
 

العملية   مذكرةملخص    

 بنك أفريقيا

 

 إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود مع آلية المتصاص الخسائر وإلغاء أداء القسائم 

درهم  1.000.000.000 أقصاهبمبلغ إجمالي     

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

 هذهرالمذكرةرللعمليةر ▪

رر23المسجلةرمنرطرفرالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلربتاري    خرورر2020بنكرأفريقيارالمتعلقةربالسنةرالماليةرالوثيقةرالمرجعيةرل ▪

 EN/EM/012/2021تحترالمرجعرر2021يوليوزر

 " Bالشطر "

 )غير مدرج - قابل للمراجعة سنويا (

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

 

   

 الحد األقىص درهمررر 000 000 000 1

رألجلرالرمحدودرر10000  لسندات ل األقىص عدد ال سندرتابعي

 األحادية  القيمة االسمية درهمرر     000 100

ر)رخارجرالبورصة(ر ي
اض   تداول السندات بالتر

بالنسبةرللسنةراألوىل،ريحددرر،رقابلرللمراجعةرسنويار
ررأسبوعارر52اعتمادارعىلرالسعررالكاملرألجلرالسعرر

ررروالمحددر ي
راألسعاررالمرجعيةرف  اعتمادارعىلرمنحن 

صدرهربنكرالمغربرريالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةركمار
رر1بتاري    خرر  تضافرإليهرعالوةرالمخاطرر،2021شتنتر

سربالنسبةرللخمسنواترخمسرقابلرللمراجعةركلر
وعرإىلرسعررالفائدةرربالرجرالسعررريحددرسنواتراألوىل،ر

راألسعارررسنواترالمحددررلخمس اعتمادارعىلرمنحن 
رالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةر ي

لخمسررالمرجعيةرف 
ررر1صدرهربنكرالمغربربتاري    خرريكمارسنواترر شتنتر

 .رتضافرإليهرعالوةرالمخاطر2021

 االسمي  سعر الفائدة

ر ر نقطةرأساسرر250ور  240بي    عالوة المخاطرة  نقطةرأساسرر260ور250بي  

 التسديد  ضمان الريشكلرهذاراإلصداررموضوعرأيرضمانرخاص

معرإمكانيةرتسديدرمسبق،ربعدرالسنةرالخامسةرمنرتاري    خراالنتفاع،روالذيرالريمكنرأنريتمرإالرر)رألجلرالرمحدودر
 (إشعاررمسبقرأدناهرخمسرسنواتبمبادرةرمنرالمصدرروبعدرموافقةربنكرالمغربرمعر

 األجل 

ررBسنوات(،رثمرالشطرررخمس)رسعررفائدةرقابلرللمراجعةركلرر Aمناقصةرعىلرالطريقةرالفرنسيةرمعرأولويةرللشطر
 )ربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنويا(

 طريقة التخصيص 

 

ة االكتتاب: من  مع احتساب اليوم األول واألخير من العملية      2021شتنير  9 إلشتنير  6 فير

ررراالكتتابيقترصرر ي
رالسوقرالثانويةررررالسنداتررهذهرررف  ي

ررررحرصياروكذارتداولهارف  ي
ركمارتمرتحديدرالئحتهمرف  ي رللقانونرالمغربر

رالخاضعي   عىلرالمستثمرينرالمؤهلي  

 مذكرةرالعمليةرهذه

 الهيئةرالمكلفةربالتوظيفر الهيئةراالستشارية

  

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/016/2021   المرجع تحت  2021غشت  4قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير عىل هذا المنشور بتاري    خ 

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

 تحت المرجع  2021يوليوز  23 خ المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    و  2020لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية الوثيقة المرجعية  ▪

EN/EM/012/2021 
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 تنبيهر

يتعلق بإصدار سندات    منشور بالتأشير عىل     VI/EM/016/2021تحت المرجع    2021غشت    4  قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ
 . ألجل ال محدود لبنك أفريقياتابعية 

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

ي  غير المحددة. 
 
اض ف ي ربط تسديد االقير

 
سديد جميع الديون األخرى بما حالة تصفية مؤسسة اإلصدار بت ويكمن تأثير بند تابعية السندات ف

اضات السندية التابعية ي ذلك االقير
 
ي سيتم إصدرها الحقا.ويشكل المبلغ األصىلي والفوائد المتعلقة بهذه    ف

ي تم إصدارها أو التر
ألجل محدد التر

ي رتبة تفوق فقط سندات رأسمال بنك أفريقيا. 
 
ي ف

ي وستأتر
ة وتأتر اما من الرتبة األخير  

  السندات الير

 

 : من هذا المنشور يتكون 
 العملية مذكرة  ▪

  23 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاري    خ و  2020لبنك أفريقيا المتعلقة بالسنة المالية الوثيقة المرجعية  ▪

 EN/EM/012/2021 تحت المرجع  2021يوليوز 

  

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

 
 ة : ف

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

 
ف موقعه  وعىل  البيضاء  الدار   ، ي

الثات  الحسن  ir-شارع 
bankofafrica.ma 

▪  ،  موالي يوسفشارع  63الكائن مقره برقم ررBMCE Capital Conseilلدى مستشاره المالي
 

ي للهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن 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 أفريقيامن طرف شر

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

 

 

 

 

  

http://ir-bankofafrica.ma/
http://ir-bankofafrica.ma/
http://www.ammc.ma/
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اض السندي ألجل ال محدود لبنك أفريقيا  ▪  القسم األول : تقديم االقير

يفررقمرر رالش  بتنفيذرالقانونرررر1436الصادرربتاري    خرفاتحرربيعراألولرررر 193-14-1يخضعرإصداررالسنداترموضوعرمذكرةرالعمليةرهذهرللظهت 
رحكمهارررر103-12رقمرر ي

ةرف  ر(المتعلقربمؤسساتراالئتمانروالهيئاترالمعتتر يفررقمرر،روررر)القانونرالبنكي رالش  رررر1-12-55الظهت  ي
منرررر14الصادررف 

رررر28)رررر1434صفررر االكتتابروربالمعلوماترالمطلوبةراىلراألشخاصرالمتعلقربدعوةرالجمهوررإىلرررر44-رر12(ربتنفيذرالقانونررقمرر2012ديسمتر
رأسهمهارأورسنداتها،ررر ي

رتدعورالجمهوررإىلراالكتتابرف  ي
كاترالمساهمة،ركمارتمرتعديلهررر17-95والقانونررقمررالمعنويةرورالهيئاترالنر المتعلقربش 

المغربررقمرر التنظيميةرررر G/2013/14وتتميمهربدوريةربنكر االئتمانركمارتمرتعديلهاروتتميمهاررالمتعلقةربحسابراألموالرالذاتيةر لمؤسساتر
ايررررر20الصادرةربتاري    خرر 03/19ودوريةرالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلررقمررر)المتعلقربأدواتراألموالرالذاتيةراإلضافيةر20أساسارالفصلر( فتر

 والمتعلقةربالعملياتروالمعلوماترالمالية.رر2019

I.  بنية العرض 

مرر رألجلرالرمحدودربقيمةرإسميةرتبلغرررر10.000إصداررررربنكرأفريقياريعتر  رللعمليةرإىلرردرهم.رويصلرر000 100سندرتابعي  المبلغراإلجماىلي

ر:رر 000 000 000 1  درهم،رموزعاركماريىلي

ربورصةرالداررالبيضاء،ررر5"ريضمرسنداترألجلرالمحدودربسعررفائدةرقابلرللمراجعةركلررAالشطرر" ✓ ي
رمدرجةرف  سنواتروغت 

 درهم.ررررر000 100درهمروقيمةرإسميةرتبلغرر 000 000 000 1وبسقفرقدرهرر

ربورصةرالداررالبيضاء،روبسقفرBالشطرر" ✓ ي
رمدرجةرف  "ريضمرسنداترألجلرالمحدودربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنوياروغت 

 درهم.رررر000 100درهمروقيمةرإسميةرتبلغرر 000 000 000 1قدرهرر

رالملزمرللشطرينرمبلغر رأنريتجاوزرالمبلغراإلجماىلي ي
رجميعراألحوال،رالرينبع  ي

 درهم.رر 000 000 000 1وف 

 

II.  أهداف العملية 

ر:ر ي
رمنرهذاراإلصداررف   يكمنرالهدفرالرئيسي

رتعزيزرنسبةرمالءةر ▪  ؛ربنكرأفريقيارتعزيزراألموالرالذاتيةرالتنظيميةرالحاليةروبالتاىلي

ر؛ ▪ روالمحىلي  تمويلرتطوررالبنكرعىلرالصعيدينرالدوىلي

ر ▪ ي
رتشتغلرفيهارالمجموعةدولرالالاستباقرمختلفرالتطوراترالتنظيميةرف  ي

 .رنر

رقمرر المغربر بنكر لدوريةر األموالررررG/2013/14وطبقار بحسابر هاررالمتعلقةر تغيت  تمر االئتمانركمار لمؤسساتر التنظيميةر الذاتيةر

رإطاررهذهرالعمليةرضمنراألموالرالذاتيةراإلضافيةرمنرروتتميمها،رسيتمرتصنيف ي
رتمرجمعهارف  ي

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

 تنبيه : 

ررالسندرريتمت  ر رررالسندررعنرالمحدودررألجلرالتابعي ررتعاقدياررالمحددةررالديونرررتبةرأوالرربفعلرالكالسيكي ي
 ررمنرالالمحدودةرمدتهروبفعلرالتابعيةرربندررف 

 ر.رثانيةرجهة

رررويكمنر رررالسنداتررتابعيةرربندرررتأثت  ي
اضررتسديدرررربطررف  ررراالقتر ي

رذلكررررالديونرركافةرربتعويضرراإلصداررررمؤسسةررتصفيةررحالةررف  ي
اضاتراألخرىربمارف  رراالقتر

ريمكنرإصدارهارالحقا.رر ي
رتمرإصدارهارأورالنر ي

 السنديةرالتابعيةرلمدةرمحددةرالنر

ررريشكل رمرتبةرأعىلرفقطرمنرسنداتررأسمالررررالمبلغراألصىلي ي
رف  ي
ةروتأبر امارمنرالرتبةراألخت  .رعالوةربنكرأفريقياروالفوائدرالمتعلقةربهذهرالسنداترالتر 

رإىلرماررعىلرذلك،ريتمرلفترا رنتباهرالمستثمرينرالمحتملي    :رريىلي

كةرالمصدرةررررليس • روإنماريمكنرتسديدهرحسبرقراررالش  رورلهذاراإلصداررالمتعلقربالسنداترألجلرالرمحدودرتاري    خراستحقاقرمعي  
وطرإعادةراالستثمار.ر  بعدرموافقةربنكرالمغرب،رممارقدريؤثررعىلراألجلرالمتوقعروش 

ررراالستثمارررريتضمن • ي
رررمبلغالررالنخفاضرربنودارررالمحدودرررألجلررالتابعيةررالسنداتررف  رررالفوائدرررأداءرروإلغاءررللسنداترراإلسمي ي

ررتعرضررالنر
ررتقديمهارريتمرمخاطرررإىلرالمستثمرين ي

  منرهذارالقسمرالثالثرالفصلرف 

  1Aرخصائص الشطر .1

 
رالبورصةرسنواترر5سعررفائدةرقابلرللمراجعةركلر 1 ي

رمدرجةرف    روألجلرالرمحدودروغت 

ربورصةرالداررالبيضاءرر5سنداتربسعررفائدةرقابلرللمراجعةركلررر Aرالشطررخصائصر ي
رمدرجةرف   سنواتروغت 

ربورصةرالداررالبيضاء،رتجردرمنرطابعهارالمادير ي
رمدرجةرف  سنداترتابعيةرألجلرالرمحدودرغت 

الوديعر رعملياتر ي
روتقبلرف  المؤهلي   ر الماليي   الوسطاءر رحسابرلدىر ي

منرخاللرتسجيلهارف 
(.ر  المركزير)ماروكلت 

 طبيعة السندات  

ي   لحاملهار
 الشكل القانوت 

 األقىص للشطر الحد  درهمرر 000 000 000 1

ررر 000 10  العدد األقىص للسندات المصدرة  سندرتابعي

 األحادية القيمة اإلسمية األولية درهمر000 100

 سعر اإلصدار  درهمر000 100أي100%

الرمحدودةراألجل،رمعرإمكانيةرتسديدرمسبق،ربعدرالسنةرالخامسةرمنرتاري    خراالنتفاعروالذيرر
بمبادرةرمنرالمصدرروبعدرموافقةربنكرالمغربرمعرأجلرمسبقرأدناهررالريمكنرالقيامربهرإالرر

 خمسرسنوات.ر

اض  أجل   االقير

رر6رمن رر9رإىلشتنتر رمنرالعمليةر2021شتنتر ة االكتتاب  معراحتسابراليومراألولرواألخت   فير

رر13  تاري    خ االنتفاع  2021شتنتر

للشطررر أولويةر معر الفرنسيةر الطريقةر عىلر للمراجعةركلررAمناقصةر قابلر فائدةر سعرر رر5)ر
 )ربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنويا(رBسنوات(،رثمرالشطرر

 طريقة التخصيص 

 

 سنوات 5سعر فائدة قابل للمراجعة كل 

للخمسرسنواتراألوىل،رر لخمسرسنواترربالرجرريحددربالنسبةر الفائدةر إىلرسعرر ررالمحددروعر
رالسوقرالثانويةرلسنداترالخزينةركمارر ي

راألسعاررالمرجعيةرف  صدرهربنكررياعتمادارعىلرمنحن 
رررر1المغربربتاري    خررر .رتضافرإليهرعالوةرالمخاطرةرر.رتضافرإليهرعالوةرالمخاطرر2021شتنتر

ر  نقطةرأساس.رر260ور250بي  

 

ر روروسيتمرنش  رسعررالفائدةراالرالسعررالمرجعي ربنكرأفريقيارمنرقبلرسمي ي
وب  رموقعهراإللكتر ي

ررف 
ريومر رورر2021فاتحرشتنتر ي

رر3يومررالقانونيةرلإلعالناترصحيفةرف   .ررر2021شتنتر

 سعر الفائدة اإلسمي 
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رسعرررر5سنواتراألوىلروبالنسبةرلكلررررخمسوبعدرمروررال المرجعي السعرر سنوات،ريساوير
رالثانويرلسنداترالخزيرعاينرسنواترالمر5الفائدةرألجلر نةررأورالمحتسبرانطالقارمنرالمنحن 

سنواتررر5تاري    خرسنويرللقسيمةرخاللركلررآخررروالصادررعنربنكرالمغرب،روالذيريسبقرر
 بخمسةرأيامرعمل.ر

 

رالمحصلرعليهرعالوةرالمخاطرةرالمحددةرعقبرر )رعالوةرالمناقصةويضافرإىلرالسعررالمرجعي
ر اوحربي   رصحيفةرر260وررر250للمخاطرةرتتر ي

رالسندات،رف  نقطةرأساس(ررويتمرتبليغهرلحامىلي
سنويارتاري    خرمراجعةرررأيامرعملرقبلرالتاري    خرالذيريصادفرر5لإلعالناترالقانونية،رداخلرأجلرر

رنفسريومرمعاينةراألسعاررالمرجعية.ررسعررالفائدة ي
 وف 

 

رحالةرلمرر ي
ررقابالرللمعاينةررسنواترلسنداترالخزينةررررخمسسعررالفائدةرليكنررف  بشكلرمباش 

ر المرجعي السعرر تحديدر سيتمر ،ر المنحن  طرفررعىلر أفريقيارررمنر االستقطابرررربنكر بطريقةر
رمنرخاللراستعمالرالنقطتي  ر رتؤطرانراألجلرالمطلقرلررالخطي سنواتر)رأساسرررخمساللتي  

ر ي
 (حسباب 

 

ر   عالوة المخاطرة  نقطةرأساسرر260ورر250بي  

 

ر ي
ف  أير اض،ر االقتر انتفاعر تاري    خر سنويار تصادفر ر ي

النر التواري    خر ر ي
ف  الفوائدر  تسددر

رررر13 ررشتنتر الذيريىلي رأولريومرعملر ي
اليومرأورف  رنفسر ي

الفوائدرف  ر13منركلرسنة.رويتمرأداءر
ر رالريصادفريومرعمل.رشتنتر  إذاركانرهذاراألخت 

رال ي
يومرالذيرسيقومرفيهرستتوقفرفوائدرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرعنرالشيانرف 

 بتسديدررأسرالمال.رربنكرأفريقيار

حسبرإرادتهرأنريقررربعدرموافقةرقبليةرلبنكرالمغربرإلغاءر)كليارأوررررلبنكرأفريقيارويمكنرر
اماته.ر ،رمنرأجلرمواجهةرالتر  رتراكمي جزئيا(رأداءرمبلغرالفوائدرلمدةرالمحدودةروعىلرأساسرغت 

عارلهذارالقرار،رلنريؤدرمبلغرالفائدةرالملغاةرمنر)رالرسيمارتبعارلطلبرمنربنكرالمغرب(.روتب
رالسنداترألجلرالرركافةررأوريتمراعتبارهرمبلغارمراكمارأورمستحقارلرربنكرأفريقياررطرفرر حامىلي

ريصدرهار ي
.روسيهمركلرقراررإلغاءرمبلغرالقسيمةرالذيركانرمنرالمقرررربنكرأفريقيارمحدودرالنر

رالتاري    خرالسنويرالمقبل.ر ي
 أصالردفعهرف 

رررG/2013/14بتطبيقرمقتضياترالمنشورررقمررأفريقيارربنكويلزمر ي
لبنكرالمغربرالصادررف 

والمتعلقربحسابراألموالرالذاتيةرالتنظيميةرلمؤسساتراالئتمان،رطبقارررر2013غشترررر13
أيرررر10للفصلرر أور األساسيةركأسهمر الذاتيةر األموالر أدواتر يحددر الذير المنشورر منرهذار

كةروكذارال ر)رتحددرأدناه(ررعنرصرمكونرلرأسمالرالش  رعدةرمعايت  رتراعي ي
حصةرالمخصصةرالنر

هارالرتتمرإالربعدرالوفاءر ومنرضمنهارالبندرالذيرينصرعىلرأنرالتوزيعاترعىلرشكلرأرباحرأورغت 
الذاتيةرمنرر األموالر باألداءاترعىلرأدواتر القيامر القانونيةروالتعاقديةرور اماتر االلتر  بجميعر

اماترال رذلكرااللتر  ي
تابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذارالمنشور.روتتمثلرمرتبةرأعىلربمارف 

:ر رالمشاررإليهرأعالهرفيماريىلي  المعايت 

ةرمنرطرفرالمؤسسةربعدرموافقةرمسبقةرلجهازهاراإلدارير-  ؛ريتمرإصدارراألدواترمباش 

راألدواترالرمحدودةراألجل؛ر-  تعتتر

رحالةرتصفيةر- ي
المؤسسةرأوربعدررالريمكنرألصلراألدواترأنريؤديرلخفضرأورتسديد،رإالرف 

 موافقةرمسبقةرمنربنكرالمغرب؛ر

مرتبرر- إىلر األدواتر ر تصفيةرررةتنتمي أور المالءةر عدمر حالر ر ي
ف  الديونر بجميعر مقارنةر ر أدب 

 المؤسسة؛

راألدواترمنرأيرهيئةرتابعةركانترر-  كفاالترأورضماناترللرفعرمنررتبةرالديون؛ربالرتحط 

هرلر- راألدواتربأيراتفاقرتعاقديرأورغت  رالرتحط  ي
لرفعرمنررتبةرالديونربرسمرهذهراألدواترف 

 حالةرعدمرالمالءةرأورالتصفيةر؛

 تسمحراألدواتربامتصاصرالجزءراألولرورتناسبيارالجزءراألهمرمنرالخسائررفورروقوعهار؛رر-
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رحالةررر- ي
تخولراألدواترلمالكهاردينارعىلراألصولرالمتبقيةرللمؤسسة،رويكونرهذارالدينر،رف 

رتفوقهارمرتبة،رمتناسبارمعرمبلغراألدواترالمصدرة.روالررالتصفيةروبعدرأداءرر ي
جميعرالديونرالنر

 يكونرمبلغرهذارالدينرقاراروالرمحدداربسقف،رإالرإذارتعلقراألمرربحصصرالمشاركة؛

ةرمنرطرفرالمؤسسةر؛رر- رمباش  ةرأورغت  اءراألدواتربطريقةرمباش   الريمولرش 

إالررر- هار غت  أور أرباحر شكلر عىلر التوزيعاتر تتمر القانونيةررررالر اماتر االلتر  بجميعر الوفاءر بعدر
والتعاقديةرورالقيامرباألداءاترعىلرأدواتراألموالرالذاتيةرمنرمرتبةرأعىلر.روالريمكنرأنرتنتجر
هذهرالتوزيعاترإالرعنرعنارصرقابلةرللتوزي    ع.روالريرتبطرمستوىرالتوزيعاتربالسعررالذيرتمر

اءراألدواترعندراإلصداررإالرإذارتعلقراألر  مرربحصصرالمشاركةر؛روفقهرش 

رتخضعرلهارأدواتراألموالرالذاتيةراألساسيةرعنر)رأوال(رالحقوقرررر- ي
الرتنتجرالمقتضياترالنر

أقىصرر بمبلغر ترتبطر أخرىر قيودر والر سقفر عنر ثانيا(ر )ر األسهمر أرباحر لدفعر التفضيليةر
للمؤسسةر بالنسبةر واجبر عنر )ثالثا(ر المشاركة،ر بحصصر األمرر تعلقر إذار إالر للتوزيعات،ر

ر؛ي رالقيامربتوزيعاترلفائدةرالمالكي   ي
 قىص 

 الريشكلرعدمرتسديدرأرباحراألسهمرحادثارللتخلفرعنراألداءربالنسبةرللمؤسسةر؛رور-

 الريفرضرإلغاءرالتسديدرأيرإكراهرعىلرالمؤسسة.ررر-

رالسنداترألجلرالرمحدودرر رعىلرالمصدررإخباررحامىلي ي
رحالةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائد،رينبع  ي

ف 
يومارعىلراألقلرقبلرتاري    خررر60مغربيةرلسوقرالرساميلربقرارراإللغاء،رداخلرأجلرروالهيئةرال

هر رالسنداترألجلرالرمحدودربإشعارريتمرنش  ربنكرأفريقيارمنرطرفراألداء.رويتمرإخباررحامىلي
رو ي

وب  راتررعىلرموقعهراإللكتر رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةريحددرمبلغرالفوائدرالملغاةرومتر ي
ف 

رتمراتخاذها.رقراررإلغاءرأداءر ي
رالتصحيحيةرالنر  مبلغرالفوائدروكذارالتدابت 

والريمكنرأ نريصدررتوزي    عرالفوائدرإالرعنرالعنارصرالقابلةرللتوزي    عروالرترتبطربجودةرائتمانرر
 بنكرأفريقيا.ر

حسبرإرادتهرأنريقررربعدرموافقةرقبليةرلبنكرالمغربرالرفعرمنرمبلغررررلبنكرأفريقيارويمكنرر
رمنرمبلغرالقسيمةرالمحددةربناءرعىلر رأكتر ربالتاىلي رستصت  ي

رسيتمرأداؤهاروالنر ي
القسيمةرالنر

رعىلرالمصدررإخباررجميعرر ي
رحالراتخاذرقرارربالرفعرمنرمبلغرالقسيمة،رينبع  ي

الصيغةرأدناه.روف 
رالسنداترألجلرالرمحدر والهيئةرالمغربيةرلسوقررربنكرأفريقيارودرالمصدرةرمنرطرفررحامىلي
 يومارعىلراألقلرقبلرتاري    خراألداء.رر60الرساميلربهذارالقراررداخلرأجلر

هر رالسنداترألجلرالرمحدودربإشعارريتمرنش  ربنكرأفريقيارمنرطرفرويتمرإخباررجميعرحامىلي
رور ي
وب  رصحيفةرلإلعالناترالقانونية.ررعىلرموقعهراإللكتر ي

 ف 

رح ي
الروجودرأدواترأخرىرلهارآليةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدرفإنرقراررإلغاءر/ررفعرمبلغرالقسيمةررف 

 المطلوبرأداؤهارسيتمرتفعيلهربماريتناسبرمعرمبلغرالفوائدرالخاصربهذهراألدوات.ر

 ورتحتسبرالفوائدرتبعارللصيغةرالتاليةر

 سعر الفائدة اإلسمي  ×القيمة اإلسمية 

رساسرريتمرحسابرالفوائدرعىلرأ ربندر"رامتصاصرالخسائر"رررآخررمبلغراسمي ي
كمارتمرتعريفهرف 

ربندر"رتسديدررأسرالمالر".ر ي
رالواجبركمارتمرتعريفهرف  ي

 أورعىلرأساسرالرأسمالرالمتبقر

.  

