل 
عر  واملتوسطة  جدا  الصغرية  املقاوالت  مع  التعامل 
سيجري  ذلك،  ومبحاذاة  بالرشاكت.  اخلاصة  شبكته 
الرشاكت  قسم  يف  الكبرية  الرشاكت  عى  الرتكز 
الكرى من أجل منحها إماكنية الوصول إىل خدمات 

بنك االستمثار.



أهداف 2022

واقتناعــا منــه بتأثــري التحــول الطــايق  عــى االقتصاد 
ــة بوجــه خــاص، ســيكثف  ــام وعــى الصناع بوجــه ع
بنــك أفريقيــا جهــوده الراميــة إىل تقــدمي الــدمع لزبنائه 
واالســتمثار يف القطاعــات احليويــة الــي تؤثــر عــى 
ــدان  ــرب وللبل ــة لملغ ــة واالقتصادي ــة االجمتاعي التمني
اإلفريقيــة الــي تنشــط هبــا املجموعــة. مكــا ســيجري 
متويــل االســتمثارات يف املجــاالت القطاعيــة اجلوهرية 
ــة وعــى  ــة يف اململك ــة واالجمتاعي للسياســات املناخي
صعيــد إفريقيــا، ال ســميا يف جمــاالت الطاقــة واملــاء 
والصناعــة واملنســوجات والصحــة والنقــل ومــا إىل 

ذلــك.

يمتاىش بنك أفريقيا بشــلك راخس مع االســرتاتيجيات 
الوطنيــة للتمنيــة املســتدامة، ويريم إىل املســامهة يف 
تلبيــة احتياجــات الــدول الي ينشــط هبــا وإىل تخسري 

اإلماكنــات الــي توفرها التمنية املســتدامة.

ــين  ــايل والف ــدمع امل ــدمي ال ــة تق ــك مواصل ــزتم البن يع
وتطويــر اخلدمــات البنكيــة والتأمينيــة الــي تهســل 
اإلدمــاج لفائــدة املقــاوالت الصغــرية جــدا/ واملقــاوالت 
الصغــرية واملتوســطة عــى صعيــد مجيــع جهــات 

ــة. ــة التابع ــرشاكت اإلفريقي ــة وال اململك

ومــن جانــب زبنائــه مــن اخلــواص، ســيتابع بنــك 
أفريقيــا سياســته املرتبطــة بإدمــاج املناطــق والفــائت 
الســاكنية اهلشــة مــن خــالل عــرض املنتجــات البنكيــة 

ــة. والتأميني

العامــة واخلاصــة جيــب  األهــداف  ولعــل تســطري 
ــة  ــة األولي ــة لملرحل ــوة املنطقي ــة اخلط ــون مبثاب أن يك
مــن إســتخدام األداة يف إطــار متابعــة "الــدورات 
ــاجم  ــة لرن ــادرة املالي ــدن املب ــة" املنمظــة مــن ل الفكري
األمم املتحــدة للبيئــة بشــأن المتويــل اخلــاص لملنــاخ 
يف املغــرب، والــي ســيجري حتديدهــا خــالل عــام 
ــا هلــذا املــرشوع عــى الصعيــد الوطــين  2022 وفًق
اإلدمــاج  عــى  املجموعــة  تعلقهــا  الــي  ولأمهيــة 
ــاوالت الصغــرية واملتوســطة  ــر املق االجمتــايع وتطوي
والصغــرية جــدًا... حبيــث رشعــت فــرق بنــك أفريقيــا 
بالتفكــري مليــا يف قطــاع الفالحــة / األغذيــة الزراعيــة 
/ التوزيــع وكــذا يف قطــاع املنســوجات )مــن املرحلــة 
ــذه  ــون ه ــارًا لك ــة(. اعتب ــة الهنائي ــة إىل املرحل األولي
القطاعــات، مــن وجهــة نظــر بيئيــة، أكــر حضايــا 
ــث  ــن حي ــك م ــررًا وإرضارًا وذل ــايخ ت ــري املن التغ
تأثريهــا عــى انبعاثــات غــازات اإلحتبــاس احلــراري، 
ــة.  ــاظ عــى الرتب ــاه وجودهتــا، واحلف واســتخدام املي

مكــا أن تأثــريات قطاعات الزراعــة، واألغذية الزراعية، 
والتوزيــع واملنســوجات شــديدة األمهيــة، ال ســميا فميا 

يتعلق بالصــادرات والعاملة.

أمــا مــن الناحيــة اإلجمتاعيــة واإلندمــاج، تعــد املناطــق 
الريفيــة يف حــد ذاهتــا أحد املوضوعــات احملددة. مكا 
يشــلك النشــاط غــري الرمســي، وخاصــة ذاك املتعلــق 
واملقــاوالت  واملتوســطة  الصغــرية جــدا  باملقــاوالت 
الصغــرية واملتوســطة يف هــذه القطاعات، أمــًرا مهاًم، 
ممــا يشــري إىل قضيــة بــارزة تتعلــق بالمشــول. تأخــذ 
هــذه املقاربــة ماكنهتــا يف إطــار منطــق واســع لتحديد 
األهــداف يف جمــاالت الصحــة والتعلــم واملنســوجات 

واألغذيــة الزراعيــة والطاقــة واملــاء.
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بنك أفريقيا

أهداف تقرير 2022

"مبــادئ  وتزنيــل  التقاريــر  إعــداد  منظــور  ومــن 
اخلدمــات البنكيــة املســؤولة" التابعــة لملبــادرة املاليــة 
ــة، حنــن ملزتمــون بنــرش  لرنــاجم األمم املتحــدة للبيئ

مــا يــي:
واالجمتاعيــة:  واملناخيــة  البيئيــة  التأثــريات   -
احملظــورة  لأنشــطة  املوئيــة(  )بالنســبة  التعــرض 
)بالنســبة  والتعــرض  املجموعــة  مبحفظــة  املرتبطــة 
املوئيــة( لمتويــل مــرشوع حمطــة الطاقــة الفحميــة.
التأثــريات: احملفظــة اإلمجاليــة  المتويــالت ذات   -
ــر، فضــال  ــل األث ــة( املدرجــة يف حتلي )بالنســبة املوئي
عــن املبلــغ والنســبة املوئيــة لملحفظــة املخصصــة لـــام 

يي: 
املقــاوالت   / االقتصــادي  الــدمع  قــروض   )1(  -

جــدًا؛ والصغــرية  واملتوســطة  الصغــرية 
- )2( القــروض ذات التأثــريات البيئيــة، مبــا يف ذلــك 

املنــاخ واملــاء واالقتصــاد الدائــري؛
- )3( القــروض ذات التأثــريات االجمتاعيــة، مبــا يف 
ذلــك التنقــل والوصــول إىل شــبكة الكهربــاء واالنرتنــت 

والصحــة والتعلــم واملــدن املســتدامة.



 التطوير الخشيص واملهين لملستخدمني    
يف صلب أولويات بنك أفريقيا

 يه حصة
 املستخدمات يف
 هناية عام 2021،

 مقارنة بـ %40 يف
عام 2020

42%

تنوع وتاكفؤ الفرص

 هو متوسط معدل
الكوادر النسائية

30,6%
 يه النسبة املوئية
 للنساء األعضاء يف

املجلس اإلداري

14,3%

بالنسبة لبنك إفريقيا، لي تكون مقاولة مسؤولة يعين 
أواًل وقبل لك يشء االستجابة لتوقعات مستخدمهيا 
واحتياجاهتم. حبيث تلزتم املجموعة بوضع النساء 

والرجال يف صلب اهمتاماهتا واسرتاتيجيهتا 
التمنوية، مكا وتح إىل أن تصبح منصة برشية 
ذات كفاءة مسؤولة و مستدامة يف خدمة التمنية 

امجلاعية واالجمتاعية. 

تنوع وتاكفؤ الفرص
يضــع بنــك أفريقيــا املناصفــة بــني النوعــني يف مصــم 
رهانــات املــوارد البرشيــة. حبيــث اضطلعــت املجموعــة 
بعــدة تدابــري لتعزيــز املســاواة بــني املــرأة والرجــل يف 
خمتلــف كياناهتــا داخــل املغــرب وخارجــه. وألجــل 
جتســيد هــذا اإللــزتام وتعزيــزه، اخنــرط بنــك أفريقيــا 

يف مبــادرة مبــادئ متكــني املــرأة. 

ويف هــذا الصــدد، مكنــت خمتلــف اجلهــود الــي بذهلا 
ــة يف جمــال  ــاجئ مرضي ــراز نت ــن إح ــا م ــك أفريقي بن

املناصفــة بــني النوعــني. 

زد عــى مــا ســبق، تجشــع املجموعــة الشــباب عــى 
ولــوج ســوق الشــغل. وهيلع، فقــد جــرى اســتقبال 129 

متدربــا داخــل كيانــات البنــك يف عــام 2021. 

