
 

 ملخص مذكرة العملية

  بنك أفريقيا 

                                          

 

 ألجل ال محدود مع آلية امتصاص الخسائر وإلغاء أداء القسائم إصدار سندات تابعية
من حيث المبلغ األصلي  درهم 00.000.0005 أقصاهبمبلغ إجمالي   

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

  لعمليةامذكرة 

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

 EN/EM/009/2022تحت المرجع  2022نيو يو 

  ن المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل  2021للوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية  1رقم التحيي 

 . EN/EM/033/2022تحت المرجع  2022دجنبر  9بتاري    خ 

 "Bالشطر "
 )غير مدرج -قابل للمراجعة سنويا (

 "Aالشطر "
 )غير مدرج -سنوات 5للمراجعة كل  قابل(

 

   

 الحد األقىص درهم  000 000 500

 لسنداتاألقىص ل عدد ال ألجل ال محدودسند تابعي  5000

 األحادية القيمة االسمية درهم      000 100

ي ) خارج البورصة(
اضن  تداول السندات بالبر

 ، قابل للمراجعة سنويا 
بالنسبة للسنة األوىل، يحدد سعر الفائدة االسمي  

 أسبوعا  52اعتمادا عىل السعر الكامل ألجل 
ي بناء والمحدد 

ن
عىل منحنن األسعار المرجعية ف

صدره بنك يالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما 
. تضاف إليه 2022دجنبر  15المغرب بتاري    خ  

   عالوة المخاطر

 سنوات،5بل للمراجعة كل قا
بالنسبة للخمس سنوات األوىل، يحدد سعر 

 سنوات  5 اعتمادا عىل سعر الفائدة االسمي 
ي بناء   والمحدد 

ن
عىل منحنن األسعار المرجعية ف

 5ألجل السوق الثانوية لسندات الخزينة 
 15صدره بنك المغرب بتاري    خ  يكما سنوات  
   . تضاف إليه عالوة المخاطر2022دجنبر 

 االسمي  سعر الفائدة

ن  ن  نقطة أساس   220و  210ما بي   عالوة المخاطر  نقطة أساس   230و  220ما بي 

 التسديد ضمان ال يشكل هذا اإلصدار موضوع أي ضمان خاص

إمكانية تسديد مسبق بعد السنة الخامسة لتاري    خ االنتفاع. والذي ال يمكن ان يتم  ألجل ال محدود ) مع
 إال بمبادرة من المصدر وبعد موافقة بنك المغرب مع أجل مسبق لخمس سنوات كحد أدنن 

 األجل 

(، ثم سنوات 5ابل للمراجعة كل ق) سعر فائدة   Aمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع أولوية للشطر
 ) بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا( Bالشطر 

 طريقة التخصيص

 

ة االكتتاب: من  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية     2022دجنير  22دجنير إل  20 فير

ي  االكتتابيقترص 
ن
ي السوق الثانوية  السندات هذه ف

ن
ي  حرصيا وتداولها ف

ن
ي كما تم تحديد الئحتهم ف  للقانون المغرنر

ن ن الخاضعي  مذكرة عىل المستثمرين المؤهلي 

 العملية هذه
 

 الهيئة المكلفة بالتوظيف هيئة االستشارة 

  

 

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

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

ي أسهمها أو سنداتها،  المتعلق بدعوة الجمهور إل االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة ال األشخاص المعنوية و الهي  44- 12القانون رقم 
 
ي تدعو الجمهور إل االكتتاب ف

ئات التر
 VI/EM/041/2022   المرجع تحت 2022 دجنير  13قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير عل هذا المنشور بتاري    خ 

 ال تشكل مذكرة العملية هذه سوى جزء من المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
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 : من هذا األخير يتكون 
 هذه المذكرة الخاصة بالعملية 

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

EN/EM/009/2022 

  2022دجنير  9المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ  2021للوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية  1التحيير  رقم 

 . EN/EM/033/2022تحت المرجع 

 

 

 تنبيه

يتعلق بإصدار  منشور بالتأشير عل   VI/EM/041/2022 تحت المرجع  2022دجنير  13  بتاري    خقامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
درهم من حيث المبلغ   000 000 500ألجل ال محدود مع آلية امتصاص الخسائر وإلغاء أداء القسائم بمبلغ إجمالي أقصاه سندات تابعية 

 األصلي من طرف بنك أفريقيا. 

 

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنشور المكون من الوثائق التالية :   تهم تأشير

 مذكرة العملية 

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

 EN/EM/009/2022تحت المرجع  2022يونيو 

  المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق  2021للوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية  1التحيير  رقم

 . EN/EM/033/2022تحت المرجع  2022دجنير  9الرساميل بتاري    خ 

 

ي كافة الوثائق المذكورة آنفا 
 
ي العملية يطلب من المستثمرين المحتملير  االطالع عل المعلومات المتضمنة ف

 
قبل اتخاذ قرار المشاركة ف

 موضوع هذه المذكرة. 

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل الموافقة عل فرصة العملية وال التحقق من المعلومات المقدمة. وإنما تم منحها بعد  ي تأشير
ال تقتىص 

حة عل المستثمرين. دراسة دقة وتناسق المعلومة  ي أفق العملية المقير
 
 الممنوحة ف

ي تحيطويلفت انتباه المستثمرين المحتملير  إل 
ي األدوات المالية. ب المخاطر التر

 
 االستثمار ف

ة الهيئة المغربية  ال تصدر الهيئة المغربية لسوق الرساميل رأيها حول فرصة العملية المقدمة وال عل وضعية المصدر. وال تشكل تأشير

ي إطار العملية موضوع هذا المنشور. ر أو لسوق الرساميل ضمانة ضد المخاطر المرتبطة بالمصد
 
حة ف  السندات المقير

ي تعرضه 
 
وهكذا، يجب عل المستثمر التأكد قبل االكتتاب من الفهم الجيد لطبيعة وخصائص السندات المعروضة، وكذا التحكم ف

 للمخاطر المرتبطة بهذه األسهم. 

 لهذه الغاية، يطلب من المستثمر : 

 ي هذه لوثائق والمعلومات االطالع بعناية عل كافة ا
 
ي قسم " عوامل المخاطر " المبير  ف

 
المعروضة عليه، السيما تلك الواردة ف

 المذكرة للعملية وكذا الوثيقة المرجعية المذكورة مسبقا؛

  .ي األدوات المالية
 
ي مجال االستثمار ف

 
ي مختص عند الحاجة ف

 استشارة أي مهت 

ي ال تسمح القوانير  المطبقة عل مقر إقامتهم 
حة. ال يتوجه المنشور سابق الذكر لألشخاص التر ي العملية المقير

 
 بالمشاركة ف

ي هذا الصنف من 
 
ي مجال المشاركة ف

 
ي يخضعون لها ف

ام القوانير  التر ي حوزتهم التأكد واحير
 
يرجر من األشخاص الذين قد يوجد المنشور ف

 العمليات. 

ح اله يئة المكلفة بالتوظيف األدوات المالية، موضوع المنشور المذكور مسبقا إال بشكل مطابق للقوانير  واألنظمة الجاري بها العمل لن تقير
ي أي دولة تقدم فيها عرضا مماثال. 

 
 ف

ام هذه القوانير  أو االمسؤولية  BMCE Capital Conseilال تتحمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل وال  ألنظمة من طرف عند عدم احير
 الهيئة المكلفة بالتوظيف. 

ي بند التابعيةأوال عن السند الكالسيكي بفعل  ألجل ال محدود  يتمير  السند التابعي 
 
ومن جهة ثانية بفعل مدته  رتبة الديون المحددة تعاقديا ف

ي حالة تصفية مؤسسة اإلصدار بت غير المحددة. 
 
اض ف ي ربط تسديد االقير

 
سديد جميع الديون األخرى بما ويكمن تأثير بند تابعية السندات ف

ي سيتم إصد
ي تم إصدارها أو التر

اضات السندية التابعية ألجل محدد التر ي ذلك االقير
 
   رها الحقا. اف

ي من مرتبة أعل فقط من سندات رأسمال بنك ويشكل المبلغ األصلي والفوائد المتعلقة بهذه السندات ال
ر
ي وستأت

ر
ة وتأت اما من الرتبة األخير  

ير
 أفريقيا. 

 :  يلي عالوة عل ذلك، يتم لفت انتباه المستثمرين المحتملير  إل ما 



 

ملخص المنشور  –إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود   

 

 كة المصدرة  ليس  و لهذا اإلصدار المتعلق بالسندات ألجل ال محدود تاري    خ استحقاق معير  وإنما يمكن تسديده حسب قرار الشر
وط إعادة االستثمار.   بعد موافقة بنك المغرب، مما قد يؤثر عل األجل المتوقع وشر

 ي  االستثمار  يتضمن
 
 .  الفوائد  أداء وإلغاء للسندات إلسمي ا مبلغال النخفاض بنودا  محدود  ال  ألجل التابعية السندات ف

 
 

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

 
 ف

  ي المقر الرئيسي
 
 . ء الدار البيضا ،  140: الكائن بشارع موالي يوسف، رقم  لبنك أفريقيا ف

نت وفق العنوان التالي :  00 212 520 53 07 01 الهاتف :  ي موقعه عل األنير
 
 https://www.bankofafrica.ma/  وف

  كة ي مقر شر
 
 . ء الدار البيضا  63رقم  موالي يوسف، الكائن بشارع  BMCE Capital Conseilف

 . 00 91 42 522 212 00 الهاتف : 

ي للهيئة المغربية لسوق الرساميلرهن إشا منشور كما يوضع ال
 
وت ي الموقع اإللكير

 
 . )www.ammc.ma( رة العموم ف

 
ة  لخصتمت ترجمة هذا الم كة لهذه األخير

كة لسانيات تحت المسؤولية المشير . إذا كان هناك اختالف بير  محتوى وبنك أفريقيا من طرف شر

.  منشور الهذا الملخص ومحتوى  ي هذه الحالة، ال يعتد إال بهذا األخير
 المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bankofafrica.ma/
https://www.bankofafrica.ma/
http://www.ammc.ma/
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   : اض السندي التابعي ألجل ال محدود لبنك أفريقيا  القسم األول  تقديم االقير

يف رقم   ي فاتح ربيع األول   193-14-1يخضع إصدار السندات موضوع مذكرة العملية هذه للظهير الشر
 
المتعلق بمؤسسات   12-103بتنفيذ القانون رقم  1436الصادر ف

يف ي حكمها، والظهير الشر
 
ة ف ي  193-14-1رقم  االئتمان والهيئات المعتير

 
المتعلق بدعوة الجمهور إل االكتتاب و  12-44بتنفيذ القانون رقم  2012دجنير  28الصادر ف

ي أسهمها أو سنداتها،
 
ي تدعو الجمهور إل االكتتاب ف

ه   95-17والقانون  بالمعلومات المطلوبة ال األشخاص المعنوية و الهيئات التر كات المساهمة كما تم تغيير المتعلق بشر
المتعلقة  20السيما المادة    ( ا وتتميمه ا لبنك المغرب المتعلقة بحساب األموال الذاتية التنظيمية لمؤسسة االئتمان كما تم تعديله G/2013/14وتتميمه، والدورية رقم 

اير  20بتاري    خ    03/19وق الرساميل رقم ودورية الهيئة المغربية لس   )بأدوات األموال الذاتية اإلضافية   المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية.  2019فير

I.  بنية العرض 

م  ن قىص من حيث المبلغ األ درهم. ويصل 000 100بقيمة إسمية تبلغ  ألجل ال محدود  سند تابعي  5.000إصدار  بنك أفريقيا يعبر

 موزعا كما يىلي :  درهم،  000 000 500    للعملية إىل المبلغ األصىلي 

 

 " الشطرA ي بورصة الدار البيضاء،  5" يضم سندات ألجل المحدود بسعر فائدة قابل للمراجعة كل
ن
سنوات وغب  مدرجة ف

 درهم.    000 100درهم وقيمة إسمية تبلغ  000 000 500  وبسقف قدره  

 " الشطرB ي بورصة الدار البيضاء، وبسقف
ن
" يضم سندات ألجل المحدود بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا وغب  مدرجة ف

 درهم.    000 100درهم وقيمة إسمية تبلغ  000 000 500  قدره  

ي أن يتجاوز المبلغ اإلجماىلي الملزم للشطرين مبلغ 
ي جميع األحوال، ال ينبعن

 درهم.  000 000 500  وفن
ي حالة

ي المبلغ المكتتب فعليا.  فن
اض السندي، سيتم حرص مبلغ اإلصدار فن ي االقبر

 لم يتم االكتتاب كليا فن
 

II.  أهداف العملية 

-  

ي : 
 يكمن الهدف الرئيسي من هذا اإلصدار فن

  ي للتنمية اتيجر تعزيز األموال الذاتية والتقيد بالمقتضيات التنظيمية من خالل  20242022- مواكبة تنفيذ المخطط االسبر

 ؛ بنك أفريقيا التنظيمية الحالية وبالتاىلي تعزيز نسبة مالءة 

 تمويل تطور البنك عىل الصعيدين الدوىلي والمحىلي ؛ 

  ي
ي تشتغل فيها المجموعةدول الالاستباق مختلف التطورات التنظيمية فن

 . نر

ها المتعلقة بحساب األموال  G/2013/14وطبقا لدورية بنك المغرب رقم  الذاتية التنظيمية لمؤسسات االئتمان كما تم تغيب 

ي إطار هذه العملية ضمن األموال الذاتية اإلضافية من  وتتميمها، سيتم تصنيف
ي تم جمعها فن

 . 1المستوىاألموال النر
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III. ألجل ال محدود لبنك أفريقيا   المعلومات المتعلقة بالسندات التابعية 

 تنبيه : 

ي  تعاقديا  المحددة الديون رتبة أوال  بفعل الكالسيكي  السند  عن محدود  ال  ألجل التابعي  السند  يتمير  
 
 بفعل و  التابعية بند  ف

ي  السندات تابعية بند  تأثير  ويكمن. ثانية جهة من الالمحدودة مدته
 
اض تسديد  ربط ف ي  االقير

 
 بتعويض اإلصدار  مؤسسة تصفية حالة ف

ي ذلك  الديون كافة
 
اضاتاألخرى بما ف ي يمكن إصدارها الحقا. عالوة عل ذلك،  االقير

ي تم إصدارها أو التر
السندية التابعية لمدة محددة التر

ض يشكل ي مرتبة أعل فقط من سندات رأسمال  المبلغ المقير
 
ي ف

ر
ة وتأت اما من الرتبة األخير  

بنك والفوائد المتعلقة بهذه السندات الير
 :  يلي  إل ما يتم لفت انتباه المستثمرين المحتملير   كما .  أفريقيا 

 كة المصدرة  ليس لهذا اإلصدار المتعلق بالسندات ألجل ال محدود تاري    خ استحقاق معير  وإنما يمكن تسديده حسب قرار الشر
وط إعادة االستثمار.  و   بعد موافقة بنك المغرب، مما قد يؤثر عل األجل المتوقع وشر

 ي  االستثمار  يتضمن
 
ي  الفوائد  أداء وإلغاء للسندات اإلسمي  مبلغال النخفاض بنودا  محدود  ال  ألجل التابعية السندات ف

 تعرض التر
ي  تقديمها  يتم مخاطر  إل المستثمرين

 
 فصل الرابع من هذا القسمال ف

 
 

  A خصائص الشطر  .1

ي بورصة الدار البيضاء 5) سندات بسعر فائدة قابل للمراجعة كل  Aخصائص الشطر 
 
 سنوات وغير مدرجة ف

ي بورصة الدار البيضاء، تجرد  
ن
من طابعها كاملة سندات تابعية ألجل ال محدود غب  مدرجة ف

ي عمليات 
ن وتقبل فن ن المؤهلي  ي حساب لدى الوسطاء الماليي 

المادي من خالل تسجيلها فن
 .)  الوديع المركزي )ماروكلب 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
 
 الشكل القانوت

 األقىص للشطرالحد  درهم 000 000 500 

 العدد األقىص للسندات المصدرة  سند تابعي  5.000

 حاديةالقيمة اإلسمية األ  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100 أي 100%

ال محدودة األجل، مع إمكانية تسديد مسبق، بعد السنة الخامسة من تاري    خ االنتفاع والذي 
المصدر وبعد موافقة بنك المغرب مع أجل مسبق أدناه ال يمكن القيام به إال بمبادرة من 

   خمس سنوات. 

اض أجل   االقير

ة االكتتاب   مع احتساب اليوم األول واألخب  من العملية  2022 دجنير   22إل   20  من  فير

 تاري    خ االنتفاع  2022 دجنير  26

 خمسفائدة قابل للمراجعة كل  ) سعر  Aمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع أولوية للشطر 
 ) بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا( Bسنوات(، ثم الشطر 

 طريقة التخصيص 

 سنوات خمسسعر فائدة قابل للمراجعة كل 

سنوات األوىل، يحدد سعر الفائدة االسمي اعتمادا عىل سعر الفائدة ألجل  خمسبالنسبة لل
ي السوق الثانوية لسندات  5

سنوات والمحدد انطالقا من منحنن األسعار المرجعية فن
. تضاف إليه عالوة المخاطرة   2022 دجنبر  15  الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاري    خ

ن   .  نقطة أساس 230و  220بي 
 

ي موقعه  بنك أفريقيا من قبل  ةسمير الفائدة اال اسعأالسعر المرجعي و وسيتم نش  
فن

ي 
ونن ي  اإللكبر

ي  و  2022دجنبر  15فن
 . 2022 دجنبر  16يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

سنوات، يساوي السعر المرجعي سعر  5سنوات األوىل وبالنسبة لكل  خمسوبعد مرور ال
انطالقا من المنحنن الثانوي لسندات الخزينة  أو المحتسب عاينسنوات الم 5الفائدة ألجل 

 سنوات 5والصادر عن بنك المغرب، والذي يسبق التاري    خ السنوي للقسيمة خالل كل 
 بخمسة أيام عمل.  منرصمة

 سعر الفائدة اإلسمي 
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)  المناقصةويضاف إىل السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة المحددة عقب 
ن  اوح بي 

من  اس(  ويتم تبليغه لحامىلي السنداتنقطة أس 230و  220عالوة للمخاطرة تبر
ي 
ونن أيام عمل قبل التاري    خ الذي  5، داخل أجل طرف بنك أفريقيا عىل موقعه اإللكبر
.  يصادف سنويا تاري    خ مراجعة سعر الفائدة ي نفس يوم تاري    خ معاينة السعر المرجعي

ن
 وف

ي حالة لم يتم معاينة سعر الفائدة ل
ن
ش  عىل سنوات لسندات الخزينة بشكل مبا خمسف

، سيتم تحديد السعر المرجعي  بطريقة االستقطاب الخطي أفريقيا  من طرف بنك المنحنن
ن تؤطران األجل المطلق ل ن اللتي  سنوات ) أساس  خمسمن خالل استعمال النقطتي 

) ي
 حسبانن

  عالوة المخاطرة نقطة أساس 230و  220بير  

ي 
ن
اض، أي ف ي تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر

ي التواري    خ النر
ن
 تسدد الفوائد ف

ي أول يوم عمل الذي يىلي  دجنبر  26
ن
ي نفس اليوم أو ف

ن
 26من كل سنة. ويتم أداء الفوائد ف

 إذا كان هذا األخب  ال يصادف يوم عمل.   دجنبر 

ي ا
ن
ليوم الذي سيقوم فيه ستتوقف فوائد السندات التابعية ألجل ال محدود عن الشيان ف

 بتسديد رأس المال.  بنك أفريقيا 

حسب إرادته أن يقرر بعد موافقة قبلية لبنك المغرب إلغاء )كليا أو  لبنك أفريقيا ويمكن 
، من أجل مواجهة  جزئيا( أداء مبلغ الفوائد لمدة المحدودة وعىل أساس غب  تراكمي

اماته. ) ال سيما تبعا لطلب من بنك المغرب(. وت ن بعا لهذا القرار، لن يؤد مبلغ الفائدة البر
أو يتم اعتباره مبلغا مراكما أو مستحقا لحامىلي السندات ألجل  المصدر الملغاة من طرف 

ي يصدرها 
. وسيهم كل قرار إلغاء مبلغ القسيمة الذي كان من بنك أفريقيا ال محدود النر