أدناهارر مدةر عىلر ر خطي بشكلر وسيتمر المغربر بنكر لموافقةر المالر رأسر تسديدر رر5يخضعر
 سنوات.ر)أنظرربندر"رالتسديدرالمسبقر"ر(ر.ر

 تسديد رأس المال 

اضرالقيامربالتسديدرالمسبقرللسنداترررربنكرأفريقياريمنعرعىلرر القيامرخاللركاملرمدةراالقتر
مروررر قبلر اإلصدار،ر هذار موضوعر محدودر الر ألجلر تاري    خرررر5التابعيةر منر ابتداءر سنواتر

 االنتفاع.ر

يررر5وبعدرمروررر طةرإشعاررسنوات،رالريمكنرإجراءرالتسديدرالمسبقرإالرمنرطرفرالمصدر،رش 
 أيامروبعدرموافقةربنكرالمغرب.رر5مسبقرأدناهر

رمعركافةرأشطررالسنداترالتابعيةر ي (رسيتمربشكلرتناسنر ي
رأورجزب  إنركلرتسديدرمسبقر)ركىلي

رلمدةرأدناهارر إخباررررر5ألجلرالرمحدودرموضوعرهذاراإلصدارروبشكلرخطي سنوات.روسيتمر
فوررر المسبقر بالتسديدر الرمحدودر السنداترألجلر ر معرحامىلي المسبقر التسديدر قرارر اتخاذر

 التسديد المسبق
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رقدريرفعرمنرنتيجتهرالصافيةر 2 ي

رالقيمةراالسميةرللسنداترلبنكرأفريقياربتسجيلرعائدراستثناب  ي
 ررويحسنرمنرأموالهرالذاتيةقدريتيحرأيرانخفاضرمحتملرف 

ازيةرالتاريخيةروالتوقعيةر 3 رالوثيقةرالمرجعيةرلبنكرأفريقيارر(CET1, CET2)تجدرراإلشارةرإىلرأنرالنسبراالحتر ي
 المذكورةرسابقايتمرتقديمهارف 

 ر

رداخلرأجلرأدناهرستونريومارتقورتذك رهذهريت  ميارقبلرتاري    خربدايةرهذارالتسديد.روسيتمرنش 
رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةرر ي

رللمصدررراإلشعاراترف  ي
وب  معرتحديدرمبلغرروعىلرالموقعراإللكتر

 التسديدرومدتهروتاري    خربدايته.ر

ال المسبقر التسديدر للمصدرر يجوزر محدود،ررالر الر ألجلر التابعيةر للسنداتر ر ي
الجزب  أور ر كىلي

لبندرر قيمتهارطبقار انخفضتر اإلسميةر القيمةر ماردامتر اإلصدار،ر امتصاصررر«موضوعرهذار
رمنرالمستوىراألولركمارعرفهاربنكررر»الخسائررر رحالةركانترنسبةررأسرالمالراألساسي ي

.روف 

منرر أقلر أور%6,0 المغربر فردير أساسر عىلر المرجحة،ر المخاطرر ةرررمنر فتر خاللر موطد،ر
رعىلرأساسرالقيمةراإلسميةراألوليةرللسندات.رر  التسديد،رسيتمرإجراءرهذاراألخت 

 

(ريتمرقبلرحلولرالتاري    خرالسنوي،رسيتمرعىلرأساسرالمبلغرإنرر ي
رأورجزب  كلرتسديدرمسبقر)ركىلي

رالمستحقروالفوائدرالجاريةرإىلرغايةرتاري    خرال ي
 د.رتسديالواجبرللرأسمالرالمتبقر

داديرللسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدود،رموضوعرررأفريقيارررويمتنعربنك اءراستر عنرالقيامربش 
هذاراإلصدار،رماردامترالقيمةراإلسميةرانخفضترقيمتهارطبقارلبندر"رامتصاصرالخسائر".ر
السنداترر ر حامىلي وكذاركافةر الرساميلر لسوقر المغربيةر الهيئةر إخبارر المصدرر عىلر ر

ويتعي  
اءرمنررالتابعيةرألجلرالرر رهذاراإلصدارربأيرمسطرةرمحتملةرإلعادةرالش  ي

محدودرالذينراكتتبوارف 
رصحيفةر ي

ف  هر نش  يتمر إشعارر ر المغرب،رعتر لبنكر مسبقةر موافقةر تشكلرموضوعر أنر شأنهار
رللمصدرررلإلعالناترالقانونية ي

وب  معرتحديدرعددرالسنداترموضوعرهذارروعىلرالموقعراإللكتر
داديروأجلهروسعره.ررر اءراالستر رمعرأوامرررربنكرأفريقياروسيقومررالش  ي اءربشكلرتناسنر

بإعادةرالش 
رسيعادر ي

رمنرعددرالسنداترالنر رحالةركانرعددرالسنداترالمعروضةرأكتر ي
البيعرالمقدمةر)رف 

اؤها.ررر رسيعادرش  ي
اؤها(.وسيتمرإلغاءرالسنداترالنر  ش 

رألصولرر ي
رحالةراندماجرأورانفصالرأورتقديمرجزب  ي

اربنكرأفريقياررف  ضرترتبرخاللرمدةراالقتر
تحويلر ر ي

تلقاب  بشكلر أخرى،رسيتمر قانونيةر لفائدةرهيئةر الماليةر للذمةر تحويلرشاملر عنهر
رحلتر ي

الحقوقروالواجباترالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرللهيئةرالقانونيةرالنر
رالحقوقروالواجبات.رربنكرأفريقيارمحلر ي

 ف 

ر تصفيةر حالةر ر ي
ف  المال،ر رأسر تسديدر أفريقيارويظلر تبنكر األخرىررررررررررررررررر،ر للديونر رررررررررررررررررررررررررابعار

اض)رأنظرر  (ر.رررتبةراالقتر

السندات األولركمار  تخفضرقيمةر المستوىر رمنر المالراألساسي كلمارأصبحترنسبةررأسر
منرر أقلر المغربر بنكر موطد.ررر%6,0عرفهار أور أساسرفردير المرجحة،رعىلر المخاطرر منر

راألموالرالذاتيةراألساسيةرالنظريةرمنرررر2وتنخفضر قيمةرالسنداتربالميلغرالموافقرللفرقربي  
رمنرالمستوىررمنرنسبر%6,0مماريسمحرببلوغررCET1)3( 1المستوىر ةررأسرالمالراألساسي

ائبرCET 1األولرواألموالرالذاتيةرالفعليةر رالمتعلقربالرص  راالعتباررالتأثت  .ر)ربعدراألخذربعي  

 (ر

تاري    خرمعاينةرر القيمةرداخلرأجلرالريمكنرأنريتعدىرشهرارتقويميارابتداءرمنر ويتمرخفضر
الدنيارر النسبةر امر احتر مرر%6,0عدمر ،ر موطدر أور فردير أساسر القيمةررعىلر نرخاللرخفضر

رحدودرقيمةرإسميةردنيارقدرهارر ي
درهمر)طبقارررر50اإلسميةرللسنداتربالمبلغرالموافق،روذلكرف 

هروتتميمهر(ر.رر17-95منرالقانونرر292للمادةر كاترالمساهمةر)كمارتمرتغيت   المتعلقربش 

 

السنويةررر30وخاللرر الحرصرنصفر تواري    خر ةرنصفرسنويةر)ر ركلرفتر رتىلي ي
النر المواليةر رريومار

السلطاتر تطلبهر الذير الوسيطر أور العادير ر غت  الحسابر تاري    خر أور المالءة(ر نسبر ر لنش 
رمنرالمستوىراألولر رعىلرالمصدررالتأكدرمنرأنرنسبةررأسرالمالراألساسي الوصية،ريتعي  

CET 1ررررر مرالمستوىراألدب  عىلرمنرالمخاطررالمرجحةرر%6,0كمارعرفهاربنكرالمغربرتحتر
رنسبتهررأفريقياررنكررأساسرفرديرأورموطد.روسيقومرب وكذارالمستوياترالتوقعيةرررررCET 1بنش 

رأفقر ي
رقبلررر18لهذهرالنسبةرف  شهرار،ربعدرموافقةرمسبقةرمنرمجلسرإدارته.رويتمرهذارالنش 

متمرأبريلربالنسبةرلكلرعمليةرحرصرللحساباترالسنويةروقبلرمتمرأكتوبرربالنسبةرلكلرعمليةرر
)ررررلبنكرأفريقيارررIIIإصداراترالدعامةررررحرصرللحساباترنصفرالسنوية.روستتمرمنرخالل

رصحيفةرر ي
ف  أيضار ر النش  هذار ويتمر .ر للمصدر(ر ر ي

وب  اإللكتر الموقعر ر ي
ف  عليهار االطالعر يمكنر

 امتصاص الخسائر
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روقوعرحدثرملحوظرقدريؤثررعىلرالنسبر رتىلي ي
ريومارالنر لإلعالناترالقانونية،رخاللرالثالثي  

را ررالتنظيمية.روسيتمرإرسالرهذهراإلصداراترإىلرممثلركتلةرحامىلي رتضمرحامىلي ي
لسنداترالنر

رنفسرالوقترالذيرترسلرفيهرر ي
السنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذاراإلصدار،رف 

النسبر بتفصيلر تتضمنر أنر ويجبر الرساميلر لسوقر المغربيةر والهيئةر المغربر بنكر إىلر
رمنرالمستور ازيةر)رالنسبةرعىلراألموالرالذاتيةراألساسيةرأورنسبةررأسرالمالراألساسي ىرراالحتر
 األولررونسبةرالمالءة(ر،روتشكيلراألموالرالذاتيةرالتنظيميةروتوزي    عرالمخاطررالمرجحة.ر

امرالنسبةرالدنيارر رحالةرعدمراحتر ي
رعىلرالمصدررررر%6,0وف  عىلرأساسرفرديرأورموطد،ريتعي  

ررإخبارربنكرالمغربروالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلرعىلرالفورربذلكروتوجيهرإشعاررر عتر
رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةرر ي

روف  ي
وب  رالسنداترألجلرالرمحدودرداخلرموقعهراإللكتر لحامىلي

ارر5أجلرأدناهرر عىلرأساسررر%6,0مرالنسبةرالدنياررأيامرعملراعتبارارمنرتاري    خرمالحظةرعدمراحتر
القيمةرر الخسارةرومبلغرخفضر امتصاصر فرديرأورموطدريوضحروقوعرأحداثرترتبرعنهار
رالتصحيحيةرالمتخذةروالتاري    خرالذيرر اإلسميةرللسنداتروطريقةرحسابرهذارالمبلغروالتدابت 

 سيتمرفيهرخفضرالقيمة.ر

رالقيمةراإلسميةرللسنداتروإذارتحسن ي
ضرف  ترالوضعيةرالماليةرللمصدرروبعدرأيرخفضرمفتر

راستوجبترهذارالتخفيض،ريمكنرر ي
رآليةررررلبنكرأفريقيارالنر ي

البدءربعدرموافقةربنكرالمغربرف 
عىلرررررفع ر يتعي   القيمة.ر خفضر موضوعر شكلتر ر ي

النر اإلسميةر للقيمةر جزئيار أور القيمةركليار
رإ رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرداخلرأجلرشهررواحدرعتر شعاررالمصدررإخباررحامىلي

هرر رويتمرنش  ي
وب  رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةربقرارررفعرالقيمةراالسميةررعىلرموقعهراإللكتر ي

ف 
رالقيمة.ر ي

 ومبلغروطريقةرحسابروتاري    خرشيانرهذارالرفعرف 

رحالةرتواجدرأدواترأخرىرلهارآليةرالمتصاصرالخسائر،رسيتمرخفضرأوررفعرالقيمةراإلسميةر ي
ف 

ر ي
النر األدواتر رجميعر بي   ر ي تناسنر قيمةرربشكلر بناءرعىلرآخرر إطالقهاروذلكر تجاوزرعتبةر تمر ر

 اسميةرتسبقرتاري    خرإطالقرآليةرامتصاصرالخسائر.ر

رراألخذروسيتمرحسابرالفوائدرربناءرعىلرآخررقيمةراسميةرتسبقرتاري    خرأداءرالقسيمةر)رمعرر
راالعتباررانخفاضروارتفاعرالقيمةراالسمية(.ر  بعي  

رالقيمةراالسم ي
رحالةرانخفاضرأورارتفاعرف  ي

يةرللسندات،ريجبرعىلرالمصدررفورارإخباررالهيئةرف 
 .رالمغربيةرلسوقرالرساميل

ر ي
اض   قابلةرللتداولربالتر

رالمستثمرينرر الريمكنرتداولرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذاراإلصداررإالربي  
رر ي
رالمحددةرالئحتهمرف  مركلرمستثمررمؤهلرمالكرلسنداترمذكرةرالعمليةرهذهالمؤهلي   .ريلتر 

بعدمرتحويلرالسنداترالمذكورةرسوىرمذكرةرالعمليةرهذهررتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرر
المستثمرين ررررلفائدةر ي

ف  الئحتهمر المحددةر ر االمؤهلي   ررمذكرةلهذهر ماسكي عىلر ر
يتعير  .ركمار

الحساباتربأيرحالرمنراألحوالرقبولرتعليماترتسديدروتسليمرالسنداترالتابعيةرألجلرالر
ر المؤهلي   المستثمرينر ر رعنهارمنرطرفرمستثمرينرغت  المعتر المنشورر محدودرموضوعرهذار

ر ي
 .رهذهرالمذكرةالمحددةرالئحتهمرف 

 تداول السندات

 

رالسنداترالالر تابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذارالمنشورروسنداترأيرريوجدرأيرتماثلربي  

 إصداررسابق.ر

الحقاربإصداررسنداترجديدةرتتمتعرمنرجميعرالمستوياتربحقوقرشبيهةربنكرأفريقياررإذارقامرر
السندات،رر ر حامىلي موافقةر عىلر الحصولر دونر لهر يمكنر اإلصدار،ر هذار يقتضيهار ر ي

النر بتلكر
عقودرر ذلكر عىلر تنصر أنر يطةر اإلصداراترروش  سنداتر لكافةر تماثالر يجرير أنر اإلصدار،ر

رهذهرالسنداتروتداولها.ر   المتعاقبة،رموحداربذلكرمجموعرالعملياترالمتعلقةربتدبت 

 بند التماثل 

 

 يخضعررأسرالمالروالفوائدرلبندرتابعيةرالسندات.ر

المتعلقةرر القانونر قواعدر األشكالر منر شكلر بأير البندر هذار تطبيقر يمسر بالمبادئروالر
وفقرر للحصولر المكتتبر وحقوقر ر المساهمي   واجباتر الخسائر،ر لتخصيصر المحاسبيةر

رالعقدرعىلرأداءرسنداتهرمنرحيثررأسرالمالروالفوائد.ر ي
وطرالمحددةرف   الش 

تصفيةرر حالةر ر ي
أفريقياروف  لهذاربنكر محدودر الر ألجلر التابعيةر السنداتر تسديدر يتمر ولنر ،.ر

رإالربعدرتعويضرجميعرالدائررراإلصدارر رني   .رالتقليديي    الذينرلهمراألولويةرأورالعاديي  

اض   التابعية  / رتبة االقير
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اضاترالسنديةرلمدةرر بينماريتمرتسديدرهذهرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودربعدركافةراالقتر
رمحدودةربدونرآليةرامتصاصرالخسائررمحدودةر رأصدرهاروغت  ي

ريمكنررربنكرأفريقيارالنر ي
أورالنر

رالخارج.ررله ي
رالمغربركمارف  ي

 إصدارهارالحقارف 

 

ر:ر رالتاليي    سيتمرهذارالتسديدرعىلرأساسرأقلرمبلغرمنرالمبلغي  

 القيمةراالسميةراألوليةربعدرطرحرمبلغرالتسديداترالمحتملةرالمنجزةرسابقار؛ر ▪
رالسنداترر ▪ روحامىلي

رذويراألفضليةروالعاديي   المبلغرالمتوفرربعدرتعويضرجميعرالدائني  
ريمكنرأنريكونررلمدةرمحددةرررالتابعية ي

روقتررأورسيصدرهاررقدرأصدرهارراربنكرأفريقيالنر ي
ف 

رالخارج.ر ي
رالمغربرأورف  ي

 الحقرسواءرف 
رنفسرالمرتبةرمثلرالسنداترالتابعيةرألجلرالرر ي

رهذهرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرف  ي
تأبر

رر ررمحدودرالررتابعيةرألجلررالرسنداتررللررارإصداررأفريقيارربنكررررأجرىمحدودرمنرنفسرالفئة.روللتذكت 
ريونيوررAT1 منرصنفر ي

رقدرهر2017ف  رقدرهررربمبلغرإجماىلي ر 1.000.000.000بمبلغرإجماىلي
 درهم.ر

 

 ضمان استعادة االموال  الريخضعرهذاراإلصداررأليرضمانرخاص

 التصنيف  لمريخضعرهذاراإلصداررأليرطلبرللتصنيفر

رالسيدرحمادرررر2021يوليوزرررر  28مرالمجلسراإلداريرربتاري    خقا .رالجواهريروكيالرمؤقتا.ربتعيي  

رهورر المعي   المؤقتر الوكيلر االكتتاب.رعلمارأنر ةر افتتاحرفتر القراررفورر ويشيرمفعولرهذار
بالنسبةرلشطريرهذاراإلصداررر تابعيةرألجلرالرمحBوررررAنفسهر اللذينرتمرد)رسنداتر ود(ر

ركتلةروحيدة.ر ي
 تجميعهمارف 

رالرسيقومر رالمجلسراإلداريربدعوةرالجمعيةرالعامةرلحامىلي سنداترلالنعقادرمنرأجلرتعيي  
أجلرر داخلر وذلك،ر السنداتر ر حامىلي لكتلةر ر ي

نهاب  ةررريوماررر60وكيلر فتر افتتاحر منر ابتداءر
 االكتتاب.ر

 

ليسرر أخرى،ر ناحيةر أفريقيارمنر معررررلبنكر لألعمالر أور رأسماليةر عالقةر حمادرأيةر السيدر
 الجواهري.ر

رر رالسيدرحمادرالجواهريررعالوةرعىلرذلك،ريعتتر رسنداتراإلصداراترالمنجزةرممثلركتلةرحامىلي
رربنكرأفريقيارمنرطرفر ي

رسننر  .ر2017ور2012بي  

للهيئةر انعقادهار فورر الجمعيةر هذهر ر محرص  بإرسالر أفريقيار لبنكر اإلدارير المجلسر مر ويلتر 
 رالمغربيةرلسوقرالرساميلر

 

ر ي  القانون المطبق  القانونرالمغربر

 المختصة المحكمة   المحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاءر
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 B خصائص الشطر  .2

ربورصةرالداررالبيضاءرر(ر B خصائصرالشطرر ي
رمدرجةرف   )سنداتربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنويا،رألجلرالرمحدودروغت 

ربورصةرالداررالبيضاء،رتجردرمنرطابعهارالمادير ي
رمدرجةرف  سنداترتابعيةرألجلرالرمحدودرغت 

الوديعر عملياتر ر ي
ف  وتقبلر ر المؤهلي   ر الماليي   الوسطاءر لدىر حسابر ر ي

ف  تسجيلهار خاللر منر
(.ر  المركزير)ماروكلت 

 طبيعة السندات  

ي   لحاملهار
 الشكل القانوت 

 األقىص للشطر الحد  درهمرر 000 000 000 1

ررر 000 10  العدد األقىص للسندات المصدرة  سندرتابعي

 األحادية القيمة اإلسمية األولية درهمر000 100

 سعر اإلصدار  درهمر000 100أي100%

الرمحدودةراألجل،رمعرإمكانيةرتسديدرمسبق،ربعدرالسنةرالخامسةرمنرتاري    خراالنتفاعروالذيرالرر
بمبادرةرمنرالمصدرروبعدرموافقةربنكرالمغربرمعرأجلرمسبقرأدناهرخمسرريمكنرالقيامربهرإالر

 سنوات.ر

اض  أجل   االقير

رر6رمن رر9رإىلشتنتر رمنرالعمليةر2021شتنتر ة االكتتاب  معراحتسابراليومراألولرواألخت   فير

رر13  تاري    خ االنتفاع  2021شتنتر

سنوات(،ررر5)رسعررفائدةرقابلرللمراجعةركلررAمناقصةرعىلرالطريقةرالفرنسيةرمعرأولويةرللشطررر
 )ربسعررفائدةرقابلرللمراجعةرسنويا(رBثمرالشطرر

 طريقة التخصيص 

 سعررقابلرللمراجعةرسنويارر

السعررر يحددر األوىل،ر للسنةر ألجلرربالنسبةر الكاملر السعرر عىلر رروالمحددرررأسبوعاررر52اعتمادار
الخزينةركمارر لسنداتر الثانويةر السوقر ر ي

ف  المرجعيةر األسعارر ر منحن  بنكرياعتمادارعىلر صدرهر
رر1المغربربتاري    خرر ررتضافرإليهرعالوةرالمخاطررر،2021شتنتر  نقطةرأساس.رر250وررر240بي  

رر روروسيتمرنش  المرجعي االرالسعرر ررسعررالفائدةر ربنكرأفريقياررمنرقبلررسمي ي
وب  اإللكتر رموقعهر ي

ررف 
ريومر رورر2021فاتحرشتنتر ي

رر3يومررالقانونيةرلإلعالناترصحيفةرف   .ررر2021شتنتر

ألجلرر الكاملر السعرر ر المرجعي السعرر يساوير السنوي،ر التاري    خر حلولر رأسبوعارررر52وعندر
ور الخزينةر لسنداتر الثانوير ر المنحن  منر انطالقار المحددر النقدي(،ر السعرر بنكرر)ر الصادررعنر

 المغرب،روالذيريسبقرالتاري    خرالسنويرللقسيمةربخمسةرأيامرعمل.ر

 

رالمحصلرعليهرعالوةرالمخاطرة ةراالكتتابر)رعالوةرررويضافرإىلرالسعررالمرجعي تحددرعقبرفتر
رر رصحيفةرلإلعالناترررنقطةرأساسر(رررر250ورررر240المخاطرةربي   ي

رالسندات،رف  ويتمرتبليغهرلحامىلي
ررسنويارتاري    خرمراجعةرسعررالفائدةررأيامرعملرقبلرالتاري    خرالذيريصادفر5القانونية،رداخلرأجلرر

رنفسريومرمعاينةراألسعاررالمرجعية.ر ي
 وف 

 

 سعر اإلصدار 

رحالةرلمرر ي
ر،رسيتمرتحديدررقابالرللمعاينةررررأسبوعاررر52لررسعررالفائدةرريكنررف  منررررالسعررالمرجعي

أفريقيارررطرف النقطتي  ررربنكر استعمالر منرخاللر ر الخطي االستقطابر تؤطرانرررربطريقةر ر اللتي  

 (ينقد)رأساسررأسبوعارر52لاألجلرالمطلقر

ةرألجلر ربعدرتحويلرالسعرراألعىلرمباش  أسبوعار)رأساسرر52ويتمراالستقطابرالخطي
(رإىلرالسعررالنقديرالمقابل.ر ي

 حسباب 

ر:روتعرضرطريقةرالحسا  بركماريىلي

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

رالذيرنريدرتحويله.ررkبحيثر ي
 :رأجلرسعررالفائدةرالحسباب 

 يومارر366أورر365*رعددراأليامرالصحيحر:ر

 طريقة حساب السعر المرجعي 

ر   عالوة المخاطرة  نقطةرأساسرر250ورر240بي  
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رر ي
اض،رأيرف  رالتواري    خرالسنويةرالموافقةرلتاري    خرانتفاعراالقتر ي

رر13تتمرمراجعةرالقسيمةرسنويارف 
ر  منركلرسنة.رشتنتر

رالسنداترداخلرأجلرر أيامرعملرقبلرالتاري    خرالسنويرررررر4ويتمرتبليغرسعررالفائدةرالجديدرلحامىلي
.ررمنرطرفرالمصدرر ي

وب  رموقعهراإللكتر  عتر

  الفائدة تاري    خ تحديد أسعار 

رر ي
ف  أير اض،ر االقتر انتفاعر تاري    خر سنويار تصادفر ر ي

النر التواري    خر ر ي
ف  الفوائدر  تسددر

رر13 رشتنتر رأولريومرعملرالذيريىلي ي
رنفسراليومرأورف  ي

رر13منركلرسنة.رويتمرأداءرالفوائدرف  شتنتر
رالريصادفريومرعمل.ر  إذاركانرهذاراألخت 

راليومرالذيرسيقومرفيهرر ي
بنكرستتوقفرفوائدرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرعنرالشيانرف 

 بتسديدررأسرالمال.ررأفريقيار

حسبرإرادتهرأنريقررربعدرموافقةرقبليةرلبنكرالمغربرإلغاءر)كليارأورجزئيا(رررلبنكرأفريقيارويمكنرر
،رمنرأ رتراكمي الفوائدرلمدةرالمحدودةروعىلرأساسرغت  اماته.ر)رالررأداءرمبلغر التر  جلرمواجهةر

سيمارتبعارلطلبرمنربنكرالمغرب(.روتبعارلهذارالقرار،رلنريؤدرمبلغرالفائدةرالملغاةرمنرطرفرر
رركافةررأوريتمراعتبارهرمبلغارمراكمارأورمستحقارلرربنكرأفريقيارر ي

رالسنداترألجلرالرمحدودرالنر حامىلي
رر.روسيهمركلرقراررإلغاءرمبلغرالقسيمةرالبنكرأفريقياريصدرهار ي

ذيركانرمنرالمقرررأصالردفعهرف 
 التاري    خرالسنويرالمقبل.ر

ررررG/2013/14بتطبيقرمقتضياترالمنشورررقمررررأفريقيارررويلزمربنك ي
رر13لبنكرالمغربرالصادررف 

والمتعلقربحسابراألموالرالذاتيةرالتنظيميةرلمؤسساتراالئتمان،رطبقارللفصلرررر2013غشترر
ذاتيةراألساسيةركأسهمرأورأيرعنرصرمكونرمنرهذارالمنشوررالذيريحددرأدواتراألموالرالرر10

ر)رتحددرأدناه(رومنرضمنهار رعدةرمعايت  رتراعي ي
النر المخصصةر الحصةر كةروكذار الش  لرأسمالر

بجميعرر الوفاءر بعدر إالر تتمر الر هار أورغت  أرباحر التوزيعاترعىلرشكلر أنر الذيرينصرعىلر البندر
اماترالقانونيةروالتعاقديةرورالقيامرباألداءاترعىلرأ دواتراألموالرالذاتيةرمنرمرتبةرأعىلررااللتر 

رالمشارر اماترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذارالمنشور.روتتمثلرالمعايت  رذلكرااللتر  ي
بمارف 

:رر  إليهرأعالهرفيماريىلي

ةرمنرطرفرالمؤسسةربعدرموافقةرمسبقةرلجهازهاراإلدارير-  ؛ريتمرإصدارراألدواترمباش 

راألدواترالرمحدودةرر-  األجل؛تعتتر

رحالةرتصفيةرالمؤسسةرأوربعدررر- ي
الريمكنرألصلراألدواترأنريؤديرلخفضرأورتسديد،رإالرف 

 موافقةرمسبقةرمنربنكرالمغرب؛ر

راألدواترإىلرمرتبرر- رحالرعدمرالمالءةرأورتصفيةرالمؤسسة؛ررةتنتمي ي
رمقارنةربجميعرالديونرف   أدب 

راألدواترمنرأيرهيئةرتابعةركانترر-  ناترللرفعرمنررتبةرالديون؛ركفاالترأورضمابالرتحط 

رررر- ي
هرللرفعرمنررتبةرالديونربرسمرهذهراألدواترف  راألدواتربأيراتفاقرتعاقديرأورغت  الرتحط 

 حالةرعدمرالمالءةرأورالتصفيةر؛

 تسمحراألدواتربامتصاصرالجزءراألولرورتناسبيارالجزءراألهمرمنرالخسائررفورروقوعهار؛رر-

رحالةررتخولراألدواترلمالكهاردينارعىلراألررر- ي
صولرالمتبقيةرللمؤسسة،رويكونرهذارالدينر،رف 

رتفوقهارمرتبة،رمتناسبارمعرمبلغراألدواترالمصدرة.روالر ي
التصفيةروبعدرأداءرجميعرالديونرالنر

 يكونرمبلغرهذارالدينرقاراروالرمحدداربسقف،رإالرإذارتعلقراألمرربحصصرالمشاركة؛

رمبار- ةرأورغت  اءراألدواتربطريقةرمباش  ةرمنرطرفرالمؤسسةر؛رالريمولرش   ش 

القانونيةررر- اماتر االلتر  بجميعر الوفاءر بعدر إالر هار غت  أور أرباحر شكلر عىلر التوزيعاتر تتمر الر
والتعاقديةرورالقيامرباألداءاترعىلرأدواتراألموالرالذاتيةرمنرمرتبةرأعىلر.روالريمكنرأنرتنتجرر

 هذهرالتوزيعاترر

اءراألدواتررإالرعنرعنارصرقابلةرللتوزي    ع.روالريرتبطرمستوىرالت وزيعاتربالسعررالذيرتمروفقهرش 
 عندراإلصداررإالرإذارتعلقراألمرربحصصرالمشاركةر؛ر

الحقوقرررر- الذاتيةراألساسيةرعنر)رأوال(ر األموالر رتخضعرلهارأدواتر ي
النر المقتضياتر تنتجر الر

التفضيليةرلدفعرأرباحراألسهمر)رثانيا(رعنرسقفروالرقيودرأخرىرترتبطربمبلغرأقىصرللتوزيعات،ر
القيامرر ر ي

يقىص  للمؤسسةر بالنسبةر واجبر عنر )ثالثا(ر المشاركة،ر بحصصر األمرر تعلقر إذار إالر
ر؛  بتوزيعاترلفائدةرالمالكي  
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 الريشكلرعدمرتسديدرأرباحراألسهمرحادثارللتخلفرعنراألداءربالنسبةرللمؤسسةر؛رور-

 الريفرضرإلغاءرالتسديدرأيرإكراهرعىلرالمؤسسة.ررر-

رحالةرإلغاءرأداءرمبلغرالف ي
رالسنداترألجلرالرمحدودررف  رعىلرالمصدررإخباررحامىلي ي

وائد،رينبع 
أجلرر اإللغاء،رداخلر بقرارر الرساميلر لسوقر المغربيةر تاري    خرررر60والهيئةر األقلرقبلر يومارعىلر