%9 حاصلــون عــى  املتدربــني،  بــني هــؤالء  ومــن 
مســتوى  عــى   15% و   ،+2 الباكلوريــا  هشــادة 
ــا +  ــى مســتوى الباكلوري ــا + 3، و %12 ع الباكلوري
4 و %64 عــى مســتوى الباكلوريــا + 5. ومــن ناحيــة 
توزيــع املتدربــني عــى مســتوى خمتلــف األنشــطة 
ــات  ــك، فقــد جــرى ختصيــص %56 مــن التدريب بالبن
عــى مســتوى املقــر الرئيــي مقابــل %44 عــى 

ــبكة. ــتوى الش مس

حاز بنك أفريقيا غانا عى جائزة املؤسسات 
املالية الرائدة للتنوع والمشولية يف نخسهتا 

 »Ghana Women in Finance and األوىل
»Investiment Awards. وُيعد هذا احلدث 
تتوجيا للسيدات الرائدات يف جمال القطاع 

املايل واالستمثاري ، وكذا لملؤسسات املناهضة 
للمتيز بني النوعني.

بنك أفريقيا - غانا، املؤسسة املالية 
الرائدة للتنوع والمشولية
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بنك أفريقيا

تدبري وتطوير املهارات
يواكب بنك أفريقيا تطور مهارات مستخدميه من خالل 
براجم تكوينية مهمة، تهسر عى تقدميها أاكدميية بنك 

إفريقيا، باعتبارها هيئة متخصصة لدى املجموعة.
الدورات  عروض  رمقنة  تواصلت   ،2021 عام  يف 
التكوينية من أجل التكيف مع سياق األزمة الصحية. 
إذ اعمتدت أاكدميية بنك أفريقيا Be Talent حكل للتعم 
عر اهلاتف احملمول هبدف احلفاظ عى التواصل مع 

املتعملني.

مواكبة التحوالت واالنتقاالت
تويل املجموعة عناية خاصة عى حركة االنتقال وتدبري 
املسار املهين ملستخدمهيا. وتجشع عى إعادة التدريب 

والرتقيات، وكذا عى حركة االنتقال الدولية.
وهيلع، فقد جرى تجسيل 993 حركة تعكس تغيريًا يف 
املهنة و / أو املنصب، سواء يف سياق االنتقال الداخي 

أو التطور الوظيي.
 

الصحة والسالمة والرفاهية يف العمل
يعتر بنك أفريقيا أول بنك جتاري يف املغرب حاصل 
املخاطر  من  للوقاية   45001 إيزو  هشادة  عى 
هذه  وتبني  العمل.  والرفاهية يف  والسالمة  والصحة 
الهشادة إلزتام البنك بالقضايا املتصلة بظروف وبيئة 
املتعلقة بصحة  املخاطر  درء  البنك يف  العمل وجهود 

املستخدمني وسالمهتم.
يف سياق وضعية اتمست بأزمة حصية ذات تداعيات 
أفريقيا من خالل رأمساله  بنك  سلبية معيقة، حرص 
والزتامه بضامن سالمة مجيع  البرشي عى جهوده 
العديد  إجناز  جرى  السياق،  هذا  ويف  مستخدميه. 
والتطهري عى  والوقاية  بالنظافة  املتعلقة  التدابري  من 
ورعاية  والتواصل،  والتوعية  والشبكة،  املقر  مستوى 
احلاالت واملراقبة اليومية لتنفيذ خطة الوقاية من كوفيد 

.19

 وللسنة الثالثة عى التوايل، حازت
EURAFRIC INFORMATION، الرشكة الفرعية 

لتكنولوجيا املعلومات التابعة لملجموعة، عى 
جائزة “أفضل ُمشغل” من لدن املؤسسة الدولية 
املرموقة TOP EMPLOYER INSTITUTE. تعد 

 هذه اجلائزة جتسيدًا ملا حققته رشكة
Eurafric Information ومجموعة البنك املغريب 

للتجارة اخلارجية من إجنازات يف جمال 
ممارسات املوارد البرشية وتزويد مستخدمهيا 

ببيئة معل تعزز الرفاهية والتمنية املهنية.

EURAFRIC INFORMATION أفضل مشغل 
للسنة الثالثة عىل التوايل

 تكوين 2500
 مستخدم يف عام

2021

2500

 إجناز 745 دورة
تدريبية

745



تركزي
مسامهة بنك أفريقيا يف أهداف التمنية املستدامة

هدف التمنية املستدامة 5
املساواة بني اجلنسني

الزتام

الغايات

املسامهات

التدابري

خيتص هدف التمنية املستدامة اخلامس بمتكني الفتيات والنساء. وهيم املساواة بني اجلنسني 
ويروم إلهناء مجيع أشاكل المتيز والعنف ضد النساء والفتيات يف العامل بأرسه

التنوع وتاكفؤ الفرص بني النساء والرجال

إهناء مجيع أشاكل المتيز ضد النساء والفتيات يف العامل بأرسه
مضان املشاركة الاكملة والفعالة للنساء وولوجهن بلك مساواة لوظائف املسؤولية عى مجيع أصعدة القرار، يف 

احلياة السياسية، واالقتصادية، والعمومية
اعمتاد سياسات متت صياغهتا بشلك جيد ومقتضيات ترشيعية مطبقة لفائدة الهنوض باملساواة بني اجلنسني 

ومتكني مجيع النساء والفتيات عى مجيع املستويات وتعزيز املكتسبات

 We4she مت تكريس الزتام بنك أفريقيا باملساواة عر التوقيع عى ميثاق “ التنوع بني اجلنسني “ ل
ملنتدى القمة األفريقية، مبناسبة اليوم العاملي حلقوق املرأة. وأعقب االخنراط يف هذا امليثاق اعمتاد 
خمطط أمعال خاص بالنوع، يف أفق 2025، هبدف متكني مستخديم املجموعة من الوسائل الالزمة 

لملشاركة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني

نسبة املستخدمني 
املستفيدين من حركية 
داخلية أو تطور يف 

املسار يف 2021

20%

عدد املستخدمني 
اخلاضعني لكشف يف 
نطاق البنك واملجموعة 

8019

UN ENGAGEMENT PRÉCURSEUR
EN FAVEUR DE L’AUTONOMISATION
DES FEMMES

%42 يه نسبة النساء مضن عدد املستخدمني إىل غاية مم 2021، مقابل %40 يف 2020
%30,6 يه نسبة النساء املتوسطة من أطر املجموعة

%14,3 يه نسبة النساء مضن املجلس اإلداري
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 الزتامنا 
من أجل احتواء التأثري البييئ   

e

r

 إصدار ثاين أوكسيد
 الكربون من طرف لك
 مستخدم مقابل 5,16

يف 2019

4,11

, cont

بنك أفريقيا

يهسر بنك أفريقيا عىل محاية البيئة 
والتقليص من بصمته البيئية عربوضع عدة 

تدابريذات طابع بييئ وطايق

التخفيف من البصمة البيئية لملجموعة 
الــزتم بنــك أفريقيــا طوعيــا منــذ 2015 يف إجنــاز 
أجــرى   ،2021 كربونيــة لك ســنتني. ويف  حصيلــة 
البنــك حصيلــة كربونيــة يف عــام 2020. ويــرايع 
الغــاز  انبعــاث  التقيــم األخــري أمه عنــارص  هــذا 
املســبب لالحتبــاس احلــراري بشــلك مبــارش أو غــري 
مبــارش، واملمتثلــة يف اســهتالك الطاقــة، واألصــول 
والتنقــالت  األمــوال،  ونقــل  واملشــرتيات،  الثابتــة، 

املهنيــة، ومعاجلــة هنايــة حيــاة النفايــات.

ونتــج عــن هــذه احلصيلــة اخنفــاض يف االنبعــاث 
اإلمجــايل لثــاين أوكســيد الكربــون يف 2020 بنســبة 
%25 مقارنــة مــع 2018، بفعــل اللجــوء إىل العمــل عن 
بعــد واحلــد مــن تنقــالت األخشــاص يف ظــل األزمــة.

ويف إطــار تدبــري تأثرياتــه البيئيــة، واصل بنــك أفريقيا 
جهــوده لملســامهة يف محايــة البيئة من خــالل احلفاظ 
يف 2021 عــى تصديــق اجلــودة إيــزو 14001. وخالل 
التصديــق اجلديــد، خلــص مكتــب فرييتــاس  هــذا 
بــأن التدابــري املوضوعــة مــن طــرف البنــك  يف إطــار 
نظامهــا لتدبــري البيئــة يه فعالــة وذات تأثــري إجيــايب 

عــى البيئــة.

ومنــذ أول تصديــق للجــودة إيــزو 50001 نخسة 2011 
ــاس، واصــل  ــب فرييت يف عــام 2016 مــن طــرف مكت
ــة  ــة الطاقي ــث الفعالي ــه، مــن حي ــا الزتامات ــك أفريقي بن
مــن خــالل االنتقــال إىل النخســة اجلديــدة ملعيــار إيــزو 

50001 نخســة 2018 املتعلقــة بتدبــري الطاقــة.