ي التاري    خ السنوي المقبل. 
 المقرر أصال دفعه فن

لبنك المغرب الصادر  G/2013/14بتطبيق مقتضيات المنشور رقم  بنك أفريقيا ويلزم 
ي 
والمتعلق بحساب األموال الذاتية التنظيمية لمؤسسات االئتمان،  2013غشت  13فن

من هذا المنشور الذي يحدد أدوات األموال الذاتية األساسية كأسهم أو  10طبقا للفصل 
كة وكذا الحصة المخصصة ي تراعي عدة معايب  ) تحدد  أي عنرص مكون لرأسمال الش 

النر
ها ال تتم إال  أدناه( ومن ضمنها البند الذي ينص عىل أن التوزيعات عىل شكل أرباح أو غب 
امات القانونية والتعاقدية و القيام باألداءات عىل أدوات األموال  ن بعد الوفاء بجميع االلبر

امات التابعية ألجل ن ي ذلك االلبر
هذه ال محدود موضوع  الذاتية من مرتبة أعىل بما فن

: المذكرة  . وتتمثل المعايب  المشار إليه أعاله فيما يىلي

ة من طرف المؤسسة بعد موافقة مسبقة لجهازها اإلداري -  ؛يتم إصدار األدوات مباش 

 تعتبر األدوات ال محدودة األجل؛ -

ي حالة تصفية المؤسسة أو  -
بعد  ال يمكن ألصل األدوات أن يؤدي لخفض أو تسديد، إال فن

 موافقة مسبقة من بنك المغرب؛

ي حال عدم المالءة أو تصفية  ةتنتمي األدوات إىل مرتب -
أدنن مقارنة بجميع الديون فن

 المؤسسة؛

 كفاالت أو ضمانات للرفع من رتبة الديون؛بألدوات من أي هيئة تابعة كانت ال تحطن ا -

ه للرفع من رتب - ة الديون برسم هذه األدوات ال تحطن األدوات بأي اتفاق تعاقدي أو غب 
ي حالة عدم المالءة أو التصفية ؛

 فن

 تسمح األدوات بامتصاص الجزء األول و تناسبيا الجزء األهم من الخسائر فور وقوعها ؛ -

ي حالة  تخول األدوات لمالكها دينا عىل األصول المتبقية للمؤسسة، ويكون هذا الدين ، -
فن

ي تفوقها مرتبة، متناسبا مع مبلغ األدوات المصدرة. 
التصفية وبعد أداء جميع الديون النر

 وال يكون مبلغ هذا الدين قارا وال محددا بسقف، إال إذا تعلق األمر بحصص المشاركة؛

ة من طرف المؤسسة ؛ - ة أو غب  مباش  اء األدوات بطريقة مباش   ال يمول ش 

امات القانونية  ال تتم التوزيعات - ن ها إال بعد الوفاء بجميع االلبر عىل شكل أرباح أو غب 
والتعاقدية و القيام باألداءات عىل أدوات األموال الذاتية من مرتبة أعىل . وال يمكن أن 

 الفوائد
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تنتج هذه التوزيعات إال عن عنارص قابلة للتوزي    ع. وال يرتبط مستوى التوزيعات بالسعر 
اء األدوات   عند اإلصدار إال إذا تعلق األمر بحصص المشاركة ؛الذي تم وفقه ش 

ي تخضع لها أدوات األموال الذاتية األساسية عن ) أوال( الحقوق  -
ال تنتج المقتضيات النر

التفضيلية لدفع أرباح األسهم ) ثانيا( عن سقف وال قيود أخرى ترتبط بمبلغ أقىص 
( عن واجب بالنسبة للمؤسسة للتوزيعات، إال إذا تعلق األمر بحصص المشاركة، )ثالثا

ن ؛ ي القيام بتوزيعات لفائدة المالكي 
 يقىصن

 ال يشكل عدم تسديد أرباح األسهم حادثا للتخلف عن األداء بالنسبة للمؤسسة ؛ و -

 ال يفرض إلغاء التسديد أي إكراه عىل المؤسسة.   -

ي عىل المصدر إخبار حامىلي السند
ي حالة إلغاء أداء مبلغ الفوائد، ينبعن

ن
ات ألجل ال محدود ف

عىل األقل قبل  تقويميا  يوما  60والهيئة المغربية لسوق الرساميل بقرار اإللغاء، داخل أجل 
ه  من طرف بنك تاري    خ األداء. ويتم إخبار حامىلي السندات ألجل ال محدود بإشعار يتم نش 

ي و
ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية يحدد مبلغ الفواأفريقيا عىل موقعه اإللكبر

ن
ئد الملغاة ف

ي تم اتخاذها. 
رات قرار إلغاء أداء مبلغ الفوائد وكذا التدابب  التصحيحية النر  ومبر

وال يمكن أ ن يصدر توزي    ع الفوائد إال عن العنارص القابلة للتوزي    ع وال ترتبط بجودة ائتمان 
 . بنك أفريقيا 

لرفع من مبلغ حسب إرادته أن يقرر بعد موافقة قبلية لبنك المغرب ا لبنك أفريقيا ويمكن 
ي ستصب  بالتاىلي أكبر من مبلغ القسيمة المحددة بناء عىل 

ي سيتم أداؤها والنر
القسيمة النر

ي عىل المصدر إخبار 
ي حال اتخاذ قرار بالرفع من مبلغ القسيمة، ينبعن

الصيغة أدناه. وفن
والهيئة المغربية  بنك أفريقيا جميع حامىلي السندات ألجل ال محدود المصدرة من طرف 

 عىل األقل قبل تاري    خ األداء. تقويميا يوما  60ق الرساميل بهذا القرار داخل أجل لسو 

ه  من طرف بنك أفريقيا ويتم إخبار جميع حامىلي السندات ألجل ال محدود بإشعار يتم نش 
ي و 
ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية.  عىل موقعه اإللكبر

 فن

ي حال وجود أدوات أخرى لها آلية إلغاء أداء 
مبلغ الفوائد فإن قرار إلغاء / رفع مبلغ فن

القسيمة المطلوب أداؤها سيتم تفعيله بما يتناسب مع مبلغ الفوائد الخاص بهذه 
 األدوات. 

 و تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية 

 سعر الفائدة اإلسمي  ×القيمة اإلسمية 

ي بند  كما تم تعريفه  آخر مبلغ اسمي يتم حساب الفوائد عىل أساس 
" امتصاص الخسائر" فن

ي بند " تسديد رأس المال ". 
ي الواجب كما تم تعريفه فن

 أو عىل أساس الرأسمال المتبقر

 5يخضع تسديد رأس المال لموافقة بنك المغرب وسيتم بشكل خطي عىل مدة أدناها 
 سنوات. )أنظر بند " التسديد المسبق " ( . 

 تسديد رأس المال 

اض القيام بالتسديد المسبق  بنك أفريقيا يمنع عىل  القيام خالل كامل مدة االقبر
سنوات ابتداء من  5للسندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار، قبل مرور 

  .تاري    خ االنتفاع

يطة  5وبعد مرور  سنوات، ال يمكن إجراء التسديد المسبق إال من طرف المصدر، ش 
 .بنك المغرب أيام وبعد موافقة 5إشعار مسبق أدناه 

ي مع كافة أشطر السندات التابعية  ( سيتم بشكل تناسنر ي
إن كل تسديد مسبق ) كىلي أو جزن 

سنوات. وسيتم إخبار  5ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار وبشكل خطي لمدة أدناها 
حامىلي السندات ألجل ال محدود بالتسديد المسبق فور اتخاذ قرار التسديد المسبق مع 

جل أدناه ستون يوما تقويميا قبل تاري    خ بداية هذا التسديد. وسيتم نش  تذكب  داخل أ
ي للمصدر مع 

ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية وعىل الموقع اإللكبر
هذه اإلشعارات فن

  .تحديد مبلغ التسديد ومدته وتاري    خ بدايته

ي للسندات التابعية ألجل ال مح
دود، ال يجوز للمصدر التسديد المسبق الكىلي أو الجزن 

امتصاص « موضوع هذا اإلصدار، ما دامت القيمة اإلسمية انخفضت قيمتها طبقا لبند 

 التسديد المسبق
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ي األرباح ويحسن من األموال الذاتية  أفريقيا لبنك من شأن أي انخفاض محتمل للقيمة اإلسمية أن يتيح  1

ي يرفع من صافن
 معاينة عائد استثنان 

2 Il  ازية والتوقعية تجدر ن رقم  )CET1, CET2(اإلشارة بأن النسب االحبر ي الوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا والتحيي 
 كر من الوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا السابقة الذ  1تقدم فن

ي حالة كانت نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول كما عرفها بنك » . الخسائر 
ن
وف
ة 6,0المغرب أقل من   %من المخاطر المرجحة، عىل أساس فردي أو موطد، خالل فبر

  .األخب  عىل أساس القيمة اإلسمية األولية للسنداتالتسديد، سيتم إجراء هذا 

( يتم قبل حلول التاري    خ السنوي، سيتم عىل أساس  ي
إن كل تسديد مسبق ) كىلي أو جزن 

ي المستحق والفوائد الجارية إىل غاية تاري    خ التسديد
 .المبلغ الواجب للرأسمال المتبقر

دادي للسندات أفريقيا ويمتنع بنك  اء اسبر التابعية ألجل ال محدود، عن القيام بش 
موضوع هذا اإلصدار، ما دامت القيمة اإلسمية انخفضت قيمتها طبقا لبند " امتصاص 
 عىل المصدر إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا كافة حامىلي 

ن الخسائر". ويتعي 
ي هذا اإلصدار بأي مسطرة محتملة 

ن
السندات التابعية ألجل ال محدود الذين اكتتبوا ف

اء من شأنها أن تشكل موضوع موافقة مسبقة لبنك المغرب، عبر إشعار يتم  إلعادة الش 
ي للمصدر مع تحديد عدد 

ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية وعىل الموقع اإللكبر
ن
ه ف نش 

دادي وأجله وسعره.  وسيقوم  اء االسبر بإعادة  بنك أفريقيا السندات موضوع هذا الش 
ي مع أوام اء بشكل تناسنر

ي حالة كان عدد السندات المعروضة أكبر الش 
ن
 ر البيع المقدمة ) ف

اؤها ي سيعاد ش 
اؤها(.وسيتم إلغاء السندات النر ي سيعاد ش 

   .من عدد السندات النر

ي ألصول 
ي حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزن 

ن
اض ترتب  بنك أفريقيا ف خالل مدة االقبر

ي تحويل عنه تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانو 
نية أخرى، سيتم بشكل تلقان 

ي 
الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود للهيئة القانونية النر

ي الحقوق والواجبات بنك أفريقيا حلت محل 
ن
 .ف

ي حالة تصفية 
                          ، تابعا للديون األخرى                بنك أفريقيا ويظل تسديد رأس المال، فن

اض ( .   ) أنظر مرتبة االقبر

كلما أصبحت نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول كما السندات   تخفض قيمة
من المخاطر المرجحة، عىل أساس فردي أو موطد.  %6,0عرفها بنك المغرب أقل من 

ن األموال الذاتية األساسية النظرية من   1وتخفض قيمة السندات بالميلغ الموافق للفرق بي 
من نسبة رأس المال األساسي من المستوى  %6,0مما يسمح ببلوغ  )2CET1 (1المستوى 

ائب CET 1األول واألموال الذاتية الفعلية  ن االعتبار التأثب  المتعلق بالرصن . ) بعد األخذ بعي 

) 

 

 

ال يمكن أن يتعدى شهرا تقويميا ابتداء من تاري    خ معاينة ويتم خفض القيمة داخل أجل 
ام النسبة الدنيا  عىل أساس فردي أو موطد ، من خالل خفض القيمة  %6,0عدم احبر

ي حدود قيمة إسمية دنيا قدرها 
 درهم 50اإلسمية للسندات بالمبلغ الموافق، وذلك فن

كات المسا 17-95من القانون  292)طبقا للمادة  ه وتتميمه المتعلق بش  همة )كما تم تغيب 
 . ) 

ة نصف سنوية ) تواري    خ الحرص نصف السنوية  30وخالل  ي تىلي كل فبر
يوما الموالية النر

لنش  نسب المالءة( أو تاري    خ الحساب غب  العادي أو الوسيط الذي تطلبه السلطات 
ن عىل المصدر التأكد من أن نسبة رأس المال األساسي من المستوى األ ول الوصية، يتعي 

CET 1    م المستوى األدنن عىل من المخاطر المرجحة  %6,0كما عرفها بنك المغرب تحبر
 وكذا المستويات التوقعية  CET 1بنش  نسبته  بنك أفريقيا أساس فردي أو موطد. وسيقوم 

ي أفق 
شهرا ، بعد موافقة مسبقة من مجلس إدارته. ويتم هذا النش  قبل  18لهذه النسبة فن

متم أبريل بالنسبة لكل عملية حرص للحسابات السنوية وقبل متم أكتوبر بالنسبة لكل 
لبنك  IIIعملية حرص للحسابات نصف السنوية. وستتم من خالل إصدارات الدعامة 

ي ) يمكن االطالع عل  أفريقيا 
ي للمصدر( . ويتم هذا النش  أيضا فن

ونن ي الموقع اإللكبر
يها فن

ي تىلي وقوع حدث ملحوظ قد يؤثر 
ن يوما النر صحيفة لإلعالنات القانونية، خالل الثالثي 

ي 
عىل النسب التنظيمية. وسيتم إرسال هذه اإلصدارات إىل ممثل كتلة حامىلي السندات النر

ي نفس الوقت  تضم حامىلي السندات التابعية ألجل ال محدود 
موضوع هذا اإلصدار، فن

الذي ترسل فيه إىل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ويجب أن تتضمن 

 امتصاص الخسائر
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ازية ) النسبة عىل األموال الذاتية األساسية أو نسبة رأس المال  بتفصيل النسب االحبر
نظيمية وتوزي    ع األساسي من المستوى األول  ونسبة المالءة( ، وتشكيل األموال الذاتية الت

 المخاطر المرجحة. 

 

ام النسبة الدنيا  ي حالة عدم احبر
ن
ن عىل المصدر  %6,0وف عىل أساس فردي أو موطد، يتعي 

إخبار بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل عىل الفور بذلك وتوجيه إشعار عبر 
ي صحيفة لإلعالنات القانونية لحامىلي السندات أل 

ن
ي وف

ونن جل ال محدود موقعه اإللكبر
ام النسبة الدنيا  5داخل أجل أدناه   %6,0أيام عمل اعتبارا من تاري    خ مالحظة عدم احبر

عىل أساس فردي أو موطد يوضح وقوع أحداث ترتب عنها امتصاص الخسارة ومبلغ 
خفض القيمة اإلسمية للسندات وطريقة حساب هذا المبلغ والتدابب  التصحيحية 

 م فيه خفض القيمة. المتخذة والتاري    خ الذي سيت

ي القيمة اإلسمية للسندات وإذا تحسنت الوضعية المالية 
ن
ض ف وبعد أي خفض مفبر

ي استوجبت هذا التخفيض، يمكن 
البدء بعد موافقة بنك المغرب  لبنك أفريقيا للمصدر النر

ن  ي شكلت موضوع خفض القيمة. يتعي 
ي آلية رفع القيمة كليا أو جزئيا للقيمة اإلسمية النر

ن
ف

مصدر إخبار حامىلي السندات التابعية ألجل ال محدود داخل أجل شهر واحد عبر عىل ال
ي صحيفة لإلعالنات القانونية بقرار رفع القيمة 

ن
ي وف

ونن ه عىل موقعه اإللكبر إشعار يتم نش 
ي القيمة. 

ن
 االسمية ومبلغ وطريقة حساب وتاري    خ شيان هذا الرفع ف

 

ي حالة تواجد أدوات أخرى لها آلية المتصاص 
الخسائر، سيتم خفض أو رفع القيمة فن

ي تم تجاوز عتبة إطالقها وذلك بناء عىل آخر 
ن جميع األدوات النر ي بي  اإلسمية بشكل تناسنر

 قيمة اسمية تسبق تاري    خ إطالق آلية امتصاص الخسائر. 

وسيتم حساب الفوائد  بناء عىل آخر قيمة اسمية تسبق تاري    خ أداء القسيمة ) مع األخذ 
ن االعتبار   انخفاض وارتفاع القيمة االسمية(. بعي 

ي القيمة االسمية للسندات، يجب عىل المصدر فورا إخبار 
ي حالة انخفاض أو ارتفاع فن

فن
 الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 

 

ي 
اضن  قابلة للتداول بالبر

ن المستثمرين  ال يمكن تداول السندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار إال بي 
ي 
ن المحددة الئحتهم فن م كل مستثمر مؤهل مالك هذه المذكرة للعمليةالمؤهلي  ن . يلبر

بعدم تحويل السندات  هذه المذكرة للعمليةلسندات تابعية ألجل ال محدود موضوع 
ي هذه المذكرة للعملية. المذكورة سوى لفائدة المستث

ن المحددة الئحتهم فن مرين المؤهلي 
 عىل ماسكي الحسابات بأي حال من األحوال قبول تعليمات تسديد وتسليم 

ن كما يتعير
المعبر عنها من طرف  هذه المذكرة للعمليةالسندات التابعية ألجل ال محدود موضوع 

ي 
ن المحددة الئحتهم فن  هذه المذكرة للعملية. مستثمرين غب  المستثمرين المؤهلي 

 تداول السندات 

ن السندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا المنشور وسندات  ال يوجد أي تماثل بي 
 أي إصدار سابق. 

الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق بنك أفريقيا إذا قام 
ي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون 

الحصول عىل موافقة حامىلي شبيهة بتلك النر
يطة أن تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات  السندات، وش 
اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات 

 وتداولها. 

 بند التماثل

 يخضع رأس المال لبند تابعية السندات. 

بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ وال يمس تطبيق هذا البند 
ن وحقوق المكتتب للحصول وفق  المحاسبية لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

ي العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. 
وط المحددة فن  الش 

اض / التابعية   رتبة االقير
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ي حالة تصفية 
ن
لهذا اإلصدار ، سيتم تسديد السندات التابعية ألجل ال محدود بنك أفريقيا وف

ي بند امتصاص الخسائر. ولن يتم إال بعد 
ن
بسعر يساوي القيمة اإلسمية كما تم تحديده ف

 . ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  ن التقليديي   تعويض جميع الدائني 

اضات السندية  بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية ألجل ال محدود بعد كافة االقبر
ي أصدرها  بدون آلية إلغاء القسائم وامتصاص الخسائر  والمحدودة لمدة محدودة

بنك النر
ي يمكن  أفريقيا 

ي الخارج.  لبنك أفريقيا أو النر
ن
ي المغرب كما ف

ن
 إصدارها الحقا ف

ن :  ن التاليي   سيتم هذا التسديد عىل أساس أقل مبلغ من المبلغي 

  ؛ القيمة االسمية األولية بعد طرح مبلغ التسديدات المحتملة المنجزة سابقا 
  وحامىلي السندات 

ن ن ذوي األفضلية والعاديي  المبلغ المتوفر بعد تعويض جميع الدائني 
ي أصدرها  لمدة محدودة التابعية

ي يمكن  بنك أفريقيا النر
إصدارها  لبنك أفريقيا أو النر

ي الخارج. 
ن
ي المغرب كما ف

ن
 الحقا ف

ي نفس المرتبة مثل السندا
ن
ي هذه السندات التابعية ألجل ال محدود ف

ت التابعية ألجل تأنر
ي  أفريقيا  ال محدود من نفس الفئة. وللتذكب  قام بنك

ن
) أوال( بإصدار سندات  2017يونيو  ف

ي يونيو  AT1تابعية ألجل ال محدود من نوع 
ن
 1.000.000.000بمبلغ إجماىلي قدره  2017ف

ي غشت 
ن
بمبلغ إجماىلي قدره  2021درهم و)ثانيا( إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود ف

 درهم.   1.000.000.000

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف  لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

ن السيد حماد الجواهري وكيال مؤقتا  2022دجنبر   6 قام المجلس اإلداري  بتاري    خ . بتعيي 

ن هو نفسه بالنسبة لشطري هذا اإلصدار  اللذين تم    Bو Aعلما أن الوكيل المؤقت المعي 
ي كتلة وحيدة. 