هرر رالسنداترألجلرالرمحدودربإشعارريتمرنش  ربنكرأفريقيارمنرطرفرراألداء.رويتمرإخباررحامىلي
رو ي

وب  رصحيفةرلإلرعىلرموقعهراإللكتر ي
راترف  عالناترالقانونيةريحددرمبلغرالفوائدرالملغاةرومتر

رتمراتخاذها.ر ي
رالتصحيحيةرالنر  قراررإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدروكذارالتدابت 

ائتمانرر للتوزي    عروالرترتبطربجودةر القابلةر والريمكنرأ نريصدررتوزي    عرالفوائدرإالرعنرالعنارصر
 بنكرأفريقيا.ر

إرادتهرأنريقررررلبنكرأفريقيارويمكنرر الرفعرمنرمبلغررحسبر المغربر رربعدرموافقةرقبليةرلبنكر
بناءرعىلر المحددةر القسيمةر مبلغر منر ر أكتر ر بالتاىلي ر رستصت  ي

والنر أداؤهار رسيتمر ي
النر القسيمةر

رعىلرالمصدررإخباررجميعر ي
رحالراتخاذرقرارربالرفعرمنرمبلغرالقسيمة،رينبع  ي

الصيغةرأدناه.روف 
منرطرفرر المصدرةر الرمحدودر السنداترألجلر ر أفريقيارحامىلي لسوقررربنكر المغربيةر والهيئةر

 يومارعىلراألقلرقبلرتاري    خراألداء.رر60الرساميلربهذارالقراررداخلرأجلر

هرر رالسنداترألجلرالرمحدودربإشعارريتمرنش  ربنكرأفريقيارمنرطرفررويتمرإخباررجميعرحامىلي
رور ي
وب  رصحيفةرلإلعالناترالقانونية.ررعىلرموقعهراإللكتر ي

 ف 

رحالروجودرأدواترر ي
أخرىرلهارآليةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدرفإنرقراررإلغاءر/ررفعرمبلغرالقسيمةررف 

 المطلوبرأداؤهارسيتمرتفعيلهربماريتناسبرمعرمبلغرالفوائدرالخاصربهذهراألدوات.ر

 ورتحتسبرالفوائدرتبعارللصيغةرالتاليةر

رر×القيمةراإلسميةر]رر  [رر360عددراأليامرالصحيح/رر×سعررالفائدةراإلسمي

ربندر"رامتصاصرالخسائر"رآخررالفوائدرعىلرأساسريتمرحسابر ي
قيمةرإسميةركمارتمرتعريفهارف 

ربندر"رتسديدررأسرالمالر" ي
رالواجبركمارتمرتعريفهرف  ي

 أورعىلرأساسرالرأسمالرالمتبقر

 

رعىلرمدةرأدناهارر سنوات.رررر5يخضعرتسديدررأسرالمالرلموافقةربنكرالمغربروسيتمربشكلرخطي
 قر"ر(ر.ر)أنظرربندر"رالتسديدرالمسب

 تسديد رأس المال 

المسبقرللسنداتررربنكرأفريقياريمنعرعىلرر بالتسديدر القيامر اضر االقتر القيامرخاللركاملرمدةر
 سنواترابتداءرمنرتاري    خراالنتفاع.ررر5التابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذاراإلصدار،رقبلرمروررر

يطةرإشعارررر5وبعدرمروررر سنوات،رالريمكنرإجراءرالتسديدرالمسبقرإالرمنرطرفرالمصدر،رش 
 بنكرالمغرب.ررأيامروبعدرموافقةر5مسبقرأدناهر

رمعركافةرأشطررالسنداترالتابعيةرألجلر ي (رسيتمربشكلرتناسنر ي
رأورجزب  إنركلرتسديدرمسبقر)ركىلي

أدناهارر لمدةر ر اإلصدارروبشكلرخطي ررر5الرمحدودرموضوعرهذار حامىلي إخبارر سنوات.روسيتمر
رداخلررالسنداترألجلرالرمحدودربالتسديدرالمسبقرفورراتخاذرقراررالتسديدرالمسبقرمعرتذك ت 

ريجلرأدناهرستونريومارتقورأ ي
رهذهراإلشعاراترف  ميارقبلرتاري    خربدايةرهذارالتسديد.روسيتمرنش 

رللمصدررصحيفةرلإلعالناترالقانونيةر ي
وب  معرتحديدرمبلغرالتسديدرومدتهرروعىلرالموقعراإللكتر

 وتاري    خربدايته.ر

رللسنداترالتابعيةرألجلرالرمح ي
رأورالجزب  دود،رموضوعرالريجوزرللمصدررالتسديدرالمسبقرالكىلي

.ررر»امتصاصرالخسائررررر«هذاراإلصدار،رماردامترالقيمةراإلسميةرانخفضترقيمتهارطبقارلبندرر

رمنرالمستوىراألولركمارعرفهاربنكرالمغربرأقلرمنر رحالةركانترنسبةررأسرالمالراألساسي ي
 وف 

إجراءرر6,0% التسديد،رسيتمر ةر المرجحة،رعىلرأساسرفرديرأورموطد،رخاللرفتر المخاطرر منر
رعىلرأساسرالقيمةراإلسميةراألوليةرللسندات.ررهذار  األخت 

 

(ريتمرقبلرحلولرالتاري    خرالسنوي،رسيتمرعىلرأساسرالمبلغرإنرر ي
رأورجزب  كلرتسديدرمسبقر)ركىلي

رالمستحقروالفوائدرالجاريةرإىلرغايةرتاري    خرال ي
 د.رتسديالواجبرللرأسمالرالمتبقر

داديرللسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدود،رموضوعرهذارررأفريقيارررويمتنعربنكر اءراستر عنرالقيامربش 
ر اإلصدار،رماردامترالقيمةراإلسميةرانخفضترقيمتهارطبقارلبندر"رامتصاصرالخسائر".رويتعي  

 التسديد المسبق
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رقدريرفعر 4 ي

رالقيمةراالسميةرللسنداترلبنكرأفريقياربتسجيلرعائدراستثناب  ي
 رررمنرنتيجتهرالصافيةرويحسنرمنرأموالهرالذاتيةقدريتيحرأيرانخفاضرمحتملرف 

ازيةرالتاريخيةروالتوقعيةرر5 رالوثيقةرالمرجعيةرلبنكرأفريقيارر(CET1, CET2)تجدرراإلشارةرإىلرأنرالنسبراالحتر ي
 المذكورةرسابقايتمرتقديمهارف 

رالسنداترالتابعيةرألجلر عىلرالمصدررإخباررالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلروكذاركافةرحامىلي
اءرمنرشأنهارأنرتشكلرالرمحدودرالذينراكتتبور رهذاراإلصدارربأيرمسطرةرمحتملةرإلعادةرالش  ي

ارف 
القانونية رصحيفةرلإلعالناتر ي

هرف  يتمرنش  رإشعارر ررموضوعرموافقةرمسبقةرلبنكرالمغرب،رعتر
للمصدرر ر ي

وب  اإللكتر الموقعر داديررروعىلر االستر اءر الش  السنداترموضوعرهذار تحديدرعددر معر
ررربنكرأفريقياروأجلهروسعره.رروسيقومرر ي

رمعرأوامررالبيعرالمقدمةر)رف  ي اءربشكلرتناسنر
بإعادةرالش 

اؤها(.وسيتمرإلغاءرر رسيعادرش  ي
رمنرعددرالسنداترالنر حالةركانرعددرالسنداترالمعروضةرأكتر

اؤها.رر رسيعادرش  ي
 السنداترالنر

رألصولر ي
رحالةراندماجرأورانفصالرأورتقديمرجزب  ي

اضرترتبرعنهرربنكرأفريقيارف  خاللرمدةراالقتر
رتحويلرالحقوقررتحويلرش ي

املرللذمةرالماليةرلفائدةرهيئةرقانونيةرأخرى،رسيتمربشكلرتلقاب 
رحلترمحلرر ي

بنكروالواجباترالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرللهيئةرالقانونيةرالنر
رالحقوقروالواجبات.ررأفريقيار ي
 ف 

ر تصفيةر حالةر ر ي
ف  المال،ر رأسر تسديدر أفريقيارويظلر األخرىربنكر للديونر تابعار رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،ر

اض  (ر.رر)رأنظررمرتبةراالقتر

رمنرالمستوىراألولركمارعرفهارر  تخفضرقيمةرالسنداتر كلمارأصبحترنسبةررأسرالمالراألساسي
ر4منرالمخاطررالمرجحة،رعىلرأساسرفرديرأورموطد.روتنخفضررر%6,0بنكرالمغربرأقلرمنرر

المستوىرر منر النظريةر األساسيةر الذاتيةر األموالر ر بي   للفرقر الموافقر بالميلغر السنداتر قيمةر
1 )5(CET1ببلوغرررر يسمحر األولررر%6,0ممار المستوىر منر ر األساسي المالر رأسر نسبةر منر

ائبر(ررCET 1واألموالرالذاتيةرالفعليةر رالمتعلقربالرص  راالعتباررالتأثت   .ر)ربعدراألخذربعي  

يمةرداخلرأجلرالريمكنرأنريتعدىرشهرارتقويميارابتداءرمنرتاري    خرمعاينةرعدمرويتمرخفضرالق
الدنيارر النسبةر امر القيمةراإلسميةرررر%6,0احتر أورموطدر،رمنرخاللرخفضر عىلرأساسرفردير

رحدودرقيمةرإسميةردنيارقدرهارر ي
درهمر)طبقارللمادةررر50للسنداتربالمبلغرالموافق،روذلكرف 

هروتتميمهر(ر.ررالمتعلقر17-95منرالقانونرر292 كاترالمساهمةر)كمارتمرتغيت   بش 

 

رر30وخاللر ةرنصفرسنويةر)رتواري    خرالحرصرنصفرالسنويةرلنش  ركلرفتر رتىلي ي
يومارالمواليةرالنر

ر رالعاديرأورالوسيطرالذيرتطلبهرالسلطاترالوصية،ريتعي   نسبرالمالءة(رأورتاري    خرالحسابرغت 
ر كمارعرفهارررررCET 1منرالمستوىراألولررررعىلرالمصدررالتأكدرمنرأنرنسبةررأسرالمالراألساسي

رر مرالمستوىراألدب  عىلرأساسرفرديرأورموطد.ررمنرالمخاطررالمرجحةرر%6,0بنكرالمغربرتحتر
رنسبتهرأفريقياروسيقومربنكر رأفقرررCET 1بنش  ي

رر18وكذارالمستوياترالتوقعيةرلهذهرالنسبةرف 
رقبلرمر النش  بالنسبةرلكلرشهرار،ربعدرموافقةرمسبقةرمنرمجلسرإدارته.رويتمرهذار تمرأبريلر

عمليةرحرصرللحساباترالسنويةروقبلرمتمرأكتوبرربالنسبةرلكلرعمليةرحرصرللحساباترنصفر
رالموقعرررررلبنكرأفريقيارررIIIالسنوية.روستتمرمنرخاللرإصداراترالدعامةرر ي

)ريمكنراالطالعرعليهارف 
رصحيفةرلإلعالناترالقانونية ي

رأيضارف  رللمصدر(ر.رويتمرهذارالنش  ي
وب  راإللكتر ،رخاللرالثالثي  

هذهر إرسالر وسيتمر التنظيمية.ر النسبر عىلر يؤثرر قدر ملحوظر حدثر وقوعر ر تىلي ر ي
النر يومار

رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرر رتضمرحامىلي ي
رالسنداترالنر اإلصداراترإىلرممثلركتلةرحامىلي

المغربيةر والهيئةر المغربر بنكر إىلر فيهر ترسلر الذير الوقتر نفسر ر ي
ف  اإلصدار،ر موضوعرهذار

ازيةر)رالنسبةرعىلراألموالرالذاتيةرررلسوق الرساميلرويجبرأنرتتضمنربتفصيلرالنسبراالحتر
 األساسيةرأورنسبةررأسرالمالرر

التنظيميةروتوزي    عرر األموالرالذاتيةر المالءة(ر،روتشكيلر األولررونسبةر المستوىر رمنر األساسي
 المخاطررالمرجحة.ر

النسبةرالدنيارر امر رحالةرعدمراحتر ي
المصدررررر%6,0وف  رعىلر يتعي   عىلرأساسرفرديرأورموطد،ر

إشعاررر بذلكروتوجيهر الفورر الرساميلرعىلر لسوقر المغربيةر والهيئةر المغربر بنكر ررإخبارر عتر
رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةرر ي

روف  ي
وب  رالسنداترألجلرالرمحدودرداخلرموقعهراإللكتر لحامىلي

ار5أجلرأدناهر عىلرأساسررر%6,0مرالنسبةرالدنيارأيامرعملراعتبارارمنرتاري    خرمالحظةرعدمراحتر
القيمةرر خفضر ومبلغر الخسارةر امتصاصر عنهار ترتبر أحداثر وقوعر يوضحر موطدر أور فردير
رالتصحيحيةرالمتخذةروالتاري    خرالذيرر اإلسميةرللسنداتروطريقةرحسابرهذارالمبلغروالتدابت 

 سيتمرفيهرخفضرالقيمة.ر

 امتصاصرالخسائر
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رالقيمةراإلسميةرللسنداتروإذارتحسنترالوضعيةرالماليةرللمصدرر ي
ضرف  وبعدرأيرخفضرمفتر

راستوجبترهذارالتخفيض،ريمكنر ي
رآليةرررلبنكرأفريقيارالنر ي

رررفعرالبدءربعدرموافقةربنكرالمغربرف 
المصدرر رعىلر يتعي   القيمة.ر رشكلترموضوعرخفضر ي

النر للقيمةراإلسميةر القيمةركليارأورجزئيار
را هررإخباررحامىلي رإشعارريتمرنش  عىلررلسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرداخلرأجلرشهررواحدرعتر

رو ي
وب  رصحيفةرلإلعالناترالقانونيةربقرارررفعرالقيمةراالسميةرومبلغروطريقةرموقعهراإللكتر ي

ف 
رالقيمة.ر ي

 حسابروتاري    خرشيانرهذارالرفعرف 

رحالةرتواجدرأدواترأخرىرلهارآليةرالمتصاصرالخسائر،رسيتمرخفضرأر ي
وررفعرالقيمةراإلسميةررف 

رتمرتجاوزرعتبةرإطالقهاروذلكربناءرعىلرآخررقيمةراسميةرر ي
رجميعراألدواترالنر ربي   ي بشكلرتناسنر

 تسبقرتاري    خرإطالقرآليةرامتصاصرالخسائر.ر

ررراألخذروسيتمرحسابرالفوائدرربناءرعىلرآخررقيمةراسميةرتسبقرتاري    خرأداءرالقسيمةر)رمعرر بعي  
 مةراالسمية(.راالعتباررانخفاضروارتفاعرالقي

رالقيمةراالسميةرللسندات،ريجبرعىلرالمصدررفورارإخباررالهيئةرر ي
رحالةرانخفاضرأورارتفاعرف  ي

ف 
 .رالمغربيةرلسوقرالرساميل

ر ي
اض   قابلةرللتداولربالتر

المستثمرينرر ر إالربي   التابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذاراإلصدارر السنداتر الريمكنرتداولر
رر ي
المحددةرالئحتهمرف  ر مركلرمستثمررمؤهلرمالكرلسنداتررمذكرةرالعمليةرهذهالمؤهلي   يلتر  .ر

الرمحدودرموضوعرر العمليةرهذهررتابعيةرألجلر المذكورةرسوىررمذكرةر السنداتر بعدمرتحويلر
المستثمرين ررررلفائدةر ي

ف  الئحتهمر المحددةر ر امذكرةالمؤهلي   ررهذهر ماسكي عىلر ر يتعير  .ركمار

الر التابعيةرألجلر السنداتر تسديدروتسليمر تعليماتر قبولر األحوالر منر بأيرحالر الحساباتر
رر المؤهلي   المستثمرينر ر غت  مستثمرينر طرفر منر عنهار ر المعتر المنشورر هذار موضوعر محدودر

ر ي
 .رهذهرالمذكرةالمحددةرالئحتهمرف 

 السنداتتداول 

 

رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذارالمنشورروسنداترأيرالرر يوجدرأيرتماثلربي  

 إصداررسابق.ر

الحقاربإصداررسنداترجديدةرتتمتعرمنرجميعرالمستوياتربحقوقرشبيهةرربنكرأفريقياررإذارقامرر
رالسندار ريقتضيهارهذاراإلصدار،ريمكنرلهردونرالحصولرعىلرموافقةرحامىلي ي

يطةربتلكرالنر ت،روش 
أنرتنصرعىلرذلكرعقودراإلصدار،رأنريجريرتماثالرلكافةرسنداتراإلصداراترالمتعاقبة،رموحدار

رهذهرالسنداتروتداولها.ر   بذلكرمجموعرالعملياترالمتعلقةربتدبت 

 بند التماثل 

 

 يخضعررأسرالمالروالفوائدرلبندرتابعيةرالسندات.ر

األشكالرقواعدرالقانونرالمتعلقةربالمبادئرالمحاسبيةروالريمسرتطبيقرهذارالبندربأيرشكلرمنرر
وطرالمحددةرر روحقوقرالمكتتبرللحصولروفقرالش  لتخصيصرالخسائر،رواجباترالمساهمي  

رالعقدرعىلرأداءرسنداتهرمنرحيثررأسرالمالروالفوائد.ر ي
 ف 

رحالةرتصفيةرر ي
ررصدارر،.رولنريتمرتسديدرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرلهذاراإلربنكرأفريقياروف 

ر رإالربعدرتعويضرجميعرالدائني   .ررالتقليديي    الذينرلهمراألولويةرأورالعاديي  

اضاترالسنديةرلمدةرر بينماريتمرتسديدرهذهرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودربعدركافةراالقتر
رمحدودةربدونرآليةرامتصاصرالخسائرررمحدودةرر رأصدرهارروغت  ي

ريمكنرررربنكرأفريقيارالنر ي
رلهرأورالنر

رالخارج.ر ي
رالمغربركمارف  ي

 إصدارهارالحقارف 

 

ر:ر رالتاليي    سيتمرهذارالتسديدرعىلرأساسرأقلرمبلغرمنرالمبلغي  

 القيمةراالسميةراألوليةربعدرطرحرمبلغرالتسديداترالمحتملةرالمنجزةرسابقار؛ر ▪
ا ▪ ر وحامىلي ر

والعاديي   األفضليةر ذوير ر الدائني   جميعر تعويضر بعدر المتوفرر لسنداتررالمبلغر
ريمكنرأنريكونررررلمدةرمحددةررررالتابعية ي

روقتررررأورسيصدرهارررقدرأصدرهاررربنكرأفريقيارالنر ي
ف 

رالخارج.ر ي
رالمغربرأورف  ي

 الحقرسواءرف 
رنفسرالمرتبةرمثلرالسنداترالتابعيةرألجلرالرر ي

رهذهرالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرف  ي
تأبر

ر رمحدودرالرتابعيةرألجلرالسنداتررللرارإصداررأفريقياربنكررأجرىمحدودرمنرنفسرالفئة.روللتذكت 

اض   التابعية  / رتبة االقير
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ريونيوررررAT1 منرصنفرر ي
رقدرهرر2017ف  رقدرهرررررربمبلغرإجماىلي ر 1.000.000.000بمبلغرإجماىلي

 درهم.ر

 

 ضمان استعادة االموال  الريخضعرهذاراإلصداررأليرضمانرخاص

 التصنيف  لمريخضعرهذاراإلصداررأليرطلبرللتصنيفر

رالسيدرحمادرالجواهريروكيالرمؤقتا.رر2021يوليوزرر  28المجلسراإلداريرربتاري    خمرقا .ربتعيي  

رهورنفسهرر ةراالكتتاب.رعلمارأنرالوكيلرالمؤقترالمعي   ويشيرمفعولرهذارالقراررفوررافتتاحرفتر
ود(راللذينرتمرتجميعهماررد)رسنداترتابعيةرألجلرالرمحBوررررAبالنسبةرلشطريرهذاراإلصداررر

رر ي
 كتلةروحيدة.رف 

ررررسيقومر رالسنداترلالنعقادرمنرأجلرتعيي   المجلسراإلداريربدعوةرالجمعيةرالعامةرلحامىلي
رالسنداتروذلك،رداخلرأجلرر رلكتلةرحامىلي ي

ةراالكتتاب.ررريوماررر60وكيلرنهاب   ابتداءرمنرافتتاحرفتر

 

 لجواهري.رالسيدرحمادراأيةرعالقةررأسماليةرأورلألعمالرمعررررلبنكرأفريقيارمنرناحيةرأخرى،رليسرر

رر رسنداتراإلصداراترالمنجزةرالسيدرحمادرالجواهريررعالوةرعىلرذلك،ريعتتر ممثلركتلةرحامىلي
رربنكرأفريقيارمنرطرفر ي

رسننر  .ر2017ور2012بي  

رهذهرالجمعيةرفوررانعقادهارللهيئةرالمغربيةرر مرالمجلسراإلداريرلبنكرأفريقياربإرسالرمحرص  ويلتر 
 ررلسوقرالرساميلر

 

رالقانونر ي  القانون المطبق  المغربر

 المحكمة المختصة  المحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاءر
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IV.    حالة التخلف عن األداء 

رحالةرتمراألر ي
كةربرسمركلرسندرعدارف  داءرداخلريشكلرحالةرللتخلفرعنراألداءرعدمرالوفاءربجزءرأوركلرمبلغرالفوائدرالواجبةرعىلرالش 

إلغاءرررر14أجلرر المغربر بنكر موافقةر بعدر كةر الش  قررتر إذار أور استحقاقهر تاري    خر بعدر عملر جزئيارررر(يومر أور طبقارررر)كليار الفوائدر أداءر
رر ي
رالقسمرالثاب  ي

رخصائصرالسنداترالتابعيةرالمعروضةرأعالهرف  ي
معلوماترتتعلقربالسنداترالتابعيةرررر-رللمقتضياترالمنصوصرعليهارف 

 بنكرأفريقيا.رألجلرالرمحدودرل

رر ي
كةرمنرأجلرمعالجةرررحالةروقوعرحالةرالتخلفرعنراألداءوف  رالسنداترأنريوجهربدونرأجلرإعذارارللش  يجبرعىلرممثلركتلةرحامىلي

كةرداخلرأجلر  يومرعملربعدرتاري    خراإلعذار.رر14التخلفرعنراألداءرمعراألمرربأداءركلرمبلغرمستحقرللفوائدرمنرطرفرالش 

كةربمعالجةرالتخلفرعنراألداءربعدرمرورر رر14وإذارلمرتقمرالش  رتىلي ي
رالسنداتريومرعملرالنر رتوصلهارباإلعذار،ريمكنرلممثلركتلةرحامىلي

وطرالنصابرواألغلبيةرالمنصوصر رتبترضمنرش  ي
ةرالنر رالسندات،روبناءرعىلرقراررمنرلدنرهذهراألخت  بعدردعوةرالجمعيةرالعامةرلحامىلي

روالهيئةرالمغربيةرلس رموجهرللمصدر،رمعرنسخةرلمؤسسةرالتوطي   ي وقرالرساميلرأنريجعلرمنرعليهارقانوناروبعدرمجردرإشعارركتابر
والفوائدرر المالر مبلغررأسر رحدودر ي

ف  المذكورةر السنداتر تسديدر القانونرعىلر بقوةر كةر الش  ر يجتر ممار كافةراإلصداررمستحقراالجل،ر
رالمؤداةربعد.رر ررالمستحقةرمنذرآخررتاري    خرأداءرللفوائدرمعرزيادةرالفوائدرالمستحقةروغت  قيمةرال(علمارأنرالرأسمالرهورالرأسمالراألوىلي

.ر)عددرالسنداتررxاالسميةراألوليةر ي
رحالةرتسديدرمسبق،رالرأسمالرالواجبرالمتبقر ي

 ،رأورف 
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V.  المخاطر المتعلقة بالسندات التابعية ألجل ال محدود 

 المخاطر العامة المتعلقة بالسندات التابعية .1

 مخاطررالنسبر:ررر→

رتكونرنسبتهارقابلةرللمراجعةركلرر ي
سنوات.روبالفعل،رررر5يمكنرللمخاطررالمتعلقةربتطوررأسعاررالفائدةرأنرتؤثررعىلرمردودرالسنداترالنر

 قدريؤثررارتفاعرسعررالفائدةرعىلرانخفاضرقيمةرالسنداترالمملوكة.رر

 مخاطررالتخلفرعنرالتسديدرر→

رالسندات،روتتمثلرهذهرمكنرللسنداترموضوعرمذكرةرالعمليةرهذهرأنري اماتهارالتعاقديةرتجاهرحامىلي
تشملرمخاطررربعدمرالوفاءربالتر 

.ر رعدمرأداءرالقسائمروعدمرتسديدرالمبلغراألصىلي ي
 المخاطررف 

 المخاطر الخاصة بالسندات التابعية ال محدودة األجل   .2

رالر ررتعتتر ي
ركافةرالمخاطررالنر رالسنداترالتابعيةرررعواملرالمخاطررالمحددةرأدناهرشاملةرويمكنرأالرتغطي ي

يمكنرأنرتحيطرباستثماررف 

 ألجلرالرمحدود.ر

رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذ ي
رالذينرمنرشأنهمراالكتتابرف  إىلررهرالمذكرةويتمرلفترانتباهرالمستثمرينرالمحتملي  

رهذارالنوعرمنرالسنداتريخضعرللمخاطرراألساسيةرالتاليةر:ر ي
 أنراالستثماررف 

رالسوقرالماليةرالمغربيةر:ر ▪ ي
رررالمخاطررالمرتبطةربإدراجرأداةرجديدةرف  رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرطبقارللمعايت  تعتتر

لذاتيةراإلضافية.رويتمرإصداررهذهراألدواتربشكلررلبنكرالمغربركأدواتراألموالرارG/2013/14الدوليةرللجنةربازلرودوريةررقمر

رعىلركلرمستثمررمحتملرتحديدرر رحديثةرأمامربعضرالمستثمرينرالمغاربة.رويتعي   منتظمرمنرطرفرالبنوكرالدولية،رلكنهارتبقر

رهذاراالستثماررمعرمراعاةرظروفهرالخاصةرويجبرعليهرالتوفررعىلرالمواردرالماليةروالسيوالترالالزم ةرلتحملررالتوافقربي  

رذلكرإمكانيةرانخفاضرالقيمةراالسميةرلهذهرالسنداتر)رانظررالمخاطررالمتعلقةر ي
المخاطررالمتعلقةربمثلرهذارالتوظيف،ربمارف 

بانخفاضرالقيمةراالسميةرللسنداترأدناه(روكذارإمكانيةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر)انظررالمخاطررالمتعلقةربإمكانيةرإلغاءرأداءرمبلغرر

 ه(؛ررالفوائدرأدنا

 

رالسنداترموضوعرهذاراإلصداررأدواترمعقدةرباعتباررأنرعملياتررررألداةرالماليةر:رلررالطابعرالمعقدرالمخاطررالمرتبطةرب ▪ » pay-تعتتر
off »رررر رمحددةروعىلرأساسرغت  المرتبطةربهارالريمكنرتوقعهاربالكامل.رفالمصدررلهركاملرالترصفرإللغاءرأداءرالفوائدرلمدةرغت 

رحالةربلوغرعتبةراإلطالق.رمنرناحيةرأخرىريمكنررفعرالقيمةراالسميةرلكنر ي
.ركماريمكنرخفضرالقيمةراالسميةرللسنداترف  تراكمي