 نسبة خفض انبعاثات
 الغاز املسبب

 لإلحتباس احلراري
من طرف البنك

25%

حرصا منه عى احلفاظ عى البيئة، أجرى 
بنك أفريقيا السينغال تدويرا ألرشيفه من أجل 

حتويله إىل أطباق وعلب خمصصة لتعبئة 
البيض.  وهكذا، حصل البنك عى تصديق عن 
جودة التدوير ويعزتم جتديد العملية إىل غاية 

نفاذ خمزون األرشيف القابل للتحويل.
مكا يقوم هذا البنك التابع لملجموعة بتدوير 
أجهزته املعلوماتية من خالل منحها ملدارس 

مطار ممور ندياي يف طيبة ندياي وكزال بور ال 
دو غراند يوف ( مدينة دااكر) والشيخ سلميان 
ضيوف يف مدينة تييس. وهكذا، يشارك البنك 
يف التقليص من عدم املساواة و يعمل من أجل 
الهنوض بالثقافة الرمقية منذ التعلم األسايس. 

 بنك أفريقيا السينغال يضع تدابري فعلية
للتقليص من بصمته الكربونية



مسامهة بنك أفريقيا يف أهداف التمنية املستدامة

اهلدف 12
االسهتالك واإلنتاج بشلك مسؤول

االلزتام

الغايات

املسامهات

التدابري

يشلك اهلدف 12 دعوة لملنتجني واملسهتلكني واملجمتعات واحلكومات للتفكري مليا يف عاداهتم واستخداماهتم 
املتعقلة باالسهتالك، وطرح النفايات، والتأثريات البيئية واالجمتاعية لسلسلة القمية الاكملة ملنتجاتنا.

التخفيف من وطأة البصمة البيئية املتعلقة باألنشطة اليومية.

احلد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعامل، حبلول عام 2030.

يف سنة 2021، جرى إعادة تدوير 182 طنا من الورق، يف مقابل 36 طنا يف عام 2020.
يف سنة 2021، متت معاجلة 2984 جكم من نفايات خراطيش احلر، أي ما يعادل 906.87 جكم من ثاين 

أكسيد الكربون الي مت جتنهبا يف عام 2020.

يف إطار أنشطته املتعددة، أحدث البنك نظاًما حمدًدا إلعادة تدوير النفايات بتصنيف املُخلفات إىل عدة أصناف.
يعتر الورق من املواد اهلامة واألساسية املسهتلكة بشلٍك كبرٍي من قبل بنك أفريقيا، وهلذا يعمل هذا األخري عى فرز هذه املادة وإعادة 

تدويرها، لكوهنا تشلك مشلكة بيئية عويصة.
إن التحسني املسمتر ألجهزة الطباعة وتوزيع املعدات عالية الفعالية عى صعيد املقر الرئيي والفروع، يح بتقليل اسهتالك الورق 
والكهرباء وبايق املواد االسهتالكية، وكذا خبلق ممارسات بيئية مسؤولة. مكا تضطلع وحدة متخصصة بعملية معاجلة وإدارة نفايات 

خراطيش احلر املستعَملة الي ُتستخَدم يف الطابعات ألجل إعادة استعامهلا جمددًا.
قام بنك إفريقيا، حتت إرشاف متعهد لتقدمي الطعام، بإحداث نظام خاص بتدوير زيت الطهي يمتاىش مع القوانني التنظميية القامئة من 

أجل حتويله إىل وقود الديزل احليوي.

تمنية الثقافة والسلوك املستدامني

ينخــرط بنــك أفريقيا يف سياســة بيئيــة وطاقية مطوحة 
تمتــاىش، إىل جانــب حمــاور اإلنتشــار الرئيســية، مــع 
ــة املســتدامة  ــات التمني ــويع برهان ــة وال ــة الثقاف تمني

عــى صعيــد املجموعــة. وقــد جــرى تنظــم عــدد مــن 
الــدورات التكوينيــة وامحلــالت الداخليــة مــن أجل تبين 
القــرارات الصحيحــة والســلوكيات املســؤولة مــن قبــل 

امجليع.
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حاز بنك أفريقيا جمددًا عى جائزة “أفضل 
بنك يف املغرب 2021، الي متنحها جملة “ذا 

بانكر” املرموقة التابعة ملجموعة فايننشال تاميز، 
وهو التتوجي الذي يم لملرة التاسعة منذ عام 

.2000

جيسد هذا التتوجي اإلجنازات اهلائلة الي 
حققها البنك يف دمع تطوير حلول المتويل ذات 

التأثريات اإلجيابية واملستدامة ومواكبة املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة، هذا فضال عن التدابري 

االحرتازية التــي تــم وضعهــا فــي مواجهــة 
جاحئــة كوفيــد 19.

افتتاح دار للتوليد يف ندياي ندياي
افتتحت مؤسسة بنك إفريقيا، يف 9 نونر 

2021، يف ندياي ندياي )الي تبعد حبوايل 
150 كيلومرًتا عن دااكر، منطقة فاتيك( دار 

للتوليد جمهزة بأحدث التقنيات واملعدات بغالف 
مايل قدره أكر من 60 ألف يورو.

وحيمل هذا املرشوع بني طياته بصيًصا من 
األمل لعالج مائت النساء واألطفال، بعدما فاقت 
أعداد املرىض قدرة املركز اليحص باملدينة عى 

االستيعاب.
متويل قسم طب األطفال

افتتحت مؤسسة بنك إفريقيا، يوم امخليس 12 
غشت 2021، قمسا متخصصا يف طب األطفال 

مبستشى Aristide Le Dantec، وتعد هذه 
املنشأة الطبيـة واحدة من أكر املستشفيات يف 

غرب إفريقيا.
واسهتدفت األشغال جتديد وحتسني ظروف 

العمل هبذا القسم، بغالف مايل إمجايل قدره 
70 مليون فرنك إفرييق )106000 يورو(.

جرت املوافقة عى هذه األشغال من قبل الفريق 
الطي بقيادة مدير املستشى، الدكتور بابكر 

ثياندوم، خالل فعاليات حفل منظم مع فريق 
املؤسسة.

 تتوجي بنك أفريقيا جبائزة “أفضل بنك
“يف املغرب 2021

 أنشطة مؤسسة بنك أفريقيا السنغال
 الرامية إىل تطوير البنية التحتية

الصحية للقطاع العمويم

  الزتام
   جممتيع

بنك أفريقيا

ــة  ــى املســامهة يف التمني ــراخس ع ــه ال ــد عزم ولتأكي
ينشــط  الــي  لملناطــق  واالقتصاديــة  االجمتاعيــة 
ــارك  ــوارده ويش ــة م ــا اكف ــك أفريقي ــد بن ــا، حيش فهي
ــاحل  ــة لص ــة واالقتصادي ــة االجمتاعي ــة يف التمني هبم
خمتلــف جهــات اململكــة وباســهتداف لك مؤسســاته 
يف إفريقيــا. تعــرب املجموعــة عــن الزتامهــا املجمتــيع 
مــن خــالل العديــد مــن املبــادرات ودمعهــا لملشــاريع 
املبتكــرة الــي تعــزز التمنيــة الشــاملة واملســتدامة، 
وعــى رأهســا الهنــوض بالتعلــم، ودمع االقتصــاد 

االجمتــايع والتضامــين، والتعلــم املــايل.



r
, cont

BOA مؤسسات

إشعاع أفرييق 

تتواجــد مؤسســة BOA، منــذ تأســيهسا يف عــام 
غــرب  مبنطقــة  بلــدان   7 بنــني، يف  بدولــة   1999
أفريقيــا: بنــني وبوركينــا فاســو وســاحل العــاج ومــايل 
ــريم إىل توســيع  والنيجــر والســنغال ومدغشــقر، وت
ــا  ــي يشــتغل فهي ــدان ال ــع البل ــا لتمشــل مجي نطاقه
ــة إىل  ــة BOA التابع ــك. وهتــدف أنشــطة مؤسس البن
حتسيــــن الظروف املعيشية للفئــــات األكـثـر هشاشــة 
واملســــامهة يف التمنيــــة احملليــــة. وترتكز أنشــطهتا 
ــة.  بشــلك أســايس عــى جمـــاالت التعلــم والصحـ

أنشطة املؤسسة 

إن اشــتغال املؤسســة يف جمــاالت التعلــم والصحــة 
والتضامــن ينحــرص يف فئتــني اثنتــني مــن التدابــري. 
مفــن ناحيــة، تنجــز املؤسســة مشــاريعها اخلاصــة مــن 
خــالل تشــييد البــىن التحتيــة لملــدارس واملستشــفيات 
مــن أجــل حتســني جــودة احليــاة. ومــن ناحيــة ثانيــة، 
تــدمع املؤسســة املبــادرات الــي تقع يف إطــار مهمهتا 
ــدة  ــة لفائ ــة واملالي ــات املادي ــدمي الترع ــة يف تق املمتثل

الفــائت الســاكنية اهلشــة.