 تجميعهما فن

سيقوم الوكيل المؤقت داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاري    خ إغالق االكتتابات بدعوة 
ي لكتلة حامىلي الجمعية العامة 

ن وكيل نهان   لحامىلي السندات لالنعقاد من أجل تعيي 
ي المادة  السندات 

وط الولوج والممارسة المنصوص عليها فن مكرر 301و  301طبقا لش 
ه وتتميمه.   95-17من القانون  كات المساهمة كما تم تغيب   المتعلق بش 

، كما هو مطلوب، تحديد أجر الوكيل  2022دجنبر  6 المجلس اإلداري بتاري    خ قرر 
ي 
 درهم ) مع احتساب جميع الرسوم(  برسم الكتلة.  000 100المؤقت فن

وسيتم إعالم العموم بمكافأة الوكيل بمناسبة إصدار إعالم الدعوة النعقاد الجمعية العامة 
 لحامىلي السندات. 

ي حالة  302وطبقا للمادة 
من القانون المذكور، يمتلك وكيل كتلة حامىلي السندات، عدا فن

ىلي السندات، الصالحية إلنجاز باسم الكتلة جميع قيود تفرضها الجمعية العامة لحام
كة لحامىلي السندات. 

 أعمال التدبب  الالزمة للحفاظ عىل المصالح المشبر

من ناحية أخرى، ليس لبنك أفريقيا أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع السيد حماد 
 الجواهري. 

دات اإلصدارات عالوة عىل ذلك، يعتبر السيد حماد الجواهري ممثل كتلة حامىلي سن
ي 
ن سننر  . 2022و 2012المنجزة من طرف بنك أفريقيا بي 

 

م المجلس اإلداري لبنك أفريقيا بتوجيه محرصن هذه الجمعية إىل الهيئة المغربية لسوق  ن يلبر
 الرساميل فور انعقادها. 

 تمثيل كتلة حاملي السندات

ي   القانون المطبق القانون المغرنر

 المحكمة المختصة البيضاءالمحكمة التجارية للدار 
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ي بورصة الدار البيضاء سنويا ) سندات بسعر فائدة قابل للمراجعة  Bخصائص الشطر 
 
 وغير مدرجة ف

ي بورصة الدار البيضاء، تجرد  
ن
من طابعها كاملة سندات تابعية ألجل ال محدود غب  مدرجة ف
ي حساب لدى 

ن
ي عمليات المادي من خالل تسجيلها ف

ن
ن وتقبل ف ن المؤهلي  الوسطاء الماليي 

 .)  الوديع المركزي )ماروكلب 

 طبيعة السندات 

ي  لحاملها
 
 الشكل القانوت

 الحد األقىص للشطر درهم 000 000 500 

 العدد األقىص للسندات المصدرة  سند تابعي  5.000

 حاديةالقيمة اإلسمية األ  درهم  000 100

 سعر اإلصدار  درهم 000 100 أي 100%

ال محدودة األجل، مع إمكانية تسديد مسبق، بعد السنة الخامسة من تاري    خ االنتفاع والذي 
ال يمكن القيام به إال بمبادرة من المصدر وبعد موافقة بنك المغرب مع أجل مسبق أدناه 

   خمس سنوات. 

اض أجل   االقير

ة االكتتاب   واألخب  من العمليةمع احتساب اليوم األول   2022 دجنير   22إل   20  من  فير

 تاري    خ االنتفاع  2022 دجنير  26

 خمس) سعر فائدة قابل للمراجعة كل  Aمناقصة عىل الطريقة الفرنسية مع أولوية للشطر 
 ) بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا( Bسنوات(، ثم الشطر 

 طريقة التخصيص 

 سنويا سعر فائدة قابل للمراجعة 

 52األوىل، يحدد سعر الفائدة االسمي اعتمادا عىل سعر الفائدة ألجل  للسنةبالنسبة 
ي السوق الثانوية  أسبوعا ) أساس نقدي( 

والمحدد انطالقا من منحنن األسعار المرجعية فن
. تضاف إليه عالوة   2022 دجنبر  15  لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاري    خ

ن المخاطرة   .  أساسنقطة  230و  220بي 
 

ي موقعه  بنك أفريقيا من قبل  ةسمير الفائدة اال اسعأالسعر المرجعي و وسيتم نش  
فن

ي 
ونن ي  اإللكبر

ي  و  2022دجنبر  15فن
 . 2022 دجنبر  16يوم  القانونية لإلعالنات صحيفةفن

أسبوعا ) نسبة  52، يساوي السعر المرجعي سعر الفائدة ألجل التاري    خ السنويوبعد مرور 
انطالقا من المنحنن الثانوي لسندات الخزينة والصادر عن بنك المغرب،  نقدية( المحدد 

 بخمسة أيام عمل.  منرصمة سنوات 5والذي يسبق التاري    خ السنوي للقسيمة خالل كل 
 

)  المناقصةويضاف إىل السعر المرجعي المحصل عليه عالوة المخاطرة المحددة عقب 
ن  اوح بي 

من  نقطة أساس(  ويتم تبليغه لحامىلي السندات 220و  210عالوة للمخاطرة تبر
ي 
ونن أيام عمل قبل التاري    خ الذي يصادف  4، داخل أجل طرف بنك أفريقيا عىل موقعه اإللكبر

.  سنويا تاري    خ مراجعة سعر الفائدة ي نفس يوم تاري    خ معاينة السعر المرجعي
 وفن

 

 سعر الفائدة اإلسمي 

ي حالة لم يتم معاينة سعر الفائدة أل 
من  ، سيتم تحديد السعر المرجعي أسبوعا  52جل فن

ن تؤطران أفريقيا  طرف بنك ن اللتي  بطريقة االستقطاب الخطي من خالل استعمال النقطتي 
 (نقدي) أساس  أسبوعا  52ألجل األجل المطلق 

 طريقة حساب السعر المرجعي 
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ة ألجل   أسبوعا ) أساس 52ويتم االستقطاب الخطي بعد تحويل السعر األعىل مباش 
( إىل السعر النقدي المقابل.  ي

 حسبانن

 وتعرض طريقة الحساب كما يىلي : 

ي + 
 ؛ k/360( ×  1 – )/ عدد األيام الصحيح* ( k( ˆ )  1))) السعر الحسبانن

ي الذي نريد تحويله.  kبحيث 
 : أجل سعر الفائدة الحسبانن

 يوما 366أو  365* عدد األيام الصحيح : 

 

  عالوة المخاطرة نقطة أساس 220و  210بير  

  

ي 
ن
اض، أي ف ي تصادف سنويا تاري    خ انتفاع االقبر

ي التواري    خ النر
ن
 تسدد الفوائد ف

ي أول يوم عمل الذي يىلي  دجنبر  26
ن
ي نفس اليوم أو ف

ن
 26من كل سنة. ويتم أداء الفوائد ف

 إذا كان هذا األخب  ال يصادف يوم عمل.   دجنبر 

ي اليوم الذي سيقوم فيه 
ن
ستتوقف فوائد السندات التابعية ألجل ال محدود عن الشيان ف

 بتسديد رأس المال.  بنك أفريقيا 

حسب إرادته أن يقرر بعد موافقة قبلية لبنك المغرب إلغاء )كليا أو  لبنك أفريقيا ويمكن 
، من أ جل مواجهة جزئيا( أداء مبلغ الفوائد لمدة المحدودة وعىل أساس غب  تراكمي

اماته. ) ال سيما تبعا لطلب من بنك المغرب(. وتبعا لهذا القرار، لن يؤد مبلغ الفائدة  ن البر
أو يتم اعتباره مبلغا مراكما أو مستحقا لحامىلي السندات ألجل  المصدر الملغاة من طرف 

ي يصدرها 
. وسيهم كل قرار إلغاء مبلغ القسيمة الذي كان من بنك أفريقيا ال محدود النر

ي التاري    خ السنوي المقبل. ا
 لمقرر أصال دفعه فن

لبنك المغرب الصادر  G/2013/14بتطبيق مقتضيات المنشور رقم  بنك أفريقيا ويلزم 
ي 
والمتعلق بحساب األموال الذاتية التنظيمية لمؤسسات االئتمان،  2013غشت  13فن

سية كأسهم أو من هذا المنشور الذي يحدد أدوات األموال الذاتية األسا 10طبقا للفصل 
ي تراعي عدة معايب  ) تحدد 

كة وكذا الحصة المخصصة النر أي عنرص مكون لرأسمال الش 
ها ال تتم إال  أدناه( ومن ضمنها البند الذي ينص عىل أن التوزيعات عىل شكل أرباح أو غب 
امات القانونية والتعاقدية و القيام باألداءات عىل أدوات األموا ن ل بعد الوفاء بجميع االلبر
امات التابعية ألجل ال محدود موضوع  ن ي ذلك االلبر

هذه الذاتية من مرتبة أعىل بما فن
: المذكرة  . وتتمثل المعايب  المشار إليه أعاله فيما يىلي

ة من طرف المؤسسة بعد موافقة مسبقة لجهازها اإلداري -  ؛يتم إصدار األدوات مباش 

 تعتبر األدوات ال محدودة األجل؛ -

ي حالة تصفية المؤسسة أو بعد ال يمكن ألصل  -
األدوات أن يؤدي لخفض أو تسديد، إال فن

 موافقة مسبقة من بنك المغرب؛

ي حال عدم المالءة أو تصفية  ةتنتمي األدوات إىل مرتب -
أدنن مقارنة بجميع الديون فن

 المؤسسة؛

 ون؛كفاالت أو ضمانات للرفع من رتبة الديبألدوات من أي هيئة تابعة كانت ال تحطن ا -

ه للرفع من رتبة الديون برسم هذه األدوات  - ال تحطن األدوات بأي اتفاق تعاقدي أو غب 
ي حالة عدم المالءة أو التصفية ؛

 فن

 تسمح األدوات بامتصاص الجزء األول و تناسبيا الجزء األهم من الخسائر فور وقوعها ؛ -

ي حالة تخول األدوات لمالكها دينا عىل األصول المتبقية للمؤسسة،  -
ويكون هذا الدين ، فن

ي تفوقها مرتبة، متناسبا مع مبلغ األدوات المصدرة. 
التصفية وبعد أداء جميع الديون النر

 وال يكون مبلغ هذا الدين قارا وال محددا بسقف، إال إذا تعلق األمر بحصص المشاركة؛

ة من طرف المؤسسة ؛ - ة أو غب  مباش  اء األدوات بطريقة مباش   ال يمول ش 

 الفوائد
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امات القانونية  - ن ها إال بعد الوفاء بجميع االلبر ال تتم التوزيعات عىل شكل أرباح أو غب 
والتعاقدية و القيام باألداءات عىل أدوات األموال الذاتية من مرتبة أعىل . وال يمكن أن 
تنتج هذه التوزيعات إال عن عنارص قابلة للتوزي    ع. وال يرتبط مستوى التوزيعات بالسعر 

اء األدوات عند اإلصدار إال إذا تعلق األمر بحصص المشاركة ؛الذي تم و   فقه ش 

ي تخضع لها أدوات األموال الذاتية األساسية عن ) أوال( الحقوق  -
ال تنتج المقتضيات النر

التفضيلية لدفع أرباح األسهم ) ثانيا( عن سقف وال قيود أخرى ترتبط بمبلغ أقىص 
المشاركة، )ثالثا( عن واجب بالنسبة للمؤسسة  للتوزيعات، إال إذا تعلق األمر بحصص
ن ؛ ي القيام بتوزيعات لفائدة المالكي 

 يقىصن

 ال يشكل عدم تسديد أرباح األسهم حادثا للتخلف عن األداء بالنسبة للمؤسسة ؛ و -

 ال يفرض إلغاء التسديد أي إكراه عىل المؤسسة.   -

ي عىل المصدر 
ي حالة إلغاء أداء مبلغ الفوائد، ينبعن

ن
إخبار حامىلي السندات ألجل ال محدود ف

عىل األقل قبل  تقويميا  يوما  60والهيئة المغربية لسوق الرساميل بقرار اإللغاء، داخل أجل 
ه  من طرف بنك تاري    خ األداء. ويتم إخبار حامىلي السندات ألجل ال محدود بإشعار يتم نش 

ي و
ونن ي صحيفة لإلعالنات أفريقيا عىل موقعه اإللكبر

ن
القانونية يحدد مبلغ الفوائد الملغاة ف

ي تم اتخاذها. 
رات قرار إلغاء أداء مبلغ الفوائد وكذا التدابب  التصحيحية النر  ومبر

وال يمكن أ ن يصدر توزي    ع الفوائد إال عن العنارص القابلة للتوزي    ع وال ترتبط بجودة ائتمان 
 . بنك أفريقيا 

وافقة قبلية لبنك المغرب الرفع من مبلغ حسب إرادته أن يقرر بعد م لبنك أفريقيا ويمكن 
ي ستصب  بالتاىلي أكبر من مبلغ القسيمة المحددة بناء عىل 

ي سيتم أداؤها والنر
القسيمة النر

ي عىل المصدر إخبار 
ي حال اتخاذ قرار بالرفع من مبلغ القسيمة، ينبعن

الصيغة أدناه. وفن
والهيئة المغربية  يقيا بنك أفر جميع حامىلي السندات ألجل ال محدود المصدرة من طرف 

 عىل األقل قبل تاري    خ األداء. تقويميا يوما  60لسوق الرساميل بهذا القرار داخل أجل 

ه  من طرف بنك أفريقيا ويتم إخبار جميع حامىلي السندات ألجل ال محدود بإشعار يتم نش 
ي و 
ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية.  عىل موقعه اإللكبر

 فن

ي حال وجود أدوات أخر 
ى لها آلية إلغاء أداء مبلغ الفوائد فإن قرار إلغاء / رفع مبلغ فن

القسيمة المطلوب أداؤها سيتم تفعيله بما يتناسب مع مبلغ الفوائد الخاص بهذه 
 األدوات. 

 و تحتسب الفوائد تبعا للصيغة التالية 

 سعر الفائدة اإلسمي  ×القيمة اإلسمية 

ي بند " امتصاص الخسائر"  كما تم تعريفه  آخر مبلغ اسمي يتم حساب الفوائد عىل أساس 
فن

ي بند " تسديد رأس المال ". 
ي الواجب كما تم تعريفه فن

 أو عىل أساس الرأسمال المتبقر

 5يخضع تسديد رأس المال لموافقة بنك المغرب وسيتم بشكل خطي عىل مدة أدناها 
 سنوات. )أنظر بند " التسديد المسبق " ( . 

 تسديد رأس المال 

اض القيام بالتسديد المسبق  بنك أفريقيا يمنع عىل  القيام خالل كامل مدة االقبر
سنوات ابتداء من  5للسندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار، قبل مرور 

  .تاري    خ االنتفاع

يطة  5وبعد مرور  سنوات، ال يمكن إجراء التسديد المسبق إال من طرف المصدر، ش 
 .أيام وبعد موافقة بنك المغرب 5ناه إشعار مسبق أد

ي مع كافة أشطر السندات التابعية  ( سيتم بشكل تناسنر ي
إن كل تسديد مسبق ) كىلي أو جزن 

سنوات. وسيتم إخبار  5ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار وبشكل خطي لمدة أدناها 
المسبق مع حامىلي السندات ألجل ال محدود بالتسديد المسبق فور اتخاذ قرار التسديد 

تذكب  داخل أجل أدناه ستون يوما تقويميا قبل تاري    خ بداية هذا التسديد. وسيتم نش  
ي للمصدر مع 

ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية وعىل الموقع اإللكبر
هذه اإلشعارات فن

  .تحديد مبلغ التسديد ومدته وتاري    خ بدايته

 التسديد المسبق
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ي األرباح ويحسن من األموال الذاتية  لبنك أفريقيا ض محتمل للقيمة اإلسمية أن يتيح من شأن أي انخفا 3

ي يرفع من صافن
 معاينة عائد استثنان 

4 Il  ازية والتوقعية تجدر ن رقم  )CET1, CET2(اإلشارة بأن النسب االحبر ي الوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا والتحيي 
 كر قيا السابقة الذ من الوثيقة المرجعية لبنك أفري 1تقدم فن

ي للسند
ات التابعية ألجل ال محدود، ال يجوز للمصدر التسديد المسبق الكىلي أو الجزن 

امتصاص « موضوع هذا اإلصدار، ما دامت القيمة اإلسمية انخفضت قيمتها طبقا لبند 
ي حالة كانت نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول كما عرفها بنك » . الخسائر 

ن
وف
ة 6,0المغرب أقل من   %من المخاطر المرجحة، عىل أساس فردي أو موطد، خالل فبر

  .تسديد، سيتم إجراء هذا األخب  عىل أساس القيمة اإلسمية األولية للسنداتال

( يتم قبل حلول التاري    خ السنوي، سيتم عىل أساس  ي
إن كل تسديد مسبق ) كىلي أو جزن 

ي المستحق والفوائد الجارية إىل غاية تاري    خ التسديد
 .المبلغ الواجب للرأسمال المتبقر

دادي للسندات التابعية ألجل ال محدود، عن القيام بأفريقيا ويمتنع بنك  اء اسبر ش 
موضوع هذا اإلصدار، ما دامت القيمة اإلسمية انخفضت قيمتها طبقا لبند " امتصاص 
 عىل المصدر إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا كافة حامىلي 

ن الخسائر". ويتعي 
ي هذا اإل 

ن
صدار بأي مسطرة محتملة السندات التابعية ألجل ال محدود الذين اكتتبوا ف

اء من شأنها أن تشكل موضوع موافقة مسبقة لبنك المغرب، عبر إشعار يتم  إلعادة الش 
ي للمصدر مع تحديد عدد 

ونن ي صحيفة لإلعالنات القانونية وعىل الموقع اإللكبر
ن
ه ف نش 

دادي وأجله وسعره.  وسيقوم  اء االسبر بإعادة  بنك أفريقيا السندات موضوع هذا الش 
ي حالة كان عدد السندات المعروضة أكبر الش  

ن
ي مع أوامر البيع المقدمة ) ف  اء بشكل تناسنر

اؤها ي سيعاد ش 
اؤها(.وسيتم إلغاء السندات النر ي سيعاد ش 

   .من عدد السندات النر

ي ألصول 
ي حالة اندماج أو انفصال أو تقديم جزن 

ن
اض ترتب  بنك أفريقيا ف خالل مدة االقبر

ي تحويل 
عنه تحويل شامل للذمة المالية لفائدة هيئة قانونية أخرى، سيتم بشكل تلقان 

ي 
الحقوق والواجبات المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود للهيئة القانونية النر

ي الحقوق والواجبات بنك أفريقيا حلت محل 
 .فن

ي حالة تصف
                          ، تابعا للديون األخرى                بنك أفريقيا ية ويظل تسديد رأس المال، فن

اض ( .   ) أنظر مرتبة االقبر

كلما أصبحت نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول كما السندات   تخفض قيمة
من المخاطر المرجحة، عىل أساس فردي أو موطد.  %6,0عرفها بنك المغرب أقل من 

ن األموال الذاتية األساسية النظرية من   3وتخفض قيمة السندات بالميلغ الموافق للفرق بي 
من نسبة رأس المال األساسي من المستوى  %6,0مما يسمح ببلوغ  )4CET1 (1المستوى 

ن CET 1األول واألموال الذاتية الفعلية  ائب  . ) بعد األخذ بعي  االعتبار التأثب  المتعلق بالرصن
) 

 

 

ويتم خفض القيمة داخل أجل ال يمكن أن يتعدى شهرا تقويميا ابتداء من تاري    خ معاينة 
ام النسبة الدنيا  عىل أساس فردي أو موطد ، من خالل خفض القيمة  %6,0عدم احبر

ي حدود قيمة إسمية دنيا قدره
 درهم 50ا اإلسمية للسندات بالمبلغ الموافق، وذلك فن

ه وتتميمه  17-95من القانون  292)طبقا للمادة  كات المساهمة )كما تم تغيب  المتعلق بش 
 . ) 

ة نصف سنوية ) تواري    خ الحرص نصف السنوية  30وخالل  ي تىلي كل فبر
يوما الموالية النر

لنش  نسب المالءة( أو تاري    خ الحساب غب  العادي أو الوسيط الذي تطلبه السلطات 
ن عىل المصدر التأكد من أن نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول الوصية، يت عي 

CET 1    م المستوى األدنن عىل من المخاطر المرجحة  %6,0كما عرفها بنك المغرب تحبر
 وكذا المستويات التوقعية  CET 1بنش  نسبته  بنك أفريقيا أساس فردي أو موطد. وسيقوم 

ي أفق 
شهرا ، بعد موافقة مسبقة من مجلس إدارته. ويتم هذا النش  قبل  18لهذه النسبة فن

متم أبريل بالنسبة لكل عملية حرص للحسابات السنوية وقبل متم أكتوبر بالنسبة لكل 
لبنك  IIIعملية حرص للحسابات نصف السنوية. وستتم من خالل إصدارات الدعامة 

ي ) يمكن االطالع عل  أفريقيا 
ي للمصدر( . ويتم هذا النش  أيضا فن

ونن ي الموقع اإللكبر
يها فن

ي تىلي وقوع حدث ملحوظ قد يؤثر 
ن يوما النر صحيفة لإلعالنات القانونية، خالل الثالثي 

ي 
عىل النسب التنظيمية. وسيتم إرسال هذه اإلصدارات إىل ممثل كتلة حامىلي السندات النر

 امتصاص الخسائر
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ي نفس الوقت  تضم حامىلي السندات التابعية ألجل ال محدود 
ن
موضوع هذا اإلصدار، ف

الذي ترسل فيه إىل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ويجب أن تتضمن 
ازية ) النسبة عىل األموال الذاتية األساسية أو نسبة رأس المال  بتفصيل النسب االحبر

نظيمية وتوزي    ع األساسي من المستوى األول  ونسبة المالءة( ، وتشكيل األموال الذاتية الت
 المخاطر المرجحة. 