اري يطةرموافقةربنكرالمغرب.روأخت  مكنرالرفعرمنرالقسيمةرحسبرالترصفرالكاملرللمصدرروالرتوجدرأيةرآليةرمحددةرلتفعيله.ررش 
ر)رالصحةرر رصعبةرالتوقع.رفهذهرالتوقعاترتستلزمرعدةرفرضياترومعايت  هذارماريؤديرإىلرالقولربأنرالتدفقاترالماليةرللسنداترهي

واال السنداتر ازية،ر االحتر للنسبر ر التوقعي المستوىر للمصدر،ر هذهرالماليةر طبيعةر فإنر ر وبالتاىلي .ر للمصدر...(ر األخرىر اماتر لتر 
هاروالرسيمارتثمينهارأمرارمعقدار؛ر  السنداترتجعلرمنرعمليةرتدبت 

 

رالريمكنرالقيامرررالمخاطررالمرتبطةربالطابعرالالمحدودرلهذهرالسندات ▪ :ريتمرإصداررالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودروبالتاىلي

سنواترررر5بتسديدررأسرالمالرإالربمبادرةرمنرالمصدرروبعدرموافقةرقبليةرمنربنكرالمغرب.روالريتمرهذارالتسديدرإالربعدرمروررمدةرر
 سنوات.ر؛ر5ابتداءرمنرتاري    خراإلصداررمعرمراعاةرإشعاررمسبقرأدناهر

 

رحالةرتصفيةرالمصدرررررالمرتبطةرببندرتابعيةرالسنداتر:رالمخاطررر ▪ ي
الرريشكلررأسرالمالرموضوعربندرتابعيةرالسنداتربحيثرأنهرف 

اضاترالتابعيةرلمدةرمحدودةررإالرريتمرهذارالتسديدرر روبعدرجميعراالقتر رذويراألفضليةراورالعاديي   والرررربعدرتعويضرجميعرالدائني  
رتممحدودةربدونرآلياترإلغاءرالقسائمروامتصاصرالخسائررر ي

رالمغربررررأوريمكنرإصدارهارالحقارمنرطرفرالمصدررررروضعهارررالنر ي
ف 

 ؛ررأورالخارج
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رمنرركلمارأصبحتررررللسنداتر)رآليةرامتصاصرالخسائر(ررالمخاطررالمتعلقةربانخفاضرالقيمةراإلسميةر ▪ نسبةررأسرالمالراألساسي
رررر(CET 1)المستوىراألول ي

رإطاررهذاررر%6,0كمارعرفهاربنكرالمغربرأقلرمنرالمستوىرالمحددرمنرطرفرالمصدرر)رالمحددرف  ي
ف 

رتحددرإجراءاترتطبيقرال ي
ةرالتقنيةرلبنكرالمغربرالنر المتعلقةرررG/2013/14دوريةررقمررالمنشورروذلكرطبقارلمقتضياترالنش 

راألموالر باألموالرالذاتيةرلمؤسساتراالئتمان(رعىلرأساسرفرديروموطد،ريتمرتخفيضرالسنداتربالمبلغرالذيريوافقرالفرقربي  
رتسمحرببلوغرنسبةرررر1الذاتيةراألساسيةرمنرالفئةرر ي

رمنرالمستوىراألولررمنرررر%6,0النظريةرالنر ررCET 1نسبةررأسرالمالراألساسي
 .رCET 1والرالذاتيةرالفعليةرواألم

رآليةرامتصاصرالخسائر.ر ي
رتخضعرلتعديلركمارتمرتعريفهرف  ي

 وسيتمرحسابرالفوائدرعىلرأساسرالقيمةراالسميةرالنر

ر ي
رتطلبترهذاراالنخفاضرف  ي

بيدرأنهربعدرانخفاضرمحتملرللقيمةراالسميةرللسنداتروإذارتحسنترالوضعيةرالماليةرللمصدررالنر
رشكلترموضوعرخفضررريقيارلبنكرأفررالقيمة،ريمكنرر ي

أنريطلقرفوراربعدرموافقةرقبليةرلبنكرالمغربرآليةررفعرالقيمةراالسميةرالنر
ر.ر ي
رأورجزب  رالدوليةرربنكرأفريقيارويسهرررالقيمةربشكلركىلي امرالمعايت  لجنةربازلروالتعليماترالتنظيميةرلبنكرلبشكلردائمرعىلراحتر

 سياسةرلتوجيهرالمخاطررالتنظيميةرتسمحربر:رالمغرب.رولهذارالغرض،رتتوفررالمجموعةررعىلر

 

 التوفررعىلرقاعدةرماليةرتسمحربمواجهةركافةرتعهداتهر؛ر ✓

ري ✓ ي
امركافةرالنسبرالتنظيميةرالنر  بنكرالمغربر؛رأمرربهاراحتر

امرر ✓ رمنراألموالرالذاتيةرتسمحربامتصاصراألزماترواختباراترالضغطرالتنظيميةروالداخليةروضمانراحتر ي
تشكيلرفراشرإضاف 

 تباترماربعدراختباراترالضغط،رأير:رالع

 ؛ررر %9,0تساويرعىلراألقلررر1نسبةرعىلراألموالرالذاتيةررمنرالمستوىر ▪

 (ر.رر % 12,0تساويرعىلراألقلررر2ومنرالمستوىرر1نسبةرعىلراألموالرالذاتيةراألساسيةرمنرالمستوىر ▪

رمجالرنسبةرالمالءةر)رإصداراترنصفرسنويةرمنرالدعامةرر ✓ ي
رالقطاعرف  ررIIIاالستجابةرلمتطلباترالمؤسسةرالوصيةرعىلرتقني  

ازية،رتشكيلراألموالرالذاتيةرالتنظيمية،رتوزي    عرالمخاطررر ر:رتفصيلرالنسبراالحتر موجهةرلضمانرشفافيةراإلفصاحرالماىلي
 المرجحةر(ر.ر

رر31إىلرغايةر ازيةرر،رتتوزع2020دجنتر ر:ررر6النسبراالحتر  لبنكرأفريقياركماريىلي

  

  أأأأ أأأأ أأأأ أأأأ

 ) %9عىل األقل   ( 1نسبة الدعامة  9,90% 9,00%

 ) %12عىل األقل  (نسبة المالءة  15,20% 12,30%

 المصدرر:ربنكرأفريقيار

 

 

:ريخضعرالمستثمررلمخاطررإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر)ركليارأورجزئيا(ربالنسبةررررالمخاطررالمرتبطةربإمكانيةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر ▪

رقراررهذاراإللغاءرحسبرترصفرالمصدرروبعدرموافقةرقبليةرمنربنكرالمغرب.ر .رويبقر رتراكمي رمحددةروعىلرأساسرغت  لمدةرغت 
اماته.ر  وذلكرمنرأجلرمواجهةرالتر 

رمنرالمستوىراألولررأسرالمالراألرعواملرالمخاطررالمؤثرةرعىلرنسبةرر ▪ كمارعرفهارررررCET 1يمكنرأنرينتجرتراجعرنسبةرررر:رررCET 1ساسي
يقلرعنرر المغربرإىلرمستوىر منهارررر%6,0بنكر نذكرر للسنداترعنرعدةرعواملر القيمةراالسميةر ر ي

ف  انخفاضر تبرعنهر يتر ممار
 خصوصار:ر

رمحيطرأسعاررالفائدةر؛ ✓ ي
رف  روقوعرالمخاطررأورتطوررماديركبت  ي

 تحقيقرخسائررمهمةرإثررارتفاعرمحتملرف 

رمحاسبيةرجديدةر؛ ✓  إدخالرمعايت 

رالتنفيذرلمتطلباترتنظيميةرجديدة.ر ✓  دخولرحت  

 
رالوثيقةرالمرجعيةرلبنكرأفريقيارالمتعلقةربالسنةرالماليةرر.6 ي

ازيةرف  والمسجلةرمنرطرفرالهيئةرالمغربيةرلسوقررر2020يتمرتقديمرالنسبراالحتر
 EN/EM/012/2021تحترالمرجعرر2021يوليوزرر23الرساميلربتاري    خر
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اجعرمستوىرنسبةر رحالةروقوعرعاملرأورعدةرعواملرللمخاطر،رالريمكنرأنريتر ي
رحالةررلمريتخذرالتجاريروفابنكررCET 1ف  ي

إالرف 
رمنرر ر:رحدرأدب  ريتطلبهاربنكرالمغربروهي ي

امركافةرالنسبرالتنظيميةرالنر رتمكنرمنراحتر ي
رالتصحيحيةرالنر ومساهميهركافةرالتدابت 

 .رر%12,0نيارقدرهارورنسبةرمالءةردر%9,0رCET 1نسبةر

 

 

 

السندات ▪ وتداولر بالسيولةر المتعلقةر هذررالمخاطرر موضوعر السنداتر تنسجمر الر المذكرة:ر متطلباتررررهر معر تعقيدهار بحكمر
رالسوقرالثانوية.رر ي

رف  رحنر .روهكذا،رفإنرتداولرهذهرالسنداتريقترصرحرصيارعىلرالمستثمرينرالمؤهلي   رالمؤهلي   المستثمرينرغت 
رمحصور.رر  ويمكنرلهذارالحرصرأنريخفضرسيولةرالسنداترموضوعرهذاراإلصداررمقارنةرمعرسنداترأخرىريكونرتداولهارغت 

رررهذهرالمذكرة:رتتضمنرالسنداترموضوعرةربتوفررالمصدررعىلرعدةرخياراترالمخاطررالمتعلق ▪ عدةرخياراترلفائدةرالمصدرروهي
: 

 خياررالتسديدرالمسبقر؛ ✓

 خياررخفضرأوررفعرالقيمةراالسميةرللسنداتر؛ ✓

 خياررإلغاءرأداءرمبلغرالفوائد.ر ✓

رهذهرالخياراترمنرأجلراستثمارهروفق رعىلركلرمستثمررمحتملرأنريراعي رعىلرالمصدررررريتعي   أهدافهروإكراهاتهرالخاصة،ركماريتعي  
رتحديدرالقيمةرالعادلةرللسندات.ر ي

حهرلتقديمرالمناقصةروكذارف  رمقتر ي
 إدراجرخياراتهرف 

 

باستدانةرإضافية ▪ المرتبطةر السنداترررالمخاطرر تفوقر أور تساوير لهاررتبةر أخرىر بإصداررديونر يقومرالحقار أنر للمصدرر يمكنر :ر

ور المنشور.ر رحالةرموضوعرهذار ي
ف  السنداتر رهذهر منرطرفرحامىلي دادر

القابلرلالستر المبلغر لتخفضر مثلرهذهراإلصداراتر ر ي
تأبر
كةرالمصدرة.رر  تصفيةرالش 
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VI. ي للعملية
 الجدول الزمت 

ر:ر رللعمليةركماريىلي ي
 يتمثلرالجدولرالزمن 

  

تيب                                 العمليات  التاري    خ   الير

ةرالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلرالحصولرعىلر 2021غشترر4  1 تأشت 

2021غشترر4 رملخصر  رللمصدرالمنشوررنش  ي
وب   2 عىلرالموقعراإللكتر

2021غشترر6 رصحيفةرلإلعالناترالقانونية  ي
رف  ي

رالمصدررلبالغرصحق   3 نش 

رر1 2021شتنتر رر   4 معاينةرسعررالفائدةرالمرجعي

رر1 2021شتنتر ر  رللمصدرررالفائدةررالمرجعيةروأسعارررسعارراألرنش  ي
وب   5 االسميةرعىلرالموقعراإللكتر

2021غشترر3 ر  ررالفائدةررالمرجعيةروأسعارررسعارراألرنش  ي
رللمصدرررف  ي

وب  االسميةرعىلرالموقعراإللكتر
 صحيفةرلإلعالناترالقانونيةر

6 

رر6 2021رشتنتر ةراالكتتابرفتحر   7 فتر

رر9 2021شتنتر ةإغالقر   8 االكتتابررفتر

رر9 2021شتنتر  9 تخصيصرالسندات 

رر13 2021شتنتر  10 التسديد/رالتسليمرر 

رر14 2021شتنتر رصحيفةرلإلعالناترالقانونية  ي
رالمصدررللنتائجروأسعاررالفائدةرالمعتمدةرللعمليةرف  رنش 

ر ي
وب   وعىلرموقعهراإللكتر

11 
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ي : معلومات حول المصدر بنك أفريقيا   ▪
 القسم الثات 

I. معلوماترعامةرر 

كة بنكرأفريقيار  اسم الشر

،رالداررالبيضاء140 ي
 المقر الرئيسي  ،رشارعرالحسنرالثاب 

 الهاتف 04/03 80 49 22 05

 الفاكس 65 49 26 22 05

www.bankofafrica.ma  ي
وت   الموقع اإللكير

كةرمساهمةرذاترمجلسرإدارةر ي  ش 
 الشكل القانوت 

 تاري    خ التأسيس  ر1959غشترر31

كة سنةرر99  مدة حياة الشر

 السجل التجاري  الداررالبيضاءرررر 129 27

رر31ينايررإىلرر1منر كة السنة  دجنتر  المالية للشر

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

صادررف 
رحكمهاررإىلررر12-103بإصداررقانونررقمرر1436األولر ي

ةرف  المتعلقربمؤسساتراالئتمانروالهيئاترالمعتتر
: 

القيامربجميعرعملياترالبنكروالرصفروالخزينةروالضمانروالقبولروالخصمروإعادةرالخصمرر 
روالمتوسطروالطويل؛ر رالحسابرالجاريرومختلفرأنواعرالقروضرعىلراألمدرالقصت  ي

والمكشوفرف 
اضاتروالتعهداتربمختل اءروبيعرأورتفويترجميعرالممتلكاترإبرامركافةراالقتر فرالعمالت؛رش 

 المنقولةرأورالعقارية؛رممارسةرجميعرعملياترالنقلرأورالعموالتروتجارةرالمعادنرالنفيسة.ر

هاربالناجزرأورألجلرر  رالبورصةرأورغت  ي
اءروالبيعرف  القيامربجميعرالتوظيفاترواالكتتاباتروعملياترالش 

 بيعتهار؛لسنداترأورأوراقرتجاريةرمهماركانترط

كاترالبنكيةروالماليةروالعقاريةروالصناعيةروالتجاريةرر  رجميعرالش  ي
رمساهماترف  أخذروامتالكروتدبت 

ر؛  لحسابهارأورلحسابرالغت 

ر  ي
وعموما،رالقيامربجميعرالعملياترالبنكيةروالماليةروالتجاريةروالصناعيةروالمنقولةروالعقاريةرالنر

ربغ رمباش  رأورغت  كة.رريمكنرأنرترتبطربشكلرمباش   رضرالش 

 

 

 الغرض االجتماعي 

(  3) المادة   من النظام األساسي

كة إل غاية  دراهمرر10سهماربقيمةرإسميةرقدرهارر 648 606 205درهمرموزعرعىلرر 480 066 056 2  31رأسمال الشر
 2020دجنير 

ر رومحارص  كة،روخاصةرالنظامراألساسي الجمعياترالعامةريمكنراالطالعرعىلرالوثائقرالقانونيةرللش 
رلبنكرأفريقيا رالحساباتربالمقررالرئيسي ي  وتقاريررمراقنر

 الوثائق القانونية 

روالقانونررقمرر   ي ،ريخضعربنكرأفريقيارللقانونرالمغربر ي
كمارتمرتعديلهررر95-17باعتباررشكلهرالقانوب 

 وتتميمه.ر

يفررقمر رش  رربيعراألولرر193-14-1بحكمرنشاطهر،ريخضعربنكرأفريقيارلظهت  ي
بإصدارررر1436الصادررف 

(;رر12-103قانونررقمر رحكمهارر)القانونرالبنكي ي
ةرف   المتعلقربمؤسساتراالئتمانروالهيئاترالمعتتر

رالبورصة،روبحكمرإصداراتهرللسنداتروبرامجرإصداررشهاداتراإليدار ي
كةرمدرجةرف  ع،ريخضعررباعتبارهرش 

 بنكرأفريقيارللمقتضياترالقانونيةروالتنظيميةرالمتعلقةربالسوقرالماليةروخصوصار:ر

 

http://www.bankofafrica.ma/
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ربمثابةر ▪ يفرالمعتتر رالش  كاترالبورصةررر19-14قانونررقمرررالظهت  المتعلقرببورصةرالقيمروش 
ر؛ راالستثماررالماىلي ي

 والمستشارينرف 
الصادررر 19-2208  رقمردروالماليةرالنظامرالعامرلبورصةرالقيمرالمصدقرعليهربقرارروزيرراالقتصا ▪

ر ي
 ؛رر 2019يوليوزرر3الصادررف 

المتعلقربدعوةرالجمهوررإىلراالكتتابروربالمعلوماترالمطلوبةراىلرررر44-رر12القانونررقمر ▪
رأسهمهارأورسنداتهار؛ر ي

رتدعورالجمهوررإىلراالكتتابرف  ي
 األشخاصرالمعنويةرورالهيئاترالنر

 المتعلقربالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلر؛رر12-43القانونررقمر ▪
رالمصدقرعليهربقرارروزيرراالقتصادروالماليةررقمرلهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميللالنظامرالعامر ▪

 ؛رر2169-16
 ؛رالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلدورياتر ▪
يفررقمر ▪ رالش  ررر1-ر95-ر3الظهت  ي

المتعلقرر35-94ربتنفيذرالقانونررقمر1995ينايررر26الصادررف 
رر2560-95ببعضرسنداترالديونرالقابلةرللتداولروقرارروزيررالماليةرواالستثماراترالخارجيةررقمر

ر ي
 المتعلقربسنداترالديونرالقابلةرللتداول.رر1995أكتوبررر9الصادررف 

يفال ▪ رالش  ررر1.96.246رقمر ظهت  ي
(.ربتنفيذرالقانونرر1997ينايررر9)ر1417منرشعبانرر29الصادررف 

رالحساب،رر 35.96رقمر ي
المتعلقربإحداثروديعرمركزيروتأسيسرنظامرعامرلقيدربعضرالقيمرف 

روالمتممر؛  المغت 

رر932-ر98النظامرالعامرللوديعرالمركزيرالمصدقرعليهربواسطةرقرارروزيرراالقتصادروالماليةررقمر ▪
ر ي
صادرررر1961-01ومعدلربواسطةرقرارروزيررالخوصصةروالسياحةررقمرر1998أبريلرر16صادررف 

ر ي
 ؛رر2001أكتوبررر30ف 

يفررقمر ▪ رالش  رفاتحرربيعراألولرر1-04-21الظهت  ي
(ربتنفيذر2004أبريلرر21)رر1425صادررف 

رسوقرالبورصةركمارتمرتعديلهروتتميمهر؛رر26-03القانونررقمر ي
 المتعلقربالعروضرالعموميةرف 

كاتر) يبةرعىلرالش  يبةرعىلرالقيمةر%رر37يخضعربنكرأفريقيا،رباعتبارهرمؤسسةرائتمان،رللرص  (روالرص 
 (.ررر%10المضافةر)ر

ي 
 النظام الجبات 

 المحكمةرالتجاريةرللداررالبيضاءر

المحكمة 
ي 
 
المختصة ف
 حالة نزاع
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II.   بنية مساهمي بنك أفريقيا 

 تشكيلررأسرالمالر .1

 

ررر31ررغايةررإىل رإسميةررربقيمةررسهمارر رر   648 606 205ررعىلررموزعارردرهم،ررررر480 066 056 2رررأفريقيارربنكرررأسمالرريبلغرر،2020رردجنتر

 ررالحقوق.رربنفسروتتمتعرالفئةرنفسرمنربالكامل،رتحريرهارويتمرالواحدررللسهمردراهمر10رتبلغ

ررأنهرإىلراإلشارةروتجدر ي
رر22رتاري    خرف  رردرهم،رر100رمقابلردراهمر10راالسميةرقيمتهررلتصبحرسهمه،رربتقسيمرقياأفريربنكرقامر،2008رشتنتر

ررالذيرر20-ر05ررالقانونرلمقتضياترطبقاروذلك كاترالمتعلقرر1996رغشتر30ربتاري    خر17-95رررقمرالقانونروتتممريغت   ررررررررررررررررررالمساهمة.رربش 

رإىلرغايةرر1الجدولر  رر2021مايرر31:ربنيةرالمساهمي  

 المساهمون  31/05/2021

  عدد األسهم من رأس المال    %

 كتلة التحكم   028 999 72 35,50%

26,59% 54 678 388 *  الملكيةرالمغربيةرللتأمي  

8,03% 16 509 923 O CAPITAL GROUP 

0,88% 1 810 717 SFCM 

 مساهمات قارة  426 056 97 47,20%

ركريديرميتيالرر 025 492 50 24,56%  البنكرالفيدراىلي

ر**ر 805 108 17 8,32%  صندوقراإليداعروالتدبت 

5,38% 11 056 220 CDC Group plc***   

5,01% 10 310 563 

المغربيةرر الفالحيةر التعاضديةر
المغربيةرر المركزيةر /التعاضديةر للتأمي  

 للتأمي  ر
 التعاضديةرالفالحيةرالمغربيةرللتأمي  ر 41 0%

 التعاضديةرالمركزيةرالمغربيةرللتأمي  ر 6282315 3,06%

رر 4028207 2% ي رالشعنر
 تعاضديةرالتأمي  

رللتقاعد 813 088 8 3,93% ي رالمغربر ي
 **المركزرالمهن 

 مساهمون آخرون  194 551 35 17,29%

 مستخدموربنكرأفريقيا 325 245 2 1,09%

 أسهمرمتداولة 869 305 33 16,20%

 المجموع   648 606 205 100,00%

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

 

 

 

 

 

 

 

رذلكراألسهمرالمملوكةرر* ي
ربمارف  كرللقيمرالمنقولةرالخاصةربالملكيةرالمغربيةرللتأمي  

 )سهمرر019 930 2ر(منرطرفرصناديقرهيئاترالتوظيفرالمشتر

 31/12/2020وضعيةرمؤكدةرمنرطرفرالمساهمربتاري    خر**ر

 
ررأس *** ي

ربنكرأفريقيارر(ر2020المالرروضعيةربعدرالزيادةرف  ي
رمودعةرف   )أسهمرغت 
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 المجلس اإلداري  .2

 2021:رأعضاءرالمجلسراإلداريريونيورر2الجدولر

رر راألول تقديمر انقضاءرمدةرالتعيي    أعضاءرالمجلسراإلدارير تاري    خرالتعيي  

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2024 

 المديررالعامرالرئيسر

1995 
 السيدرعثمانربنجلونر

 الرئيسرالمديررالعامر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2024 

ربنسعيدرهورالرئيسرالتنفيذيرر السيدرزهت 
رر ي
رومساهمرف  للملكيةرالمغربيةرللتأمي  

 بنكرأفريقيا
1994 

 الملكيةرالمغربيةرللتأمي  ر

ر بنسعيدريمثلهارالسيدرزهت   

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2025 

رر ي
السيدرلوسيانرميارارهورمستشاررف 
ركريديرميتيالر الصندوقرالفيدراىلي

رحدودر ي
رر%93ومساهمرف  ي

ررBFCMف 
ربنكرأفريقيا ي

ربدورهارمساهمرف   وهي

2005 
ركريديرميتيالرر  البنكرالفيدراىلي

  لوسيانرمياراريمثلهرالسيدر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2021 

رمنصبارر شغلرصندوقراإليداعروالتدبت 
رالمجلسراإلداريرلبنكرأفريقيارمنرر ي

ف 
ثمرتمرتعيينهرر1997إىلرر1966سنةر

منرجديدرمنرطرفرالجمعيةرالعامةرر
 .رر2010العاديةرلسنةر

السيدرعبدراللطيفرزغنونرهورالمديررر
رر العامرلصندوقراإليداعروالتدبت 

ربنكرأفريقيا ي
 ومساهمرف 

2010 
رر  صندوقراإليداعروالتدبت 

 يمثلهرالسيدرعبدراللطيفرزغنونرر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2021 

رهورمديررعامرر ي
السيدرهشامرالعمراب 
 de O CAPITALمنتدبرلمجموعةر

GROUPربنكرأفريقيارر ي
 ،رالمساهمةرف 

2021 
 (*)رO CAPITALمجموعةر

رر ي
 يمثلهارالسيدرهشامرالعمراب 

رستبترر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر
رحساباترالسنةرالماليةر ي

 2022ف 

الدينرجسوسرعضوار السيدرعزر كانر
بصقتهر اإلدارير المجلسر ر ي

ف 
سنةرر منر سنةررر2005الشخصيةر إىلر

ر2008 للملكيةرر دائمار ممثالر ثمر
مجددار ر تعيي   قبلر ر للتأمي   المغربيةر

اإلداريرر المجلسر ر ي
ف  سنةررعضوار ر ي

ف 
 رر2017

2017 
 السيدرعزرالدينركسوسر

شخصيةرربصفة  

رستبترر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر
رحساباترالسنةرالماليةر ي

 2023ف 

رر ي
ف  عضور هور بوجونر ماركر السيدر

المجلسراإلداريرلبنكرأفريقيا،رممثالرر
ر مؤسسرCDCلمجموعةر وهور .ر

رلمجموعةرر يكررئيسي  Beaujeanوش 
& Partners  ممممم مم  2019ممم

ممممممممم ممممممم مممممممم 
 مممممممممممم.

ممم مم ممم مممممم مممم مممم 
 Atlanticمممم مممممم ممممم 

Financial Group S.A. 