لتمنيــة  با م  لــزتا ا  ،BOA مؤسســات 
االجمتاعيــة واالقتصاديــة للقــارة المســراء 

 2.4 79 مرشوًعــا بقميــة إمجاليــة قدرهــا   إجنــاز 
يــورو.   مليــون 

  MA BELLE ÉCOLE معلية

الدراســية يف  األقســام  تأهيــل  إعــادة  الغايــات: 
املــدارس االبتدائيــة احلكوميــة ومضان حقــوق التالميذ 

ــة. ــة وإنســانية الئق يف ظــروف تربوي

املناطــق  يف  قــوي  تنــوع   : املســهتدفة  الفئــة 
اجلغرافيــة. اســهتداف 11 مدرســة يف 6 دول متفرقــة 
)بنــني وســاحل العــاج ومدغشــقر ومــايل والنيجــر 
والســنغال( مبزانيــة إمجالية قدرهــا 532،000 يورو.

الرتبية والتعلمي يف العرص الرمقي  

الغايات : 
وتكنولوجيــا  الرمقنــة  األطفــال أجبديــات  تلقــني   .1
املعلومــات )الرتمــز، ثــاليث األبعــاد، إخل(. وذلــك مــن 
أجــل احليلولــة دون وجــود تفاوتــات مرتبطــة بالفجــوة 

ــة.  الرمقي
2. اســتخدام الرمقنــة لتقويــة املهــارات األساســية 
)القــراءة / الكتابــة / احلســاب( ألطفــال املــدارس 

ــة. االبتدائي
العموميــة  املــدارس  طلبــة   : املســهتدفة  الفئــة 
ــني 12-7 ســنة. مؤسســة  الذيــن تــرتاوح أمعــارمه ب
بنــك أفريقيــا رائــدة يف اســهتداف املــدارس االبتدائيــة 

ــا.  ــرب إفريقي ــة غ مبنطق
املبــدأ : إحــداث أقســام رمقيــة بتنســيقات تتكيــف مــع 

ســياقات خمتلفــة وبــدمع وبرنــاجم موحــد.
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متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة
توقيع رشاكة مع “الوفد العام لريادة األمعال 

الريعة للنساء والشباب” من أجل مواكبة هذه 
الفئة املسهتدفة.

األمعال االجمتاعية
املشاركة يف اليوم العاملي لرطان األطفال

رشع بنك أفريقيا يف متويل معلية جتديد 
 Aristide وجتهز قسم عالج األورام مبستشى

Le Dantec  بكرايس العالج الكمييايئ. 
ومبناسبة اليوم العاملي لرطان األطفال 2021، 

وضعت املؤسسة هذه الكرايس رهن إشارة 
األطفال املرىض.

يوم خمصص لفحص رسطان النساء
خضعت 359 سيدة للفحص خالل اليوم الذي مت 

Gueule Tapée-Fass- تنظميه يف مبىن بلدية
 Colobane

BOA السنغال

بنك أفريقيا

:  BOA 2021: خربات رمقية ملؤسسات

ساحل العاج 
 smart-kit استقبال حقيبة •

عــى صعيــد  تطبيقهــا  املواليــة: جــرى  • اخلطــوة 
مــدارس MBE يف أبيدجــان مــع الرشيــك احملــي 

.BabiLab

بنني 
• أقســام رمقيــة متنقلــة يف 6 قــرى )بمشــال وجنــوب 

البنني(.
.Blolab دمع من قبل الرشيك احملي •

 

مدغشقر 
• جتهــز وجتديــد مدرســتني ابتدائيتــني MBE - بــدمع 

.Accèsmad مــن رشيــك

النيجر 
• تركيــب مكتبــة رمقيــة غــري متصلــة باإلنرتنــت يف 

مدرســة قريــة األطفــال SOS بنيــايم.
البنيــة التحتيــة لقريــة  • مواكبــة جتديــد / جتهــز 
األطفــال SOS مــن قبــل املؤسســة يف أربــع دول يف 
ــوار، النيجــر،  ــا فاســو، كــوت ديف عــام 2021 )بوركين
الســنغال(، ويف ثــالث دول يف عــام 2022 )بنــني، 

ــا فاســو، مدغشــقر(. بوركين



خرجيا

 تأثري مؤسسة الرتبية من أجل التشغيل
املغرب لسنة 2021 

 تأثري مؤسسة الرتبية من أجل التشغيل
املغرب

من اخلرجيات  خرجي حاصل عىل
 هشادة التكوينات

اإلدماجية

معدل التشغيل

 معدل احلاصلني معدل التشغيل معدل االستبقاء
عىل الهشادة

 مستفيد منذ تارخي
تأسيهسا

 خرجي حاصل عىل هشادة
التكوينات التشغيلية

 معدل العمل املسمتر
ملدة 3 هشور

 مؤسســة الرتبيــة مــن أجــل التشــغيل -املغــرب، يه 
مجعيــة تابعــة للقانــون املغــريب تأسســت عــام 2008، 
ومعــرتف هلــا بصفــة املنفعــة العامــة، تقــدم للباحثــني 
ــة  ــرص الالزم ــارات والف ــن الشــباب امله ــن معــل م ع

لالندمــاج النــاحج يف ســوق الشــغل. 

 تقــدم مؤسســة الرتبيــة مــن أجــل التشــغيل-املغرب 
مجموعــة مــن الــراجم التدريبيــة لتمنيــة املهــارات 
طلبــا يف  األكــر  والســلوكية  والتجاريــة،  التقنيــة، 
ســوق العمــل املغــريب وتــدجم خرجيهيــا يف القطاعــات 
اآلخــذة يف المنــو. والــي مــن شــأهنا أن توفــر هلــم 
فرصــا للعمــل مثــل قطــاع األوفشــورينغ، وتكنولوجيات 
والطــريان،  والســيارات،  والتواصــل،  املعلومــات 
والبنــوك  والســياحة،  والبيــع،  الفالحيــة،  واألمعــال 

ــني.  والتأم

 قامــت مؤسســة الرتبيــة مــن أجــل التشــغيل - 
املغــرب، منــذ تأســيهسا، بتكويــن مــا يقــارب مــن 
ويف  املغــرب،  أحنــاء  شــاب يف مجيــع   63000
إدمــاج %75 مــن خرجيــي التكوينــات اإلدماجيــة، 

350 مشــغل.   مــن  أكــر  مــع  بالرشاكــة  وذلــك 

 ترتبــط مؤسســة الرتبيــة مــن أجل التشــغيل-املغرب 
)EFE-Maroc( بشــبكة الرتبيــة مــن أجــل التشــغيل 
ــة  ــدة يف جمــال تشــغيل الشــباب مبنطق )EFE(، الرائ
الــرشق األوســط ومشــال إفريقيــا، واملتواجــدة أيضــا 
يف اجلزائر وتونس ومرص واململكة العربية الســعودية 
والميــن واإلمــارات العربية املتحدة وفلســطني واألردن.
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جهة
مسهتدفة

 دمع أزيد عن
6120 شاب

 توعية
20000 شاب

 إجناز 120
مرشوع أاكدميي

 خلق 323
مقاولة

 خلق 916
منصب شغل

 أزيد عن 650 مؤمتر
وورشة معل وتكوين

 تعبئة أزيد عن
200 مدرب وخبري

مستفيد

بنك أفريقيا

االنشــغاالت  إحــدى  يف  لــة  فعا مســامهة 
الشــباب  توظيــف  لململكــة:  االســرتاتيجية 

واالقتصــادي. االجمتــايع  وإدماجهــم 

ــس  ــل يف جمل ــا، العضــو الفاع ــك أفريقي ــن بن ــدمع م ب
ــذ تأســيهسا  ــر Enactus Morocco، من إدارهتــا. تعت
مــن قبــل بنــك أفريقيــا، منمظــــة غــــري حكوميــــة فاعلــــة 
يف مـجـال التعلـم ومواكبـة الشـباب يف ريـادة األمعـال 
واالبتكـــار االجتـمـــايع. وتنيمت هــذه اهليئــة املتواجدة 
ــة  ــبكة دوليــ ــنة 2003 إىل شــ ــذ ســ ــرب منــ يف املغــ
حــــارضة يف 37 دولــــة، وتطــــور رشااكت بــني عــــامل 
األعـمـــال والتعلــــم العــــايل، وذلــــك قصــــد حتضيــــر 
الشــــباب لملســــامهة بشكــل مهــم يف تطويــر بلدانـهم 
ملزتميــــن  مســــتقبليني  أمعــــال  رواد  باعتبــــارمه 

اجمتاعيــا.