 

ام النسبة الدنيا  ي حالة عدم احبر
ن
ن عىل المصدر  %6,0وف عىل أساس فردي أو موطد، يتعي 

إخبار بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل عىل الفور بذلك وتوجيه إشعار عبر 
ي صحيفة لإلعالنات القانونية لحامىلي السندات أل 

ن
ي وف

ونن جل ال محدود موقعه اإللكبر
ام النسبة الدنيا  5داخل أجل أدناه   %6,0أيام عمل اعتبارا من تاري    خ مالحظة عدم احبر

عىل أساس فردي أو موطد يوضح وقوع أحداث ترتب عنها امتصاص الخسارة ومبلغ 
خفض القيمة اإلسمية للسندات وطريقة حساب هذا المبلغ والتدابب  التصحيحية 

 م فيه خفض القيمة. المتخذة والتاري    خ الذي سيت

ي القيمة اإلسمية للسندات وإذا تحسنت الوضعية المالية 
ن
ض ف وبعد أي خفض مفبر

ي استوجبت هذا التخفيض، يمكن 
البدء بعد موافقة بنك المغرب  لبنك أفريقيا للمصدر النر

ن  ي شكلت موضوع خفض القيمة. يتعي 
ي آلية رفع القيمة كليا أو جزئيا للقيمة اإلسمية النر

ن
ف

عىل المصدر إخبار حامىلي السندات التابعية ألجل ال محدود داخل أجل شهر واحد عبر 
ي صحيفة لإلعالنات القانونية بقر 

ن
ي وف

ونن ه عىل موقعه اإللكبر ار رفع القيمة إشعار يتم نش 
ي القيمة. 

 االسمية ومبلغ وطريقة حساب وتاري    خ شيان هذا الرفع فن

 

ي حالة تواجد أدوات أخرى لها آلية المتصاص الخسائر، سيتم خفض أو رفع القيمة 
فن

ي تم تجاوز عتبة إطالقها وذلك بناء عىل آخر 
ن جميع األدوات النر ي بي  اإلسمية بشكل تناسنر

 ق آلية امتصاص الخسائر. قيمة اسمية تسبق تاري    خ إطال

وسيتم حساب الفوائد  بناء عىل آخر قيمة اسمية تسبق تاري    خ أداء القسيمة ) مع األخذ 
ن االعتبار انخفاض وارتفاع القيمة االسمية(.   بعي 

ي القيمة االسمية للسندات، يجب عىل المصدر فورا إخبار 
ي حالة انخفاض أو ارتفاع فن

فن
 . الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 

ي 
اضن  قابلة للتداول بالبر

ن المستثمرين  ال يمكن تداول السندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا اإلصدار إال بي 
ي 
ن المحددة الئحتهم فن م كل مستثمر مؤهل مالك هذه المذكرة للعمليةالمؤهلي  ن . يلبر

بعدم تحويل السندات  هذه المذكرة للعمليةلسندات تابعية ألجل ال محدود موضوع 
ي هذه المذكرة للعملية. 

ن المحددة الئحتهم فن المذكورة سوى لفائدة المستثمرين المؤهلي 
 عىل ماسكي الحسابات بأي حال من األحوال قبول تعليمات تسديد وتسليم 

ن كما يتعير
المعبر عنها من طرف  هذه المذكرة للعمليةالسندات التابعية ألجل ال محدود موضوع 

ي مستثمر 
ن المحددة الئحتهم فن  هذه المذكرة للعملية. ين غب  المستثمرين المؤهلي 

 تداول السندات 

ن السندات التابعية ألجل ال محدود موضوع هذا المنشور وسندات  ال يوجد أي تماثل بي 
 أي إصدار سابق. 

الحقا بإصدار سندات جديدة تتمتع من جميع المستويات بحقوق بنك أفريقيا إذا قام 
ي يقتضيها هذا اإلصدار، يمكن له دون الحصول عىل موافقة حامىلي شبيهة 

بتلك النر
يطة أن تنص عىل ذلك عقود اإلصدار، أن يجري تماثال لكافة سندات  السندات، وش 
اإلصدارات المتعاقبة، موحدا بذلك مجموع العمليات المتعلقة بتدبب  هذه السندات 

 وتداولها. 

 بند التماثل

اض / التابعية  تابعية السندات.  يخضع رأس المال لبند   رتبة االقير
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وال يمس تطبيق هذا البند بأي شكل من األشكال قواعد القانون المتعلقة بالمبادئ 
ن وحقوق المكتتب للحصول وفق  المحاسبية لتخصيص الخسائر، واجبات المساهمي 

ي العقد عىل أداء سنداته من حيث رأس المال والفوائد. 
ن
وط المحددة ف  الش 

ي حالة تصفية 
ن
يتم تسديد السندات التابعية ألجل ال محدود لهذا اإلصدار ، سبنك أفريقيا وف

ي بند امتصاص الخسائر. ولن يتم إال بعد 
ن
بسعر يساوي القيمة اإلسمية كما تم تحديده ف

 . ن ن الذين لهم األولوية أو العاديي  ن التقليديي   تعويض جميع الدائني 

اضات السندية  بينما يتم تسديد هذه السندات التابعية ألجل ال محدود بعد كافة االقبر
ي أصدرها  والمحدودة بدون آلية إلغاء القسائم وامتصاص الخسائر  لمدة محدودة

بنك النر
ي يمكن  أفريقيا 

ي الخارج.  لبنك أفريقيا أو النر
ن
ي المغرب كما ف

ن
 إصدارها الحقا ف

ن :  ن التاليي   سيتم هذا التسديد عىل أساس أقل مبلغ من المبلغي 

  طرح مبلغ التسديدات المحتملة المنجزة سابقا ؛القيمة االسمية األولية بعد 
  وحامىلي السندات 

ن ن ذوي األفضلية والعاديي  المبلغ المتوفر بعد تعويض جميع الدائني 
ي أصدرها  لمدة محدودة التابعية

ي يمكن  بنك أفريقيا النر
إصدارها  لبنك أفريقيا أو النر

ي الخارج. 
ن
ي المغرب كما ف

ن
 الحقا ف

ي هذه السندات 
ي نفس المرتبة مثل السندات التابعية ألجل تأنر

ن
التابعية ألجل ال محدود ف
ي  أفريقيا  ال محدود من نفس الفئة. وللتذكب  قام بنك

ن
) أوال( بإصدار سندات  2017يونيو  ف

ي يونيو  AT1تابعية ألجل ال محدود من نوع 
ن
 1.000.000.000بمبلغ إجماىلي قدره  2017ف

ي غشت درهم و)ثانيا( إصدار سندات تابعي
بمبلغ إجماىلي قدره  2021ة ألجل ال محدود فن

 درهم.   1.000.000.000

 ضمان استعادة االموال ال يخضع هذا اإلصدار ألي ضمان خاص

 التصنيف  لم يخضع هذا اإلصدار ألي طلب للتصنيف

ن السيد حماد الجواهري وكيال مؤقتا  2022دجنبر   6 قام المجلس اإلداري  بتاري    خ . بتعيي 

ن هو نفسه بالنسبة لشطري هذا اإلصدار  اللذين تم    Bو Aعلما أن الوكيل المؤقت المعي 
ي كتلة وحيدة. 

 تجميعهما فن

سيقوم الوكيل المؤقت داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاري    خ إغالق االكتتابات بدعوة 
ي لكتلة حامىلي لحامىلي السندات لالنالجمعية العامة 

ن وكيل نهان  عقاد من أجل تعيي 
ي المادة  السندات 

وط الولوج والممارسة المنصوص عليها فن مكرر 301و  301طبقا لش 
ه وتتميمه.   95-17من القانون  كات المساهمة كما تم تغيب   المتعلق بش 

، كما هو مطلوب، تحديد أجر الوكيل  2022دجنبر  6 المجلس اإلداري بتاري    خ قرر 
ي 
 درهم ) مع احتساب جميع الرسوم(  برسم الكتلة.  000 100المؤقت فن

وسيتم إعالم العموم بمكافأة الوكيل بمناسبة إصدار إعالم الدعوة النعقاد الجمعية العامة 
 لحامىلي السندات. 

ي حالة من القانون المذكور، يمتلك وكيل كتلة حامىلي ا 302وطبقا للمادة 
لسندات، عدا فن

قيود تفرضها الجمعية العامة لحامىلي السندات، الصالحية إلنجاز باسم الكتلة جميع 
كة لحامىلي السندات. 

 أعمال التدبب  الالزمة للحفاظ عىل المصالح المشبر

من ناحية أخرى، ليس لبنك أفريقيا أية عالقة رأسمالية أو لألعمال مع السيد حماد 
 الجواهري. 

 ذلك، يعتبر السيد حماد الجواهري ممثل كتلة حامىلي سندات اإلصدارات عالوة عىل
ي 
ن سننر  . 2022و 2012المنجزة من طرف بنك أفريقيا بي 

 

م المجلس اإلداري لبنك أفريقيا بتوجيه محرصن هذه الجمعية إىل الهيئة المغربية لسوق  ن يلبر
 الرساميل فور انعقادها. 

 تمثيل كتلة حاملي السندات

ي القانون ال  القانون المطبق مغرنر
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IV.  حالة التخلف عن األداء  

 

ي النهاية( يشكل حالة للتخلف عن األداء عدم الوفاء بجزء أو كل مبلغ الفوائد 
ن
كة  و/أو عدم تسديد المبلغ األصىلي ) ف الواجبة عىل الش 

ي حالة تم األ 
ن
كة بعد موافقة بنك المغرب يوم عمل بعد تاري    خ استحقاقه 14ل داخل أجداء برسم كل سند عدا ف ، عدا إذا قررت الش 

ي 
ن
ي خصائص السندات التابعية ألجل ال محدود المبينة أعاله ف

ن
ي أو كىلي ألداء الفوائد طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف

إلغاء جزن 
ي 
ي    -القسم الثانن

 المعلومات المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود لبنك أفريقيا.    -العنوان الثانن

كة من أجل معالجة  ي حالة وقوع حالة التخلف عن األداء يجب عىل ممثل كتلة حامىلي السندات أن يوجه بدون أجل إعذارا للش 
ن
وف

كة داخل أج  يوم عمل بعد تاري    خ اإلعذار.  14ل التخلف عن األداء مع األمر بأداء كل مبلغ مستحق للفوائد من طرف الش 

كة بمعالجة التخلف عن األداء بعد مرور  ي تىلي توصلها باإلعذار، يمكن لممثل كتلة حامىلي السندات  14وإذا لم تقم الش 
يوم عمل النر

وط النصاب واألغ ي تبت ضمن ش 
ة النر لبية المنصوص بعد دعوة الجمعية العامة لحامىلي السندات، وبناء عىل قرار من لدن هذه األخب 

ن والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يجعل من  ي موجه للمصدر، مع نسخة لمؤسسة التوطي  عليها قانونا وبعد مجرد إشعار كتانر
ي حدود مبلغ رأس المال والفوائد 

ن
كة بقوة القانون عىل تسديد السندات المذكورة ف كافة اإلصدار مستحق االجل، مما يجبر الش 

القيمة (تاري    خ أداء للفوائد مع زيادة الفوائد المستحقة وغب  المؤداة بعد. علما أن الرأسمال هو الرأسمال األوىلي  المستحقة منذ آخر 
. )عدد السندات  xاالسمية األولية  ي

ي حالة تسديد ، الرأسمال الواجب المتبقر
ن
 ، أو ف

  

 المحكمة المختصة المحكمة التجارية للدار البيضاء
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V. المخاطر المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود 

  لقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود المخاطر العامة المتع .1

 

 : مخاطر النسب  

ي تتغب  نسبة فائدتها كل تطور يمكن أن تؤثر المخاطر المتعلقة ب
سنوات. وقد يؤدي ارتفاع خمس نسب الفائدة عىل عائد السندات النر

 نسب الفائدة إىل انخفاض قيمة السندات المملوكة ؛

مخاطر التخلف عن التسديد  

اماته التعاقدية تجاه  مذكرة العملية هذهيمكن للسندات موضوع  ن تب عنها مخاطر عدم قدرة المصدر عىل الوفاء بالبر حامىلي أن تبر
 السندات، وتتجسد هذه المخاطر بعدم الوفاء بالفوائد والمبلغ األصىلي 

 
 

 المخاطر الخاصة المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود  .2

 

ي  المخاطر كافة تغطي  أال ويمكن شاملة أدناه المحددة المخاطر عوامل تعتبر  ال
ي  باستثمار تحيط أن يمكن النر

ن
 التابعية السندات ف

 محدود.  ال ألجل

ن  المستثمرين انتباه لفت ويتم ي  االكتتاب شأنهم من الذين المحتملي 
 أن إىل المنشور هذا موضوع محدود ال ألجل التابعية السندات فن

ي  االستثمار
  :  التالية األساسية للمخاطر يخضع السندات من لنوعا هذا فن

 ي  جديدة أداة بإدراج المرتبطة المخاطر
 الدولية للمعايب   طبقا محدود ال ألجل التابعية السندات تعتبر  :  المغربية المالية السوق فن

 منتظم بشكل األدوات هذه ارإصد ويتم اإلضافية.  الذاتية األموال كأدوات المغرب لبنك G/2013/14 رقم ودورية بازل للجنة

ن  المغاربة.  المستثمرين بعض أمام حديثة تبقر  لكنها الدولية، البنوك طرف من  التوافق تحديد محتمل مستثمر كل عىل ويتعي 

ن   المخاطر لتحمل الالزمة والسيوالت  المالية الموارد عىل التوفر عليه ويجب الخاصة ظروفه مراعاة مع االستثمار هذا بي 

ي  بما التوظيف، هذا بمثل المتعلقة
 بانخفاض المتعلقة المخاطر انظر ) السندات لهذه االسمية مةيالق انخفاض إمكانية ذلك فن

 الفوائد مبلغ أداء إلغاء بإمكانية المتعلقة المخاطر )انظر الفوائد مبلغ أداء إلغاء إمكانية وكذا أدناه( للسندات االسمية القيمة

  أدناه(؛

   : تعتبر السندات موضوع هذا اإلصدار أدوات معقدة باعتبار أن عمليات  المخاطر المرتبطة بالطابع المعقد لألداة المالية-pay «
off »   المرتبطة بها ال يمكن توقعها بالكامل. فالمصدر له كامل الترصف إللغاء أداء الفوائد لمدة غب  محددة وعىل أساس غب

. كما يمكن خفض الق ي حالة بلوغ عتبة اإلطالق. من ناحية أخرى يمكن رفع القيمة االسمية لكن تراكمي
يمة االسمية للسندات فن

ا يمكن الرفع من القسيمة حسب الترصف الكامل للمصدر وال توجد أية آلية محددة لتفعيله.  يطة موافقة بنك المغرب. وأخب  ش 
عبة التوقع. فهذه التوقعات تستلزم عدة فرضيات ومعايب  ) الصحة هذا ما يؤدي إىل القول بأن التدفقات المالية للسندات هي ص

امات األخرى للمصدر...( . وبالتاىلي فإن طبيعة هذه  ن ازية، السندات وااللبر المالية للمصدر، المستوى التوقعي للنسب االحبر
ها وال سيما تثمينها أمرا معقدا ؛  السندات تجعل من عملية تدبب 

 

 يتم إصدار السندات التابعية ألجل ال محدود ألجل غب  محدود وبالتاىلي  بع الالمحدود لهذه السنداتالمخاطر المرتبطة بالطا :

ال يمكن القيام بتسديد رأس المال إال بمبادرة من المصدر وبعد موافقة قبلية من بنك المغرب. وال يتم هذا التسديد إال بعد مرور 
 سنوات. ؛  5اة إشعار مسبق أدناه سنوات ابتداء من تاري    خ اإلصدار مع مراع 5مدة 

 ي حالة تصفية المصدر  المخاطر المرتبطة ببند تابعية السندات
: يشكل رأس المال موضوع بند تابعية السندات بحيث أنه فن

اضات التابعية لمدة محدودة  ن وبعد جميع االقبر ن ذوي األفضلية او العاديي  وغب  سيتم هذا التسديد بعد تعويض جميع الدائني 
ي تم أو يمكن إصدارها الحقا من طرف المصدر دودة بدون آليات إلغاء القسائم وامتصاص الخسائر مح

ي النر
ي المغرب أو فن

فن
 ؛  الخارج
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 )نسبة رأس المال األساسي من كلما أصبحت   المخاطر المتعلقة بانخفاض القيمة اإلسمية للسندات ) آلية امتصاص الخسائر
ي كما عرفها   (CET 1) المستوى األول

ن
ي إطار هذا  %6,0بنك المغرب أقل من المستوى المحدد من طرف المصدر ) المحدد ف

ن
ف

ي تحدد إجراءات تطبيق الدورية رقم 
ة التقنية لبنك المغرب النر المتعلقة  G/2013/14المنشور وذلك طبقا لمقتضيات النش 

ن األموال باألموال الذاتية لمؤسسات االئتمان( عىل أساس فردي وموطد، يتم تخفيض السند ات بالمبلغ الذي يوافق الفرق بي 
ي تسمح ببلوغ نسبة  1الذاتية األساسية من الفئة 

 CET 1نسبة رأس المال األساسي من المستوى األول من  %6,0النظرية النر
 . CET 1واألموال الذاتية الفعلية 

ي تخضع لتعديل كما تم 
ي آلية امتصاص الخسائر. وسيتم حساب الفوائد عىل أساس القيمة االسمية النر

ن
 تعريفه ف

ي 
ن
ي تطلبت هذا االنخفاض ف

بيد أنه بعد انخفاض محتمل للقيمة االسمية للسندات وإذا تحسنت الوضعية المالية للمصدر النر
ي شكلت موضوع خفض  لبنك أفريقيا القيمة، يمكن 

أن يطلق فورا بعد موافقة قبلية لبنك المغرب آلية رفع القيمة االسمية النر
ي . القي

 مة بشكل كىلي أو جزن 

ام المعايب  الدولية للجنة بازل والتعليمات التنظيمية لبنك المغرب. ولهذا الغرض، ت بنك أفريقيا ويسهر 
توفر بشكل دائم عىل احبر

 المجموعة  عىل سياسة لتوجيه المخاطر التنظيمية تسمح ب : 

 

 

 التوفر عىل قاعدة مالية تسمح بمواجهة كافة تعهداته ؛ 

  ي يأمر بها بنك المغرب ؛
ام كافة النسب التنظيمية النر  احبر

  ام ي من األموال الذاتية تسمح بامتصاص األزمات واختبارات الضغط التنظيمية والداخلية وضمان احبر
تشكيل فراش إضافن

 العتبات ما بعد اختبارات الضغط، أي : 

   األساسية نسبة عىل األموال الذاتيةCET 1   إىل غاية يونيو   %7,5تم تخفيضها استثنائيا إىل    %8 تساوي عىل األقل
 ؛2022

    من طرف   %8,5تم تخفيضها استثنائيا إىل    %9,0تساوي عىل األقل   1من المستوى نسبة عىل األموال الذاتية
 ؛2022إىل غاية يونيو بنك المغرب 

  تم تخفيضها   % 11,5تساوي عىل األقل   2ومن المستوى  1نسبة عىل األموال الذاتية األساسية من المستوى
 ؛2022إىل غاية يونيو من طرف بنك المغرب   %8,5استثنائيا إىل 

 

 ي مجال
ن القطاع فن نسبة المالءة ) إصدارات نصف سنوية من ب الترصي    ح  االستجابة لمتطلبات المؤسسة الوصية عىل تقني 

ازية، تشكيل األموال الذاتية التنظيمية، توزي    ع  IIIالدعامة  موجهة لضمان شفافية اإلفصاح الماىلي : تفصيل النسب االحبر
 المخاطر المرجحة ( . 