2019 
  CDC Limitedمجموعةر

 يمثلهارالسيدرماركربوجونرر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 

2026 

رعضورمجلسر ي
إداريرمستقلرومستشاررف 

رر ي
جامعةريوروميدرفاسروعضورسابقرف 

رللتجارةرر ي المجلسراإلداريرللبنكرالمغربر

ر 2000وررر1997الخارجيةربي    

2021  

 السيدرمحمدرالقباجرر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2021 

رالمجلسراإلدارير ي
 عضورمستقلرف 

 François HENROTالسيدر 2016

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
 رر2021

رالمجلسراإلدارير ي
 عضورمستقلرف 

2016 
 Brian C.Mck. HENDERSONالسيدر

 مترصفرمستقلر
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ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2026 

رالمجلسراإلدارير ي
 عضورمستقلرف 

2021 
رالسيد ي

ررررررررررررررررررررررررةرنزهةرالحرايس 

 مترصفرمستقلر

رستبترر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر
رحساباترالسنةرالماليةر ي

 2023ف 

المجلسر ر ي
الشخصيةرف  عضوربصفتهر

ر مجموعةر ر ي
ف  ر ومست   Oاإلدارير

Capitalلبنكرررر،رر ر المرجعي المساهمر
 أفريقيا

2018 
 السيدرعبدوربنسودةر

 مترصفةرمستقلة

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2021 

مترصفرمديررعامرمنتدبرورئيسرر
 BOAمجموعةر

 لوكسومبورغر

2004 
ر  السيدرإبراهيمربنجلونرالتويمي

 مترصفرمديررعامرمنتدبر

ر ي
الجمعيةرالعامةرالعاديةرالنر

رحساباترالسنةرالماليةر ي
ستبترف 
2026 

رالمجلسررارعضوربصفته ي
الشخصيةرف 

كةرررراإلداري ومترصفةرمديرةرعامةرلش 
BMCE Capital Gestion 

 السيةرمريمرالبوعزاوير 2021
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Source : Bank Of Africa 
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III.   وصف النشاط 

 تطور القروض  .1

ر:ر رشملتهارالدراسة،رتطورترالقروضرحسبرفئاترالزبناءرعىلرالشكلرالتاىلي ي
 خاللرالمدةرالنر

 2020- 2018: القروض الصافية حسب فئات الزبناء في الفترة  3الجدول  

 7نشاطرمجمعرر–المصدرر:ربنكرأفريقيارر

 
مليونردرهم.ريعزىرهذارالتطوررأساسارررر 508 138ليصلرإىلرررر %7,2،رسجلرجاريرالقروضرانخفاضاربنسبةرر2018معرمتمرسنةرر 

اجعر)رأوال(رقروضرالخزينةربنسبةر لتصلرإىلررر  %7,9مليونردرهمرو)ثانيا(رقروضراالستهالكربنسبةرر  799 23لتصلرإىلرر %11,1لتر
ربنسبةرر  830 8 رالحصيلةروتعزيزرالنسبرالتنظيميةرو)ثالثا(رقروضرالتجهت   رإطاررتحسي   ي

ر 21570إىلرلتصلرر   %2,3مليونردرهمرف 
إىلرررر %20,7والقروضراألخرىربنسبةررررمليونردرهمر انخفاضرعملياترإعادةرالبيعرمعرالزبناء.ررمليونردرهمررر 515 2لتصلر ،رعىلرإثرر

 مليارردرهم.ررر26,3لتصلرإىلررر%15,77وسجلترالحقوقرتجاهرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهارانخفاضارنسبتهر

رارتفاعارملح اءرالفواتت  رروروعرفترالحقوقرالمكتسبةربش  ي
رسننر يبةرعىلرالقيمةرالمضارر2018ورررر2017ظاربي   فة(رر)رسنةرإدماجرقروضرالرص 

يبةرعىلرالقيمةرالمضافةرللمجمر%192+بنسبةر ررعبفعلرأساسارتسديدرقرضرالرص  يفرللفوسفاطربحواىلي  مليارردرهم.رر 1,2الش 

ويعودرهذارالتحسنرالرتفاعرقروضرالخزينةررمليونردرهمر.رررر 169 146،رسجلرجاريرالقروضرارتفاعارليصلرإىلرر2019إىلرغايةرمتمرر
ربنسبةرررر062 27ررلتصلرإىلرررر %13,7بنسبةرر مليونردرهم،رمعرانخفاضرقروضرررر818 21لتصلرإىلرررر%1,2مليونردرهمروقروضرالتجهت  

 مليونردرهم.رر 162 8لتصلرإىلرر%7,6االستهالكربنسبةر

مليونردرهمر.رويعودرهذارالتحسنرالرتفاعررر ر 775 153ليصلرإىلررر %5,2،رسجلرجاريرالقروضرارتفاعاربنسبةر2020إىلرغايةرمتمر
مليونررر 023 23لتصلرإىلرررر %50,8مليونردرهمروالقروضراألخرىربنسبةرررر  699 30ررلتصلرإىلرررر  %13,4بنسبةررقروضرالخزينةرر

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

 

 تطور ودائع الزبناء   .2

ةرر رالفتر ي
ر:ررر2020-ر2018تطورترودائعرالزبناءرحسبرأصنافرالمنتجاترف   كماريىلي

 
رللتجارةرالخارجيةرش.م،ر 7 ي   ParisBMCEوررBMCE Tanger Offshoreتتضمنرالبنكرالمغربر

 بماليين الدراهم 2018 2019 التطور  2020 التطور 

 االئتمان وما يماثلها حقوق على مؤسسات  271 26 260 27 3,76% 849 24 8,84%-

 حقوق على الزبناء    236 112 909 118 5,95% 926 128 8,42%
 قروض الخزينة  799 23 062 27 13,71% 699 30 13,44%
 قروض االستهالك  830 8 162 8 7,56%-  687 7 5,82%-
 قروض للتجهيز 570 21 818 21 1,15% 988 19 8,39%-
 القروض العقارية 373 40 441 40 0,17% 966 40 1,30%

 القروض األخرى  974 11 264 15 27,48% 023 23 50,83%
 الحقوق المكتسبة بشراء الفواتير 515 2 284 2 9,19%- 114 2 7,44%-
 فوائد مستحقة لالستالم 712 743 4,35% 727 2,15%-
 ديون معلقة األداء  462 2 135 3 27,34% 722 3 18,72%
 مجموع القروض   507 138 169 146 5,53% 775 153 5,20%
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  : تطور ودائع الزبناء حسب أصناف المنتجات   4الجدول  

 
مليونردرهمرعىلرإثررانخفاضرقيمةرالودائعرألجلربنسبةررر128759لتصلرإىلررررر%5,2،رتراجعترودائعرالزبناءربنسبةرر2018ومعرمتمرر

مليونردرهم،رمقابلرارتفاعرررر7309لتصلرإىلرررر%24,2مليونردرهمروالحساباترالدائنةراألخرىربنسبةرررر482 23لتصلرإىلرررر18,6%
 مليونردرهم.رر24130لتصلرإىلرر%3حساباتراالدخارربنسبةر

مليونردرهم،رأساساربفعلرارتفاعرالحساباترررر 441 134لتصلرإىلررر %4,4الزبناءرارتفاعارنسبتهررودائع،رسجلترر2019إىلرغايةرمتمرر
 مليونردرهم.ررر486 24إىلرررر لتصلرررر%1,5مليونردرهمروحساباتراالدخارربنسبةرررر773 79لتصلرإىلرررر%8,7الدائنةرتحترالطلبربرر

مليونردرهم،رأساساربفعلرانخفاضرررر  793 134لتصلرإىلرررر%0,3الزبناءرشبهراستقراررنسبتهررررودائع،رسجلترر2020إىلرغايةرمتمرر
رر %7,6الحساباترالدائنةرتحترالطلبربررررمليونردرهم،رتمرتعويضهاربارتفاعرررر 452 17لتصلرإىلرررر %25,3الودائعرألجلربنسبةرر

 مليونردرهمر.رر 864 85لتصلرإىلر

  

 بماليين الدراهم 2018 2019 التطور  2020 التطور 

 حسابات عند الطلب دائنة 361 73 773 79 8,74%    864 85 7,64%

 حسابات االدخار  130 24 486 24 1,48%    028 25 2,21%
-

25,29% 
 ودائع ألجل  482 23 359 23 0,53%-    452 17

-3,63% 6 140 -
12,83% 

 حسابات دائنة أخرى  309 7 371 6
-

31,64% 
 فوائد مستحقة لألداء  478 452 5,39%-    309

 مجموع ودائع الزبناء   759 128 441 134 4,41% 793 134 0,26%
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 لبنك أفريقيا  القسم الثالث : البيانات المالية   ▪

I.   الوضعية المالية الموطدة لبنك أفريقيا 

رر31تقديمرحسابرالنتيجةرالسنويرلبنكررأفريقيارإىلرغايةر .1  :رر2020دجنتر

 :  2020ممممم  31ممم  2018ممممم  31مممم ممم مممممم ممممممم مم 

 بآالف الدراهم 2018 2019 التطور  2020 التطور 

 فوائدروعائداترمماثلةر 916 934 14 928 350 15 2,79% 686 709 15 2,34%

 فوائدروتكاليفرمماثلة 749 252 5- 906 436 5- 3,51% 297 281 5- 2,86%-

 هامش الفوائد 167 682 9 022 914 9 2,39% 389 428 10 5,19%

 عموالترمحصلة 545 990 2 485 240 3 8,36% 389 098 3 4,39%-

 عموالترمدفوعةر 341 477- 236 529- 10,87% 931 456- 13,66%-

 هامش عىل العموالت  204 513 2 249 711 2 7,88% 458 641 2 2,57%-

راألرباحروالخسائررالناتجةرعنرتغطياترالوضعيةرالصافيةر        ي
 صاف 

6,91% 377 678 159,23% 353 259 136 275 
راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرر ي

صاف 
 النتيجة

راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومرالمعامالت 632 138 728 343  364 310 9,71%- ي
 صاف 

606,26% 67 314  9 531 -2 357 
راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومربالقيمةرالعادلةرحسبرر ي

صاف 
 النتيجةر

-2,25% 226 137  231 334 226 865 
راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرر ي

صاف 
 الرساميلرالذاتيةرر

-72,24% 5 449  19 627  
صافياألرباحروالخسائررعىلرأدواترالدينرالمحتسبةرضمنرالرساميلر

 الذاتيةرالقابلةرللتدويرر

4,24% 220 688  211 707 226 865 
المحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةرمكافآترأدواترالرساميلرالذاتيةر

رالقابلةرللتدوير  غت 

راألرباحروالخسائررعىلراألصولرالماليةرالمتاحةرللبيعر           ي
 صاف 

          
األرباحروالخسائررالناتجةرعنرعدمراحتسابراألصولرالماليةربالكلفةر

 المستهلكةر

          
األصولرالماليةربالكلفةراألرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفر

 المستهلكةرضمنراألصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر

          

األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةرحسبر
الرساميلرالذاتيةرضمنراألصولرالماليةرربالقيمةرالعادلةرحسبر

 النتيجة

رر           رألنشطةرالتأمي   ي
 العائدرالصاف 

 عائداتراألنشطةراألخرىرر 982 137 1 176 235 1 8,54% 923 792 35,80%-

 تكاليفراألنشطةراألخرىرر 024 463- 437 584- 26,22% 539 464- 20,52%-

ي البنكي  468 233 13 603 860 13 4,74% 045 002 14 1,02%
 
 الناتج الصاف

 التكاليفرالعامةرلالستغاللر 827 194 7- 766 117 7- 1,07%- 739 845 7- 10,23%

0,77% -954 340 52,50% -947 015 -620 980 
مخصصاتراإلهالكاتروانخفاضاترالقيمةرلألصولرالثابتةرر

رالملموسة  الملموسةروغت 

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل  661 417 5 821 795 5 6,98% 967 201 5 10,25%-

 تكلفةرالمخاطرةر 379 833 1- 435 196 2- 19,80% 978 451 3- 57,16%

 نتيجة االستغالل  281 584 3 386 599 3 0,42% 989 749 1 51,38%-

-14,55% 59 700 13,04% 69 866 61 804 
كاترالمسجلةروفقرطريقةرنسبةر حصةرالحصيلةرالصافيةرللش 

 الملكيةر

ns 67 658 -311,05% -13 106 6 210 ر ي
 األرباحروالخسائررعىلرأصولرأخرىرصاف 



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

اترقيمرفوارقراالقتناءر            تغت 

ائب  295 652 3 146 656 3 0,11% 347 877 1 48,65%-  النتيجة قبل احتساب الرص 

ائبرعىلراألرباح 574 843- 129 080 1- 28,04% 528 513- 52,46%-  رص 

 النتيجة الصافية  722 808 2 017 576 2 8,29%- 819 363 1 47,06%-

 األرباحرخارجرالمجموعة 552 977 507 654 33,05%- 987 625 4,36%-

 النتيجة الصافية حصة المجموعة  170 831 1 510 921 1 4,93% 832 737 61,60%-

 

رر31لبنكررأفريقيارإىلرغايةررالحصيلةرالسنويةرالموطدةتقديمر .2  :رر2020دجنتر

 

  بآالف الدراهماألصول  2018 2019 التطور  2020 التطور 

12,74% 16 291 624 0,98% 14 450 591 14 310 554 
ومصلحةر العامةر والخزينةر المركزيةر والبنوكر الصندوقر قيمر

يديةر  الشيكاترالتر

 النتيجة األصول المالية بالقيمة العادلة حسب  0     0  

 األصولرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر- 686 104 25 430 913 29 19,15% 201 529 29 1,28%-

 األصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر- 536 011 1 295 794 21,48%- 086 774 2,54%-

 أدواترالتغطيةرالمشتقة 0        

 المتاحة للبيع األصول المالية  0        

 األصول المالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية  0        

-26,68% 1 222 818 18,91% 1 667 868 1 402 639 
أدواترالدينرالمحتسبةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرر-

 القابلةرللتدويررر

4,40% 4 642 101 11,55% 4 446 599 3 986 053 
حسبرررر- العادلةر بالقيمةر المحتسبةر الذاتيةر الرساميلر أدواتر

رالقابلةرللتدويرر  الرساميلرالذاتيةرغت 

 االستحقاقراألصولرالمملوكةرلغايةر          

 السنداتربالتكلفةرالمهلكةرر 848 315 25 750 042 30 18,67% 605 324 37 24,24%

 القروضروالديونرعلرىمؤسساتراالئتمان 394 250 21 739 403 22 5,43% 263 392 22 0,05%-

 القروضروالديونرعىلرالزبناءر 874 302 179 591 645 186 4,10% 699 166 194 4,03%

 فارقرإعادةرالتقييمرألصولرالمحافظرالمغطاةربمعدالترالفائدةر          

 استثماراترأنشطةرالتأمي  ر          

يبةرالمستحقةرالدفع 556 783 499 920 17,48% 935 797 13,31%-  أصول -الرص 

يبةرالمؤجلة 532 615 1 563 767 1 9,41% 871 083 2 17,90%  أصولر - الرص 

 حساباترالتسويةروأصولرأخرى 267 199 7 296 631 6 7,89%- 532 751 6 1,81%

رجاريةرموجهةرللتفويت 0          أصولرغت 

كاترحسبرطريقةرنسبةرالملكية 360 874 990 930 6,48% 952 962 3,43% رالش  ي
 مساهماترف 

 العقاراتراالستثماريةر 378 730 3 224 800 3 1,87% 810 684 3 3,04%-

 األصولرالثابتةرالملموسة 031 640 7 503 222 9 20,71% 178 945 8 3,01%-

رالملموسة 571 987 156 079 1 9,27% 012 310 1 21,39%  األصولرالثابتةرغت 



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

 فوارقراالمتالكر 114 032 1 114 032 1 0,00% 114 032 1 0,00%

 مجموع األصول   393 547 295 207 749 315 6,84% 802 911 331 5,12%

 

  



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

   بآالف الدراهمالخصوم  2018 2019 التطور  2020 التطور 

          
 البريدية الشيكات مصلحة ، العامة المركزية، الخزينة األبناك

          
 حسب النتيجة العادلة بالقيمة المالية الخصوم

          
 الخصوم المالية المملوكة لغايات المعاملة  -

          
 النتيجة كخيار حسب  العادلة بالقيمة الماليةلخصوم ا -

          
 أدوات التغطية المشتقة

-14% 14 111 265 20% 16 346 393 13 582 981 
 الُمْصَدرة  المديونية سندات

33% 59 960 481 3% 45 071 844 43 725 210 
 ديون تجاه مؤسسات االئتمان والمعتبرة في حكمها 

2% 207 086 841 5% 202 816 657 192 474 205 
 ديون تجاه الزبناء

          
 الفائدة بمعدالت  المغطاة المحافظ لخصوم التقييم إعادة فارق 

-37% 877 982 82% 1 396 103 769 014 
 خصوم -الضريبة الجارية

7% 1 258 073 0% 1 179 957 1 179 765 
 خصوم – الضريبة المؤجلة

-7% 9 634 263 11% 10 379 406 9 350 024 
 وخصوم أخرى التسوية حسابات

          
 ديون مرتبطة باألصول غير الجارية الموجهة للتفويت 

          
 المخصصاتاالحتياطية المتعلقة بعقود أنشطة التأمين 

20% 1 407 895 13% 1 172 574 1 039 395 
 للمخاطر والتكاليف االحتياطية المخصصات

          
صناديق   خاصة  ،وصناديق  مخصصة   عمومية   إعانات، 

 للضمان

 ديون تابعية 289 585 9 170 590 9 0% 473 594 9 0%

 مجموع الديون  883 705 271 104 953 287 6% 273 931 303 6%

 رساميل ذاتية           

 رأس المال واحتياطات مرتبطة  774 365 14 069 473 18 29% 631 624 19 6%

 احتياطات موطدة        0  

 حصة المجموعة -   607 584 1 765 474 1 7%- 064 587 1 8%

 حصة األقليات  -  575 977 3 154 149 4 4% 718 283 4 3%



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

          
 محتسبة مباشرة ضمن الرساميل الذاتية أرباح وخسائر 

-1% 609 900 4% 618 563 593 531 
 حصة المجموعة -  

1% 511 398 -1% 504 535 511 300 
 حصة األقليات  - 

 صافي األرباح للسنة المالية       0  

-62% 737 832 5% 1 921 510 1 831 171 
 حصة المجموعة -  

-4% 625 987 -33% 654 507 977 552 
 حصة األقلية  - 

 مجموع الرساميل الذاتية الموطدة  510 841 23 103 796 27 17% 530 980 27 1%

5,12% 331 911 802 6,84% 315 749 207 295 547 393 
 مجموع الخصوم

 

  2021تقديم حساب النتيجة الموطدة لبنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول  .3

 التطور
% 

31/03/2020 31/03/2021   
 حساب النتيجة طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 فوائد وعائدات مماثلة 919 630 3 069 643 3 0,3%-
 مماثلة فوائد وتكاليف  886 105 1- 793 267 1- 12,8%-
 هامش الفوائد 033 525 2 276 375 2 6,3%
 عموالت محصلة  984 764 456 743 2,9%

 عموالت مدفوعة 941 102- 769 119- 14,1%-
 هامش على العموالت 043 662 687 623 6,1%

 0 0 
 الناتجة عن تغطيات الوضعية الصافية   والخسائر األرباح صافي

 
NS -16 638 192 115 راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر ي

 صاف 
NS -21 363 178 866 راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومرالمعامالت ي

 صاف 

راألرباحروالخسائررعىلرأصولروخصومربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر 249 13 725 4 180,4% ي
 صاف 

-2,7% 19 455 18 936 
راألرباحروالخسائررعىلراألدواترالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةر ي

 صاف 

 0  
ر ي
 األرباحروالخسائررعىلرأدواترالدينرالمحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةرالقابلةرللتدويرررصاف 

-2,7% 19 455 18 936 
رالقابلةرللتدويرر  مكافآترأدواترالرساميلرالذاتيةرالمحتسبةرضمنرالرساميلرالذاتيةرغت 

 المستهلكةراألرباحروالخسائررالناتجةرعنرعدمراحتسابراألصولرالماليةربالكلفةر  0 

 0  
األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةربالكلفةرالمستهلكةرضمنراألصولرر

 الماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجة

 0  
األرباحروالخسائررالناتجةرعنرإعادةرتصنيفراألصولرالماليةرحسبرالرساميلرالذاتيةرضمنراألصولر

 العادلةرحسبرالنتيجةالماليةرربالقيمةر
رر  0  رألنشطةرالتأمي   ي

 العائدرالصاف 

 عائداتراألنشطةراألخرىرر 897 195 474 231 15,4%-

 تكاليفراألنشطةراألخرىرر 264 130- 222 111- 17,1%

ي البنكي  760 463 3 032 122 3 10,9%
 
 الناتج الصاف



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

 لالستغاللرالتكاليفرالعامةر 092 633 1- 180 665 1- 1,9%-

5,5% -224 502 -236 749 
رالملموسة  مخصصاتراإلهالكاتروانخفاضاترالقيمةرلألصولرالثابتةرالملموسةروغت 

 النتيجة اإلجمالية لالستغالل  919 593 1 350 232 1 29,3%
 تكلفةرالمخاطرةر 076 753- 595 503- 49,5%
 نتيجة االستغالل  843 840 755 728 15,4%
كاترالمسجلةروفقرطريقةرنسبةرالملكيةر 788 25 003 20 28,9%  حصةرالحصيلةرالصافيةرللش 

راألرباحروالخسائررعىلرأصولرأخرىر 349 1 689 251- 100,5%- ي
 صاف 

اترقيمرفوارقراالقتناءر 0 0   تغت 
ائب  980 867 069 497 74,6%  النتيجة قبل احتساب الرص 

 األرباح  عىلضرائب  324 167- 402 143- 16,7%
رالرتزالرقيدرالتفويت 0 0  ي

ائبرعىلرالنتائجرالمحصورةرأورالنر  النتيجةرالصافيةرللرص 
 النتيجة الصافية  656 700 667 353 98,1%
 األرباحرخارجرالمجموعة 858 257 882 230 11,7%

 النتيجة الصافية حصة المجموعة  798 442 785 122 260,6%
 

   2021الموطدة لبنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول  الحصيلة السنويةتقديم  .4

 التطور  
%  

 األصول طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    31/03/2021 31/12/2020

يديةر 010 061 15 624 291 16 7,6%-  قيمرالصندوقروالبنوكرالمركزيةروالخزينةرالعامةرومصلحةرالشيكاترالتر

 المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة األصول  0 0 
 األصولرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر- 928 019 41 201 529 29 38,9%

 األصولرالماليةربالقيمةرالعادلةرحسبرالنتيجةر- 477 793 086 774 2,5%
 أدواترالتغطيةرالمشتقة 0 0 
 الرساميل الذاتية األصول المالية بالقيمة العادلة حسب  0 0 

 أدواترالدينرالمحتسبةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرالقابلةرللتدويرررر- 764 410 1 818 222 1 15,4%

-5,3% 4 642 101 4 396 932 
رالقابلةررر- أدواترالرساميلرالذاتيةرالمحتسبةربالقيمةرالعادلةرحسبرالرساميلرالذاتيةرغت 

 للتدويرر

 السنداتربالتكلفةرالمهلكةرر 625 151 38 605 324 37 2,2%

 بالتكلفةرالمهلكةررمؤسساتراالئتمانالقروضروالديونرعلر 420 516 20 263 392 22 8,4%-

 بالتكلفةرالمهلكةرررالقروضروالديونرعىلرالزبناء 272 844 188 699 166 194 2,7%-
 بمعدالترالفائدةرفارقرإعادةرالتقييمرألصولرالمحافظرالمغطاةر 0 0 
 استثماراترأنشطةرالتأمي  ر 0 0 

يبةرالمستحقةرالدفع 137 793 935 797 0,6%-  أصول -الرص 
يبةرالمؤجلة 115 143 2 871 083 2 2,8%  أصولر - الرص 

 حساباترالتسويةروأصولرأخرى 011 859 7 532 751 6 16,4%
رجاريةرموجهةرللتفويت 0 0   أصولرغت 

كاترحسبرطريقةرنسبةرالملكية 540 935 952 962 2,8%- رالش  ي
 مساهماترف 

 العقاراتراالستثماريةر 964 678 3 810 684 3 0,2%-
 األصولرالثابتةرالملموسة 340 066 9 178 945 8 1,4%
رالملموسة 508 418 1 012 310 1 8,3%  األصولرالثابتةرغت 
 فوارقراالمتالكر 114 032 1 114 032 1 0,0%
 طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   مجموع األصول  158 121 337 802 911 331 1,6%

 

 
 التطور  

%  
طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   الخصوم  31/03/2021 31/12/2020  

   
يديةررالشيكاتمصلحةر،رالعامةرالمركزية،رالخزينةرراألبناك   التر

 حسبرالنتيجةررالعادلةرربالقيمةرالماليةرالخصوم     



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

 الخصومرالماليةرالمملوكةرلغاياترالمعاملةرر-     

 النتيجةركخياررحسبررالعادلةربالقيمةرالماليةلخصومرار-     

 أدواترالتغطيةرالمشتقة     

رةررالمديونيةرسندات 027 647 13 265 111 14 3,3%-
َ
 الُمْصد

رحكمهار 493 971 60 481 960 59 1,7% ي
ةرف   ديونرتجاهرمؤسساتراالئتمانروالمعتتر

 ديونرتجاهرالزبناءر 657 023 211 841 086 207 1,9%

 الفائدةرربمعدالترالمغطاةرالمحافظرلخصومرالتقييمرإعادةرفارق 0   

يبةرالجارية 576 977 982 877 11,3%  خصوم -الرص 

يبةرالمؤجلة 666 246 1 073 258 1 0,9%-  خصوم – الرص 

 وخصومرأخرىرالتسويةرحسابات 081 933 9 263 634 9 3,1%

رالجاريةرالموجهةرللتفويتر 0     ديونرمرتبطةرباألصولرغت 

 رالخضومرالمتعلقةربعقودرأنشطةرالتأمي  ر 0   

 للمخاطرروالتكاليفرراالحتياطيةرالمخصصات 249 470 1 895 407 1 4,4%

 للضمانررخاصةر،وصناديقرمخصصةرعموميةررإعانات،رصناديق 0   

 ديونرتابعيةر 536 647 9 473 594 9 0,6%

 مجموعرالديونر 285 917 308 273 931 303 1,6%

 رساميلرذاتية   

 رأسرالمالرواحتياطاترمرتبطةر 792 592 19 631 624 19 0,2%-

 احتياطاترموطدةر 0 0 

 حصةرالمجموعةر-رر 768 179 2 064 587 1 37,3%

 حصةراألقلياترر-ر 486 635 4 718 283 4 8,2%

ةرضمنرالرساميلرالذاتيةرأرباحروخسائرر 0 0   محتسبةرمباش 

 حصةرالمجموعةر-رر 736 597 900 609 2,0%-

 حصةراألقلياترر-ر 435 497 398 511 2,7%-

راألرباحرللسنةرالمالية 0 0  ي
 صاف 

 حصةرالمجموعةر-رر 798 442 832 737 40,0%-

 حصةراألقليةرر-ر 858 257 987 625 58,8%-

 مجموعرالرساميلرالذاتيةرالموطدةر 873 203 28 530 980 27 0,8%

 مجموعرالخصومر 158 121 337 802 911 331 1,6%

 

 

II.   كة بنك إفريقيا  الوضعية المالية لشر

كةربنكرأفريقيارإىلرغايةرتقديمرحسابرالنتيجةرالسنويةر .1 رر31لش   2020دجنتر

 

     2018 2019 التطور  2020 التطور 

 عائدات االستغالل البنكي   778 594 10 179 448 11 5,20% 179 448 11 2,72%

-6,68% 710 550 8,30% 710 550 702 881 
عائداترمماثلةرعىلرعملياترمعرمؤسساتررمكافآترورفوائدرور 

 االئتمانر

-2,43% 5 334 205 -2,80% 5 334 205 5 625 747 
عىلرعملياترمعرالزبناءرمماثلةرعائداتمكافآترورفوائدرور   

 فوائدروعائداترمماثلةرعىلرسنداترالدينر  987 501 275 557 1,90% 275 557 8,95%

 وشهاداترالصكوكرر (1)رعائداترعىلرسنداترالملكي ة  212 699 251 611 5,90%- 251 611 7,12%-

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 عائداترعىلرسنداترمضاربةرومشاركة 

ررضمنرالثابتةرعائداترعىلراألصول  190 16 781 28 2,70% 781 28 73,10% ي
رراإليجارررعملينر ي

 واإليجاررراالئتماب 

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 رعائداترعىلراألصولرالثابنةرالمقدمةركإجارة 



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

 عموالترعىلرتقديمرالخدمةر  821 189 1 875 115 1 6,40% 875 115 1 11,82%-

25,37% 3 090 242 
32,60

% 
3 090 242 1 858 940 

أخرىعائداتربنكيةر   

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تحويلرالتكاليفرعىلرودائعراالستثماررالمحصلة 

رر  473 575 4 548 147 5 2,00% 548 147 5 10,26%  تكاليفراالستغاللرالبنكي

-2,27% 1 250 026 
28,70

% 
1 250 026 993 554 

وتكاليفرعىلرعملياترمعرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهارفوائدر   

-17,88% 1 052 972 
-

11,60
% 

1 052 972 1 450 090 
 فوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرالزبناءرر 

-9,94% 229 687 
-

35,70
% 

229 687 396 364 
 فوائدروتكاليفرمماثلةرعىلرسنداترالدينرالمصدرةر 

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تكاليفرعىلرسنداترالمضاربةروالمشاركة 

19,52% 16 216 
29,60

% 
16 216 10 466 

رالقرضراإليجاريرواإليجارر  ي
 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرضمنرعملينر

