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بنك أفريقيا

ــوة يف درب اإلقــالع،  باعتبارهــا مــرآة ملغــرب منخــرط بق
تتبــوأ مجموعــة بنــك أفريقيــا ماكنهتــا كرشيــك مبتكــر 
وذي مصداقيــة لــدى مجيــع األطــراف، العموميــة مهنــا 
مواكبــة  املجموعــة،  بنشــاط  العالقــة  ذات  واخلاصــة،  
الــي  املتعــددة  التحــول  اســرتاتيجية  أوراش  بالتــايل 

تقودهــا اململكــة.

وطبقــا للتوجهــات امللكيــة الســامية الي يتضمهنــا المنوذج 
التمنــوي اجلديــد، نهســر إىل جانــب منعشــني يف هــذا 
الــورش اهلــام ، عــى جعــل مدينــة دمحم الســادس طنجــة 
تيــك جــرا يصــل بــني قــارات أفريقيــا وأوروبــا وأســيا. 
وهــو املنظــور ذاتــه الــذي يفــر مــن خاللــه اخنــراط 
مجموعــة بنــك أفريقيــا يف بنــاء بــرج دمحم الســادس الذي 
ســيصري مــن معــامل الربــاط، مدينــة األنــوار، عــالوة عــى 
مواكبــة إنشــاء منصــة اللقاحــات يف بنســلميان، حتت امس 

سنســيو فارمــا تيــك.

ويف خضــم هــذا الســياق املمتــزي بالتعبئــة امجلاعيــة، حقق 
بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021 منجــزات ممتــزية، مما جيســد 



عمثان بنجلون
 الرئيس املدير العام

لكمـــــة الـــرئيس
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ــن  ــث ع ــني البح ــع ب ــذي جيم ــه ال ــوذج أمعال ــة من متان
المتــزي يف األداء، واملتانــة املاليــة، والتمنيــة املســتدامة. 
وهكــذا، وصــل النــاجت الصــايف البنــي املوطــد بــرمس 
نســبته  بتطــور  درمه،  مليــار   14,6 إىل   2021 ســنة 
%4، مكــا ارتفعــت النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة 

إىل مليــاري درمه مقابــل 738 مليــون درمه يف 2020. 

وواكــب هــذا األداء تريــع التحــول الرمقــي لملجموعــة 
ســواء عــى مســتوى مهــن بنــك التقســيط و أنشــطة بنــك 
المتويــل أو عــى صعيــد مهــن االســتمثار بغيــة مــد اكفة 

الزبنــاء بتجربــة متنوعة.

وبكيفيــة ال تقــل أمهيــة عــن األداء االقتصــادي، عــززت 
مجموعــة بنــك أفريقيــا يف 2021 موقعهــا بصفهتــا فاعال 
ــا،  ــرب وأفريقي ــرة يف املغ ــالت املؤث رئيســيا يف المتوي
لالنتقــال  الالزمــة  االســتمثارات  باألســاس  مدمعــا 

الطــايق.

ــادرات، مت وضــع حاكمــة  ــة هــذه املب ومــن أجــل مواكب
ــام 2021. ــددة و مشــددة يف ع متج

إن اهلــدف الرئيــي مــن إعــادة التنظــم هــذه هــو 
ــرب واملناطــق  ــرباجم العمــل يف املغ ــع ل ــذ الري التنفي
اجلغرافيــة الــي حتتضــن فــروع املجموعــة، ســعيا 
مهنــا لمنــو أكــر مردوديــة واســتدامة وحبثــا عــن تمنيــة 
متوازنــة ومســتدامة، طبقــا للتصــور االســرتاتيجي يف 

أفــق 2030.
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بنــك أفريقيــا، مجموعــة بنكيــة أفريقيــة متعــددة املهن 
وذات امتــداد عاملــي