ازية2022يونيو  30إىل غاية  ي :  ]1[ ، توزعت النسب االحبر
 لبنك أفريقيا عىل الشكل اآلنر

 

 

    أساس البنك  أساس موطد

 %8,4 عل األقل CET1 (8%  )نسبة  9,3% 8,4%

   عل األقل Tier 1 (9% )نسبة  10,7% 9,20%

   عل األقل ( %12)المالءة نسبة  15,1% 11,9%

 المصدر : بنك أفريقيا 

 

                                                           

ي الوثيقة المرجعية لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية  ]1[.
ازية فن  16اري    خ المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بت 2021تقدم النسب االحبر

ن رقم  EN/EM/009/2022تحت المرجع  2022يونيو  دجنبر  9الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ للوثيقة المرجعية المسجلة من طرف  1وبدون التحيي 
 EN/EM/033/2022تحت المرجع  2022
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  يخضع المستثمر لمخاطر إلغاء أداء مبلغ الفوائد ) كليا أو جزئيا( بالنسبة  :  المخاطر المرتبطة بإمكانية إلغاء أداء مبلغ الفوائد
. ويبقر قرار هذا اإللغاء حسب  المصدر وبعد موافقة قبلية من بنك المغرب.  إرادةلمدة غب  محددة وعىل أساس غب  تراكمي

اماته.  ن  وذلك من أجل مواجهة البر

  ساسي من المستوى األولرأس المال األ عوامل المخاطر المؤثرة عىل نسبة CET 1  :  يمكن أن ينتج تراجع نسبةCET 1    كما
ي القيمة االسمية للسندات عن عدة عوامل نذكر منها  %6,0عرفها بنك المغرب إىل مستوى يقل عن 

ن
تب عنه انخفاض ف مما يبر

 خصوصا : 

 ي مح
ن
ي وقوع المخاطر أو تطور مادي كبب  ف

ن
 يط أسعار الفائدة ؛تحقيق خسائر مهمة إثر ارتفاع محتمل ف

 إدخال معايب  محاسبية جديدة ؛ 

  .ن التنفيذ لمتطلبات تنظيمية جديدة  دخول حب 

 

اجع مستوى نسبة  ي حالة وقوع عامل أو عدة عوامل للمخاطر، ال يمكن أن يبر
ن
ي حالة  لم يتخذ  CET 1ف

ن
 بنك أفريقيا إال ف

ي يتطلبها بنك المغرب وهي : حد أدنن من 
ام كافة النسب التنظيمية النر ي تمكن من احبر

ومساهميه كافة التدابب  التصحيحية النر
 . %12,0و نسبة مالءة دنيا قدرها  %9,0 1الدعامة نسبة 

 ها مع متطلبات بحكم تعقيد المنشور : ال تنسجم السندات موضوع هذا  المخاطر المتعلقة بالسيولة وتداول السندات
ي السوق الثانوية. 

ن
ن حنر ف . وهكذا، فإن تداول هذه السندات يقترص حرصيا عىل المستثمرين المؤهلي  ن المستثمرين غب  المؤهلي 

 ويمكن لهذا الحرص أإن يخفض سيولة السندات موضوع هذا اإلصدار مقارنة مع سندات أخرى يكون تداولها غب  محصور. 

 تتضمن السندات موضوع هذا المنشور عدة خيارات لفائدة المصدر وهي مصدر عىل عدة خيارات المخاطر المتعلقة بتوفر ال :

 : 

 خيار التسديد المسبق ؛ 

 خيار خفض أو رفع القيمة االسمية للسندات ؛ 

  .خيار إلغاء أداء مبلغ الفوائد 

ن عىل المصدر  ن عىل كل مستثمر محتمل أن يراعي هذه الخيارات من أجل استثماره وفق أهدافه وإكراهاته الخاصة، كما يتعي  يتعي 
ي تحديد القيمة العادلة للسندات. 

حه لتقديم المناقصة وكذا فن ي مقبر
 إدراج خياراته فن

 

 إصدار ديون أخرى لها رتبة تساوي أو تفوق السندات : يمكن للمصدر أن يقوم الحقا ب المخاطر المرتبطة باستدانة إضافية
ي حالة 

داد من طرف حامىلي هذه السندات فن
ي مثل هذه اإلصدارات لتخفض المبلغ القابل لالسبر

موضوع هذا المنشور. وتأنر
كة المصدرة.   تصفية الش 

 
 

VI.  ي للعملية
 الجدول الزمت 

ي للعملية : 
ي ما يىلي الجدول الزمنن

 فن

 

تيب     التاري    خ العمليات                             الير   

ة الهيئة المغربية لسوق الرساميل 2022 دجنبر  13الثالثاء       1 الحصول عىل تأشب 

2022دجنبر  13الثالثاء  ي للمصدرالمنشور نش  ملخص  
ونن  2 عىل الموقع اإللكبر

2022دجنبر  14األربعاء  ي صحيفة لإلعالنات  
ي فن
 3 القانونيةنش  المصدر لبالغ صحقن

2022دجنبر  15الخميس   4 معاينة سعر الفائدة المرجعي  

2022دجنبر  15الخميس  ي للمصدر  الفائدة  المرجعية وأسعار  سعار األ نش   
ونن  5 االسمية عىل الموقع اإللكبر

2022دجنبر  16الجمعة  ي صحيفة لإلعالنات القانونية  االسمية الفائدة  المرجعية وأسعار  سعار األ نش   
 6 فن
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  ي : معلومات حول المصدر بنك أفريقيا
 
 القسم الثات

I.  معلومات عامة 

 

 

كة بنك أفريقيا  اسم الشر

، الدار البيضاء140 ي
 المقر الرئيسي  ، شارع الحسن الثانن

 الهاتف 04/03 80 49 22 05

 الفاكس 65 49 26 22 05

www.bankofafrica.ma  ي
وت   الموقع اإللكير

كة مساهمة ذات مجلس إدارة  ي  ش 
 الشكل القانوت 

 تاري    خ التأسيس  1959غشت  31

كة سنة  99  مدة حياة الشر

 السجل التجاري الدار البيضاء   129 27

كة دجنبر  31يناير إىل  1من   السنة المالية للشر

ي إطار 
ي للتجارة الخارجية فن يف رقم يهدف البنك المغرنر ي األول من ربيع ال193-14-1ظهب  ش 

صادر فن
ي حكمها  إىل  12-103بإصدار قانون رقم  1436األول 

ة فن المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبر
 : 

القيام بجميع عمليات البنك والرصف والخزينة والضمان والقبول والخصم وإعادة الخصم  
ي الحساب الجاري ومختلف أنواع القروض عىل األمد القصب  والمتوسط والطويل؛ 

والمكشوف فن
اء وبيع أو تفويت جميع الممتلكات  اضات والتعهدات بمختلف العمالت؛ ش  إبرام كافة االقبر

 قارية؛ ممارسة جميع عمليات النقل أو العموالت وتجارة المعادن النفيسة. المنقولة أو الع

ها بالناجز أو ألجل   ي البورصة أو غب 
اء والبيع فن القيام بجميع التوظيفات واالكتتابات وعمليات الش 

 لسندات أو أوراق تجارية مهما كانت طبيعتها ؛

كات البنكية   ي جميع الش 
والمالية والعقارية والصناعية والتجارية أخذ وامتالك وتدبب  مساهمات فن

 لحسابها أو لحساب الغب  ؛

ي  
وعموما، القيام بجميع العمليات البنكية والمالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية النر

كة.   يمكن أن ترتبط بشكل مباش  أو غب  مباش  بغرض الش 

 

 

 الغرض االجتماعي 

( 3) المادة   من النظام األساسي

كة إل غاية  دراهم 10سهما بقيمة إسمية قدرها   827 769 208درهم موزع عىل    270 698 087 2  31رأسمال الشر
  2022 أكتوبر 

2022دجنبر  20الثالثاء  ة االكتتاب   7 فتح  فبر

2022دجنبر   22الخميس  ةإغالق    8 االكتتاب فبر

2022دجنبر  22الخميس   9 تخصيص السندات 

ن  2022دجنبر  26االثني   10 التسديد/ التسليم  

2022دجنبر  27الثالثاء  ي صحيفة لإلعالنات نش  المصدر للنتائج وأسعار  
ن
الفائدة المعتمدة للعملية ف

ي  القانونية
ونن  وعىل موقعه اإللكبر

11 
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كة، وخاصة النظام األساسي ومحارصن الجمعيات العامة  يمكن االطالع عىل الوثائق القانونية للش 
ي الحسابات بالمقر الرئيسي لبنك أفريقيا  وتقارير مراقنر

 الوثائق القانونية

ي والقانون رقم    ، يخضع بنك أفريقيا للقانون المغرنر ي
كما تم تعديله   95-17باعتبار شكله القانونن

 وتتميمه. 
يف رقم  ي ربيع األول  193-14-1بحكم نشاطه ، يخضع بنك أفريقيا لظهب  ش 

ن
بإصدار  1436الصادر ف

(; 12-103قانون رقم  ي حكمها  )القانون البنكي
ن
ة ف  المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبر

ي البورصة، وبحكم إصداراته للسندات وبرامج إصدار شهادات اإليداع، يخضع 
ن
كة مدرجة ف باعتباره ش 

 بنك أفريقيا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسوق المالية وخصوصا : 
   ي االستثمار الماىلي ؛ 19-14قانون رقم

ن
كات البورصة والمستشارين ف  المتعلق ببورصة القيم وش 

  الصادر  19-2208  رقم النظام العام لبورصة القيم المصدق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية
ي 
ن
 ؛  2019يوليوز  3الصادر ف

  و بالمعلومات المطلوبة اىل المتعلق بدعوة الجمهور إىل االكتتاب   44- 12القانون رقم
ي أسهمها أو سنداتها ؛

ن
ي تدعو الجمهور إىل االكتتاب ف

 األشخاص المعنوية و الهيئات النر
  المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ 12-43القانون رقم 
  المصدق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم لهيئة المغربية لسوق الرساميللالنظام العام 

 ؛ 2169-16
  ؛الهيئة المغربية لسوق الرساميلدوريات 
 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وقرار وزير المالية  35-94 القانون رقم

ي  2560-95واالستثمارات الخارجية رقم 
المتعلق بسندات الديون  1995أكتوبر  9الصادر فن

 القابلة للتداول. 
  ي  35.96القانون رقم

المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم فن
 الحساب، المغب  والمتمم ؛

  932-98النظام العام للوديع المركزي المصدق عليه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
ي 
صادر  1961-01ومعدل بواسطة قرار وزير الخوصصة والسياحة رقم  1998أبريل  16صادر فن

ي 
 ؛ 2001أكتوبر  30فن

  ي سوق البورصة كما تم تعديله وتتميمه ؛ 26-03القانون رقم
 المتعلق بالعروض العمومية فن

 

كات ) يبة عىل الش  يبة عىل القيمة % 37يخضع بنك أفريقيا، باعتباره مؤسسة ائتمان، للرصن ( والرصن
 (.  %10المضافة ) 

ي 
 النظام الجبات 

 المحكمة التجارية للدار البيضاء
المحكمة 

ي 
 
المختصة ف
 حالة نزاع

 

II.  بنية مساهمي بنك أفريقيا 

 تشكيل رأس المال  .1

 إسمية بقيمة سهما    827 769 208 عىل موزعا درهم،   270 698 087 2  أفريقيا بنك رأسمال يبلغ ، 2022 أكتوبر 31 غاية إىل

  الحقوق.  بنفس وتتمتع الفئة نفس من بالكامل، تحريرها ويتم الواحد للسهم دراهم 10 تبلغ

ي  أنه إىل اإلشارة وتجدر
 درهم، 100 مقابل دراهم 10 االسمية قيمته لتصبح سهمه، بتقسيم أفريقيا بنك قام ،2008 شتنبر  22 تاري    خ فن

كات المتعلق  1996 غشت 30 بتاري    خ 17-95 رقم القانون وتتمم يغب   يالذ 20-05 القانون لمقتضيات طبقا وذلك  المساهمة بش 

  2022أكتوبر  31: بنية المساهمة إىل غاية  1الجدول 

 

31/10/2022 30/06/2022  

رأس المال   رأس المال   عدد األسهم  %   عدد األسهم  %

35,51% 74 123 015 35,51% 72 999 128 
 كتلة التحكم
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ن  727 347 56 27,41% 824 214 57 27,41%  الملكية الوطنية للتأمي 

7,22% 15 069 002 7,22% 14 840 684 
 O Capitalمجموعة 

0,88% 1 839 189 0,88% 1 810 717 SFCM 

47,19% 98 528 784 47,20% 97 035 926 
 مساهمات قارة 

24,56% 51 268 825 24,56% 50 492 025 Banque Fédérative du Crédit Mutuel 

 صندوق اإليداع والتدبب   305 088 17 8,31% 202 351 17 8,31%

5,38% 11 226 315 5,38% 11 056 220 BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT Group plc 

5,01% 10 469 186 5,01% 10 310 563 MAMDA/MCMA 

ي  813 088 8 3,93% 256 213 8 3,93% ي المغرنر
للتقاعدالصندوق المهنن  

 مساهمات أخرى  594 571 35 17,29% 028 118 36 17,30%

1,09% 2 275 847 1,07% 2 210 244 
 مستخدمو بنك أفريقيا 

 أسهم متداولة  350 361 33 16,23% 181 842 33 16,21%

 المجموع  648 606 205 100,00% 827 769 208 100,00%

 المصدر : بنك أفريقيا 

 

ي تمتلكها صناديق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )  *
ي ذلك األسهم النر

 ( 2022أكتوبر  31أسهم إىل غاية  095 975 2و  2022يونيو  30إىل غاية  019 930 2بما فن
 

  

35,51

33,46%

29,94%

1,09%

O Capital Autres actionnaires Actionnaires étrangers Personnel
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 المجلس اإلداري  .2

 ( 2022: أعضاء المجلس اإلداري ) شتنير 2الجدول 

ن  ن األولتاري    خ  تقديم  انقضاء مدة التعيي   أعضاء المجلس اإلداري التعيي 

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2024 

 الرئيس المدير العام

1995 
 السيد عثمان بنجلون

 الرئيس المدير العام

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2024 

هو الرئيس التنفيذي  السيد زهب  بنسعيد 
ي 
ن
ن ومساهم ف للملكية المغربية للتأمي 

 بنك أفريقيا
1994 

ن   الملكية المغربية للتأمي 

 يمثلها السيد زهب  بنسعيد

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2025 

ي 
ن
السيد لوسيان ميارا هو مستشار ف
الصندوق الفيدراىلي كريدي ميتيال 

ي 
ن
ي  %93 حدود ومساهم ف

ن
  BFCMف

ي بنك أفريقيا
ن
 وهي بدورها مساهم ف

2005 
 البنك الفيدراىلي كريدي ميتيال 

  يمثله السيد لوسيان ميارا

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2021 

شغل صندوق اإليداع والتدبب  منصبا 
ي المجلس اإلداري لبنك أفريقيا من 

ن
ف

ثم تم تعيينه  1997إىل  1966سنة 
من جديد من طرف الجمعية العامة 

 . 2010العادية لسنة 
السيد عبد اللطيف زغنون هو المدير 

العام لصندوق اإليداع والتدبب  
ي بنك أفريقيا

ن
 ومساهم ف

2010 
دبب  صندوق اإليداع والت  

 يمثله السيد عبد اللطيف زغنون 

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2021 

ي هو مدير عام 
السيد هشام العمرانن
 de O CAPITALمنتدب لمجموعة 

GROUP  ي بنك أفريقيا
ن
 ، المساهمة ف

2021 
  O CAPITALمجموعة 

ي 
 يمثلها السيد هشام العمرانن

ي ستبت الجمعية 
العامة العادية النر
ي حسابات السنة المالية 

ن
 2022ف
كان السيد عز الدين جسوس عضوا 
ي المجلس اإلداري بصقته 

ن
ف

إىل سنة  2005الشخصية من سنة 
ثم ممثال دائما للملكية  2008

ن مجددا  ن قبل تعيي  المغربية للتأمي 
ي سنة 

ن
ي المجلس اإلداري ف

ن
عضوا ف
2017  

2017 
 السيد عز الدين كسوس

شخصية  بصفة  

ي ستبت 
الجمعية العامة العادية النر
ي حسابات السنة المالية 

ن
 2023ف
ي 
ن
السيد مارك بوجون هو عضو ف
المجلس اإلداري لبنك أفريقيا، ممثال 

 British Internationalلمجموعة 

Investment يك . وهو مؤسس وش 

 & Beaujeanرئيسي لمجموعة 

Partners  ي  2019منذ
ومختص فن
اتيجية.   االستشارة البنكية والمالية االسبر

ي هذا الصدد، يشغل منصب رئيس 
وهو فن

كة   Atlantic Financialتنفيذي لش 
Group S.A. 

2019 

 British Internationalمجموعة 

Investment  

 يمثلها السيد مارك بوجون 

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة
ن
المالية  ستبت ف

2026 

ي 
ن
عضو مجلس إداري مستقل ومستشار ف

ي 
ن
جامعة يوروميد فاس وعضو سابق ف

ي للتجارة  المجلس اإلداري للبنك المغرنر

ن  2000و  1997الخارجية بي   

2021  

 السيد محمد القباج 

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2026 

ي المجلس اإلداري
ن
 عضو مستقل ف

2021 
ي                        

السيدة نزهة الحرايس 

 مترصف مستقل

ي ستبت 
الجمعية العامة العادية النر
ي حسابات السنة المالية 

ن
 2023ف
ي المجلس 

ن
عضو بصفته الشخصية ف

ي مجموعة 
ن
 Oاإلداري ومسب  ف

Capital ،  المساهم المرجعي لبنك
 أفريقيا

2018 
 السيد عبدو بنسودة

 مترصفة مستقلة
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ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2021 

مترصف مدير عام منتدب ورئيس 
 BOAمجموعة 

 لوكسومبورغ
2004 

 السيد إبراهيم بنجلون التويمي 

 مترصف مدير عام منتدب

ي 
الجمعية العامة العادية النر

ي حسابات السنة المالية 
ن
ستبت ف
2026 

ي المجلس 
ن
عضو بصفتها الشخصية ف

كة  اإلداري ومترصفة مديرة عامة لش 
BMCE Capital Gestion 

 السية مريم البوعزاوي 2021

 
 

 المصدر : بنك أفريقيا 
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 ( 2021التنظيمي لبنك أفريقيا ) دجنير الهيكل  .3

 

 

 

 

III.  وصف النشاط 

 تطور القروض .1

 

ة المدروسة، توزع تطور القروض حسب أنواع الزبناء عىل الشكل التاىلي :   خالل الفبر

ة  3الجدول  ي الفير
 
 2022النصف األول  – 2021: القروض حسب أنواع الزبناء ) الصافية( ف

 

2022 1ن التطور  بماليير  الدراهم 2021 

-5,5% 
25 986 

 
 حقوق عل مؤسسات االئتمان وما يماثلها 491 27

 حقوق عل الزبناء   800 129 401 130 0,5%

 قروض الخزينة 939 33 669 34 2,1%
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 5نشاط مجمع  –المصدر : بنك أفريقيا 

اجع مليون درهم  387 156صل إىل يل   %0,6-، سجل جاري القروض انخفاضا  بنسبة  2022إىل غاية متم يونيو  . ويعود هذا البر

مليون درهم. ومن جهتها،  25986لتصل إىل  ،  %5,5- أساسا النخفاض الحقوق عىل مؤسسات االئتمان وما يماثلها  بنسبة 
 مليون درهم، نتيجة باألساس الرتفاع قروض الخزينة بنسبة  130401لتصل إىل   %0,5+تحسنت الحقوق عىل الزبناء بنسبة 

 مليون درهم.  7793لتصل إىل  %2مليون درهم و قروض االستهالك بنسبة  34669لتصل إىل   2,1%

 تطور ودائع الزبناء  .2

ة يتوزع  ي الفبر
ن
 عىل الشكل التاىلي :  2022النصف األول  – 2021تطور ودائع الزبناء حسب نوع المنتجات ف

 : تطور ودائع الزبناء حسب نوع المنتجات 4الجدول 

 

 6نشاط مجمع  –المصدر : بنك أفريقيا 

مليون درهم. ويعود هذا االرتفاع أساسا   752 144ليصل إىل  %2,3+، سجلت ودائع الزبناء ارتفاعا بنسبة  2022إىل غاية متم يونيو 

 26386 لتصل إىل   %1,9مليون درهم وحسابات االدخار بنسبة  96407لتصل إىل   %5,5الرتفاع الحسابات الدائنة ألجل بنسبة 

 مليون درهم. 