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرالممنوحةركإجارة 

 تكاليفربنكيةرأخرىر  999 724 1 647 598 2 6,60% 647 598 2 41,35%

  
                                
-     

  
                                
-     

  
 تحويلرعائداترعىلرودائعراالستثماررالمحصلةر 

ر  302 019 6 631 300 6 7,60% 631 300 6 2,72%- رالبنكي ي
 الناتجرالصاف 

147,81% 472 279 
-

20,50
% 

472 279 239 596 
ر  رعائداتراالستغاللرغت  البنكي  

-53,39% 29 683 
450,30

% 
29 683 11 573 

ر  رالبنكي  تكاليفراالستغاللرغت 

 التكاليفرالعامةرلالستغاللر  893 594 3 499 432 3 1,40% 499 432 3 5,85%-

 تكاليفرالمستخدمي  ر  716 603 1 520 553 1 1,70% 520 553 1 4,76%-

-20,55% 93 624 
11,90

% 
93 624 105 306 

ائبرورسوم   رص 

 تكاليفرخارجيةر  598 627 1 989 479 1 0,60%- 989 479 1 8,49%-

 تكاليفرعامةرأخرىرلالستغاللر  538 9 887 8 5,70%- 887 8 1,19%-

9,53% 296 479 8,80% 296 479 248 735 
رالملموسةروالملموسة   مخصصاتراإلهالكاترومؤوناتراألصولرالثابتةرغت 

21,80% 2 585 199 
89,60

% 
2 585 199 1 119 460 

رالقابلةرللتحصيلر   مخصصاترالمؤوناتروخسائررعىلرالديونرغت 

92,38% 1 651 794 -8,80% 1 651 794 941 496 
 مخصصاترللمؤوناترللديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء 

-15,75% 783 717 
3672,6

0% 
783 717 24 656 

ر  القابلةرللتحصيلرخسائررعىلرالديونرغت   

-55,15% 149 688 
117,70

% 
149 688 153 308 

 مخصصاترالمؤوناتراألخرىر 

-14,60% 1 035 725 
267,30

% 
1 035 725 330 158 

جاعرعىلرالديونرالمهلكة  جعاترالمؤوناترواستر  مستر

-17,34% 968 557 
301,40

% 
968 557 291 902 

جعاترالمؤوناترعنرالديونر  والتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداءمستر  

جاعرعىلرالديونرالمهلكةر  156 31 808 27 2,00%- 808 27 8,95%-  استر

274,86% 39 360 
47,90

% 
39 360 7 100 

جعاترالمؤنراألخرىر   مستر

 النتيجةرالجارية  131 863 1 253 761 1 9,90% 253 761 1 14,00%-
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-     

  
                                
-     

  
رجاريةر   عائداترغت 

2071,68
% 

762 260   762 260   
رجارية   تكاليفرغت 

ائب  131 863 1 993 998 8,00% 993 998 50,37%-  النتيجةرقبلرالرص 

-57,12% 274 812 
23,40

% 
274 812 519 477 

ائبرعىلرالنتائجر   رص 

 النتيجة الصافية للسنة المالية  654 343 1 181 724 2,10% 181 724 47,21%-

 

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

 

 األصول بآالف الدراهم    2018 2019 التطور  2020 التطور 

يدية 922 625 5 572 110 5 9,20%- 288 700 4 8,03%- رالصندوق،ربنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالتر ي
 قيمرف 

-9,03% 20 148 615 7,30% 22 149 097 20 645 443 
 حقوقرعىلرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهار

 تحترالطلب 685 076 5 907 698 7 51,70% 452 934 3 48,90%-

 ألجلر 758 568 15 190 450 14 7,20%- 163 214 16 12,21%

8,73% 126 812 254 6,30% 
116 625 

100 
109 721 074 

 حقوقرعىلرالزبناء

8,86% 38 746 351 7,80% 35 594 227 33 015 606 
 قروضروتمويالترتشاركيةرللخزينةرواالستهالكر

ر 901 811 21 094 104 22 1,30% 591 263 20 8,33%-  قروضروتمويالترتشاركيةرللتجهت  

 قروضروتمويالترتشاركيةرعقاريةر 856 456 40 424 527 40 0,20% 176 057 41 1,31%

 قروضروتمويالترتشاركيةرأخرى 711 436 14 355 399 18 27,40% 136 745 26 45,36%

ر 204 515 2 749 283 2 9,20%- 945 113 2 7,44%- اءرالفواتت   حقوقرمكتسبةربش 

 سنداترالمعاملةروالتوظيفر 944 180 25 813 005 30 19,20% 541 931 30 3,09%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلةر 121 643 8 073 154 10 17,50% 897 458 9 6,85%-

 سنداترالدينراألخرىر 039 610 783 506 16,90%- 787 220 56,43%-

 سنداترالملكية 484 832 15 730 267 19 21,70% 183 193 21 9,99%

 شهاداترالصكوكر 300 95 227 77 19,00%- 674 58 24,02%-

 أصولرأخرى 962 205 4 599 459 3 17,70%- 475 831 4 39,65%

 سنداتراالستثمار 452 770 3 064 375 4 16,00% 543 433 8 92,76%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلةر 364 453 1 081 125 2 46,20% 642 115 4 93,67%

 سنداترالدينراألخرىر 088 317 2 983 249 2 2,90%- 901 317 4 91,91%

  
                                
-     

  0 - 
 شهاداترالصكوكر

 سنداترالمساهمةرواستعماالترمماثلةر 322 719 10 682 691 10 0,30%- 764 873 10 1,70%

رمقاوالترمرتبطةر 778 121 8 476 630 8 6,30% 226 892 8 3,03% ي
 مساهمةرف 

 سنداترالمساهمةراألخرىرواستعماالترمماثلة 544 597 2 206 061 2 20,60%- 538 981 1 3,87%-

  
                                
-     

  0 - 
 سنداترالمضاربةروالمشاركة

 حقوقرثانويةر 469 198 807 192 2,90%- 743 200 4,12%

  
                                
-     

  0   
 ودائعراالستثماررالموظفة

-0,17% 190 816 26,40% 191 147 151 266 
ر روالتأجت  ي

 أصولرثابتةرممنوحةرلإليجارراالئتماب 



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

  
                                
-     

  0   
 أصولرثابتةرممنوحةرلإلجارة

رملموسة 960 232 050 410 76,00% 738 583 42,36%  أصولرثابتةرغت 

 أصولرثابتةرملموسة 410 143 5 550 470 5 6,40% 263 395 5 1,38%-

 مجموع األصول    428 110 188 233 965 200 6,80% 987 215 215 7,09%

 

 

  



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

 الخصوم بآالف الدراهم    2018 2019 التطور  2020 التطور 

  
                                
-     

      
يدية  بنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالتر

 ديونرتجاهرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهار 938 869 19 542 630 22 13,90% 499 034 37 63,65%

 تحترالطلب 442 441 1 813 932 1 34,10% 628 539 2 31,40%

 ألجلر 496 428 18 729 697 20 12,30% 871 494 34 66,66%

 ودائعرالزبناءر 406 759 128 241 441 134 4,40% 521 792 134 0,26%

 حساباتردائنةرألجلر 064 862 74 847 783 79 6,60% 583 875 85 7,64%

 حساباتراالدخارر 703 519 23 835 562 24 4,40% 696 102 25 2,20%

 ودائعرألجل 912 982 23 341 723 23 1,10%- 709 674 17 25,50%-

 حساباتردائنةرأخرىر 727 394 6 218 371 6 0,40%- 533 139 6 3,64%-

  
                                
-     

  0   
 ديونرتجاهرالزبناءرعىلرالمنتجاترالتشاركيةر

المصدرةرسنداترالدينر 966 595 8 817 372 9 9,00% 405 166 8 12,87%-  

 سنداترالدينرالقابلةرللتداولرالمصدرةر 966 095 8 817 872 8 9,60% 405 666 7 13,60%-

اضاترسنديةرمصدرةر 000 500 000 500 0,00% 000 500 0,00%  اقتر

  
                                
-     

  0   
 سنداترالدينراألخرىرالمصدرةر

 خصومرأخرى 486 727 4 135 968 3 16,10%- 407 543 3 10,70%-

 مؤوناترللمخاطرروالتكاليفر 291 863 336 117 1 29,40% 143 221 1 9,29%

#DIV/0! 514 706   0   مؤوناترمقننة 

  
                                
-     

  0   
 إعانات،رصناديقرعموميةرمرصدةروصناديقرخاصةرللضمانر

 ديونرثانويةر 871 584 9 170 590 9 0,10% 473 594 9 0,04%

  
                                
-     

  0   
 ودائعراالستثماررالمحصلةر

  
                                
-     

  0   
 فوارقرإعادةرالتقييمر

 احتياطياتروعالواترمرتبطةربرأسرالمالر 143 571 12 865 474 16 31,10% 566 568 17 6,64%

 رأسرالمال 634 794 1 204 998 1 11,30% 066 056 2 2,90%

  
                                
-     

  0   
رمدفوعر  (-)مساهمون.ررأسمالرغت 

 (-/+)مرحلرمنرجديدر 37 75 102,70% 20 73,33%-

  
                                
-     

  0   
 رر(-/+)نتائجرصافيةرللتخصيصر

 (-/+)النتيجةرالصافيةرللسنةرالماليةر 654 343 1 848 371 1 2,10% 181 724 47,21%-

 مجموع الخصوم   428 110 188 233 965 200 6,80% 987 215 215  7,09% 

 

كة بنك أفريقيا إل غاية الرب  ع األول من سنة  .5    2021تقديم حساب النتيجة لشر

  31/03/2021 31/03/2020 التطور

 عائدات االستغالل البنكي  612 932 2 388 700 3 20,75%-

-57,76% 225 932 95 444 
عائداترمماثلةرعىلرعملياترمعرمؤسساتراالئتمانمكافآترورفوائدرور  

-2,17% 1 293 137 1 265 032 
عىلرعملياترمعرالزبناءرمماثلةرعائداتمكافآترورفوائدرور  

 فوائدروعائداترمماثلةرعىلرسنداترالدينر 911 139 214 122 14,48%
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 وشهاداترالصكوكرر (1)رعائداترعىلرسنداترالملكي ة 601 348 182 346 0,70%

 عائداترعىلرسنداترمضاربةرومشاركة 0 0 

ررضمنرالثابتةرعائداترعىلراألصول 872 5 069 4 44,31% ي
ررراإليجارررعملينر ي

 واإليجاررراالئتماب 

 رعائداترعىلراألصولرالثابتةرالمقدمةركإجارة 0 0 

 عموالترعىلرتقديمرالخدمةر 103 292 135 292 0,01%-

 عائداتربنكيةرأخرى 649 785 719 416 1 44,54%-

المحصلةتحويلرالتكاليفرعىلرودائعراالستثمارر 0 0   

رر 466 069 1 789 119 2 49,55%-  تكاليفراالستغاللرالبنكي

-26,48% 302 535 222 423 
 فوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهار

 فوائدروتكاليفرعىلرعملياترمعرالزبناءرر 167 211 822 291 27,64%-

سنداترالدينرالمصدرةرفوائدروتكاليفرمماثلةرعىلر 928 51 311 63 17,98%-  

 تكاليفرعىلرسنداترالمضاربةروالمشاركة 0 0 

رالقرضراإليجاريرواإليجارر 142 5 528 3 45,75% ي
 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرضمنرعملينر

 تكاليفرعىلراألصولرالثابتةرالممنوحةركإجارة 0 0 

 تكاليفربنكيةرأخرىر 806 578 593 458 1 60,32%-

 
عائداترعىلرودائعراالستثماررالمحصلةرتحويلر 0 0  

ر 146 863 1 599 580 1 17,88% رالبنكي ي
 الناتجرالصاف 

ر 252 16 503 20 20,73%- رالبنكي  عائداتراالستغاللرغت 

ر 356 14 594 3 299,44% رالبنكي  تكاليفراالستغاللرغت 

 التكاليفرالعامةرلالستغاللر 449 865 714 837 3,31%

 تكاليفرالمستخدمي  ر 247 399 563 383 4,09%

ائبرورسوم 349 19 458 17 10,83%  رص 

 تكاليفرخارجيةر 423 366 599 366 0,05%-

 تكاليفرعامةرأخرىرلالستغاللر 789 2 645 332,40%

11,80% 69 449 77 641 
رالملموسةروالملموسة  مخصصاتراإلهالكاترومؤوناتراألصولرالثابتةرغت 

رالقابلةرللتحصيلر 890 377 875 318 18,51%  مخصصاترالمؤوناتروخسائررعىلرالديونرغت 

37,70% 272 184 374 808 
 مخصصاترللمؤوناترللديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء

رالقابلةرللتحصيلر 082 3 691 21 85,79%-  خسائررعىلرالديونرغت 

 مخصصاترالمؤوناتراألخرىر 0 000 25 100,00%-

جاعرعىلرالديونرالمهلكة 187 34 823 45 25,39%- جعاترالمؤوناترواستر  مستر

64,66% 20 264 33 367 
جعاترالمؤوناترعنرالديونروالتعهداتربواسطةرتوقيعرمعلقةراألداء  مستر

جاعرعىلرالديونرالمهلكةر 820 891 1 56,64%-  استر

جعاترالمؤنراألخرىر 0 668 23 100,00%-  مستر

 النتيجةرالجارية 890 655 742 486 34,75%

رجاريةر 32169 0   عائداترغت 

رجارية 128 61 826 260 76,56%-  تكاليفرغت 

ائب 931 626 916 225 177,51%  النتيجةرقبلرالرص 

ائبرعىلرالنتائجر 608 106 193 40 165,24%  رص 

المالية النتيجة الصافية للسنة 323 520 723 185 180,16%  

 

كة بنك  .6   2021 أفريقيا إل غاية الرب  ع األول من سنةتقديم حصيلة شر
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 األصول  31/03/2021 31/03/2020 التطور

-29,38% 4 700 288 3 319 408 
يدية رالصندوق،ربنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالتر ي

 قيمرف 

 حقوقرعىلرمؤسساتراالئتمانروماريماثلهار 543 024 20 615 148 20 0,62%-

 تحترالطلب 694 161 4 452 934 3 5,78%

 ألجلر 849 862 15 163 214 16 2,17%-

 حقوقرعىلرالزبناء 510 544 122 254 812 126 3,37%-

4,00% 38 746 351 40 296 283 
 قروضروتمويالترتشاركيةرللخزينةرواالستهالكر

ر 807 604 19 591 263 20 3,25%-  قروضروتمويالترتشاركيةرللتجهت  

 قروضروتمويالترتشاركيةرعقاريةر 113 419 41 176 057 41 0,88%

 قروضروتمويالترتشاركيةرأخرى 307 224 21 136 745 26 20,64%-

ر 014 990 1 945 113 2 5,86%- اءرالفواتت   حقوقرمكتسبةربش 

 سنداترالمعاملةروالتوظيفر 894 743 42 541 931 30 38,19%

الخزينةروقيمرمماثلةرسنداتر 693 652 14 897 458 9 54,91%  

 سنداترالدينراألخرىر 125 260 787 220 17,82%

 سنداترالملكية 402 772 27 183 193 21 31,04%

 شهاداترالصكوكر 674 58 674 58 0,00%

 أصولرأخرى 189 606 5 475 831 4 16,03%

 سنداتراالستثمار 495 495 8 543 433 8 0,73%

 سنداترالخزينةروقيمرمماثلةر 019 991 3 642 115 4 3,03%-

 سنداترالدينراألخرىر 476 504 4 901 317 4 4,32%
 شهاداترالصكوكر 0 0 

 سنداترالمساهمةرواستعماالترمماثلةر 782 015 11 764 873 10 1,31%

رمقاوالترمرتبطةر 992 012 9 226 892 8 1,36% ي
 مساهمةرف 

األخرىرواستعماالترمماثلةسنداترالمساهمةر 790 002 2 538 981 1 1,07%  
 سنداترالمضاربةروالمشاركة 0 0 

 حقوقرثانويةر 262 195 743 200 2,73%-
 ودائعراالستثماررالموظفة 0 0 

ر 527 184 816 190 3,30%- روالتأجت  ي
 أصولرثابتةرممنوحةرلإليجارراالئتماب 

 أصولرثابتةرممنوحةرلإلجارة 0 0 

رملموسةأصولر 990 612 738 583 5,01% ثابتةرغت   

 أصولرثابتةرملموسة 225 611 5 263 395 5 4,00%

 مجموع األصول  839 343 222 987 215 215 3,31%
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 الخصوم 31/03/2021 31/03/2020 التطور

يدية 0 0    بنوكرمركزية،رالخزينةرالعامة،رمصلحةرالشيكاترالتر

مؤسساتراالئتمانروماريماثلهارديونرتجاهر 932 770 41 499 034 37 12,8%  

 تحترالطلب 028 996 5 628 539 2 136,1%

 ألجلر 904 774 35 871 494 34 3,7%

 ودائعرالزبناءر 317 479 136 521 792 134 1,3%

 حساباتردائنةرألجلر 579 760 85 583 875 85 0,1%-

 حساباتراالدخارر 886 457 25 696 102 25 1,4%

 ودائعرألجل 665 969 18 709 674 17 7,3%

 حساباتردائنةرأخرىر 187 291 6 533 139 6 2,5%

 ديونرتجاهرالزبناءرعىلرالمنتجاترالتشاركيةر 0 0  

 سنداترالدينرالمصدرةر 894 057 8 405 166 8 1,3%-

 سنداترالدينرالقابلةرللتداولرالمصدرةر 894 557 7 405 666 7 1,4%-

اضاترسنديةرمصدرةر 000 500 000 500 0,0%  اقتر

 سنداترالدينراألخرىرالمصدرةر 0 0  

 خصومرأخرى 266 849 3 407 543 3 8,6%

 مؤوناترللمخاطرروالتكاليفر 138 221 1 143 221 1 0,0%

 مؤوناترمقننة 183 485 514706 5,7%-

 إعانات،رصناديقرعموميةرمرصدةروصناديقرخاصةرللضمانر 0 0  

 ديونرثانويةر 535 647 9 473 594 9 0,6%

 ودائعراالستثماررالمحصلةر 0 0  

 فوارقرإعادةرالتقييمر 0 0  

 احتياطياتروعالواترمرتبطةربرأسرالمالر 984 531 17 566 568 17 0,2%-

 رأسرالمال 066 056 2 066 056 2 0,0%

رمدفوعر 0 0    (-)مساهمون.ررأسمالرغت 

 (-/+)مرحلرمنرجديدر 20 20 0,0%

 رر(-/+)نتائجرصافيةرللتخصيصر 724181 0  

 (-/+)النتيجةرالصافيةرللسنةرالماليةر 323 520 181 724 28,2%-

 مجموع الخصوم 839 343 222 987 215 215 3,3%

 

  القسم الثالث : تقديم المخاطر  ▪

I. المخاطررالمرتبطةربالمصدر،ربنكرأفريقيار 

رمخاطررالطرفرالمقابلر .1  تدبت 

رمليارردرهمرررر216ارتفعترالقروضرالموزعةر)رعىلرالزيناءرومؤسساتراالئتمان(رمنرطرفرالبنكر)رنشاطرموطد(رإىلرر إىلرغايةرمتمردجنتر

رر209مقابلرر2020  .رر2019مليارردرهمرإىلرغايةرمتمردجنتر

ررصامةر رالتنفيذرووضعياترأكتر رالتناسقرحت   راستدامةرمنرتطوررالقروض،رالرسيمارمعردخولرتدابت  رتطوررالديونرمعلقةراألداءرأكتر ويبقر

رر وبلغتررر.رر%9,6إىلرررر %9,1،رحيثرانتقلترمنرر2019منرقبلرالسلطاترالتنظيمية.رفارتفعترعوارضرأداءرالمجموعةرمقارنةرمعردجنتر

 .رر(%63)ر2019،ربارتفاعرمقارنةرمعرمتمر2020ىلرغايةرمتمرإر %64,5نسبترالتغطيةر
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رضماناترمتينة،رمماريفشرر بالتاىلي ىروتمثلر كاترالكتر منرناحيةرأخرى،رتتشكلرمحافظرالهيئاترالتابعةرللمجموعةربإفريقيارمنرالش 

 المستوىرالمنخفضرلنسبةرالعوارضرمقارنةرمعرالقطاع.ر

ر رالمخاطررروبذلرالبنكرمجهودارملحوظارلتطهت  رإطاررسياستهرلتدبت  ي
محفظتهرمنرديونرالزبناء،روهورالمجهودرالذيريواصلهرالبنكرف 

رالمخاطر.ر رمجالرتدبت  ي
رنصرعليهاربنكرالمغربروكذارالممارساترالسليمةرف  ي

ازيةرالنر  والمطابقةرللقواعدراالحتر

رالمخاطررتعتمدرعىلرعدةرأجهزةرللحكامةر راعتياديرمنرجهةرأخرى.رلهذارالغرض،روضعرالبنكرمنظومةرلتدبت   منرجهةروعىلرتدبت 

 

رومراقبةرقروضرالبنكروالمجموعةركلرمنر:ر رتدبت  ي
 كمارينخرطرف 

 لجنةراالفتحاصروالمراقبةرالداخليةرللمجموعةر؛ر -

اتيجيةرللمجموعةروتتبعها.ر - رالتشغيليةرللتوجهاتراالستر  لجنةراإلدارةرالعامة،رالمكلفةربتفعيلرالعملياتروالتدابت 

رتصادقرعىلركافةرالتعهدات؛رلجانرالقروض - ي
 النر

 لجنةرمراقبةرالحساباترالمختلةروإسقاطردرجاترالتصنيفر؛ -

منرخاللر - أفريقيا،رالرسيمار بنكر مخاطرر ر اتيجيةروتدبت  مجالراستر ر ي
ف  اإلدارةر تدعمرمجلسر ر ي

النر المجموعةر مخاطرر لجنةر
اتيجيةرالعامةرللمخاطررمستوىرالمخاطررللبنكروا لمجموعةرودرجةرتحققرالمخاطرروأهميتهارالحرصرعىلرأنرتالئمراالستر

 النظاميةروحجمهاروأسسهارالمالية.ر

رللتجارةرالخارجية.روتتأكدرهاتانراللجنتانر - ي رمخاطررالبنكرالمغربر رمخاطررالمجموعةرولجنةرتوجيهروتدبت  لجنةرتوجيهروتدبت 
رتوجيهرالمخاطررومالئمتهارم رالمخاطررالمحددةرعىلررالمنبثقتانرعنرلجنةراإلدارةرالعامةرمنرفعاليةرتدابت  عرسياسةرتدبت 

 مستوياترمخاطرراالئتمانروالسوقروالتشغيل.ر

 

رإطاررالسياسةرالعامةرلالئتمانرالمعتمدةرمنرطرفراألجهزةرالعليارللبنك.رومنرضمنرالمبادئرالرئيسيةرر ي
رللبنكرف  ي

ويندرجرالنشاطراالئتماب 
رتحليلرالمخاطر.ررنجدرمتطلباترالمجموعةرمنرحيثرأخالقياترالمهنةروتخصيصرالمسؤر ي

امرالمساطرروالرصامةرف  ولياترووجودرواحتر
روطبيعةرأنشطةراألطرافرالمقابلة،راعتمادارباألساسرعىلر يلرهذهرالسياسةرالعامةرعىلرشكلرسياساترومساطررخاصةرتتماس  وتمرتت  

.ر كت   رالحدودربغيةرالحدرمنرمخاطررالتر رللتصنيفرونظامرلتفويضرالسلطاترونظامرلتدبت   نظامرداخىلي

 
حةرعىلرالزبونرر رللموافقة،رحسبرفئةرالزبناءروالمبلغرالمجمعرللتسهيالترالمقتر يتجسدرنظامرتفويضرالسلطاترمنرخاللرمستويي  

كاترعموميةرونصفرعمومية،رالتعرضاترللمخاطررداخلرالبنوك...(.ر  ونوعرالتعرضر)رش 

رتصنيفرر راألبعاد،ريجمعربي   ي
رنظامرتصنيفرالبنكرنظامارثناب  القروضرالذيريسمحربتقييمرالمخاطررالمرتبطةربالمعامالتروتصنيفرريعتتر

اترنوعيةرأخرىرإلعدادرالتصنيفرر راالعتباررمؤش  راعتمادارعىلرالوضعيةرالماليةرللمدين.روفضالرعنرالجوانبرالكمية،ريتمراألخذربعي   ماىلي
كةراألم،رمخاطررالدولروكذارعوارض  األداء(.رر)رمثلرمؤهالترالنمو،رقطاعرالنشاط،رتصنيفرالش 

ريجبرأنريتضمنهارنظامرالتصنيف.روعليه،ريلزمرالحدر ي
رلألصنافرالنر رإطاررمقتضياتربازل،رقامربنكرالمغربربتحديدرالعددراألدب  ي

ف 
ر:ر رالتاىلي

 األدب 

 

 أصنافربالنسبةرلألطرافرالمقابلةرالسليمةرر7 -

ةراألداء -  صنفرواحدربالنسبةرلألطرافرالمقابلةرمتعتر

رللزبناءرعىلررروفقرسلمرالتصنيفرالمعتمدر ي
 مستوىر:رر11منرطرفرمجموعةربنكرأفريقيا،ريتوزعرالتصنيفرالنهاب 
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 التعريف الصنف الفئة

 

 

 

درجةر
 االستثمار

 

 

مخاطررر
 محدودة

روالمتوسط؛رمستقررجدارعىلراألمدرالطويل؛ر 1 مستقررلحدرأقىصرعىلراألمدينرالقصت 
ة رعندروقوعرتحوالترخطت  ربمالءتهرحنر  يتمت  

مالءةرر 2 الطويل؛ر األمدر مستقررعىلر والمتوسط؛ر ر القصت  األمدينر جدارعىلر مستقرر
رعندروقوعرأحداثرسيئةرمتواصلة  كافيةرحنر

ة،ر 3 مواجهةرصعوباتركبت  بعدر ر والمتوسط،رحنر ر القصت  راألمدينر ي
بمالءتهرف  ر يتمت  

رقدرتقع ي
 ويمكنراستيعابرالتطوراترالسيئةرالطفيفةرالنر

رالسنةر 4 ي
ريؤثررعىلرالقرضرالمنتظررف  ،ربدونرأيرتغيت  مستقررجدارعىلراألمدرالقصت 

رأكيدر المقبلة،رمؤونةركافيةرعىلراألمدرالمتوسطةرمنرأجلرضمانروجودهر؛رتطوررغت 
 عىلراألمدرالطويلر

 

 

مخاطررر
 متوسطةر

السنةرر 5 ر ي
ف  المنتظرر القرضر عىلر يؤثرر ر تغيت  أير بدونر ،ر القصت  األمدر عىلر مستقرر

رقدرتقعرعىلراألمدر ي
ةرالنر المقبلة،رالريمكنراستيعابرإالرالتطوراترالسيئةرالصغت 

 المتوسطرر

رالمنتظرةر 6  قدرةرمحدودةرعىلراستيعابرالتطوراترالسيئةرغت 

رالمنتظرةقدرةرمحدودةرجدارعىلراستيعابر 7  التطوراترالسيئةرغت 

 

 

منرر أقلر
درجةر

 االستثمار

مخاطررر
 مرتفعةر

الظروفرر 8 ر ي
ف  ر تغيت  إنركلر أجلها.ر ر ي

ف  واألصلر الفوائدر تسديدر عىلر ضعيفةر قدرةر
امرالتعهدات  االقتصاديةروالتجاريةرالداخليةروالخارجيةرسيعقدرمنراحتر

رر 9 ي
امرالتعهداتربالتطوررعدمرالقدرةرعىلرتسديدرالفوائدرواألصلرف  أجلها.رويرتبطراحتر