 Enactus اســتطاعت مجموعــة   ،2021 خــالل ســنة 
Morocco الوقــوف يف وجــه حتديــات جديــدة وحتقيــق 
إجنــازات وأهــداف إجيابيــة. وقــد مكنــت الــرشااكت 
املرمــة مــع املؤسســات يف القطاعــني العــام واخلــاص 
ــدين، املتواجــدة عــى  ــة واملجمتــع امل واملنمظــات الدولي
صعيــد 12 جهــة باململكــة، مــن تكويــن أكــر مــن 6120 
ــاريع  ــي وإجنــاز مش ــم التجري ــالل التع ــن خ ــاًبا م ش
املقــاوالت االجمتاعيــة الــي تؤثــر عــى حيــاة أكــر مــن 
 Enactus ــت 30.000 خشــص. يف ســنة 2022، معل
عــى دمع أكــر مــن 12000 مــن الطلبــة والشــباب 
املشــاريع  تنظــم  لالنطــالق يف مغامــرة  املســتعدين 
واملقــاوالت الداخليــة، وذلــك قصــد إنشــاء أكــر مــن 
300 رشكــة ذات تأثــري خضــم وخلــق 1500 وظيفــة 

. مبــارشة



تعزيز الثقافة املالية

وتثقيــف  توعيــة  البــارز يف  بــدوره  منــه  وتســلميا 
ومتكــني املواطنــني بشــأن القضايــا املاليــة، طــور بنــك 
أفريقيــا بــراجم حمــددة تمتــاىش مــع الفائت الســاكنية 

ــة:  املختلف

 يســهتدف العــرض التعلــيمي "مــا هــو البنــك؟"  
يقــرتح  والتأهيليــة:  اإلعداديــة  الثانويــات  تالميــذ 
املــرشوع جولــة يف العديد مــن الثانويــات واإلعداديات 
مــن أجــل تقــدمي عــروض تعلميية حــول البنــك ومنتجاته 
وخدماتــه. ويســلط هــذا الرنــاجم الســنوي الضــوء 
عــى جهــة واحــدة لك ثــالث أهشــر. وهــو يــريم إىل:

- املســامهة يف تعزيــز الثقافــة املاليــة األساســية يف 
الوســط املــدريس؛

ــامئ عــى األداء واملشــاركة  ــيمي ق ــز منــط تعل - تعزي
ــل امجلــايع؛ والعم

- توعيــة وتدريــب طــالب املــدارس اإلعداديــة والثانويــة 
خــالل رسد  مــن  البنكيــة  املفاهــم  عــى  املغربيــة 

القصــص.

عــن  عبــارة  واألجــراء:  لــأرس  املاليــة  الثقافــة   
دورة تكوينيــــة للثقافــــة املاليــة مت ختصيصهــا لــأرس 
ــى اعمتــاد  واألجــراء، تــريم إىل مســاعدة هــؤالء علـ
تدبيـــر مـــايل أفضـــل. وتقـتـــرح هــــذه الــــدورة الــي 
اختــذت شــلك ورشــــات تكوينيــــة لــــدى مجعيــات 
ومقاوالت رشيكة وخــــواص وحــــدات للتكويــــن تركــز 
عـلـى التحكــم يف املزانية وفهـم واسـتخدام املنتجات 
)وسـائل األداء واالدخار والقــرض( وحتسيس األفراد 

ــاجم إىل: باملســؤولية. وهيــدف هــذا الرن
- املســامهة يف النـهـوض بالثقافــة املاليــة لملواطنيــن 

الراشــدين؛
- حتفيـز أسـلوب للتعلـم يقـوم علـى العمـل واملسـامهة 

يف معـل الفريـق؛
- حتسني كفاءات األرس يف جمال التدبري املايل.
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بنك أفريقيا

الرعاية واالحتضان

يلــزتم بنــك أفريقيــا جتــاه املجمتــع املــدين مــن خــالل 
أنشــطته لالحتضــان والرعايــة. ويتجــى هــذا االلــزتام 
مــن خــالل إجنــاز ودمع األنشــطة ذات الصــاحل العــام.
يف ســياق غــري مســبوق اتســم بانتشــار جاحئــة كوفيد 
19 وحــال دون تنظــم أحــداث وأنشــطة حضوريــة، 
رسعــان مــا بــادر البنــك إىل رمقنــة تدابــريه املتعلقــة 
بالرعايــة مــن أجــل احلفــاظ عــى ديناميكيــة اقتصادية 

واجمتاعيــة وثقافيــة.
ــا مــن أن حيافــظ عــى  ــك أفريقي وهبــذا، اســتطاع بن
ــة يف  ــف مشــاريع املواطن ــه كــدامع ملختل دوره وماكنت
ــة  ــة والبيئي ــة واالجمتاعي ــة واالقتصادي ــاة الثقافي احلي

ــة. والرياضي
ــا  ــر فهي ــي مي ــرتة ال ــذه الف ــن ه ــر ع ــرصف النظ وب
العــامل بأزمــة اجمتاعيــة واقتصاديــة، يظل بنــك أفريقيا 
حريصــا عــى مبــادئ الرعايــة ويواصــل نــرش ثقافــة 

ــة االجمتاعيــة. املســؤولية والعدال

اإللزتام لفائدة التطور الثقايف

خالل الســنة املالية 2021، واكب البنك عدة تظاهرات 
مت اإلبقــاء علهيــا يف أجنــدة التظاهــرات الوطنيــة. 
ويتعلــق األمــر بالــدورة 14 مــن مهرجــان الثقافــة 
الصوفيــة بفــاس، والــدورة 14 مــن املهرجــان الــدويل 
لفيــم املــرأة بســال، والــدورة العــارشة لملهرجــان 

ــة بالناظــور. ــرة امجلاعي ــدويل للســيمنا والذاك ال

مواكبة التمنية االقتصادية 

ــك دمع  ــابقة، واصــل البن ــرار الســنوات الس ــى غ  ع
ــر  ــة لتطوي ــادي الرامي ــع االقتص ــداث ذات الطاب األح
عالقاتــه مــع رشاكء اســرتاتيجيني عاملــني يف قطاعات 

ذات مؤهــالت منــو قويــة.
يف هــذا الســياق، واكــب البنــك خمتلــف نســخ " قافلــة 
االبتــاكر املغــرب" املنمظــة مــن طــرف مؤسســة البحــث 
يف التمنيــة واالبتــاكر يف العلــوم واهلندســة" الــي 
يرأهســا الســيد أنــدري أزوالي، مستشــار صاحــب 

ــة امللــك دمحم الســادس. اجلالل

جــدد بنــك أفريقيــا رشاكتــه مع املؤسســة الدبلوماســية 
، مــن خــالل تقدميــه الــدمع هلــا لملســامهة يف تســيري 
املؤسســة. ومتزت ســنة 2021 باملشــاركة يف املعرض 
العاملــي اخلامــس والثالثــني بــديب، والــدورة األوىل 
املغربيــة  بالصحــراء  الدبلومــايس  املغــرب  ملنتــدى 
ــز  ــدمع مرك ــذا االشــرتاك الســنوي ل ــة، وك يف الداخل

ــة. املقــاوالت الصغــرى التضامني



ــوة صــوب التوســع  ــة بق يف إطــار سياســيهتا املوجه
الــدويل وتعزيــز العالقــات الدبلوماســية واالقتصاديــة، 
التجــارة.  إعانــات ســنوية ملختلــف غــرف  مت منــح 
ــارة  ــة التج ــة، وغرف ــة الريطاني ــر بالغرف ــق األم ويتعل
الدوليــة باملغــرب، وغرفــة التجــارة اإلســبانية للصناعة، 
باملغــرب،  والصناعــة  للتجــارة  الفرنســية  والغرفــة 

ــرب. ــارة باملغ ــة للتج ــة األمريكي والغرف

اإللزتام لفائدة التمنية االجمتاعية 

ــة مــن خــالل أوجــه  ــاة املواطن ــا حي ــك أفريقي يــدمع بن
ــة أو  ــائت االجمتاعي ــدم لبعــض اهلي ــايل املق ــدمع امل لل

ــني. ــاص احملتاج األخش

األطفــال  وأصدقــاء  آبــاء  األمــر جبمعيــة  ويتعلــق 
ــة  ــة، ومجعي ــرت للتمني ــاق تاوري ــة آف ــني، ومجعي املعاق
هنضــة زناتــة للتمنيــة والتضامــن، ونــادي املســتمثرين 
املغاربــة باخلــارج، واملرصــد الوطــين حلقــوق الطفــل، 
ومجعيــة إنصــاف، ومجعيــة مشــس للتوحــد، ومجعيــة 
ــال الصــم  ــال أمســاء لأطف ــة ل ــرح، ومجعي ســاعة الف
وامجلعيــة املغربيــة للتخطيــط العائــي. مــوازاة مــع 
ذلــك، قــدم البنــك دمعــه للقافلــة الثانيــة عــرش املمســاة 
ــدمع  ــة لتقــدمي ال ــة اإلنســانية الكــرى" الرامي " الرحل
 "  Lions Club" طــرف  مــن  املنمظــة  لملعوزيــن 