 

  

                                                           
ي باريس وشنغهاي ووكالة ط 5

 نجة المنطقة الحرة (. تتضمن حسابات المقر المركزي وحسابات الوكاالت الكائنة بالمغرب وحسابات الفروع والوكاالت بالخارج ) فروع فن
ي باريس وشنغهاي ووكالة طنجة المنطقة الحرة (. تتضمن حسابات المقر المركزي وح 6

 سابات الوكاالت الكائنة بالمغرب وحسابات الفروع والوكاالت بالخارج ) فروع فن

 قروض االستهالك   636 7  793 7 2%

ن  382 20 886 20 2,5%  قروض للتجهب 

 القروض العقارية 131 41 939 40 0,5%-

 القروض األخرى 533 18 955 17 3,1%-

اء  954 2 714 2 8,1%- الفواتب  الحقوق المكتسبة بش   

 فوائد مستحقة لالستالم 668 631 5,5%-

 ديون معلقة األداء 556 4 814 4 5,7%

 مجموع القروض  291 157 387 156 0,6%-

2022يونيو  التطور  بماليين الدراهم 2021 

 حسابات عند الطلب دائنة    385 91 407 96 5,5%

 حسابات االدخار    883 25  386 26 1,9%

 ودائع ألجل    219 19 408 17 9,4%-

 حسابات دائنة أخرى 761 4 321 4 9,3%-

 فوائد مستحقة لألداء    306  231 24,5%-

 مجموع ودائع الزبناء  554 141  752 144 2,3%
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  القسم الثالث : المعطيات المالية لبنك أفريقيا 

I.  الوضعية المالية الموطدة لبنك أفريقيا 

 تقديم حساب النتيجة السنوي الموطد لبنك أفريقيا  .1

ي ما يىلي حساب النتيجة إىل غاية 
ن
 :  2022يونيو  30و  2021يونيو  30ف

ن  :  5لجدول ا   2022يونيو  30و  2021يونيو  30تطور حسابات النتيجة بي 

 بآالف الدراهم  30/06/21 30/06/22 التطور 
 فوائد وعائدات مماثلة    634 406 7                002 943 7                7,2%

 فوائد وتكاليف مماثلة    240 149 2           -    144 221 2              - 3,3%

 هامش الفوائد    394 257 5                858 721 5                8,8%

 عموالت محصلة    216 525 1                571 833 1                20,2%

 عموالت مدفوعة    349 192              -    041 338                 - 75,7%

 هامش عل العموالت     867 332 1                530 495 1                12,2%

 
- - 

ي األرباح والخسائر الناتجة عن تغطيات الوضعية الصافية 
ن
 صاف

-48,5%                   153 146                   297 638    
ي األرباح والخسائر عىل األدوات المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

ن
 صاف

ي األرباح والخسائر عىل أصول وخصوم المعامالت    461 266                  552 93                    64,9%-
ن
 صاف

91,1%                    59 594                    31 177    
ي األرباح والخسائر عىل أصول وخصوم بالقيمة العادلة حسب النتيجة 

ن
 صاف

-2,9%                   183 878                   189 438    
ي األرباح والخسائر عىل األدوات المالية بالقيمة العادلة حسب 

ن
صاف

 الرساميل الذاتية 

     
صافياألرباح والخسائر عىل أدوات الدين المحتسبة ضمن الرساميل الذاتية 

 القابلة للتدوير 

-2,9%                  183 878                  189 438    

مكافآت أدوات الرساميل الذاتية المحتسبة ضمن الرساميل الذاتية غب  
 القابلة للتدوير

ي األرباح والخسائر عىل األصول المالية المتاحة للبيع     
ن
 صاف

 

    

األرباح والخسائر الناتجة عن عدم احتساب األصول المالية بالكلفة 
 المستهلكة

 

    

األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تصنيف األصول المالية بالكلفة 
 المستهلكة ضمن األصول المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

 

    

األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تصنيف األصول المالية حسب 
 الرساميل الذاتية ضمن األصول المالية  بالقيمة العادلة حسب النتيجة

ن     ي ألنشطة التأمي 
ن
 العائد الصاف

 عائدات األنشطة األخرى     134 499                   330 435                   12,8%-

 تكاليف األنشطة األخرى     250 281              -    487 235                 - 16,3%-
ي البنكي     221 295 7                255 754 7                6,3%

 
 الناتج الصاف

 التكاليف العامة لالستغالل    139 404 3           -    534 488 3              - 2,5%
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-3,8% -                 474 121    -              492 876    

وانخفاضات القيمة لألصول الثابتة الملموسة وغب   مخصصات اإلهالكات
 الملموسة

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل    206 398 3                600 791 3                11,6%
 تكلفة المخاطرة    807 285 1           -    786 383 1              - 7,6%

 نتيجة االستغالل    399 112 2                814 407 2                14,0%

كات المسجلة وفق طريقة نسبة الملكية    102,00 72                845,00 76                6,6%  حصة الحصيلة الصافية للش 

ي األرباح والخسائر عىل أصول     558,00 9                  465,00 4                  53,3%-
ن
أخرىصاف  

ات قيم فوارق االقتناء      -                               -                               تغب 

ائب    059 194 2                124 489 2                13,4%  النتيجة قبل احتساب الرص 
ائب     910 519              -    113 672                 - 29,3% عىل األرباحرصن  

 النتيجة الصافية    149 674 1                011 817 1                8,5%
 األرباح خارج المجموعة    527 479                   976 548                   14,5%
المجموعةالنتيجة الصافية حصة     622 194 1                035 268 1                6,1%  

 حسابات موطدة طبقا للمعايب  الدولية إلعداد التقارير المالية  –المصدر : بنك أفريقيا 

 

  2022يونيو  30تقديم الحصيلة السنوية الموطدة لبنك أفريقيا إل غاية  .2

ة  5الجدول    2022النصف األول  – 2021: الحصيلة الموطدة للمجموعة عىل الفبر

 

 األصول بآالف الدراهم  2021  2022النصف األول  التطور 

-6,5%          18 454 884    19 737 051 
قيم الصندوق والبنوك المركزية والخزينة العامة ومصلحة 

يدية  الشيكات البر

                           -      0 
 األصول المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

23,3%            43 914 582    35 604 594 
األصول المالية المملوكة لغايات المعاملة  -  

37,1%              1 106 823    807 037 
األصول المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة -  

 أدوات التغطية المشتقة     
 األصول المالية المتاحة للبيع     

     
العادلة حسب الرساميل الذاتية األصول المالية بالقيمة  

-67,2%                 560 060    1 708 897 

أدوات الدين المحتسبة بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية  -
 القابلة للتدوير 

-1,4%              4 901 780    4 969 163 

أدوات الرساميل الذاتية المحتسبة بالقيمة العادلة حسب  -
 الرساميل الذاتية غب  القابلة للتدوير

 األصول المملوكة لغاية االستحقاق     

 السندات بالتكلفة المهلكة  888 926 38    960 719 46          20,0%

7,3%          22 543 041    21 001 481 
 القروض والديون عل ىمؤسسات االئتمان

 القروض والديون عىل الزبناء 207 020 197    097 363 198       0,7%

     
 فارق إعادة التقييم ألصول المحافظ المغطاة بمعدالت الفائدة

ن        استثمارات أنشطة التأمي 

يبة المستحقة الدفع 203 981    367 066 1            8,7%  أصول -الرصن

يبة المؤجلة 604 466 2    913 501 2            1,4%  أصول - الرصن
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 حسابات التسوية وأصول أخرى 978 497 6    358 863 8            36,4%
 أصول غب  جارية موجهة للتفويت        -                           

5,9%            1 062 310    1 003 557 
كات حسب طريقة نسبة الملكية ي الش 

ن
 مساهمات ف

 العقارات االستثمارية 318 560 3    851 571 3            0,3%

 األصول الثابتة الملموسة 859 517 8    857 594 8            0,9%

 األصول الثابتة غب  الملموسة 904 222 1    809 764               37,5%-

 فوارق االمتالك 114 032 1    114 032 1            0,0%

 مجموع األصول  854 057 345    806 021 364       5,5%

 حسابات موطدة طبقا للمعايب  الدولية إلعداد التقارير المالية  –المصدر : بنك أفريقيا 

 التطور 
النصف األول 

2022  
2021 

 الخصوم بآالف الدراهم 

      
البريدية الشيكاتمصلحة ، العامة المركزية، الخزينة األبناك  

      
النتيجة حسب العادلة بالقيمة المالية الخصوم  

      
الخصوم المالية المملوكة لغايات المعاملة  -  

      
النتيجة كخيارحسب  العادلة بالقيمة الماليةلخصوم ا -  

 أدوات التغطية المشتقة      

الُمْصدَرة المديونية سندات 034 828 11 987 446 11 3,2%-  

8,3% 
65 277 176 60 283 987 

والمعتبرة في حكمهاديون تجاه مؤسسات االئتمان   

 ديون تجاه الزبناء 241 973 218 684 696 225 3,1%

    
الفائدة بمعدالت المغطاة المحافظ لخصوم التقييم إعادة فارق  

 خصوم -الضريبة الجارية 479 357 1 560 447 1 6,6%

 خصوم – الضريبة المؤجلة 570 187 1 643 171 1 1,3%-

وخصوم أخرى التسوية حسابات 696 717 9 885 984 15 64,5%  

    
 ديون مرتبطة باألصول غير الجارية الموجهة للتفويت

    
 المخصصاتاالحتياطية المتعلقة بعقود أنشطة التأمين 

2,3% 
1 651 236 

 
1 613 520 

للمخاطر والتكاليف االحتياطية المخصصات  

    
للضمان خاصة ،وصناديق مخصصة عمومية إعانات، صناديق  

8,7% 

11 515 798 
 

10 597 210 
 ديون تابعية

 مجموع الديون 737 558 315 969 191 334 5,9%

 رساميل ذاتية    

 رأس المال واحتياطات مرتبطة 416 292 19 255 971 19 3,5%

 احتياطات موطدة    

حصة المجموعة -   836 920 1 619 246 2 17,0%  

حصة األقليات -  111 357 4 714 716 4 8,3%  

    
محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية أرباح وخسائر   

حصة المجموعة -   204 587 411 583 0,6%-  

حصة األقليات -  175 492 827 494 0,5%  

 صافي األرباح للسنة المالية    

حصة المجموعة -   213 007 2 035 268 1 36,8%-  

حصة األقلية -  162 842 976 548 34,8%-  

 مجموع الرساميل الذاتية الموطدة 117 499 29 837 829 29 1,1%

 مجموع الخصوم 854 057 345    806 021 364 5,5%
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II.  الوضعية المالية االجتماعية لبنك أفريقيا 

 ) غب  المدققة (  2022شتنبر  30حساب العائدات والتكاليف لبنك أفريقيا إىل غاية تقديم  .1

كة :   تقديم حسابات الش 

 

  30/09/2022 31/09/2021 التطور 

 عائدات االستغالل البنكي  856 450 10 328 404 8 24%

 عائدات مماثلة عىل عمليات مع مؤسسات االئتمانمكافآت و فوائد و  852 357 483 184 94%

 الزبناءعىل عمليات مع  مماثلة عائداتمكافآت و فوائد و  896 047 4 238 035 4 0%

 فوائد وعائدات مماثلة عىل سندات الدين 464 530 765 458 16%

 وشهادات الصكوك  (1) عائدات عىل سندات الملكي ة 665 676 322 864 22%-
 عائدات عىل سندات مضاربة ومشاركة - - 

ي  ضمن الثابتة عائدات عىل األصول 352 16 419 17 6%-
ي  اإليجار  عملينر

 واإليجار االئتمانن
  عائدات عىل األصول الثابنة المقدمة كإجارة - - 

 عموالت عىل تقديم الخدمة 281 955 624 860 11%

 عائدات بنكية أخرى 346 866 3 477 983 1 95%
 تحويل التكاليف عىل ودائع االستثمار المحصلة - - 

 تكاليف االستغالل البنكي  445 435 5 372 979 2 82%

26% 444 106 561 465 
 فوائد وتكاليف عىل عمليات مع مؤسسات االئتمان وما يماثلها

 فوائد وتكاليف عىل عمليات مع الزبناء  727 636 612 639 0%

 فوائد وتكاليف مماثلة عىل سندات الدين المصدرة 612 407 520 430 5%-

 تكاليف عىل سندات المضاربة والمشاركة - - 

ي القرض اإليجاري واإليجارتكاليف عىل  715 14 048 15 2%-
 األصول الثابتة ضمن عملينر

 تكاليف عىل األصول الثابتة الممنوحة كإجارة - - 

 تكاليف بنكية أخرى 926 814 3 086 450 1 163%
 تحويل عائدات عىل ودائع االستثمار المحصلة - - 

ي البنكي  411 015 5 956 424 5 8%-
ن
 الناتج الصاف

 عائدات االستغالل غب  البنكي  327 353 559 89 295%

 تكاليف االستغالل غب  البنكي  112 18 812 68 74%-

 التكاليف العامة لالستغالل 772 720 2 964 709 2 0%

ن  711 296 1 538 252 1 4%  تكاليف المستخدمي 

ائب ورسوم 477 72 032 71 2%  رصن

 تكاليف خارجية 825 167 1 392 137 1 3%

 تكاليف عامة أخرى لالستغالل 000 6 806 6 12%-

-27% 242 196 177 759 
 مخصصات اإلهالكات ومؤونات األصول الثابتة غب  الملموسة والملموسة

 مخصصات المؤونات وخسائر عىل الديون غب  القابلة للتحصيل 322 275 1 915 221 1 4%

23% 782 169 963 691 
 للديون والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء مخصصات للمؤونات

 خسائر عىل الديون غب  القابلة للتحصيل 664 247 113 240 3%

 مخصصات المؤونات األخرى 967 63 633 199 68%-

جاع عىل الديون المهلكة 435 375 041 324 16% جعات المؤونات واسبر  مسبر

123% 163 967 365 681 
جعات المؤونات  عن الديون والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء مسبر

جاع عىل الديون المهلكة 629 9 337 16 41%-  اسبر

جعات المؤن األخرى 125 737 143 100%-  مسبر

 النتيجة الجارية 967 729 1 865 837 1 6%-

 عائدات غب  جارية 515 98 507 96 2%



 

ملخص المنشور  –إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود   

 

 تكاليف غب  جارية 848 210 384 183 15%

ائب 634 617 1 988 750 1 8%-  النتيجة قبل الرصن

ائب عىل النتائج 420 265 456 403 34%-  رصن

 النتيجة الصافية للسنة المالية 214 352 1 532 347 1 0,3%

 

كة بنك أفريقيا إىل غاية  .2  ) غب  المدققة(  2022شتنبر  30تقديم النتيجة السنوية لش 

كة   تقديم حسابات الش 

 األصول  30/09/2022 31/12/2021 التطور 

-44,2%                  7 323 591    4 087 340 
يدية ي الصندوق، بنوك مركزية، الخزينة العامة، مصلحة الشيكات البر

ن
 قيم ف

 حقوق عىل مؤسسات االئتمان وما يماثلها 175 410 26    359 167 20                31,0%

 تحت الطلب 532 112 9    697 768 4                  91,1%

 ألجل 643 297 17    662 398 15                12,3%

 حقوق عىل الزبناء 076 280 130    452 845 126              2,7%

12,3%                41 888 548    47 039 311 
 قروض وتمويالت تشاركية للخزينة واالستهالك

ن  132 202 21    448 664 20                2,6%  قروض وتمويالت تشاركية للتجهب 

 قروض وتمويالت تشاركية عقارية 534 130 41    258 207 41                0,2%-

 قروض وتمويالت تشاركية أخرى 099 908 20    198 085 23                9,4%-

اء الفواتب  حقوق مكتسبة  399 651 2    347 954 2                  10,3%- بش   

 سندات المعاملة والتوظيف 236 711 45    594 687 37                21,3%

 سندات الخزينة وقيم مماثلة 786 080 22    138 923 14                48,0%

 سندات الدين األخرى 986 153    115 231                     33,4%-

 سندات الملكية 837 436 23    714 493 22                4,2%

 شهادات الصكوك 627 39    627 39                        0,0%

 أصول أخرى 311 799 8    620 831 7                  12,4%

 سندات االستثمار 321 760 11    596 936 8                  31,6%

 سندات الخزينة وقيم مماثلة 143 318 7    092 812 4                  52,1%

 سندات الدين األخرى 178 442 4    504 124 4                  7,7%
 شهادات الصكوك -      -                                 

واستعماالت مماثلةسندات المساهمة  805 406 12    853 639 11                6,6%  

ي مقاوالت مرتبطة 085 347 9    560 199 9                  1,6%
ن
 مساهمة ف

 سندات المساهمة األخرى واستعماالت مماثلة 720 059 3    293 440 2                  25,4%
 سندات المضاربة والمشاركة -      -                                 

 حقوق ثانوية 247 191    925 195                     2,4%-
 ودائع االستثمار الموظفة -      -                                 

ي والتأجب   781 154    733 167                     7,7%-
 أصول ثابتة ممنوحة لإليجار االئتمانن

ثابتة ممنوحة لإلجارة أصول -      -                                   

 أصول ثابتة غب  ملموسة 079 382    004 714                     46,5%-

 أصول ثابتة ملموسة 439 726 2    210 637 2                  3,4%

 مجموع األصول 209 561 245    284 101 227              8,1%
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 الخصوم 30/09/2022 31/12/2021 التطور 

يدية -      -                                   بنوك مركزية، الخزينة العامة، مصلحة الشيكات البر

 ديون تجاه مؤسسات االئتمان وما يماثلها 255 275 46    191 581 40                14,0%

 تحت الطلب 944 039 7    935 010 3                  133,8%

 ألجل 311 235 39    256 570 37                4,4%

 ودائع الزبناء 265 827 146    206 554 141              3,7%

 حسابات دائنة ألجل 293 099 101    132 396 91                10,6%

 حسابات االدخار 823 808 26    402 927 25                3,4%

 ودائع ألجل 068 774 14    487 469 19                24,1%-

 حسابات دائنة أخرى 081 145 4    185 761 4                  12,9%-

 ديون تجاه الزبناء عىل المنتجات التشاركية -      -                                 

الدين المصدرةسندات  267 853 7    463 117 8                  3,3%-  

 سندات الدين القابلة للتداول المصدرة 267 853 7    463 117 8                  3,3%-

اضات سندية مصدرة -      -                                   اقبر

 سندات الدين األخرى المصدرة -      -                                 !