رللظروفراالقتصاديةروالتجاريةرالداخليةروالخارجيةر ي  اإليجابر

مخاطررر
 مرتفعةرجدارر

ر 10 ي
مخاطررقويةرجدارللتخلفرعنراألداء،رعدمرالقدرةرعىلرتسديدرالفوائدرواألصلرف 

رعنرأداءرالفوائدروررأسرالمالر ي
 أجلها.رتخلفرجزب 

رعنر 11  أداءرالفوائدروررأسرالمالتخلفركىلي

 

 

 

 

 

 

 المصدرر:ربنكرأفريقيا

ر ر:رر2020تتوزعرالتعهداترحسبرأصنافرالمخاطررإىلرغايةرمتمردجنتر  عىلرالشكلرالتاىلي

 األصناف 
 « السليمة »

 أصناف 
 « التخلف عن األداء  »

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 احتمال تصاعدي للتخلف عن األداء 

Pré - douteux 

Douteux 

Compromis 

Notes 

« saines »

Notes 

« défaut »

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

Probabilité de Défaut (PD) croissante

Pré-douteux

Douteux

Compromis
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 المصدرر:ربنكرأفريقيا

رالئحةرالديونرالحساسةرستشكلرموضوعرتتبعرخاصرورتسفررالديونرالمتعلقةربهارعىلر ي
المسجلةرف  تجدرراإلشارةرإىلرأنرالملفاتر

رالتنظيمية.رر  تغطيةرللمؤنرللمخاطررالعامةرطبقارللقواني  

 مخاطررالنسبروالسيولةرر .1

 تحليل مخاطر السيولة   .1

رمخاطررالسيول رمجالرتدبت  ي
اتيجيةرالبنكرف  بنيةرمواردهربغيةرالسماحرللبنكربمواصلةرتوسيعرنشاطهربكيفيةرةرلتكييفررتهدفراستر

 متناسقة.ر

ربإمكانهرروتتجسدرمخاطررالسيولةربالنسبةرللبنكرمنرخاللرر رمتوقعةروالريصت  اماته،رعندماريتعرضرالحتياجاترغت  تعذررالوفاءربالتر 

 مواجهتهارمنرخاللرأصولهرالسائلة.ر

رالسيولة.رعىلرسبيلرالمثالرخسائررمهمةرقدرتنتجرعنرتخلفراألطرافرالمقابلةر ويمكنرأنرينجمرهذاراالحتمالرعنرأسبابرأخرىرغت 

رمواتيةرللسوق.رر  عنراألداءرأورتطوراترغت 

رمخاطررالسيولةر:رر ي
رأنريتسببارف   ويمكنرلمصدرينررئيسيي  

راألموالرالالزمةرلمواجهةرر ▪ ،رالرسيمارسحبرمكثفرللودائعرأوررعجزرالمؤسسةرعنرتوفت  رمتوقعةرألجلرقصت  وضعياترغت 

اماترخارجرالحصيلة.ر  سحبرأقىصرلاللتر 

رمستوىرالسيولةر ▪ ةراألمد.رويعتتر رخصومرقصت  عدمرارتباطراألصولروالخصومرأورتمويلراألصولرألمدرمتوسطروطويلرعتر

اماتهرف رالبنكرمنرأزمةرمحتملة.رمقبوالرماردامريتيحرللبنكربتمويلرتطويررأصولهرومواجهةرالتر  ي
 ورراستحقاقها،رمماريقر

انريتيحانرتقييمرملمحرسيولةرالبنكر:ر  وهناكرمؤش 

رر31عىلرأساسرموطدرإىلرغايةرر%167الذيريسجلرر LCRمعاملرالسيولةرر ▪  .ررر2020دجنتر

اكميةربالدراهمروالعمالتر ▪ اكميةر:رتتيحرتقنيةرالفوارقرالدوريةراورالتر تقييمرمستوىرمخاطررالسيولةررمستوىرالفوارقرالتر

روالمتوسطروالطويل.ر  المتحملةرمنرطرفرالبنكرعىلراألجلرالقصت 
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 اترالصافيةرإلعادةرالتمويلرعىلرمختلفراآلفاقروحرصرالكيفياترالمواتيةرللتغطية.رنرتقديرراالحتياجوتمكنرهذهرالتقنيةرم

 مليونردرهم.رر 584 32اربينمارتبلغراألصولرالسائلةريومر à 40.36 مليونردرهمرألجلريساوير 892 26وتبلغرالخصومرالنقديةر

منرقيمةراألصولراإلجباريةرتتشكلرمنرسنداترالخزينة،رمماريضمنرسيولةرشبهركلية.ررر% 98منرناحيةرأخرى،رتجدرراإلشارةرإىلرأنرر

 مليونردرهم.رر 544 9وتبلغرهذهرالفئةرمنراألصولر

 تحليل مخاطر النسب   -

رالمخاطررب رلنسبرالفائدةرإىلرتقليصرالهوامشرالتوقعيةرللبنك.رمخاطررنسبرالفائدةرهي  أنريؤديرالتطوررالمستقبىلي

رعىلرالقيمةراالقتصاديةرلألصولروالخصومر رنسبرالفائدةرأيضارعىلرالقيمةرالمحينةرللتدفقاترالمتوقعة.روترتبطردرجةرالتأثت  ويؤثررتغت 

رالنسب.ر    بحساسيةرمختلفرمكوناترالحصيلةرلتغت 

رالنسبربويمكنرتقييمرر رإطاررسيناريورلتغت  ي
الضغط،رف  رمجموعةرمنرمحاكاةراختباراتر نقطةرأساسركماررر200مخاطررالنسبرعتر

 أوصتربذلكرلجنةربازل.ر

رمخاطررنسبرالفائدةرعىلرضمانراستقراررالنتائجرضدرتقلباترنسبرالفائدة،رمعرالحفاظرر رمجالرتدبت  ي
اتيجيةرالبنكرف  وتسهرراستر

رال  قيمةراالقتصاديةرلألموالرالذاتية.رعىلرهامشرالفائدةروتحسي  

ةرمقارنةرمعرالمخططر رانحرافاتركبت  ي
رالتسببرف  ويمكنرأنريكونرلنسبرالفائدةرتداعياتروخيمةرعىلرهامشرفائدةرالبنكروبالتاىلي

.ر  األوىلي

ارتباطرر قواعدر تحديدر ر عتر البنكر اتيجيةر استر منتظمر بشكلر والخصومر األصولر ر تدبت  قسمر يوجهر االنحراف،ر مخاطرر تحييدر وبغيةر

ر ي
االستعماالتربمواردرمنرنفسرالطبيعة،رومنرخاللرتحديدرعتبةرقصوىرللسماحربانحرافرهامشرالفائدةرمقارنةرمعرالهامشرالصاف 

 للفائدةرالتوقعية.رر

رروتمكنرتقنيةرالفور ريتحملهارالبنكرعىلراألمدرالقصت  ي
اكميةربالدراهمروالعمالترمنرتقييمرمستوىرمخاطررالنسبرالنر ارقرالدوريةرأورالتر

 والمتوسطروالطويل.ر

راألصولروالخصومر  عىلرمختلفراآلفاقربغيةرتحديدرالكيفياترالمناسبةرللتغطية.روتتيحرهذهرالتقنيةرتقديررفوارقراالرتباطربي  

 ارمنرالسنداتروالمشكلةرمنرسنداترالخزينةروسنداترالدينرالقابلةرللتداولروالسندات.روتتكونراألصولرأساس

ةراألمدريبلغرأجلهار  يوما.ررر 40.3وتمولرهذهراألصولرأساسارمنرخاللرخصومرقصت 

رالنسبرعىلرهامشرالفوائدروعىلرالقيمةراالقتصاديةرلألموالرالذاتيةر.روإىلرغايةر رتغت  وتتمرمحاكاةراختباراترالضغطربغيةرتقييمرتأثت 

رر رنسبرالفائدةرب2020متمردجنتر رتغت  نقطةرأساسرعىلرهامشرالفائدةربرررر200،رمنرخاللراستبعادرمحفظةرالتداول،ريقدررتأثت 

رالقيمةراالقتصاديةرلألموالرالذاتيةرمعراستبعادرمحفظةرالتداولرلمواجهةرأزمةررررMNIمنرررر %8.3مليارردرهمرأيرررر 0.36 التوقعية.رويقدررتغت 

 منراألموالرالذاتيةراألساسية.ررر %6.0مليارردرهم،رأيرر 0.75نقطةرأساسربر200نسبربر

 
 

 محفظة السندات  

ررر31تقدمرمحفظةرالسنداترإىلرغايةرر .رويبلغرجاري  هارمنر1.43سنةروحساسيةرمتوسطةرقدرهارررر 1.46أجالرمتوسطاريبلغرررر2020دجنتر

 مليونردرهم.رر6687حيثرقيمةرالسوقر

 مليونردرهم.رر47نقطةرأساسرإىلرخسارةرمتوسطةرقدرهارر50ويؤديرتطوررموازرلنسبرالفائدةربر+
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 مليونردرهم.رر93نقطةرأساسرإىلرخسارةرمتوسطةرقدرهارر100ويؤديرتطوررموازرلنسبرالفائدةربر+

 

راختياررتوقعرمخاطررالنسبرعىلر رطيفرالحساسياترأدناهراختياررتوزي    عرالحساسيةرالكليةرعىلرمختلفرفئاتراألوراقروبالتاىلي ويبي  
 مختلفرفئاتراآلجال.ر

 

 مخاطررالرصف .2

 :رمخاطررالرصفرحسبرأنواعرالعمالترر1رالجدول

الوضعية الصافية القصيرة   من األموال الذاتية  %
* 

 الصافيةالوضعية 
 الطويلة *

 العمالت  

0.27% 54.19 0.00 EUR 

0.0001% 0.00 0.03 LYD 

0.01% 0.00 2.18 QAR 

0.002% 0.00 0.40 BHD 

0.01% 2.14 0.00 SEK 

0.10% 20.08 0.00 CHF 

0.28% 0.00 56.95 TND 

0.002% 0.48 0.00 CAD 

0.001% 0.00 0.26 DZD 

0.11% 0.00 22.28 KWD 

0.04% 0.00 7.97 SAR 

0.28% 0.00 57.64 AED 

0.001% 0.29 0.00 JPY 

0.07% 14.71 0.00 DKK 

0.01% 0.00 2.31 NOK 

0.19% 39.28 0.00 USD 

0.02% 4.80 0.00 GBP 

 مممممم : ممم ممممممم

 2020دجنبر  31بيانات إلى غاية  – دلتا الخيارات  -تعهدات صافية ألجل +/  -خصوم بنفس العملة + / –)*( أصول  
 

 يبلغرمجموعروضعياترالرصفرالصافيةر:ر

 منراألموالرالذاتيةرالصافيةرر %0.74مليونردرهمر،رأيرر150بالنسبةرللوضعياترالطويلةر:ر 

ةر:ر   منراألموالرالذاتيةرالصافية ر %0.67درهم،رأيرمليونرر136بالنسبةرللوضعياترالقصت 

 
 

رر ي
رأعدهاربنكرالمغربروالمحددةرف  ي

ازيةرالنر رالحدودراالحتر ي
رالجدولرأعالهربأنربنكرأفريقياريظلرف  بالنسبةرلألموالرالذاتيةرررر%10يبي  

 بالنسبةرلمجموعرالعمالت.رر%20حسبركلرعملةرور
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 المخاطررالتنظيميةرر .3

كاترالتابعةرللمجموعةروكذارر رتتواجدربهارالمجموعةرموضوعريقظةردائمةرمنرطرفرالش  ي
رالدولرالنر ي

شكلرتطويررالقواعدرالتنظيميةرف 
رإطاررمنظومةرالمخاطرربالمجموعة،رر ي

منرطرفرمركزرالذكاءراالقتصادي.رويتمربشكلردوريرمشاركةرهذهرالنتائجرمعرفرقرالمخاطررف 
راالعتباررربغيةرتقد رالنهايةرعىلرالمجموعة.رويتمرأخذرهذهرالعنارصربعي   ي

رف  يررالتوقعاترالمحتملةرعىلرمحافظرالبنوكرالمحليةروبالتاىلي
 منرأجلرتحديدرحدودرالتعرضرعىلرأساسرالحساباتراالجتماعيةروالحساباترالموطدة.ر

رر31:ررنسبةرالمالءةرإىلرغايةرر2الجدولر  اسرموطدرر(رعىلرأسIII)ربازلررر2020دجنتر

 

  األصول المرجحة ) بآالف الدراهم( 

 مخاطرراالئتمانرالمرجحة 966 967 213

 مخاطررالسوقرالمرجحة 142 245 9

 مخاطررالتشغيلرالمرجحةر 473 062 25

 مجموع األصول المرجحة 581 275 248

 المصدرر:ربنكرأفريقيار

 

 

 :رنسبةراألموالرمنرالمستوىراألولرر3رالجدول

  المبلغ بآالف الدراهم  

 
22 274 247 

نسبة األموال الذاتية من المستوى  

 األول 

 مجموعراألصولرالمرجحة 581 275 248 

 نسبةراألموالرمنرالمستوىراألولر 9,0% 

  المصدرر:ربنكرأفريقيار

رللمالءةرر4الجدولر  :رالمعاملراألدب 

  المبلغ بآالف الدراهم

 األموالرالذاتيةراألساسية 247 274 22

 األموالرالذاتيةرالمقبولةر 466 623 30

 مجموعراألصولرالمرجحة 581 275 248

 المعامل األدت  للمالءة 12,3%

  المصدرر:ربنكرأفريقيار

رر ي
ف  المحددر ر التنظيمي المعيارر فوقر الذاتيةر أموالهر منرخاللر تعهداتهر بكافةر الوفاءر قدرتهرعىلر رتجسدر ي

النر البنكر مالءةر نسبةر وتظلر
11,5% 

ر عىلرأساسرموطدر%12,3وبلغترهذهرالنسبةر  .رر2020إىلرغايةرمتمردجنتر
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رال المالرالذيردخلرحت   رلكفايةررأسر التقييمرالداخىلي رالمغربرهورمساررلتقييمركفايةراألموالرروتجدرراإلشارةرإىلرأنر ي
تنفيذرف 

راألموالرالذاتيةرومجموعةرمنرالمخاطررالملحوظةرللبنك.رويندرجرر رلضمانردائمرلتناسقربي   الذاتيةرالداخلية.روي  هدفرهذاراألخت 
 محاوررأساسيةر:ررر3وضعرهذارالمسارروفقر

 
رتصفرمخططرالحكامةروالتنظيمرومساررتحد  ي

  .يدروتفعيلرتقبلرالمخاطررداخلرالبنكربنيةرتقبلرالمخاطررالنر

رتعكسرر  ي
رلتنميةرالمجموعةرأبعادرتقبلرالمخاطررالنر ي اتيجر نظامرتقبلرالمخاطررالذيريحددربانسجامرمعرالمخططراالستر

اتركميةريتمرتحديدرعتباترلهار؛ررمستوىرمخاطررالبنك.ر  وتجسدرهذهراألبعادرمنرخاللرمؤش 

رتتعرضرلهار  ي
 المؤسسةرخارجرمخاطرراالئتمانروالسوقروالتشغيل.رتحديدروقياسرالمخاطررالنر

رمخاطررالنسبروالسيولةرررر2وتتمثلرالمخاطررالمعتمدةربرسمرالدعامةرر ي
وريارف  ريعدرقياسرمتطلباتهارمنراألموالرالذاتيةرأمراررص  ي

والنر
ال عدمر ومخاطرر للرصفر البنيويةر والمخاطرر الدولر ومخاطرر ر والقطاعي ر ي

الجغراف  ر كت   والتر الزبناءر ر القانونيةرروتركت   والمخاطرر مطابقةر
 ومخاطررالسمعة.ر

احرهذهرالمخاطررانطالقارمنرمعاينةرالتوصياترالتنظيميةرللسلطاترالتنظيميةروممارساترالبنوكرالدولية.ر  ويتمراقتر

والمالءةرر المردوديةر تؤثررعىلر ر ي
النر الملحوظةر المخاطرر البنكر ر يغطي الضغط،ر روجهروضعياتر ي

ف  رروبناءرعىلرصمودهار والسيولةرعتر
 عنارصرزيادةررأسرالمال.ر

.ر كرالعنايةرللبنوكرلتطويررمنهجيتهارالخاصةرللحسابرالداخىلي  الريفرضربنكرالمغربرأيرنموذجرلحسابرعنارصرزيادةررأسرالمالرويتر

كزراألشغالرالراهنةرعىلرقياسرالمتطلبات منراألموالرروبعدرتعريفرمنهجيةرحسابرزيادةررأسرالمالرالمتعلقةربمختلفرالمخاطر،رتتر
رنسبةرالمالءةرلبنكرأفريقيارش.م.ر ي

ريجبرإدراجهارف  ي
رعنارصرزيادةررأسرالمالرالنر ي

 الذاتيةروتحديدروالتحكمرف 

راستهالكهارمنراألموالرالذاتية.رويمكنرللمجموعةرأنرر رإطاررقيادةرنسبها،رتستخدمرمجموعةربنكرأفريقياردعاماترمختلفةرلتحسي   ي
ف 

مرتقليصرإنتاجهارمنرالقروض  لمدةرمحددة.روذلكرماريمكنرمنرتوجيهرنموراألصولرالمرجحةرللبنك.ررتعتر 

ازية،ريمكنرلبنكرالمغربرأنريطلبرمنرمؤسساتراالئتمانرتشكيلردعامةرمنراألموالرالذاتيةرر والعتباراترتتعلقربالمراقبةرالماكرواحتر
اوحرمستواهارأورمور/تسمر"ردعامةراألموالرالذاتيةرلمكافحةرالتقلباترالدوريةر"رعىلرأساسرفردرو ريتر ي

طد.وتتشكلرهذهرالدعامةرالنر
ر  منرالمخاطررالمرجحةرمنراألموالرالذاتيةراألساسيةرمنرالمستوىراألولر %2,5ورر %0بي  

 
 

رللمالءةرر5الجدولر رالتوقعي  :رالمعاملراألدب 

 فردي
ر 2020دجنتر 2021يونيور  ر  2021دجنتر 2022يونيور   

األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر
1 

13 249 14 129 14 192 14 448 

األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر
2 

20 393 20 873 21 336 20 992 

 185 141 467 139 631 136 105 134 األصولرالمرجحة

1نسبةرالمستوىر  9.9% 10.3% 10.2% 10.2% 

 %14.9 %15.3 %15.3 %15.2 نسبةرالمالءةرر

 

ر موطد 2020دجنتر 2021يونيور  ر  2021دجنتر 2022يونيور   

األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر
1 

22 274 23 369 24 046 24 339 

األموالرالذاتيةرمنرالمستوىر
2 

30 623 31 318 32 395 32 088 

 165 265 962 259 744 253 276 248 األصولرالمرجحة

1نسبةرالمستوىر  9.0% 9.2% 9.2% 9.2% 

 %12.1 %12.5 %12.3 %12.3 نسبةرالمالءةرر
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أفريقيارالمصدرر:ربنكر   

 

رالجاريربهرالعملر:رر رالتنظيمي رمنرالحدراألدب  عىلرمستوىرر %9,0تظلرالنسبرالتوقعيةرلبنكرأفريقيارعىلرأساسرفرديروموطدرأكتر
ررأسرالمال.رر%12ور1نسبةرالمالءةرعىلراألموالرالذاتيةرمنرالمستوىر  عىلراألموالرالذاتيةرالعامةربفضلرالسياسةرالداخليةرلتدبت 

 
  



 

 ملخص المنشور  – إصدار سندات تابعية ألجل ال محدود

 

  التشغيلمخاطر  .4

 

يةرواألنظمةر رالمساطرروالوسائلرالبش  ي
تعرفرمخاطررالتشغيلربأنهارمخاطررالخسارةرالناتجةرعنرعدمرالتوافقرواالختاللرالحاصلرف 

رالنشاط.ر رعىلرحسنرست   الداخليةرأورعنرأحداثرخارجيةرمنرشأنهارالتأثت 

ر:ر ي
رمخاطررالتشغيلرللغجابةرعنرهدفرثالبر  وتهدفرمنظومةرتدبت 

 تحديدرمخاطررالتشغيلروتحليلهاروتقييمهار؛ر ▪

 تقييمرالمراقباترالداخليةر؛ر ▪

اتراإلنذار ▪ رمؤش   تتبعرمخاطررالتشغيلرعتر

روضعرعملياتروقائيةرو ▪ رمخاطررالتشغيلرعتر ي
ىرالمحددة.ر/التحكمرف   أورتصحيحيةرلمواجهةرالمخاطررالكتر

رالمخاطررومراقبتهاربشكلرمنتظم،رمماري  تيحرتحسنارمستمرارلهذهرالمنظومة.روتتمرمراجعةرمنظومةرتدبت 

ه،رر روغت  رالماىلي ويمكنرتحليلرمخاطررالتشغيلروتصنيفهاروترتيبهاروفقرأهمرالمحاوررالتاليةر:راألسباب،رالنتائجرمنرحيثرالتأثت 
ريتمرتصنيفهارحسبرنوعراألحداثرالمنصوصرعليهارمنرطرفرلجنةربازل.ر ي

 التنقيط،رالوصفرومستوىرالتحكمروالنر

ظمرتبليغرالتعرضاترلمخاطررالتشغيلروالخسائررالناتجةرإلدارةرالوحدةرالمعنيةرواإلدارةرالعامةروالمجلسراإلداري.ررويتمربشكلرمنت
رر امرمجموعةرمنرعملياترالمراقبةروالمساطررالداخليةروالتدابت  ربشكلرصحيح،رمماريتيحرضمانراحتر ويتمرتوثيقرنظامرالتدبت 

رحالةرعدمرالمطابقة.رويطلبرمنرر ي
روأنظمةرالتصحيحيةرف  رالقيامربفحصردوريرلعملياترالتدبت  راورالخارجيي   رالداخليي   المدققي  

رمخاطررالتشغيل.رويتمرإضفاءرالطابعر قياسرمخاطررالتشغيل.روتهمرهذهرالفحوصاترأنشطةرالوحداتروالوظيفةرالمستقلةرلتدبت 
رمجموعةربنكرأفريقيارمنرخاللرأداةر ي

رمخاطررالتشغيلرف  ربشكلركاملرعىلرتدبت  وهكذا،ررر".رررMEGA HOPEX خاصةرتسمر"رراآلىلي
ر ي
اتراألساسيةرللمخاطررتتمرإدارتهاراليومرمنرخاللرهذهراألداةرالنر فإنرجمعرحوادثرالمخاطرروخارطةرمخاطررالتشغيلروالمؤش 

رالمغربروأوروبا.ر ي
كاتهرالتابعةرف   تمرتفعيلهارعىلرمستوىرالبنكروش 

بأنظمة المتعلقةر المخاطرر المجموعةر بأنشطةر المتعلقةر التشغيلر مخاطرر خارطةر ر التعرضرررروتغطي تحديدر وتمر المعلومات.ر
وعر"ر رإطاررمش  ي

 Convergenceالمتعلقربنقصرإدماجرنظمرمعلوماترالمجموعة.روتمرالتكفلربهذهرالمخاطررعىلرنحورجيدرف 
-SIررر." 

افرأجهزةرحكامةرالمجموعة،رر19-روبالنظررلألزمةرالصحيةرالمتعلقةربكوفيد ،رعكفتراإلدارةرالعامةرلمخاطررالمجموعة،رتحترإش 
رالمخاطررمنرأجلراستخمادرأفضلرلألزماترالتوقعيةروتدعيمرصمودرالمجموعة.ررعىل ي

رالتحكمرف   تعزيزرتدابت 

"ر،ررررConvergenceمنرهذارالمنظور،روعىلرغراررمختلفرالمشاري    عرالراميةرلهيكلةروإدماجروظيفةرالمخاطر،رالسيماربرنامجر"ر
رررر،رتودرالمجموعةرمواصلةرهذهرالديناميةهخاللركافةرمكوناتمنرر يرمخططرتقويمرازمةرداخليةرورالتقييمرالداخىلي رتوسيعرتدبت  عتر

كاترالتابعةرالنظاميةرخصوصاروأنهارباتترلبعضهارمتطلبارتنظيميا.رر  لكفايةررأسرالمالرعىلرمستوىرالش 
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رمخاطرراالئتمان  تدابت 

رمخاطرراالئتمانرالحصة يلرتدابت  كاترالتابعةرباستثناءرررر)رر2ورررر1رر(تمراالنتهاءرمنرتت   .رروتجدرراإلشارةرإىلرأنررBCBبالنسبةرلكافةرالش 

،رالقيادةروالتقاريرربينمارتحيلرالحصةرالثانيةرعىلرإجراءراختباراترر ي
الحصةراألوىلرشملترالجوانبرالتاليةر:رالتنظيم،رالمخططرالتفويىص 

.ر كت    الضغطروتتبعرنسبرالتر

رمخاطررالسوق يلرتدابت  ر".رروتمراالنتهاءرمنرتت   ر"ربنكرأفريقيارالبني   ي  ضمنرالموقعرالنموذجر

كاترالتابعةرذاتراألهميةرر رلكفايةررأسرالمالروربرنامجرتوقعرأزمةرداخليةرضمنرالش  رالتقييمرالداخىلي يلرتدابت 
منرناحيةرأخرى،رتمرتت  

رر  وبوركينافاسوروالطوغوروالنيجررووسطرأفريقيا.رالنظاميةربالنسبةرلمجموعةربنكرأفريقيا،رويتعلقراألمررببنكرافريقيارالبني  

 
رالتنظيميةراألمريكية وعرررر2018،رتجدرراإلشارةرإىلرأنربنكرأفريقيارقامرمعربدايةرسنةررFATCA وبخصوصرالمطابقةرللقواني   بإطالقرمش 

رالمجال.رونجح ي
ةرواسعةرف  رولهرختر كاتررعىلرصعيدرالمجموعةربدعمرمنرمكتبراستشارةرمرموقرعىلرالصعيدرالدوىلي ترجميعرالش 

ر.ررر2018التابعةرالمقررةرمعرمتمر ائبراألمريكي رموقعرالرص  ي
رلتاري    خرتسجيلرالهيئةرف  رالحصولرعىلرهذاراالعتماد.رويخضعرهذاراألخت  ي

ف 
ر راألمريكي ي ينر

رأنرتخضعرالهيئاتراألخرىرالتابعةرللمجموعةرلقانونراالمتثالرالرص  رأفقررررويتعي   ي
.رررر2021للحساباتراألجنبيةرتدريجيارف 

رللحساباترر راألمريكي ي ينر
رطوررمطابقةرتامةرمعرالمتطلباترالمنبثقةرعنرقانونراالمتثالرالرص  ي

رف  وعموما،رفمجموعةربنكرأفريقياررهي
 األجنبية.ر

رتتعتمدرر ي
ابطرالموجودربينهاروالمواردرالنر ايدةربفعلرخفضرآثاررتوقفراألنشطة،ربفعلرالتر يستجيبرمخططراالستمراريةرألهميةرمتر 

يةرمنهاروالمعلوماتيةرأوراللوجيستيكية.رررعليها،رالرسيمار  البش 

رذلكرلمواجهةرأزماترقصوى،رر ي
رترومرضمان،روفقرسيناريوهاترأزمةرمختلفةربمارف  ي

روالمساطررالنر ويتعلقراألمرربمجموعةرمنرالتدابت 
االستئن تمر ومنر للبنكر األساسيةر الخدماتر لتقديمر ،ر ي تدريجر أسلوبر مؤقترحسبر بشكلر االقتضاءر عندر المخططروالحفاظ،ر افر