بســطات/  والتســيري  للتجــارة  الوطنيــة  لملدرســة 
وامجلعيــة املغربيــة للتضامــن يف إطــار توزيــع وجبــات 
ألك مبناســبة هشــر رمضــان، والــدورة الثانية ملســابقة 
دمع التعاونيــات النســائية املتعلقــة باليــوم العاملــي 
لملــرأة 2021 املنمظــة مــن طــرف وزارة الســياحة، 
االجمتــايع  واالقتصــاد  التقليديــة،  والصناعــة 
والتضامــين، مبســامهة مكتــب التمنيــة والتعــاون. 
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بنك أفريقيا

مكــا مه دمع البنــك الــدورة الرابعة لتظاهرة إلكرتودايز 
4.0 املنمظــة مــن طــرف املدرســة الوطنيــة للعلــوم 
 AUI Mechatronics وفريــق  التطبيقيــة خبريبكــة، 
الهنائيــة  املرحلــة  املشــارك يف  األخويــن  جلامعــة 
ومؤســس  بتكســاس،   VEXU 2021 منافســة  مــن 
ثانويــة ليــويط مــن خــالل هبــة مــن األثــاث املســتعمل 
ــال،  ــم دار األطف ــز فضــاء اســرتاحة ملي ــك لتجه للبن
ومجعيــة منــر املعــاق للتمنيــة مــن خــالل مســامهة 
ماليــة لتنظــم يــوم درايس حــول موضــوع " التعايــش 
مــع االختــالف والقضــاء عــى إقصــاء األخشــاص 

ــة". ــة إعاق يف وضعي
وأخــريا، قــدم البنــك دمعــه لبنــاء بــرج مــاء عــى 
مســتوى دوار الوريــي مجلعيــة دوار الوريي للتمنية، 
ومجعيــة تاراكنــت للتمنيــة االجمتاعيــة مــن أجــل ترمم 
ــة للشــلل الدمــايغ  ــة املغربي ــدوار، والودادي مجســد ال
لتجهــز خدمــة للعــالج بامليــاه املعدنيــة داخــل املركــز.

دمع تطوير املامرسة الرياضية 

يــدمع بنــك أفريقيــا عــدة تظاهــرات رياضيــة. وهكــذا، 
وتظاهــرات،  ورشاكء  عــدة مجعيــات  البنــك  دمع 
القــدم لكــرة  الســادس  أاكدمييــة دمحم   الســميا 
و " Le Haras des L   " و مجعية مشليفن إفران لكرة 
الســلة، وبطولــة األخــوة جبهة الــدار البيضاء-ســطات، 
ودوري الغولــف املنظــم مــن طرف مجموعة أرشــمييديا 

وأخــريا اجلامعــة امللكيــة املغربية للرمايــة الرياضية.

التحسيس حبامية البيئة 

ورشاكء  احملليــة  امجلاعــات  إىل  البنــك  ينضــم 
اقتصاديــني آخريــن واملجمتــع املدين محللة " شــواطئ 
ــة  ــاق بأمهي ــن أجــل حتســيس واســع النط ــة" م نظيف

ــة. البيئ

يف هــذا اإلطــار، مت تنظــم عــدة فقــرات للتنشــيط 
واحلساســية خــالل هشــري يوليــوز وغشــت 2021 عى 
مســتوى شــواطئ الرمــال الذهبيــة، وكونرتبانــديي، 
عابــد،  وســيدي  واهلرهــورة،  دور،  وفــال  ومتــارة، 

ــل. واكيفي



تركزي
مسامهة بنك أفريقيا يف أهداف التمنية املستدامة

اهلدف 4 : التعلمي اجليد

االلزتام

الغايات

املسامهات

التدابري

 يروم اهلدف الرابع مضان التعلم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعم مدى احلياة
للجميع من خالل القضاء أساسا عى الفوارق بني اجلنسني واملداخيل

 االلزتام لفائدة التعلم

 مضان أن يمتّتع مجيع الفتيات والفتيان بتعلم ابتدايئ وثانوي جماين ومنصف وجّيد، مما يؤدي إىل
حتقيق نتاجئ تعلميية مالمئة وفعالة حبلول عام 2030

 بناء املرافق التعلميية الي ترايع متطلبات األطفال واألخشاص يف وضعية إعاقة واجلنسني ورفع
مستوى املرافق التعلميية القامئة وهتيئة بيئة تعلميية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

طيلة سنة 2021، الي هشدت اسمترار جاحئة كوفيد 19، واصلت مؤسسات BOA  جهودها يف جمال 
التعلم. وهكذا، متزت السنة مبا يي :

• جتديد وتأهيل مدارس بالنيجر، والسينغال، وكوت ديفوار
• بناء 36 قاعة دروس لفائدة 2200 تمليذ بكوت ديفوار

SOS Villages d’enfant جتهز مدرسة ابتدائية بالنيجر مع خزانة رمقية برشاكة مع املنمظة غري احلكومية •
حتويل ملحقة SOS Villages d’enfant بداكر بالسينغال، إىل قرية رمقية بفضل تسلميها معدات معلوماتية   •

حديثة.

عى الرمغ من املشاريع الكرى املنجزة خالل هذا العقد األخري، يبى التحسيس رهانا مهام يف القارة األفريقية. ومن خالل 
تركز مواردها عى حتسني الولوج للتعم واملعارف، التسامه مؤسسة BOA فقط يف إجناز حق أسايس، بل كذلك القضاء 

عى حلقة الفقر املفرغة.
ومهت تدابري مؤسسة BOA لفائدة التعلم حتسني الولوج لتعم جيد يف أجود الظروف من خالل :

• بناء و جتديد املرافق التعلميية العمومية ؛
• هبات عى شلك جتهزات ومعدات مدرسية ؛

• الهنوض بالتعلم الرمقي من خالل إصدار دروس إلكرتونية يف السينغال وأقسام رمقية يف بنني ؛
• أشغال الكهربة المشسية وحفر اآلبار باملرافق التعلميية؛

• متويل املبادرات املتعلقة بالتعلم ؛
• تقدمي منح وقروض لملمتزين.
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NOS PERFORMANCES

 معايــري املبادرة العاملية
إلعداد التقارير

 فهرس



GRI التعليق                      رمق الصفحة  املؤرشرمز
معلومات عن املؤسسة

1امس املؤسسة 102-1
58 - 50األنشطة، والعالمات التجارية، واملنتجات، واخلدمات 102-2
67املوقع اجلغرايف لملقر الرئيي 102-3
20املوقع اجلغرايف للعمليات 102-4
87-83 /67-65 /77-76معلومات عن املوظفني والعامل اآلخرين  102-8
35 - 34سلسلة التوريد 102-9
31مبدأ االحتياط أو املقاربة الوقائية  102-11
17مبادرات خارجية 102-12
71 - 70االخنراط يف امجلعيات  102-13

االسرتاتيجية
46-43-41-40-37-12اآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية 102-15

األخالق والزناهة
33 - 31القم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك 102-16
33 - 32آليات النصح وتدبري االنشغاالت الي هتم القضايا األخالقية 102-17

احلاكمة
26 - 25بنية احلاكمة 102-18
38 - 36التشاور مع أحصاب املصلحة حول موضوع الرهانات االقتصادية والبيئة واالجمتاعية102-21
26تشكيل اهليئة العليا للحاكمة وجلاهنا102-22
27حتديد ما إذا اكن رئيس اهليئة العليا للحاكمة عضوا يف اإلدارة102-23
29سياسات املاكفأة102-35

إرشاك أحصاب املصلحة
79-70 /34-33الحئة مجموعات أحصاب املصلحة الي أجرت معها املؤسسة حوارا102-40
34املعايري املعمتدة لتحديد واختيار أحصاب املصلحة الي ستجري معها املؤسسة حوارا102-42
34 - 33مقاربة املؤسسة إلرشاك أحصاب املصلحة102-43
املواضيع واالنشغاالت األساسية املعر عهنا خالل احلوار مع أحصاب املصلحة والطريقة 102-44

الي أجابت هبا املؤسسة
34

 ممارسة إعداد التقارير
38 - 37قامئة الرهانات اجلوهرية102-47
2021فرتة إعداد التقارير102-50
2020تارخي أحدث تقرير102-51
سنويةدورة إعداد التقارير 102-52
السيدة رسيا جهة االتصال لأسئلة املتعلقة بالتقرير                                      102-53

السبي مديرة 
التمنية املستدامة

ترصحيات إعداد التقارير وفقا ملعايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير102-54
78فهرس حمتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير102-55
ال يوجد حتقق التحقق اخلاريج 102-56