القــارة  يف  راخســة  جــذور  أفريقيــا  لبنــك 
مــن  دولــة   32 فهــو حــارض يف  األفريقيــة. 
خــالل  ومــن  أفريقيــة.  دولــة   20 مضهنــا 
حــوايل ألــي نقطــة بيــع، تقــدم املجموعــة 
أمه  وتواكــب  املتعــددة  املهنيــة  خرباهتــا 
ــد  ــارة. مكــا يع املشــاريع االســتمثارية يف الق
ــا  ــح مكتب ــي يفت ــك أفري ــك أفريقيــا أول بن بن
متثيليــا لــه يف الصــني يف ســنة 2000. وهــو 
ــرع  ــح أول ف ــزز بفضــل فت ــذي تع احلضــور ال

أفريــي يف شــنغهاي. لبنــك 
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تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

مستخدم
14 900

345
 مليار درمه مكجموع

حصيلة

دولة
32

نقطة بيع
2 000

مليون زبون

6,6

1 
 أول بنك مغريب يعمل يف
 أفريقيا جنوب الصحراء

سنة 1989

ثاين مجموعة إفريقية من 
خالل إشعاعها اجلغرايف: 
20 دولة ومخسة مناطق 

اقتصادية

2 

3
ثالث رشاكت أفريقية 

مرموقة تابعة لملجموعة: 
مجموعة BOA، وبنك 

التمنية ملايل، والكونغولية 
للبنك.
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بنك أفريقيا

متوقع متني وأداء مهشود

جتســد تطــور بنــك أفريقيــا مــن خــالل تشــكيل حمفظة 
مــن األنشــطة التمكيليــة حــول مهــن متويــل االقتصــاد 

و مواكبــة الفاعلــني االقتصاديــني عــرب العــامل .

ــن  ــددة امله ــة متع ــا مجموع ــك أفريقي ــد بن ــوم، يع والي
املجموعــات  أمه  مضــن  مــن  ويعتــرب  والعالمــات 

أفريقيــا. واملاليــة يف  البنكيــة 

ثاين مؤمن بني  
بنسبة تغطية تصل إىل 

ثالث 34,53% )*(
مدبر لألصول حبصة سوقية 

بلغت 13,5% *

ثالث بنك عى مستوى 
إمجايل احلصيلة

حبصص يف السوق تبلغ 
%12,73 عى مستوى 

القروض و %13,24 عى 
مستوى الودائع )*(

اخلدمات املالية املتخصصة 

األنشطة الدولية  أنشطة بنك األمعال

بنك أفريقيا يف املغرب 

 • BOA القابضة 

• الكونغولية للبنك
• بنك التمنية ملايل

• بنك أفريقيا بريطانيا
• بنك أفريقيا أوروبا

BMCE Euroservices •

• بنك أفريقيا فرع 
شنغهاي

BMCE Capital SA •
BMCE Capital Bourse •

BMCE Capital Gestion •
• االستشارة واهلندسة 

املالية
• تدبري األصول

• التدبري اخلاص
• الوساطة يف البورصة

• سوق الرساميل
• البحث املايل

  Post- Trade حلول •
• التوريق

• سلفني، قرض االسهتالك
• مغرباي، القرض اإلجياري

•  RM Experts، التحصيل
 • Maroc Factoring، خصم الفواتري 

•  Euler Hermes Acmar، تأمني القروض
•  BTI BANK، بنك تشاريك

• خدمات التقسيط البني
• خدمات مرصفية للرشاكت

33
2

)*( : أنشطة يف املغرب 



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

بنك أفريقيا، مجموعة تمتزي

» أفضل بنك يف املغرب لعام 2021« 
غلوبال  األمريكية  املجلة  طرف  من 

فينانس

ة ئز جا عى  ل  حلصو  ا
 »Outstanding Leadership in
 Sustainable Project Finance«
فينانس يف  من طرف جملة غلوبال 
إطار جوائز المتويالت املستدامة 2021

تصنيف بنك أفريقيا » ثالث بنك أكر 
أمانا يف أفريقيا لعام 2021 « من 
ليتبوأ  فينانس،  غلوبال  طرف جملة 
ماكنته مضن أفضل ثالثة بنوك يف 

القارة اإلفريقية.