 لألنشطة.ر

وعرخاصرقيدراإلنجازرعىلرمستوىرالمجموعةرر اجعرالبديلة.روهناكرمش  امنرمعرأماكنروأنظمةرالتر ويتمروضعرتنظيمرلإلنجادرفبشكلرمتر 
راألولويةرلمخططاترتفاديرالحوادث.ر  يعطي

اتيجيةراألفقيةرالستمراريةراألنشطةر:ر رالمبادئراالستر  وفيماريىلي

;  

امرهذاررلبنكرافريقيارمسؤوليةرر • رزبنائهرمنرالتوفررعىلرالسيوالترالمودعةرلديه.رويمكنرلعدمراحتر رتمكي   ي
اجتماعيةرتتمثلرف 

.ر رأهميةرأكتر رفهذارالمبدأريكتسي رزمنراألزمةرأنريؤثررعىلرالنظامرالعام.روبالتاىلي ي
 الواجبرف 

ر؛ • ي رالقطاعرالمغربر ي
اماتهرتجاهرنظامرالمقاصةرالبنكيةرف   يجبرعىلربنكرأفريقيارضمانرالتر 

رر • ي
اماترالقانونيةروالتعاقديةرالمتعلقةربمجاالترالقروضروالتعهداترالنر امرااللتر  راألولويةرالحتر مربنكرأفريقيارأنريعطي يعتر 

 أبرمها،رقبلراتخاذرتعهداتراخرىر؛ر

مربنكرأفريقياراإلبقاءرعىلرمصداقيتهرالدوليةروضمانرتعهداتهرتجاهرالبنوكرالمراسلةراألجنبيةر؛ •  يعتر 

 األولويةرلزبناءرمجموعةربنكرأفريقيارمقارنةرمعرالمستفيدينراآلخرينرمنرخدماتهر؛رتعطر ✓
رإنجازهارر ✓ ي

ر.رر« Front to Back »تراعرالخدماترف  ي  مثالرمنرالوكالةرإىلرغايةرإدراجهارالمحاسنر
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أداةرر ر التشغيلرعتر مخاطرر تمثلر ر ي
النر العوارضر ررMEGA HOPEXيتمررفعر والمنسقي   ر المراسلي   منرطرفر األداةر .روتستخدمرهذهر

رتمرفيهاروضعراالداةرللترصي    حربعوارضرمخاطررالتشغيلرأوالربأول.ر ي
كاترالتابعةرالنر رعىلرمستوىرمختلفرهيئاترالبنكروالش   المعيني  

 الستغالل المخاطر المتعلقة باألصول خارج ا .2

.روعليهريمكنرللبنكرأنريتعرضرلمخاطررعدمرإنجازرعملياتر ي
يتوفررالبنكرعىلرأصولرخارجراالستغاللرمكتسبةرعنرطريقرالوفاءرالعين 

رالبيع.ر ي
 البيعرالمذكورةرلهذهراألصولرالثابتةرأورلخسائررف 

رهذارالصدد،رتبلغراألصولرالعقاريةرخارجراالستغاللرلبنكرأفريقياربقيمتهارالصافيةرالمحاسبيةرمعرمتمريونيورر ي
ملياردرهم.رررر 4.7رر2020وف 

كاترالتابعةرالعقارية.ر رالش  ي
راألصولرالصافيةرخارجراالستغاللرللبنكرواألصولرالموطنةرف  ي

 ويتضمنرهذارالمبلغراألصولرالمحتسبةرف 

 مخاطررالدولر .5

الخارجرالعتباراترريق تجاهر اماتهر بالتر  الوفاءر أوررفضهر مار لدولةر السياديةر أحدراألطرافر تخلفر إمكانيةر المخاطرر الدولر بمخاطرر صدر

 اجتماعيةروسياسيةرأوراقتصاديةرأورمالية.رر

ركماريمكنرلمخاطررالدولرأنرتنجمرعنرالحدرمنرالتنقلرالحررللرساميلرأورلعواملرسياسيةرأوراقتصاديةرأخرىرويتمرر بالتاىلي وصفهار

اماترعىلرالدولةرالمعنيةر)ر تبرعنرمخاطررأخرىرذاترصلةربحدوثروقائعرتؤثررعىلرقيمةرااللتر  بمخاطررالتحويل.ركماريمكنرأنرتتر

 كوارثرطبيعية،رأزماترخارجية(.رر

راألمررتعليقربشكرر وتهدف ازيرسياسةرمخاطررالدولرللمجموعةرأساسارلوضعرنظامريتيحرتقييمروضبطروتقليصروإنراقتىص  لراحتر

ةروبشكلرمتناسقرعىلرصعيدرالمجموعة.ر اماتهارعىلرالدولرذاترالمخاطررالكبت   اللتر 

رومراقبةرهذهرالمخاطرروالهياكلرر اتيجيةرالتكفلربمخاطررالدولرمبادئرإحصاءروتدبت  وتتضمنرسياسةرمخاطررالدولرعالوةرعىلراستر

رال رالعنرصرالمركزيرلهذهرالتدابت  امات.ررالتنظيميةرالمسؤولة.رويعتتر رنظامرالتفويضروالحدرمنرااللتر  رتتيحرالوقايةرمنرالمخاطررهي ي
نر

امرتبعارلمستوىرمخاطررر ركلمارارتفعترالمخاطر.روهكذا،رتمترمقايسةرمستوىرااللتر  وتمرإعدادرهذارالنظامربشكلريحدربشكلرأكتر

رالمجموعة.رالدول،رالمجسدربالتنقيطرالممنوحرلكلردولةروالنسبةرالمئويةرمنراألموالرالذاتيةرلكلره ي
 يئةرف 

رالمغرب.روتهمرالتعهداترعىلراألطرافرالمقابلةراألجنبيةرلبنكرأفريقيار ي
رغالبيتهارمحليةرف  ي

رتعهداترمجموعةربنكرأفريقيارف  وتعتتر

 مؤسساتراالئتمانراألجنبية.روتشكلرهذهرالتعهداترموضوعر:ر

اتراألساسيةرلكلرطرفرمقابلر؛ر •  ترخيصربعدرتصنيفروتحليلرالمؤش 

.رتتبعر •  شهري،رويتمرتبليغهارللبنكرالمركزيرمنرخاللربيانرتنظيمي

تعكسر ر البنكيةراألجنبية.روهي المقابلةر تجاهراألطرافر أفريقيار بنكر لمجموعةر العامةر اماتر لاللتر  المنجزةررؤيةرعامةر التقاريرر وتقدمر

رر ي
رالحصيلةروخارجرالحصيلةروالنر ي

رتتضمنركافةراألصولرالمدرجةرف  ي
رالدولررالتعهداترحسبرالدولروالنر ي

رف  تمثلرالحقوقرعىلرالمقيمي  

 األجنبية.ر

رحولرالتعرضاتراألجنبيةرلبنكرأفريقيا.رر رلمخاطررالمجموعةربإعدادرشهريرلتقريررتحليىلي وكتكملةرلهذهرالبيانات،ريقومرالفريقرالمست 

ويتيحرهذارالتقريررتقييمرمستوىرالتعرضاتراألجنبيةرلمجموعةربنكرأفريقيارويشكلرلوحةرقيادةرلتتبعرتطوررالمخاطررالمرتبطةربكلر

 دولة.ر

راختباراترويتمرإعدادرا اترهذهرالظرفياترعىلرمالءةرورتعرضاترالمجموعة.روتغطي ختباراترضغطربشكلرنصفرسنويرلتقييمرتأثت 

.ر رمنرعدمراستقراررسياسي ي
رتعاب  ي

رللمخاطررأورالنر رتتعرضرفيهارالمجموعةربشكلركبت  ي
 الضغطرسواءرالدولرالنر

رللتنمية،ريقومربنكرأفريقياربدراسةرسي ي اتيجر رإطاررمخططهراالستر ي
ناريوهاترالتعزيزرواإلبقاءرعىلربعضرالدولرواالنسحابرمنردولرروف 

 أخرىرر

. 
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رالمتوقعرلمدةرجائحةركوفيدر .1 اتهارر19الطابعرغت   وتأثت 

روضعر ية.رويعتتر رمنرهشاشةرماليةروبنيويةروبش  ي
رتعاب  ي

رأساسارمنرمقاوالترصغرىرومتوسطةروالنر ي يتشكلرالنسيجراالقتصاديرالمغربر
ةرأورالمتوسطة.ر رظلرظرفيةرتعطرفيهاراألولويةرلصمودرواستمراريةرالمقاولةرالصغت  ي

رف  رهي   رقابليةرالدعمرأمرارغت   معايت 

ةرررر19-روأتتراألزمةرالمرافقةرلجائحةركوفيدرر رظلرهذهرالظروف،ردعمربنكرأفريقيارزبناءهرمنرالمقاوالترالصغت  ي
لتؤكدرهذهرالهشاشة.رف 

لتمويلرر أساسار والموجهر "ر إقالعر "رسلفر متوسطةروطويلةراألمدر منرخاللرقروضر المتاثرةر والمتوسطةر ةر الصغت  والمقاوالتر جدار
 متطلباتراالشتغال.رر

رالرغمرمنرالجهودرالمبذولةرللنهوضربالمسؤوليةرالمجتمعيةرللمقاوالتربالمغرب،رهناكرعدةرعوائقرتحولردونرتطبيقهارراروعىل\رهك
ةروالمتوسطة.رونذكررمنرأهمهار:رر  وباالخصربالنسبةرللمقاولةرالصغت 

 
امراألنظمةرالبيئيةرواالجتماعيةرالمعمولربهار؛ر - رالتفتيشرالخاصربعدمراحتر ي

رف   غيابرأورتقصت 
رتطبيقرالقانونران - ي

رف  امرأورتقصت   عدامرعملياترتعاقبرعنرعدمراحتر
ريمكنرمنردفعرالمقاوالترالعتمادرممارساترمسؤولة - ي

رحقيقر ي
 غيابرمجتمعرمدب 

وطراالقتصاديةرأنريؤثرررويمكنرر اترمستدامةروباألخصربالنسبةرلبعضرقطاعاتراالقتصاد.رويمكنرلتدهوررالش  انريكونرلألزمةرتأثت 
نكرأفريقيار،رممارقدريقلصرمنرمداخيلربنكرافريقيارويؤثررعىلركلفةرالمخاطررالمرتبطةربنسبةرالتخلفرعنراألداءرعىلرأنشطةرزبناءرب

رتقومرمنرجهةرعىلرتطبيقرالدوريةررقمرر ي
ررG 19المتعلقةربديونرالزبناء.ربيدرأنرسياسةرالتموينرالمعتمدةرمنرطرفرالمجموعةروالنر

رقائمةر"لبنكرالمغربرومنرجهةرأخرىرعىلرتصنيفرالد ي
"روكذارتغطيتهاربمؤونةرللمخاطررالعامةرتتيحررررWatch List يونرالهشةرف 

اراستباقيارللتخلفرعنراألداء.ر  تدبت 

رالدعمرالمقررةرمنرلجنةراليقظةراالقتصاديةرقدرتواصلترفيماريخصرقطاعرالفنادقرإىلرغايةريونيور رر2021وتجدرراإلشارةرإىلرأنرتدابت 
رألزمةركوفيدرومنرطبيمنرخاللرمنتوجرإقالع.ر ي رالسلنر رأنهارحدترمنرالتأثت  اترالبنكرللمخاطر.روهكذا،رر19عةرهذهرالتدابت  عىلرمؤش 

رر ي
ف  والتحكمر الصحيةر الوضعيةر بتطورر ر بشكلركبت  مرتبطةر تداعياتهار تظلر ر ي

والنر األزمةر اتر تأثت  منر للتخفيفر يجبر مار اتخاذر تمر
وس.ر  المتحوراترالجديدةرللفت 

 

 البيئةرالمخاطررالماليةرالمتعلقةرب .6

رالعامرلمخاطررالمشاري    عرموضوعرالتمويل.روهورر اترالبيئيةرواالجتماعيةرجزءارالريتجزأرمنرالتدبت  رالمخاطرروالتأثت  يشكلرتقييمروتدبت 
رالمستدامروالناجحرللمشاري    ع.ر ي

وريربالنسبةرلألداءرالبين   أمرررص 

راتخذهاربنكرأفريقيارإىلر:ر ي
رواجبراليقظةرالنر  وتهدفرتدابت 

رقدرتنشأر؛تحديدر - ي
 اآلثارر/المخاطررالبيئيةرواالجتماعيةروالصحيةرواألمنيةرالنر

الممارساترر - وأفضلر االستواءر ومبادئر الدوليةر التمويلر كةر لش  األداءر ر ومعايت  الوطنية،ر ر للقواني   وعر المش  مطابقةر تقييمر
 المتعلقةربالجوانبرالتنظيميةرواالجتماعيةر
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رتمررصدهاررتقديمرخطةرعملرللتخفيفرمنرالمخاطرروتسوية - ي
 حاالترعدمرالمطابقةرالنر

 

  ،رلمريتمرتسجيلرأيرمخاطررماليةرتتعلقربالجوانبرالبيئية.رر2020وخاللرالسنةرالماليةر

II. المخاطررالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدود 

 المخاطررالعامةرالمتعلقةربالسنداترالتابعيةرر .3

 مخاطررالنسبر:ررر→

رتكونرنسبتهارقابلةرللمراجعةركلرريمكنرللمخاطررالمتعلقةربتطوررأسعا ي
سنوات.روبالفعل،رررر5ررالفائدةرأنرتؤثررعىلرمردودرالسنداترالنر

 قدريؤثررارتفاعرسعررالفائدةرعىلرانخفاضرقيمةرالسنداترالمملوكة.رر

 مخاطررالتخلفرعنرالتسديدرر→

اماتهارالت رالسندات،روتتمثلرهذهريمكنرللسنداترموضوعرمذكرةرالعمليةرهذهرأنرتشملرمخاطررربعدمرالوفاءربالتر  عاقديةرتجاهرحامىلي
.ر رعدمرأداءرالقسائمروعدمرتسديدرالمبلغراألصىلي ي

 المخاطررف 

 المخاطررالخاصةربالسنداترالتابعيةرالرمحدودةراألجلر .4

رالسنداترالر ي
ريمكنرأنرتحيطرباستثماررف  ي

ركافةرالمخاطررالنر عواملرالمخاطررالمحددةرأدناهرشاملةرويمكنرأالرتغطي التابعيةررتعتتر

 ألجلرالرمحدود.ر

رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرموضوعرهذ ي
رالذينرمنرشأنهمراالكتتابرف  إىلررهرالمذكرةويتمرلفترانتباهرالمستثمرينرالمحتملي  

رهذارالنوعرمنرالسنداتريخضعرللمخاطرراألساسيةرالتاليةر:ر ي
 أنراالستثماررف 

 

 

ر ▪ ي
رررالسوقرالماليةرالمغربيةر:رالمخاطررالمرتبطةربإدراجرأداةرجديدةرف  رالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرطبقارللمعايت  تعتتر

لبنكرالمغربركأدواتراألموالرالذاتيةراإلضافية.رويتمرإصداررهذهراألدواتربشكلرررG/2013/14الدوليةرللجنةربازلرودوريةررقمر

رعىلركلرمستثمررمحتملرتحديدرر رحديثةرأمامربعضرالمستثمرينرالمغاربة.رويتعي   منتظمرمنرطرفرالبنوكرالدولية،رلكنهارتبقر

رهذاراالستثماررمعرمراعاةرظروفهرالخاصةرويجبرعليهرالتوفررعىلرالم واردرالماليةروالسيوالترالالزمةرلتحملررالتوافقربي  

رذلكرإمكانيةرانخفاضرالقيمةراالسميةرلهذهرالسنداتر)رانظررالمخاطررالمتعلقةر ي
 
المخاطررالمتعلقةربمثلرهذارالتوظيف،ربمارف

إلغاءرأداءرمبلغررربانخفاضرالقيمةراالسميةرللسنداترأدناه(روكذارإمكانيةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر)انظررالمخاطررالمتعلقةربإمكانية

 الفوائدرأدناه(؛رر

رالسنداترموضوعرهذاراإلصداررأدواترمعقدةرباعتباررأنرعملياتررررألداةرالماليةر:رالطابعرالمعقدرلالمخاطررالمرتبطةرب ▪ » pay-تعتتر
off »رمحددةروعىلرر ررررالمرتبطةربهارالريمكنرتوقعهاربالكامل.رفالمصدررلهركاملرالترصفرإللغاءرأداءرالفوائدرلمدةرغت  أساسرغت 

رحالةربلوغرعتبةراإلطالق.رمنرناحيةرأخرىريمكنررفعرالقيمةراالسميةرلكنر ي
.ركماريمكنرخفضرالقيمةراالسميةرللسنداترف  تراكمي

اريمكنرالرفعرمنرالقسيمةرحسبرالترصفرالكاملرللمصدرروالرتوجدرأيةرآليةرمحددةرلتفعيله.رر يطةرموافقةربنكرالمغرب.روأخت  ش 
ر)رالصحةررررهذارماريؤديرإىلرالقول رصعبةرالتوقع.رفهذهرالتوقعاترتستلزمرعدةرفرضياترومعايت  بأنرالتدفقاترالماليةرللسنداترهي

هذهر طبيعةر فإنر ر وبالتاىلي .ر للمصدر...(ر األخرىر اماتر وااللتر  السنداتر ازية،ر االحتر للنسبر ر التوقعي المستوىر للمصدر،ر الماليةر
هاروالرسيمارتثمينهارأم  رارمعقدار؛رالسنداترتجعلرمنرعمليةرتدبت 

 

رررالمخاطررالمرتبطةربالطابعرالالمحدودرلهذهرالسندات ▪ رمحدودروبالتاىلي :ريتمرإصداررالسنداترالتابعيةرألجلرالرمحدودرألجلرغت 

الريمكنرالقيامربتسديدررأسرالمالرإالربمبادرةرمنرالمصدرروبعدرموافقةرقبليةرمنربنكرالمغرب.روالريتمرهذارالتسديدرإالربعدرمروررر
 سنوات.ر؛رر5اترابتداءرمنرتاري    خراإلصداررمعرمراعاةرإشعاررمسبقرأدناهرسنورر5مدةر
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رحالةرتصفيةرالمصدرررررالمخاطررالمرتبطةرببندرتابعيةرالسنداتر:ر ▪ ي
الرريشكلررأسرالمالرموضوعربندرتابعيةرالسنداتربحيثرأنهرف 

روبعدرجميعإالرريتمرهذارالتسديدرر رذويراألفضليةراورالعاديي   اضاترالتابعيةرلمدةرمحدودةرررربعدرتعويضرجميعرالدائني   والرررراالقتر
رتمرأوريمكنرإصدارهارالحقارمنرطرفرالمصدرررمحدودةربدونرآلياترإلغاءرالقسائمروامتصاصرالخسائررر ي

رالمغربرأورالخارجرررالنر ي
ررف 

 ؛

رمنررنسبةررأسرالمالرركلمارأصبحتررررالمخاطررالمتعلقةربانخفاضرالقيمةراإلسميةرللسنداتر)رآليةرامتصاصرالخسائر( ▪ األساسي
رررر(CET 1)المستوىراألول ي

رإطاررهذاررر%6,0كمارعرفهاربنكرالمغربرأقلرمنرالمستوىرالمحددرمنرطرفرالمصدرر)رالمحددرف  ي
ف 

رتحددرإجراءاترتطبيقرالدوريةررقمرر ي
ةرالتقنيةرلبنكرالمغربرالنر المتعلقةرررG/2013/14المنشورروذلكرطبقارلمقتضياترالنش 

راألموالرباألموالرالذاتيةرلمؤسساتراالئ تمان(رعىلرأساسرفرديروموطد،ريتمرتخفيضرالسنداتربالمبلغرالذيريوافقرالفرقربي  
رتسمحرببلوغرنسبةرررر1الذاتيةراألساسيةرمنرالفئةرر ي

رمنرالمستوىراألولررمنرررر%6,0النظريةرالنر ررCET 1نسبةررأسرالمالراألساسي
 .رCET 1واألموالرالذاتيةرالفعليةر

رآليةرامتصاصرالخسائر.روسيتمرحسابرالفوائدرعىلرأساسرال ي
رتخضعرلتعديلركمارتمرتعريفهرف  ي

 قيمةراالسميةرالنر

ر ي
رتطلبترهذاراالنخفاضرف  ي

بيدرأنهربعدرانخفاضرمحتملرللقيمةراالسميةرللسنداتروإذارتحسنترالوضعيةرالماليةرللمصدررالنر
رشكلترموضوعرخفضرأنريطلقرفوراربعدرموافقةرقبليةرلبنكرالمغربرآليةررفعرالررلبنكرأفريقيارالقيمة،ريمكنرر ي

قيمةراالسميةرالنر
ر.ر ي
رأورجزب  رالدوليةرربنكرأفريقيارويسهرررالقيمةربشكلركىلي امرالمعايت  لجنةربازلروالتعليماترالتنظيميةرلبنكرلبشكلردائمرعىلراحتر

  المغرب.رولهذارالغرض،رتتوفررالمجموعةررعىلرسياسةرلتوجيهرالمخاطررالتنظيميةرتسمحربر:ر

 ماليةرتسمحربمواجهةركافةرتعهداتهر؛رالتوفررعىلرقاعدةر ✓

ري ✓ ي
امركافةرالنسبرالتنظيميةرالنر  بنكرالمغربر؛رأمرربهاراحتر

امرر ✓ رمنراألموالرالذاتيةرتسمحربامتصاصراألزماترواختباراترالضغطرالتنظيميةروالداخليةروضمانراحتر ي
تشكيلرفراشرإضاف 

 العتباترماربعدراختباراترالضغط،رأير:ر

 ؛ررر %9,0تساويرعىلراألقلررر1منرالمستوىررنسبةرعىلراألموالرالذاتيةر ▪

 (ر.رر % 12,0تساويرعىلراألقلررر2ومنرالمستوىرر1نسبةرعىلراألموالرالذاتيةراألساسيةرمنرالمستوىر ▪

رمجالرنسبةرالمالءةر)رإصداراترنصفرسنويةرمنرالدعامةرر ✓ ي
رالقطاعرف  ررIIIاالستجابةرلمتطلباترالمؤسسةرالوصيةرعىلرتقني  

ازية،رتشكيلراألموالرالذاتيةرالتنظيمية،رتوزي    عرالمخاطرررموجهةرلضمانرشفافيةرر ر:رتفصيلرالنسبراالحتر اإلفصاحرالماىلي
 المرجحةر(ر.ر

رر31إىلرغايةر ازيةر2020دجنتر ر:ررر8،رتتوزعرالنسبراالحتر  لبنكرأفريقياركماريىلي

  

  أأأأ أأأأ أأأأ أأأأ

 ) %9عىل األقل  ( 1نسبة الدعامة  9,90% 9,00%

 ) %12عىل األقل  (نسبة المالءة  15,20% 12,30%

 المصدرر:ربنكرأفريقيارر

 

 

:ريخضعرالمستثمررلمخاطررإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر)ركليارأورجزئيا(ربالنسبةررررالمخاطررالمرتبطةربإمكانيةرإلغاءرأداءرمبلغرالفوائدر ▪

رقراررهذاراإللغاءرحسبرترصفرالمصدرروبعدرموافقةرقبليةرمنربنكرالمغرب.ر .رويبقر رتراكمي رمحددةروعىلرأساسرغت  لمدةرغت 
اماته.ر  وذلكرمنرأجلرمواجهةرالتر 

 
رالوثيقةرالمرجعيةرلبنكرأفريقيارالمتعلقةربالسنةرالماليةرر.8 ي

ازيةرف  والمسجلةرمنرطرفرالهيئةرالمغربيةرلسوقررر2020يتمرتقديمرالنسبراالحتر
 EN/EM/012/2021تحترالمرجعرر2021يوليوزرر23الرساميلربتاري    خر
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رمنرالمستوىراألولررأسرالمالراألرعواملرالمخاطررالمؤثرةرعىلرنسبةرر ▪ كمارعرفهارررررCET 1يمكنرأنرينتجرتراجعرنسبةرررر:رررCET 1ساسي
يقلرعنرر المغربرإىلرمستوىر منهارررر%6,0بنكر نذكرر للسنداترعنرعدةرعواملر القيمةراالسميةر ر ي

ف  انخفاضر تبرعنهر يتر ممار
 خصوصار:ر

ر ✓ ي
رف  روقوعرالمخاطررأورتطوررماديركبت  ي

 محيطرأسعاررالفائدةر؛تحقيقرخسائررمهمةرإثررارتفاعرمحتملرف 

رمحاسبيةرجديدةر؛ ✓  إدخالرمعايت 

رالتنفيذرلمتطلباترتنظيميةرجديدة.ر ✓  دخولرحت  

اجعرمستوىرنسبةر رحالةروقوعرعاملرأورعدةرعواملرللمخاطر،رالريمكنرأنريتر ي
رحالةررلمريتخذرالتجاريروفابنكررCET 1ف  ي

إالرف 
رمنرر ر:رحدرأدب  ريتطلبهاربنكرالمغربروهي ي

امركافةرالنسبرالتنظيميةرالنر رتمكنرمنراحتر ي
رالتصحيحيةرالنر ومساهميهركافةرالتدابت 

 .رر%12,0ورنسبةرمالءةردنيارقدرهارر%9,0رCET 1نسبةر

 

 

 

السندات ▪ وتداولر بالسيولةر المتعلقةر اررالمخاطرر تنسجمر الر هذ:ر موضوعر المذكرةلسنداتر متطلباتررررهر معر تعقيدهار بحكمر
رالسوقرالثانوية.رر ي

رف  رحنر .روهكذا،رفإنرتداولرهذهرالسنداتريقترصرحرصيارعىلرالمستثمرينرالمؤهلي   رالمؤهلي   المستثمرينرغت 
ر  محصور.رررويمكنرلهذارالحرصرأنريخفضرسيولةرالسنداترموضوعرهذاراإلصداررمقارنةرمعرسنداترأخرىريكونرتداولهارغت 

رررهذهرالمذكرة:رتتضمنرالسنداترموضوعرالمخاطررالمتعلقةربتوفررالمصدررعىلرعدةرخياراتر ▪ عدةرخياراترلفائدةرالمصدرروهي
: 

 خياررالتسديدرالمسبقر؛ ✓

 خياررخفضرأوررفعرالقيمةراالسميةرللسنداتر؛ ✓

 خياررإلغاءرأداءرمبلغرالفوائد.ر ✓

رهذهرالخي رعىلركلرمستثمررمحتملرأنريراعي رعىلرالمصدررريتعي   اراترمنرأجلراستثمارهروفقرأهدافهروإكراهاتهرالخاصة،ركماريتعي  
رتحديدرالقيمةرالعادلةرللسندات.ر ي

حهرلتقديمرالمناقصةروكذارف  رمقتر ي
 إدراجرخياراتهرف 

 

باستدانةرإضافية ▪ المرتبطةر السنررالمخاطرر تفوقر أور تساوير لهاررتبةر أخرىر بإصداررديونر يقومرالحقار أنر للمصدرر يمكنر داتر:ر
رحالةر ي

ف  السنداتر رهذهر منرطرفرحامىلي دادر
القابلرلالستر المبلغر لتخفضر مثلرهذهراإلصداراتر ر ي

وتأبر المنشور.ر موضوعرهذار
كةرالمصدرة.رر  تصفيةرالش 
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 .ررVI/EM/016/2021 تحترالمرجعر2021غشتر

رالهيئةرالمغربيةرلسوقرالرساميلربقراءةرالمنشورركامالروالموضوعررهنرإشارةرالعمومرباللغةرالفرنسية  وتوضي
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