خاريج 

فهرس معايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير

2021 املستدامة  التمنية  تقرير            81/80 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05
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1/3 y

y1/3 y
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مؤرشات اجمتاعية

نسبة األجراء الذين استفادوا
من التكوين/ العدد اللكي 

47%

نساءرجال نساءرجال

GRI رمق  املؤرشرمز 
الصفحة

التعليق

املقاربة التسيريية
38 - 37رشح الرهان اجلوهري ونطاقه 103-1
اكمل التقرير76 - 01املقاربة التسيريية ومكوناهتا                                                                                   103-2

التأثريات االقتصادية غري املبارشة
68 - 59االستمثارات يف البنيات التحتية والرعاية 203-1
77 - 67التاثريات االقتصادية غري املبارشة امللحوظة203-2

ماكحفة الفساد
32التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات ماكحفة الفساد2 - 205

السلوك املناهض لملنافسة

اإلجراءات القانونية حيال السلوك املناهض لملنافسة وماكحفة االحتاكر وممارسات االحتاكر                      206-1

مل يشلك بنك أفريقيا موضوع 
أية متابعة أو اهتام مبامرسة 

مناهضة لملنافسة أو احتاكرية 
يف 2021

الطاقة

ملحق : حصيلة التأثري البييئ اسهتالك الطاقة داخل املؤسسة302-1
لبنك أفريقيا املغرب

ملحق : حصيلة التأثري البييئ خفض االسهتالك الطايق302-4
لبنك أفريقيا املغرب

49 - 48التقليص من االحتياجات الطاقية لملنتجات واخلدمات 302-5
االنبعاثات

68انبعاثات غازات الدفيئة غري املبارشة 305-2
68خفض انبعاثات غازات الدفيئة 305-5

التوظيف
ملحق : مؤرشات اجمتاعية تعيني املوظفني اجلدد وترك املوظفني للعمل 401-1
63احلوافز املقدمة لملوظفني بدوام اكمل والي ال تقدم لملوظفني املؤقتني أو بدوام جزيئ 401-2
ملحق : مؤرشات اجمتاعيةإجازة رعاية الطفل 401-3

النفايات والبقايا
ملحق : مؤرشات اجمتاعيةالنفايات حسب النوع والطريقة306-2

الصحة املهنية والسالمة
نظام إدارة السالمة والصحة املهنية  403-1
66حتديد املخاطر وتقيم املخاطر والتحقيق يف احلوادث  403-2
66خدمات الصحة املهنية403-3
تعزيز حصة العامل 403-6
66منع وختفيف آثار الصحة والسالمة املهنية املرتبطة مبارشة بعالقات العمل 403-7
66العامل املمشولني بتغطية نظام إدارة السالمة والصحة املهنية 403-8
ملحق : مؤرشات اجمتاعيةحوادث الشغل                                             403-9

التكوين والتعمل
66-47براجم حتسني مهارات املوظفني وبراجم املساعدة عى االنتفال404-2
النسبة املوئية لملستخدمني املستفيدين  من مراجعات األداء وتقيم املسار املهين 404-3

 تنوع أجهزة احلاكمة واملستخدمني
62 - 27تنوع أجهزة احلاكمة واملستخدمني 405-1

بنك أفريقيا
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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توزيع موظيف البنك حسب الفائت العمرية
إىل غاية 31 دجنرب 2021

 60 أو يساوي >
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مؤرش النوع

 النساء األعضاء يف املجلس
اإلداري

النساء املوظفات

النساء مضن املقر الرئييس

 النساء مضن
الشبكة

 النساء املسؤوالت
عن البنوك

 النساء املسؤوالت
 مضن الشبكة

 النساء املسؤوالت
يف املقر الرئييس

14%
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 مؤرش عطلة رعاية األبناء

عدد أيام العطل لآلباء
147

 عدد أيام العطل لألمهات
169

 مؤرش توزيع املوظفني األجانب

البنك
0,37%

املقر
1,4%

الشبكة
0,05%

بنك أفريقيا

تطور عدد موظيف البنك حسب رتهبمالتوزيع حسب األقدمية
يف الفرتة 2019-2021

2019 201820202021

أقل من مخس سنوات
من 5 إىل 9 سنوات

من 10 إىل 14 سنة
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من 25 إىل 29 سنة
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



مؤرشات الرأمسال البرشي لبنك أفريقيا املغرب

201920202021املوظفون حسب النوع وطبيعة العقود

201920202021

201920202021

5 0474 9874 985
 من مضهنم نساء

عدد املوظفني
2 0272 0142 076

حسب طبيعة العقود
741 8584 9294 4ملدة غري حمددة

118129244ملدة حمددة

املوظفون حسب الفائت
269 1493 2033 3األطر

183 4281 4341 1ذوو الرتب
9498144املستخدمون

316312389خارج التصنيف

املوظفون حسب األقدمية
%18%18,8%25أقل من 5 سنوات

%15,1%13,9%12بني 5 و 10 سنوات
%48,7%49,9%47بني 10 سنوات و 20 سنة

%18,2%17,3%17فوق 20 سنة

 التوظيفات واملغادرات
98181262التوظيفات

201920202021

217138149االستقاالت
462826 اإلقاالت

مؤرشات الرأمسال البرشي لبنك أفريقيا املغرب

201920202021

201920202021

عطلة األمومة/األبوة
147عدد عطل األمومة

169عدد عطل األبوة

احلوار االجمتايع
000عدد أيام اإلرضاب

146138176عدد مندويب األجراء

الصحة والسالمة املهنية
596246عدد حوادث الشغل

التكوين
 %0,33%0,58%0,39املزيانية بالنسبة املوئية من كتلة األجور

201920202021

حصيلة التأثري البييئ لبنك أفريقيا املغرب

2021
اسهتالك الطاقة بكيلوواط يف الساعة

مؤرشات بيئية
26 803 092.03

433.34 152 1اسهتالك املاء باملرت املربع
4.11انبعاث ثاين أوكسيد الكربون للك مستخدم

حصيلة النفايات
182الورق واألرشيف

1422األجهزة املعلوماتية ( الوحدات)
116زيوت الطهي ( بالكيلوغرام)

894 2خراطيش بالكيلوغرام
0الصيانة بالكيلوغرام 

بنك أفريقيا
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

التناسق 
مع أهداف التمنية املســتدامة 

جدول  



 أهداف التمنية
 أرقامالغاياتاألهداف املستدامة

الصفحات

القضاء عى الفقر جبميع أشاكله 
يف مجيع أحناء العامل

والنساء  الرجال  األقل حصة  عى  النصف  إىل  التقليص   ،2030 أفق  1.2 يف 
واألطفال من مجيع األمعار الذين يعانون أحد أشاكل الفقر، مكا مت حتديده من 

طرف لك دولة

1.4 يف أفق 2030، العمل ليكون للك الرجال والنساء، ال سميا الفقراء واألخشاص 
املعوزين، نفس احلقوق يف املوارد االقتصادية وحق الولوج للخدمات األساسية، 
وامللكية العقارية، ومراقبة األرايض واألشاكل األخرى لمللكية، واملوروث، واملوارد 
الطبيعية، والتكنولوجيات احلديثة، واخلدمات املالية املناسبة الحتياجاهتم، مبا يف 

ذلك المتويالت الصغرى.

1.5 يف أفق 2030، تعزيز مصود الفقراء واألخشاص يف وضعية هشة والتقليص 
طابع  ذات  أخرى  وكوارث  وأزمات  القصوى  املناخية  للضواهر  تعرضهم  من 

اقتصادي أو اجمتايع أو بييئ وهشاشهتم.

50 - 53

50 - 57

50 - 57

متكني امجليع من العيش يف 
حصة جيدة ومضان الرفاهية 

للجميع يف لك األمعار

3.1 يف أفق 2030، خفض النسبة العاملية للوفيات عند الوالدة إىل أقل من 70 
للك 000 100 مولود يح

3.2 يف أفق 2030، القضاء عى الوفيات الي ميكن جتنهبا يف صفوف املواليد 
اجلدد واألطفال أقل من 5 سنوات، مجيع الدول علهيا العمل خلفض الوفايات عند 
املواليد اجلدد إىل 12 للك 1000 مولود يح عى األكر ووفيات األطفال أقل من 

5 سنوات إىل 25 للك مولود يح عى األكر.

3.8 العمل ليستفيد امجليع من تغطية حصية شاملة، هتم امحلاية من املخاطر 
والتلقيحات  ولأدوية  اجليدة  األساسية  الصحية  للخدمات  الولوج  وتتيح  املالية 

األساسية اآلمنة والفعالة واجليدة بتاكليف معقولة.