 خصوم أخرى 380 066 10    247 766 3                  167,3%

 مؤونات للمخاطر والتكاليف 641 359 1    922 294 1                  5,0%

 مؤونات مقننة 249 306    735 396                     22,8%-

وصناديق خاصة للضمانإعانات، صناديق عمومية مرصدة  -      -                                   

 ديون ثانوية 723 543 11    210 597 10                8,9%

 ودائع االستثمار المحصلة -      -                                 

 فوارق إعادة التقييم -      -                                 

 احتياطيات وعالوات مرتبطة برأس المال 084 921 17    350 236 17                4,0%

 رأس المال 066 056 2    067 056 2                  0,0%

 (-)مساهمون. رأسمال غب  مدفوع  -      -                                 

 (-/+)مرحل من جديد  65    20                               225,0%

  (-/+)نتائج صافية للتخصيص  -      -                                 

 (-/+)النتيجة الصافية للسنة المالية  214 352 1    873 500 1                  9,9%-

 مجموع الخصوم 209 561 245    284 101 227              8,1%

 

    القسم الثالث : تقديم المخاطر 

I.  المخاطر المرتبطة بالمصدر بنك أفريقيا 

 تدبب  مخاطر الطرف المقابل  .1

إىل غاية متم مليار درهم  221) عىل الزيناء ومؤسسات االئتمان( من طرف البنك ) نشاط موطد(  الصافية القروض الموزعة بلغت

 . 2021مليار درهم إىل غاية متم دجنبر  218مقابل   2022يونيو 

ن التنفيذ ووضعيات  Convergenceويبقر تطور الديون معلقة األداء أكبر استدامة من تطور القروض، ال سيما مع دخول تدابب   حب 

  إىل  %10حيث انتقلت من ، 2021أكبر رصامة من قبل السلطات التنظيمية. فارتفعت عوارض أداء المجموعة مقارنة مع دجنبر 

 . (%65,5) 2021، بارتفاع مقارنة مع متم 2022يونيو إىل غاية متم   %65,1وبلغت نسبت التغطية .  10,4%
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ي إطار سياسته لتدبب  المخاطر  وبذل البنك مجهودا ملحوظا لتطهب  محفظته من ديون الزبناء، وهو المجهود الذي يواصله
ن
البنك ف

ي مجال تدبب  المخاطر. 
ن
ي نص عليها بنك المغرب وكذا الممارسات السليمة ف

ازية النر  والمطابقة للقواعد االحبر

 لهذا الغرض، وضع البنك منظومة لتدبب  المخاطر تعتمد عىل عدة أجهزة للحكامة من جهة وعىل تدبب  اعتيادي من جهة أخرى. 

ي تدبب  ومراقبة قروض البنك والمجموعة كل من : كما ينخر 
ن
 ط ف

 لجنة االفتحاص والمراقبة الداخلية للمجموعة ؛ -
اتيجية للمجموعة وتتبعها.  -  لجنة اإلدارة العامة، المكلفة بتفعيل العمليات والتدابب  التشغيلية للتوجهات االسبر
ي تصادق عىل كافة التعهدات؛ -

 لجان القروض النر
 بات المختلة وإسقاط درجات التصنيف ؛لجنة مراقبة الحسا -
اتيجية وتدبب  مخاطر بنك أفريقيا، ال سيما من خالل  -

ي مجال اسبر
ن
ي تدعم مجلس اإلدارة ف

لجنة مخاطر المجموعة النر
اتيجية العامة للمخاطر مستوى المخاطر للبنك والمجموعة ودرجة تحقق المخاطر وأهميتها  الحرص عىل أن تالئم االسبر

 مها وأسسها المالية. النظامية وحج
. وتتأكد هاتان اللجنتان المنبثقتان عن بنك أفريقيا   لجنة توجيه وتدبب  مخاطر المجموعة ولجنة توجيه وتدبب  مخاطر -

لجنة اإلدارة العامة من فعالية تدابب  توجيه المخاطر ومالئمتها مع سياسة تدبب  المخاطر المحددة عىل مستويات مخاطر 
 والتشغيل. االئتمان والسوق 

 

ي إطار السياسة العامة لالئتمان المعتمدة من طرف األجهزة العليا للبنك. ومن ضمن المبادئ الرئيسية 
ي للبنك فن

ويندرج النشاط االئتمانن
ي تحليل المخاطر. 

ام المساطر والرصامة فن نجد متطلبات المجموعة من حيث أخالقيات المهنة وتخصيص المسؤوليات ووجود واحبر
يل ن هذه السياسة العامة عىل شكل سياسات ومساطر خاصة تتماس  وطبيعة أنشطة األطراف المقابلة، اعتمادا باألساس عىل  وتم تبن

 . ن كب 
 نظام داخىلي للتصنيف ونظام لتفويض السلطات ونظام لتدبب  الحدود بغية الحد من مخاطر البر

 
ن للموافقة، حسب فئة  حة عىل الزبون يتجسد نظام تفويض السلطات من خالل مستويي  الزبناء والمبلغ المجمع للتسهيالت المقبر

كات عمومية ونصف عمومية، التعرضات للمخاطر داخل البنوك...(.   ونوع التعرض ) ش 

ن تصنيف القروض الذي يسمح بتقييم المخاطر المرتبطة بالمعامالت وتصنيف  ي األبعاد، يجمع بي 
يعتبر نظام تصنيف البنك نظاما ثنان 

ات نوعية أخرى إلعداد التصنيف ماىلي اعتماد ن االعتبار مؤش  ا عىل الوضعية المالية للمدين. وفضال عن الجوانب الكمية، يتم األخذ بعي 
كة األم، مخاطر الدول وكذا عوارض األداء(.   ) مثل مؤهالت النمو، قطاع النشاط، تصنيف الش 

ي إطار مقتضيات بازل، قام بنك المغرب بتحديد العدد األدنن لأل 
ي يجب أن يتضمنها نظام التصنيف. وعليه، يلزم الحد فن

صناف النر
 التاىلي : 

 األدنن

 

 
 أصناف بالنسبة لألطراف المقابلة السليمة  7 -

ة األداء -  صنف واحد بالنسبة لألطراف المقابلة متعبر

ي للزبناء عىل 
 مستوى :  11وفق سلم التصنيف المعتمد من طرف مجموعة بنك أفريقيا، يتوزع التصنيف النهان 

 

 

 التعريف الصنف الفئة
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درجة 
 االستثمار

 

 

مخاطر 
 محدودة

مستقر لحد أقىص عىل األمدين القصب  والمتوسط؛ مستقر جدا عىل األمد الطويل؛  1
ة ن بمالءته حنر عند وقوع تحوالت خطب   يتمب 

مستقر جدا عىل األمدين القصب  والمتوسط؛ مستقر عىل األمد الطويل؛ مالءة  2
 كافية حنر عند وقوع أحداث سيئة متواصلة

ة،  3 ي األمدين القصب  والمتوسط، حنر بعد مواجهة صعوبات كبب 
ن
ن بمالءته ف يتمب 

ي قد تقع
 ويمكن استيعاب التطورات السيئة الطفيفة النر

ي السنة  4
ن
، بدون أي تغيب  يؤثر عىل القرض المنتظر ف مستقر جدا عىل األمد القصب 

المقبلة، مؤونة كافية عىل األمد المتوسطة من أجل ضمان وجوده ؛ تطور غب  أكيد 
 عىل األمد الطويل 

 

 
مخاطر 
 متوسطة

ي السنة  5
ن
، بدون أي تغيب  يؤثر عىل القرض المنتظر ف مستقر عىل األمد القصب 

ي قد تقع عىل األمد ا
ة النر لمقبلة، ال يمكن استيعاب إال التطورات السيئة الصغب 

 المتوسط 

 قدرة محدودة عىل استيعاب التطورات السيئة غب  المنتظرة 6

 قدرة محدودة جدا عىل استيعاب التطورات السيئة غب  المنتظرة 7

 

 

أقل من 
درجة 

 االستثمار

مخاطر 
 مرتفعة

ي الظروف قدرة ضعيفة  8
ي أجلها. إن كل تغيب  فن

عىل تسديد الفوائد واألصل فن
ام التعهدات  االقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية سيعقد من احبر

ام التعهدات بالتطور  9 ي أجلها. ويرتبط احبر
عدم القدرة عىل تسديد الفوائد واألصل فن

ي للظروف االقتصادية والتجارية الداخلية   والخارجيةاإليجانر

مخاطر 
 مرتفعة جدا 

ي  10
مخاطر قوية جدا للتخلف عن األداء، عدم القدرة عىل تسديد الفوائد واألصل فن

ي عن أداء الفوائد و رأس المال
 أجلها. تخلف جزن 

 تخلف كىلي عن أداء الفوائد و رأس المال 11

 

 

 

 

 

 

 المصدر : بنك أفريقيا 

 

 

 

 

 

 

 األصناف 
 « السليمة »

 أصناف 
 « التخلف عن األداء  »

9 

10 

11 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

 احتمال تصاعدي للتخلف عن األداء 

Pré - douteux 

Douteux 

Compromis 

Notes 

« saines »

Notes 

« défaut »
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1
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5
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Probabilité de Défaut (PD) croissante

Pré-douteux

Douteux

Compromis
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  2022توزي    ع التعهدات حسب أنواع المخاطر إىل غاية متم يونيو  

 

 بنك أفريقيا  المصدر : 

ي الئحة الديون الحساسة ستشكل موضوع تتبع خاص و تسفر الديون المتعلقة بها عىل 
تجدر اإلشارة إىل أن الملفات المسجلة فن

ن التنظيمية.   تغطية للمؤن للمخاطر العامة طبقا للقواني 

 

 مخاطر النسب والسيولة  .2

 تحليل مخاطر السيولة  .1

 

ي مجال تدبب  مخاطر السيولة لتكييف 
اتيجية البنك فن بنية موارده بغية السماح للبنك بمواصلة توسيع نشاطه بكيفية تهدف اسبر

 متناسقة. 

اماته، عندما يتعرض الحتياجات غب  متوقعة وال يصب  بإمكانه  ن وتتجسد مخاطر السيولة بالنسبة للبنك من خالل تعذر الوفاء بالبر

 أصوله السائلة.  مواجهتها من خالل

ويمكن أن ينجم هذا االحتمال عن أسباب أخرى غب  السيولة. عىل سبيل المثال خسائر مهمة قد تنتج عن تخلف األطراف المقابلة 

 عن األداء أو تطورات غب  مواتية للسوق. 

ي مخاطر السيولة : 
ن أن يتسببا فن  ويمكن لمصدرين رئيسيي 

 ال سيما سحب مكثف للودائع أو عجز المؤسسة عن توفب  األموال الالزم ، ة لمواجهة وضعيات غب  متوقعة ألجل قصب 

امات خارج الحصيلة.  ن  سحب أقىص لاللبر

  ة األمد. ويعتبر مستوى السيولة عدم ارتباط األصول والخصوم أو تمويل األصول ألمد متوسط وطويل عبر خصوم قصب 

ي البنك من أزمة محتملة. مقبوال ما دام يتيح للبنك بتمويل تطوير أصوله ومواجهة ا
اماته فور استحقاقها، مما يقر ن  لبر
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ان يتيحان تقييم ملمح سيولة البنك :   وهناك مؤش 

  معامل السيولةLCR   2022يونيو  30عىل أساس موطد إىل غاية  %168الذي يسجل .  

  : اكمية اكمية بالدراهم والعمالت تقييم مستوى مخاطر السيولة  مستوى الفوارق البر تتيح تقنية الفوارق الدورية او البر

 المتحملة من طرف البنك عىل األجل القصب  والمتوسط والطويل. 

 ات الصافية إلعادة التمويل عىل مختلف اآلفاق وحرص الكيفيات المواتية للتغطية. ن تقدير االحتياجوتمكن هذه التقنية م

 مليون درهم.   473,46 32يوما بينما تبلغ األصول السائلة     42,7 مليون درهم ألجل يساوي   29524غ الخصوم النقدية وتبل

من قيمة األصول اإلجبارية تتشكل من سندات الخزينة، مما يضمن سيولة شبه كلية.   %98.6من ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إىل أن 

 مليون درهم.   348 10وتبلغ هذه الفئة من األصول 

 

 تحليل مخاطر النسب  .2

 

 مخاطر نسب الفائدة هي المخاطر بأن يؤدي التطور المستقبىلي لنسب الفائدة إىل تقليص الهوامش التوقعية للبنك. 

للتدفقات المتوقعة. وترتبط درجة التأثب  عىل القيمة االقتصادية لألصول والخصوم  ويؤثر تغب  نسب الفائدة أيضا عىل القيمة المحينة

   بحساسية مختلف مكونات الحصيلة لتغب  النسب. 

ي إطار سيناريو لتغب  النسب ب
نقطة أساس كما  200ويمكن تقييم مخاطر النسب عبر مجموعة من محاكاة اختبارات الضغط، فن

 أوصت بذلك لجنة بازل. 

ي مجال تدبب  مخاطر نسب الفائدة عىل ضمان استقرار النتائج ضد تقلبات نسب الفائدة، مع الحفاظ  وتسهر 
اتيجية البنك فن اسبر

ن القيمة االقتصادية لألموال الذاتية.   عىل هامش الفائدة وتحسي 

ي انحرافات
ة مقارنة مع المخطط   ويمكن أن يكون لنسب الفائدة تداعيات وخيمة عىل هامش فائدة البنك وبالتاىلي التسبب فن كبب 

 .  األوىلي

اتيجية البنك عبر تحديد قواعد ارتباط 
وبغية تحييد مخاطر االنحراف، يوجه قسم تدبب  األصول والخصوم بشكل منتظم اسبر

ي 
االستعماالت بموارد من نفس الطبيعة، ومن خالل تحديد عتبة قصوى للسماح بانحراف هامش الفائدة مقارنة مع الهامش الصافن

 ائدة التوقعية. للف

ي يتحملها البنك عىل األمد القصب  
اكمية بالدراهم والعمالت من تقييم مستوى مخاطر النسب النر وتمكن تقنية الفوارق الدورية أو البر

 والمتوسط والطويل. 

ن األصول والخصوم عىل مختلف اآلفاق بغية تحديد الكيفيات المن  اسبة للتغطية. وتتيح هذه التقنية تقدير فوارق االرتباط بي 

 وتتكون األصول أساسا من السندات والمشكلة من سندات الخزينة وسندات الدين القابلة للتداول والسندات. 

ة األمد يبلغ أجلها   يوما.    42,7وتمول هذه األصول أساسا من خالل خصوم قصب 

عىل القيمة االقتصادية لألموال الذاتية . وإىل غاية وتتم محاكاة اختبارات الضغط بغية تقييم تأثب  تغب  النسب عىل هامش الفوائد و 

- نقطة أساس عىل هامش الفائدة ب  200، من خالل استبعاد محفظة التداول، يقدر تأثب  تغب  نسب الفائدة ب2022يونيو متم 

 %3.61+نقطة أساس، أي  200-+ مليار درهم بالنسبة لتغب  النسب ب  0.163) و  التوقعية MNIمن  %3.72-مليار درهم أي     0.168
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نقطة  200. ويقدر تغب  القيمة االقتصادية لألموال الذاتية مع استبعاد محفظة التداول لمواجهة أزمة نسب ب (  التوقعية MNIمن 

 من األموال الذاتية األساسية.     %6.46مليار درهم، أي  0.878أساس ب

 

 

 

 محفظة السندات 

. ويبلغ جاري  ها من 1.47سنة وحساسية متوسطة قدرها    1.50أجال متوسطا يبلغ  2022يونيو  30تقدم محفظة السندات إىل غاية 

 مليون درهم.   759 10حيث قيمة السوق 

 مليون درهم.  79نقطة أساس إىل خسارة متوسطة قدرها  50ويؤدي تطور مواز لنسب الفائدة ب +

 مليون درهم.  158نقطة أساس إىل خسارة متوسطة قدرها  100مواز لنسب الفائدة ب + ويؤدي تطور 

 

ن طيف الحساسيات أدناه اختيار توزي    ع الحساسية الكلية عىل مختلف فئات األوراق وبالتاىلي اختيار توقع مخاطر النسب عىل  ويبي 
 مختلف فئات اآلجال. 
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 مخاطر الرصف   (1

 مخاطر الرصف حسب أنواع العمالت  :  1الجدول 

 

 من األموال الذاتية %
 الوضعية الصافية

القصيرة *   

 الصافيةالوضعية 

 الطويلة *

 العمالت 

1.77% 396.40 - EUR 

0.00004% - 0.01 LYD 

0.01% - 1.72 QAR 

0.0005% - 0.11 BHD 

0.002% - 0.38 SEK 

0.05% 11.24 - CHF 

0.01% 2.52 - TND 

0.01% - 2.66 CAD 

0.001% - 0.27 DZD 

0.003% 0.56 - KWD 

0.03% - 6.28 SAR 

0.17% - 36.92 AED 

0.02% - 3.63 JPY 

0.004% - 0.95 DKK 

0.001% 0.12 - NOK 

1.30% 291.00 - USD 

0.01% 2.05 - GBP 

 المصدر : بنك أفريقيا

 2022يونيو  30بيانات إلى غاية  – دلتا الخيارات -تعهدات صافية ألجل +/ -خصوم بنفس العملة + /–)*( أصول  

 

 
 

 يبلغ مجموع وضعيات الرصف الصافية : 

 من األموال الذاتية الصافية     %0.24مليون درهم ، أي  53بالنسبة للوضعيات الطويلة :  

ة :    من األموال الذاتية الصافية %3.15درهم، أي مليون  704بالنسبة للوضعيات القصب 

 
 

ي 
ي أعدها بنك المغرب والمحددة فن

ازية النر ي الحدود االحبر
ن الجدول أعاله بأن بنك أفريقيا يظل فن بالنسبة لألموال الذاتية  %10يبي 

 بالنسبة لمجموع العمالت.  %20حسب كل عملة و 

 

 

 المخاطر التنظيمية  (2

كات التابعة للمجموعة  ي تتواجد بها المجموعة موضوع يقظة دائمة من طرف الش 
ي الدول النر

شكل تطوير القواعد التنظيمية فن

ي إطار منظومة المخاطر 
وكذا من طرف مركز الذكاء االقتصادي. ويتم بشكل دوري مشاركة هذه النتائج مع فرق المخاطر فن
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ي النهاية عىل المجموعة. ويتم أخذ هذه بالمجموعة، بغية تقدير التوقعات المحتمل
ن
ة عىل محافظ البنوك المحلية وبالتاىلي ف

ن االعتبار من أجل تحديد حدود التعرض عىل أساس الحسابات االجتماعية والحسابات الموطدة.   العنارص بعي 

 ( عىل أساس موطد III) بازل     2022يونيو  30:  نسبة المالءة إىل غاية  2الجدول 

 

  األصول المرجحة ) بآالف الدراهم(

 مخاطر االئتمان المرجحة 070 330 241

 مخاطر السوق المرجحة 296 630 9

 مخاطر التشغيل المرجحة 663 502 26

 مجموع األصول المرجحة 029 463 277

 المصدر : بنك أفريقيا

 : نسبة األموال من المستوى األول  3 الجدول

  المبلغ بآالف الدراهم  

 25 434 365 
نسبة األموال الذاتية من المستوى 

 األول

 مجموع األصول المرجحة 029 463 277 

 نسبة األموال من المستوى األول  9.2% 

  المصدر : بنك أفريقيا

 : المعامل األدنن للمالءة 4الجدول 

  المبلغ بآالف الدراهم

 األموال الذاتية األساسية 365 434 23

 األموال الذاتية المقبولة 630 022 33

 مجموع األصول المرجحة 029 463 277

 المعامل األدت  للمالءة 11.9%

 المصدر : بنك أفريقيا

 
 

ي  
ي تجسد قدرته عىل الوفاء بكافة تعهداته من خالل أمواله الذاتية فوق المعيار التنظيمي المحدد فن

وتظل نسبة مالءة البنك النر
ازية بالنسبة لكافة القطاع البنكي إىل غاية  11,5%

 (  2022يونيو  30) حدد البنك المركزي هذه العتبة عىل النسب االحبر

 . 2022يونيو إىل غاية متم  عىل أساس موطد  %11,9وبلغت هذه النسبة 

ي المغرب 
ن التنفيذ فن هو مسار لتقييم كفاية األموال وتجدر اإلشارة إىل أن التقييم الداخىلي لكفاية رأس المال الذي دخل حب 

ن األموال الذاتية ومجموعة من المخاطر الملحوظة للبنك. ويندرج  الذاتية الداخلية. وي  هدف هذا األخب  لضمان دائم لتناسق بي 
 محاور أساسية :  3وضع هذا المسار وفق 

 
ي تصف مخطط الحكامة والتنظيم ومسار تحديد وتفعيل تقبل ا 

  .لمخاطر داخل البنك بنية تقبل المخاطر النر
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ي تعكس  
ي لتنمية المجموعة أبعاد تقبل المخاطر النر اتيجر نظام تقبل المخاطر الذي يحدد بانسجام مع المخطط االسبر

ات كمية يتم تحديد عتبات لها ؛ مستوى مخاطر البنك.   وتجسد هذه األبعاد من خالل مؤش 

ي تتعرض لها المؤسسة خارج مخاطر  
 االئتمان والسوق والتشغيل.  تحديد وقياس المخاطر النر

ي مخاطر النسب والسيولة  2وتتمثل المخاطر المعتمدة برسم الدعامة 
ن
وريا ف ي يعد قياس متطلباتها من األموال الذاتية أمرا رصن

والنر
ي والقطاعي ومخاطر الدول والمخاطر البنيوية للرصف ومخاطر عدم المطابقة والمخاطر ال

ن
ن الجغراف كب 

ن الزبناء والبر قانونية وتركب 
 ومخاطر السمعة. 

 
 

اح هذه المخاطر انطالقا من معاينة التوصيات التنظيمية للسلطات التنظيمية وممارسات البنوك الدولية.   ويتم اقبر
 

ي تؤثر عىل المردودية والمالءة والسيولة عبر 
ي وجه وضعيات الضغط، يغطي البنك المخاطر الملحوظة النر

ن
وبناء عىل صمودها ف

 س المال. عنارص زيادة رأ
 

 . ك العناية للبنوك لتطوير منهجيتها الخاصة للحساب الداخىلي  ال يفرض بنك المغرب أي نموذج لحساب عنارص زيادة رأس المال ويبر
 

كز األشغال الراهنة عىل قياس المتطلبات من األموال  وبعد تعريف منهجية حساب زيادة رأس المال المتعلقة بمختلف المخاطر، تبر
ي نسبة المالءة لبنك أفريقيا ش.م. 

ن
ي يجب إدراجها ف

ي عنارص زيادة رأس المال النر
ن
 الذاتية وتحديد والتحكم ف

 
ي إطار قيادة نسبها، تستخدم مجموعة بنك أ

ن استهالكها من األموال الذاتية. ويمكن للمجموعة أن فن فريقيا دعامات مختلفة لتحسي 
م تقليص إنتاجها من القروض لمدة محددة. وذلك ما يمكن من توجيه نمو األصول المرجحة للبنك.  ن  تعبر

 
ازية، يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مؤسسات االئتمان ت شكيل دعامة من األموال الذاتية والعتبارات تتعلق بالمراقبة الماكرواحبر

اوح مستواها  أو موطد. /تسم " دعامة األموال الذاتية لمكافحة التقلبات الدورية " عىل أساس فرد و ي يبر
وتتشكل هذه الدعامة النر

ن   .من المخاطر المرجحة من األموال الذاتية األساسية من المستوى األول  %2,5و   %0بي 
 
 

 

 : المعامل األدنن التوقعي للمالءة 5الجدول 

 

 

  فردي
22يونيو  22دجنير   23يونيو   23دجنير    

 935 13 731 13 566 13 812 13 األموال الذاتية األساسية 

1األموال الذاتية من المستوى   15 812 16 066 17 231 17 435 

2األموال الذاتية من المستوى   22 362 22 012 22 627 22 281 

المرجحة األصول  148 367 146 173 148 454 150 953 

 CET 1 9.3% 9.3% 9.2% 9.2%نسبة 

 Tier I 10.7% 11.0% 11.6% 11.5% نسبة

 %14.8 %15.2 %15.1 %15.1 نسبة المالءة

 

22يونيو  موطد 22دجنير   23يونيو   23دجنير    

 268 27 450 26 483 24 434 23 األموال الذاتية األساسية 

1الذاتية من المستوى األموال   25 434 26 983 29 950 30 768 

2األموال الذاتية من المستوى   33 023 34 033 36 450 36 718 

 041 295 285 288 274 281 463 277 األصول المرجحة
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 CET 1 8.4% 8.7% 9.2% 9.2%نسبة 

 Tier I 9.2% 9.6% 10.4% 10.4% نسبة

 %12.4 %12.6 %12.1 %11.9 نسبة المالءة

 المصدر : بنك أفريقيا

 
عىل مستوى  %9,0تظل النسب التوقعية لبنك أفريقيا عىل أساس فردي وموطد أكبر من الحد األدنن التنظيمي الجاري به العمل : 

 المال. عىل األموال الذاتية العامة بفضل السياسة الداخلية لتدبب  رأس  %12و 1نسبة المالءة عىل األموال الذاتية من المستوى 
 

  مخاطر التشغيل :  (3

  

 

 

ية واألنظمة  ي المساطر والوسائل البش 
ن
تعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم التوافق واالختالل الحاصل ف

 الداخلية أو عن أحداث خارجية من شأنها التأثب  عىل حسن سب  النشاط. 

ي : وتهدف منظومة تدبب  مخاطر التشغيل لإل 
 جابة عن هدف ثالنر

 تحديد مخاطر التشغيل وتحليلها وتقييمها ؛ 

 تقييم المراقبات الداخلية ؛ 

 ات اإلنذار  تتبع مخاطر التشغيل عبر مؤش 

 ي مخاطر التشغيل عبر وضع عمليات وقائية و
ى المحددة. /التحكم فن  أو تصحيحية لمواجهة المخاطر الكبر

 ها بشكل منتظم، مما يتيح تحسنا مستمرا لهذه المنظومة. وتتم مراجعة منظومة تدبب  المخاطر ومراقبت

ه،  ويمكن تحليل مخاطر التشغيل وتصنيفها وترتيبها وفق أهم المحاور التالية : األسباب، النتائج من حيث التأثب  الماىلي وغب 
ي يتم تصنيفها حسب نوع األحداث المنصوص عليها من طرف لجنة

 بازل.  التنقيط، الوصف ومستوى التحكم والنر

 

ويتم بشكل منتظم تبليغ التعرضات لمخاطر التشغيل والخسائر الناتجة إلدارة الوحدة المعنية واإلدارة العامة والمجلس اإلداري. 
ام مجموعة من عمليات المراقبة والمساطر الداخلية والتدابب  

ويتم توثيق نظام التدبب  بشكل صحيح، مما يتيح ضمان احبر
ي حالة عد

ن القيام بفحص دوري لعمليات التدبب  وأنظمة التصحيحية فن ن او الخارجيي  ن الداخليي  م المطابقة. ويطلب من المدققي 
قياس مخاطر التشغيل. وتهم هذه الفحوصات أنشطة الوحدات والوظيفة المستقلة لتدبب  مخاطر التشغيل. ويتم إضفاء الطابع 

ي مجموعة بنك
". وهكذا،  MEGA HOPEX أفريقيا من خالل أداة خاصة تسم " اآلىلي بشكل كامل عىل تدبب  مخاطر التشغيل فن

ي 
ات األساسية للمخاطر تتم إدارتها اليوم من خالل هذه األداة النر فإن جمع حوادث المخاطر وخارطة مخاطر التشغيل والمؤش 

ي المغرب وأوروبا. 
كاته التابعة فن  تم تفعيلها عىل مستوى البنك وش 

 

المتعلقة بأنشطة المجموعة المخاطر المتعلقة بأنظمة المعلومات. وتم تحديد التعرض وتغطي خارطة مخاطر التشغيل 
وع "  ي إطار مش 

 Convergenceالمتعلق بنقص إدماج نظم معلومات المجموعة. وتم التكفل بهذه المخاطر عىل نحو جيد فن
-SI   ." 

اف أجهزة حكامة المجموعة، ، عكفت اإلدارة العامة لمخا19-وبالنظر لألزمة الصحية المتعلقة بكوفيد طر المجموعة، تحت إش 
ي المخاطر من أجل استخماد أفضل لألزمات التوقعية وتدعيم صمود المجموعة. 

 عىل تعزيز تدابب  التحكم فن

" ،  Convergenceمن هذا المنظور، وعىل غرار مختلف المشاري    ع الرامية لهيكلة وإدماج وظيفة المخاطر، السيما برنامج " 
ي مخطط تقويم ازمة داخلية و التقييم الداخىلي هكافة مكونات  خاللمن  ، تود المجموعة مواصلة هذه الدينامية عبر توسيع تدبب 

كات التابعة النظامية خصوصا وأنها باتت لبعضها متطلبا تنظيميا.   لكفاية رأس المال عىل مستوى الش 
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 تدابير مخاطر االئتمان

يل تدابب   ن
كات التابعة باستثناء  ) 2و  1 (مخاطر االئتمان الحصةتم االنتهاء من تبن .  وتجدر اإلشارة إىل أن BCBبالنسبة لكافة الش 

، القيادة والتقارير بينما تحيل الحصة الثانية عىل إجراء اختبارات  ي
الحصة األوىل شملت الجوانب التالية : التنظيم، المخطط التفويىصن

 . ن كب 
 الضغط وتتبع نسب البر

ن ". وتم االنتها  ي " بنك أفريقيا البني  يل تدابب  مخاطر السوق ضمن الموقع النموذجر ن
 ء من تبن

يل تدابب  التقييم الداخىلي لكفاية رأس المال و برنامج
ن كات التابعة ذات األهمية  من ناحية أخرى، تم تبن توقع أزمة داخلية ضمن الش 

ن وبوركينافاسو والطوغو والنيجر ووسط أفريقيا.   النظامية بالنسبة لمجموعة بنك أفريقيا، ويتعلق األمر ببنك افريقيا البني 

 
ن التنظيمية األمريكية وع  2018بداية سنة ، تجدر اإلشارة إىل أن بنك أفريقيا قام مع FATCA وبخصوص المطابقة للقواني  بإطالق مش 

كات  ي المجال. ونجحت جميع الش 
ن
ة واسعة ف عىل صعيد المجموعة بدعم من مكتب استشارة مرموق عىل الصعيد الدوىلي وله خبر

ائب األمريكي .  2018التابعة المقررة مع متم  ي موقع الرصن
ن
ي الحصول عىل هذا االعتماد. ويخضع هذا األخب  لتاري    خ تسجيل الهيئة ف

ن
ف

ي األمريكي  ينر
ن أن تخضع الهيئات األخرى التابعة للمجموعة لقانون االمتثال الرصن ي أفق  ويتعي 

ن
.  2021للحسابات األجنبية تدريجيا ف

ي األمريكي للحسابات  ينر
ي طور مطابقة تامة مع المتطلبات المنبثقة عن قانون االمتثال الرصن

ن
وعموما، فمجموعة بنك أفريقيا  هي ف

 األجنبية. 

ي تتعتمد يستجيب مخ
ابط الموجود بينها والموارد النر ايدة بفعل خفض آثار توقف األنشطة، بفعل البر ن طط االستمرارية ألهمية مبر

ية منها والمعلوماتية أو اللوجيستيكية.    عليها، ال سيما البش 

ي 
ي تروم ضمان، وفق سيناريوهات أزمة مختلفة بما فن

 ذلك لمواجهة أزمات قصوى، ويتعلق األمر بمجموعة من التدابب  والمساطر النر
، لتقديم الخدمات األساسية للبنك ومن تم االستئناف المخطط  ي والحفاظ، عند االقتضاء بشكل مؤقت حسب أسلوب تدريجر

 لألنشطة. 

وع خاص قيد اإلنجاز عىل مستوى المجموعة  اجع البديلة. وهناك مش  امن مع أماكن وأنظمة البر ن ويتم وضع تنظيم لإلنجاد فبشكل مبر
 عطي األولوية لمخططات تفادي الحوادث. ي

اتيجية األفقية الستمرارية األنشطة :   وفيما يىلي المبادئ االسبر

 

  ام هذا ن زبنائه من التوفر عىل السيوالت المودعة لديه. ويمكن لعدم احبر ي تمكي 
لبنك افريقيا مسؤولية اجتماعية تتمثل فن

ي زمن األزمة أن يؤثر عىل النظام العام. و 
. الواجب فن  بالتاىلي فهذا المبدأ يكتسي أهمية أكبر

 ي ؛ ي القطاع المغرنر
اماته تجاه نظام المقاصة البنكية فن ن  يجب عىل بنك أفريقيا ضمان البر

  ي
امات القانونية والتعاقدية المتعلقة بمجاالت القروض والتعهدات النر ن ام االلبر م بنك أفريقيا أن يعطي األولوية الحبر ن يعبر

 ت اخرى ؛أبرمها، قبل اتخاذ تعهدا

 م بنك أفريقيا اإلبقاء عىل مصداقيته الدولية وضمان تعهداته تجاه البنوك المراسلة األجنبية ؛ ن  يعبر

 تعط األولوية لزبناء مجموعة بنك أفريقيا مقارنة مع المستفيدين اآلخرين من خدماته ؛ 
   ي إنجازها

ي .  « Front to Back »تراع الخدمات فن  مثال من الوكالة إىل غاية إدراجها المحاسنر

 مخاطر تكنولوجيا المعلومات : 

ي تمثل مخاطر التشغيل عبر أداة 
ن MEGA HOPEXيتم رفع العوارض النر ن والمنسقي  . وتستخدم هذه األداة من طرف المراسلي 

ي تم فيها وضع االدا
كات التابعة النر ن عىل مستوى مختلف هيئات البنك والش   ة للترصي    ح بعوارض مخاطر التشغيل أوال بأول. المعيني 
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 المخاطر المتعلقة باألصول خارج االستغالل  (4

ي 
يونيو  30إىل غاية  درهم مليار   4.9بمبلغ إجماىلي قدره  يتوفر البنك عىل أصول خارج االستغالل مكتسبة عن طريق الوفاء العينن

ي البيع. 2022
ن
تطبيقا . وعليه يمكن للبنك أن يتعرض لمخاطر عدم إنجاز عمليات البيع المذكورة لهذه األصول الثابتة أو لخسائر ف

ي تقدم حاالت شك تتعلق بقيمها لإلنجاز.  1,5للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبلغ األصول 
 مليار درهم النر

 مخاطر الدول (5

اماته تجاه الخارج العتبارات يقصد بمخاطر الدول المخا ن طر إمكانية تخلف أحد األطراف السيادية لدولة ما أو رفضه الوفاء بالبر

 اجتماعية وسياسية أو اقتصادية أو مالية. 

كما يمكن لمخاطر الدول أن تنجم عن الحد من التنقل الحر للرساميل أو لعوامل سياسية أو اقتصادية أخرى ويتم وصفها بالتاىلي 

امات عىل الدولة المعنية ) بمخاطر  ن تب عن مخاطر أخرى ذات صلة بحدوث وقائع تؤثر عىل قيمة االلبر التحويل. كما يمكن أن تبر

 كوارث طبيعية، أزمات خارجية(. 

ازي   وتهدف سياسة مخاطر الدول للمجموعة أساسا لوضع نظام يتيح تقييم وضبط وتقليص وإن اقتىصن األمر تعليق بشكل احبر

اماتها  ن ة وبشكل متناسق عىل صعيد المجموعة.  اللبر  عىل الدول ذات المخاطر الكبب 

اتيجية التكفل بمخاطر الدول مبادئ إحصاء وتدبب  ومراقبة هذه المخاطر والهياكل 
وتتضمن سياسة مخاطر الدول عالوة عىل اسبر

ي تتيح الوقاية من ال
امات. التنظيمية المسؤولة. ويعتبر العنرص المركزي لهذه التدابب  النر ن مخاطر هي نظام التفويض والحد من االلبر

ام تبعا لمستوى مخاطر  ن وتم إعداد هذا النظام بشكل يحد بشكل أكبر كلما ارتفعت المخاطر. وهكذا، تمت مقايسة مستوى االلبر

ي المجموعة. 
 الدول، المجسد بالتنقيط الممنوح لكل دولة والنسبة المئوية من األموال الذاتية لكل هيئة فن

ي المغرب. وتهم التعهدات عىل األطراف المقابلة األجنبية لبنك أفريقيا 
ي غالبيتها محلية فن

وتعتبر تعهدات مجموعة بنك أفريقيا فن

 مؤسسات االئتمان األجنبية. وتشكل هذه التعهدات موضوع : 

 

 ات األساسية لكل طرف مقابل ؛  ترخيص بعد تصنيف وتحليل المؤش 

 تتبع شهري، ويتم تبليغها لل .  بنك المركزي من خالل بيان تنظيمي

امات العامة لمجموعة بنك أفريقيا تجاه األطراف المقابلة البنكية األجنبية. وهي تعكس  ن وتقدم التقارير المنجزة رؤية عامة لاللبر

ي تمثل الحقوق عىل المقي
ي الحصيلة وخارج الحصيلة والنر

ي تتضمن كافة األصول المدرجة فن
ي الدول التعهدات حسب الدول والنر

ن فن مي 

 األجنبية. 

وكتكملة لهذه البيانات، يقوم الفريق المسب  لمخاطر المجموعة بإعداد شهري لتقرير تحليىلي حول التعرضات األجنبية لبنك أفريقيا. 

بكل ويتيح هذا التقرير تقييم مستوى التعرضات األجنبية لمجموعة بنك أفريقيا ويشكل لوحة قيادة لتتبع تطور المخاطر المرتبطة 

 دولة. 

ات هذه الظرفيات عىل مالءة و تعرضات المجموعة. وتغطي اختبارات  ويتم إعداد اختبارات ضغط بشكل نصف سنوي لتقييم تأثب 

 . ي من عدم استقرار سياسي
ي تعانن

ي تتعرض فيها المجموعة بشكل كبب  للمخاطر أو النر
 الضغط سواء الدول النر

ي للتنمية، يقوم بنك أفريقيا بدراسة سيناريوهات التعزيز واإلبقاء عىل بعض الدول واالنسحاب من دول  اتيجر ي إطار مخططه االسبر
وفن

 أخرى 

 

.  
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اتها  19الطابع غير المتوقع لمدة جائحة كوفيد  (6  وتأثير
 

ي إطار تنفيذ المخطط االستعجاىلي الذي صادقت عليه الحكومة لفائدة 
ن
ي الجهود الوطنية لمواكبة ف

ن
قطاع السياحة، وبغية المساهمة ف

رة جراء تداعيات أزمة كوفيد  األش  ، واصل بنك أفريقيا تعبئته لوضع تدابب  التأجيل الجديدة  19ومختلف القطاعات المترصن
ن يناير   لفائدة :  2022إىل غاية دجنبر  2022الستحقاقات القروض بي 

، ب - ن الجاري بها العمل ،مؤسسات اإليواء السياجي  معنن القواني 
ي تزاول أنشطة منظمة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالسياحة -

 المقاوالت ) وكاالت األسفار والمطاعم المصنفة( النر
-  . ، المطابقة لبنود دفبر التحمالت المتعلق بالسنة المالية لنشاط النقل السياجي  مقاوالت النقل السياجي

 
 
 

 
 

 المالية المتعلقة بالبيئةالمخاطر  (7

 
 

ات البيئية واالجتماعية جزءا ال يتجزأ من التدبب  العام لمخاطر المشاري    ع موضوع التمويل. وهو  يشكل تقييم وتدبب  المخاطر والتأثب 
ي المستدام والناجح للمشاري    ع. 

وري بالنسبة لألداء البين   أمر رصن
ي اتخذها بنك أفريقي

 ا إىل : وتهدف تدابب  واجب اليقظة النر
ي قد تنشأ ؛ -

 تحديد اآلثار /المخاطر البيئية واالجتماعية والصحية واألمنية النر
كة التمويل الدولية ومبادئ االستواء وأفضل الممارسات  - ن الوطنية، ومعايب  األداء لش  وع للقواني  تقييم مطابقة المش 

 المتعلقة بالجوانب التنظيمية واالجتماعية 
ي تم رصدهاتقديم خطة عمل للتخفيف من  -

 المخاطر وتسوية حاالت عدم المطابقة النر
 

  ، لم يتم تسجيل أي مخاطر مالية تتعلق بالجوانب البيئية. 2022وخالل السنة المالية 
 
 

 
 

 تنبيه
 
  

 13 بتاري    خال تمثل المعلومات الواردة أعاله سوى جزء من المنشور المؤش  عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
 .   EN/EM/041/2022 تحت المرجع 2022دجنبر 

 وتوضي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بقراءة المنشور كامال والموضوع رهن إشارة العموم باللغة الفرنسية
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