67

67

63

مضان ولوج امجليع لتعلم جيد 
عى قدم املساواة، والهنوض 
بإماكنيات التعم طيلة احلياة

4.1 يف أفق 2030، العمل من أجل اتباع مجيع البنات والبنني، عى قدم املساواة، 
باملجان وجودة كبرية، مما يسفر عن  للتعلم االبتدايئ والثانوي  مستوى اكمل 

تعم مفيد للغاية

4.2 يف أفق 2030، العمل من اجل ولوج مجيع النساء والرجال ألنشطة التطوير 
والعناية من الطفولة الصغرية ولتعلم أويل جيد لهتيئهتم التباع تعلم ابتدايئ

ظروف  والنساء يف  الرجال  ولوج مجيع  أجل  من  العمل   ،2030 أفق  4.3 يف 
مساوية لتعلم تقين، مهين أو ثاليث، مبا يف ذلك اجلاميع، جبودة عالية وتلكفة 

معقولة

4.4 يف أفق 2030، الرفع بشلك ملحوظ من عدد الناشئني والبالغني املتوفرين 
عى كفاءات، السميا التقنية واملهنية، والالزمة للشغل، واحلصول عى معل الئق، 

وريادة األمعال 

13 - 15

13 - 15

63

54 - 57

بلوغ املساواة بني اجلنسني ومتكني 
مجيع النساء والفتيات

5.1 القيام يف العامل بأرسه بإهناء مجيع أشاكل المتيز جتاه النساء والفتيات

لوظائف  مساواة  بلك  وولوجهن  للنساء  والفعالة  الاكملة  املشاركة  مضان   5.5
اإلدارة عى مجيع مستويات القرار، يف احلياة السياسية واالقتصادية والعمومية 

62

62
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بنك أفريقيا

مضان الولوج مجليع خدمات 
الزتود باملاء والتطهري املسرية 

بطريقة مستدامة 

6.4 يف أفق 2030، الرفع بشلك ملحوظ من االستعامل الرشيد لملوارد املائية يف 
مجيع القطاعات ومضان المتوين باملياه العذبة ملراعاة الحش يف املباه والتقليص 

امللحوظ من عدد األخشاص الذين يعانون من نقص يف املياه
49

مضان ولوج امجليع خلدمات 
طاقية مضمونة ومستدامة وحديثة 

بتاكليف معقولة 

7.2 يف أفق 2030، الرفع بشلك ملحوظ من حصة الطاقات املتجددة يف باقة 
الطاقات العاملية

7.3 يف أفق 2030، مضاعفة النسبة العاملية لتحسني النجاعة الطاقية 

7.4 يف أفق 2030، تعزيز التعاون الدويل بغية تهسيل الولوج للبحث والتكنولوجيا 
املتعلقة بالطاقة النظيفة، السميا الطاقة املتجددة، والنجاعة الطاقية، والتكنولوجيات 
البنية  باالستمثار يف  والهنوض  النظيفة،  احلفرية  باحملروقات  املتعلقة  احلديثة 

التحتية الطاقية والتكنولوجيات املتعلقة بالطاقة النظيفة

49 - 65

65

49

حتفز منو اقتصادي مدمع 
ومشرتك ومستدام، التشغيل 

اإلنتايج الاكمل و الشغل الالئق 
للجميع

8.3 حتفز السياسات الي تمتحور حول التمنية الي تدعن األنشطة اإلنتاجية، 
وخلق فرص معل الئقة، وريادة األمعال، واإلبداع واالبتاكر واحملفزة عى منو 
املقاوالت الصغرى، واملقاوالت الصغرية واملتوسطة وتهسل إدماجها يف القطاع 

املنظم، مبا يف ذلك الولوج للخدمات املالية.

8.5 يف أفق 2030، بلوغ التشغيل اإلنتايج الاكمل ومضان معل الئق وراتب 
النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب  القمية مجليع  معادل للك معل من نفس 

واألخشاص ذوي اإلعاقة

وبدون  املمتدرسني  غري  الشباب  لنسبة  امللحوظ  التقليص   ،2020 أفق  8.6 يف 
شغل أو تكوين.

8.8 الدفاع عن حقوق العامل، ومضان السالمة يف ماكن العمل، ومحاية مجيع 
الذين يزاولون مهنا  النساء وأولئك  العامل، مبا يف ذلك املهاجرين، وخصوصا 

هشة.

53

62 - 63

55 - 62

63

إنشاء بنية حتتية قوية والهنوض 
بالتصنيع املستدام لفائدة امجليع 

وتجشيع االبتاكر

9.2 الهنوض بتصنيع مستدام لفائدة امجليع ويف أفق 2030، الرفع امللحوظ من 
مسامهة الصناعة يف التشغيل والناجت الداخي اإلمجايل، تبعا للظرفية الوطنية 

ومضاعفهتا بالنسبة للدول األقل تقدما

9.3 الرفع وبشلك خاص يف الدول النامية من ولوج املقاوالت، السميا املقاوالت 
الصناعية الصغرى، للخدمات املالية، مبا يف ذلك القروض املمنوحة وفق رشوط 

مواتية، وإدماجها يف سالسل القمية ويف األسواق.

9.أ تهسيل وضع بنية حتتية مستدامة وصامدة يف الدول النامية من خالل تعزيز 
 ، للدول األفريقية والدول األقل تقدما  الدمع املايل والتكنولويج والتقين املقدم 

والدول النامية بدون ساحل والدول اجلزرية النامية الصغرية

49 - 51

53

49 - 67



احلد من عدم املساواة داخل البلدان 
وفميا بيهنا 

االجمتايع،  إدماجهم  وحتفز  األخشاص  متكني   ،2030 أفق  يف   10.2
واالقتصادي، والسيايس، بغض النظر عن سهنم، وجنهسم، وإعاقهتم، وعرقهم، 

وانمتاهئم الديين، وأصوهلم، ومنطقهتم، ووضعهم االقتصادي، وغريه

10.3 مضان تاكفؤ الفرص والتقليص من انعدام املساواة يف النتاجئ، السميا من 
خالل استبعاد القوانني، والسياسات واملامرسات المتيزية، ومن خالل الهنوض 

باعمتاد القوانني، والسياسات، والتدابري املناسبة يف املجال

62 - 71 
72

62

اسهتالك  أمناط  وجود  مضان 
وإنتاج مستدامة 

12.3 يف أفق 2030، التقليص إىل النصف عى الصعيد الدويل جحم النفايات 
الغذائية للك نمسة عى مستوى التوزيع واالسهتالك وتقليص خسائر املنتجات 

الغذائية طيلة سلسلة اإلنتاج والمتوين، مبا فب ذلك اخلسائر بعد اجلين

ومجيع  الكمييائية  لملنتجات  بيئيا  رشيد  تدبري  وضع   ،2020 أفق  يف   12.4
الصعيد  عى  احملددة  الرئيسية  لملبادئ  طبقا  حياهتا،  دورة  طيلة  النفايات 
خفض  بغية  والرتبة،  واملاء،  اهلواء،  يف  لترصيفها  امللحوظ  والتقليص  الدويل، 

تأثرياهتا السلبية عى الصحة والبيئة

12.5 يف أفق 2030، التقليص بشلك ملحوظ من إنتاج النفايات من خالل الوقاية 
واخلفض والتدوير وإعادة االستعامل

65 - 66

65 - 66

65 - 66

للتصدي  عاجلة  إجراءات  اختاذ 
لتغري املناخ وآثاره

13.1 تعزيز الصمود يف مجيع البلدان وقدرات التكييف ملواجهة التغريات املناخية 
والكوارث الطبيعية املتعلقة باملناخ

13.2 إدماج التدابري املتعلقة بالتغريات املناخية يف السياسات واالسرتاتيجيات 
واملخططات الوطنية

خيص  فميا  واملؤسساتية  الفردية  والقدرات  والتحسيس  التعلم  حتسني   13.3
وأنمظة  تأثريها  من  والتقليص  آثارها  وختفيف  املناخية  التغريات  مع  التكيف 

التنبيه الريع

43 - 49 
65

41 - 42 
- 49

49 - 65

هادئة  جممتعات  بظهور  الهنوض 
املستدامة،  التمنية  لغاية  ومشولية 
ومضان ولوج امجليع للعدل ووضع 
مؤسسات  األصعدة  مجيع  عى 
عى  ومنفتحة  ومسؤولة  فعالة 

امجليع.

جانب رشااكت  إىل  املستدامة،  التمنية  أجل  من  العاملية  الرشاكة  تدعم   17.16
اخلاصة،  واملعلومات  املعارف،  وتقامس  تعبئة  من  متكن  األطراف  متعددة 
والتكنولوجيات، واملوارد املالية، بغية دمع مجيع الدول، وباألخص الدول النامية، 

لبلوغ اهداف التمنية املستدامة

17.17 تجشيع وحتفز الرشااكت العمومية والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص 
واسرتاتيجيات  املكتسبة  التجربة  اعمتادا عى  املدين،  املجمتع  مع  والرشااكت 

المتويل املطبقة يف هذا املجال

16 - 17
18

16 - 17
18 - 65
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