GLOBAL FINANCE

إيزو  اجلودة  نظام  جتديد هشادات 
لنسبة  با  2015 نخسة   9001
ت  يا لنقد ا و  لية  و لد ا لألنشطة 
والسندات وقروض اخلواص والتأمني 
البني واملوارد البرشية واملشرتيات 
التصديق  هشادة  عى  واحملافظة 
ملركز   اخلدمة  بتعهدات  اخلاصة 

العالقة مع الزبناء.

جتديد تصديق اجلودة إيزو 27001 
 Eurafric Information لرشكة 
ويه رشكة تابعة لملجموعة وخمتصة 
يف تكنولوجيا املعلومات، عن أنمظهتا 

لتدبري سالمة املعلومات.

 BMCE Capital Conseil تتوجي
اخلاصة  مللكية  ا حقوق  ئزة  جبا
فئة  املمنوحة يف   2020 بأفريقيا 
فردية حملية عن  أفضل استشارة 
للقطاع  مرجيع  كفاعل  مواكبته 
اليحص اخلاص يف املغرب برمس 

معاملة مهمة للغاية.

حصول البنك للسنة الرابعة عى 
التوايل عى لقب » أفضل خدمة 
 »  2021 لعام  املغرب  زبناء يف 
يف فئة البنوك، مما جيسد االلزتام 
البنك جتاه  مكونات  لاكفة  القوي 
بغية  واملفرتضني  احلاليني  زبنائه 

حتسني جودة اخلدمة املقدمة. 

 2021 عام  أفريقيا يف  بنك  تتوجي 
عى  منة  لثا ا للسنة  ديب  يف 
العربية  اجلائزة  التوايل من طرف 
لملسؤولية اإلجمتاعية للرشاكت يف 
فئة اخلدمات املالية مبنطقة الرشق 
األوسط ومشال أفريقيا، عن ريادته 
االجمتاعية  املسؤولية  جمال  يف 
واإلستدامة، السميا الصمود الذي 
أبان عنه يف مواجهة جاحئة كوفيد 

 .19

املركز  يف  أفريقيا  بنك  تصنيف 
الثاين مضن قامئة أفضل املشغلني 
الي تضم أفضل 25 مقاولة األكر 

جذبا يف املغرب يف 2021.

 ،Eurafric International تتوجي
يقيا  فر أ لبنك  بعة  لتا ا لرشكة  ا
املعلومات  تكنولوجيا  املختصة يف 
الهشرية  الدولية  اهليئة  من طرف 
 ،Top Employer Institute

وذلك للسنة الثالثة عى التوايل.

جائزة عى  أفريقا  بنك   حصول 
» أفضل أداء لملسؤولية االجمتاعية 
وتصنيفه   »  2021 لعام  للرشاكت 
األسواق  بناك يف   90 أوال مضن 
الثاين مضن  املركز  الصاعدة ويف 
ه  هذ يف  مصنفة  رشكة   852
القطاعات،  اختالف  عى  األسواق 
ويف املركز 37 مضن 4963 رشكة 
التصنيف  عقب  العامل  عرب  مصنفة 
و  وموديز  إريس  لفيجيو  املايل  غري 

 .ESG Solutions

حصول البنك عى » اجلائزة الذهبية، 
أفضل بنك يف أفريقيا لعام 2021 
« من طرف واكلة اإلعالم والتصنيف 
منتدى  خالل   Leadrs League

وجوائز االستمثارات بأفريقيا.

اختيار بنك أفريقيا » أفضل بنك 
 » املغرب  يف  التجاري  للمتويل 
 GTR Trade Review من طرف 
السنوي  إصدارها  إطار  يف 

GTR+MENA 2021

بنك أفريقيا هو أول بنك مغريب 
يلتحق باملبادرة التشاركية لالتفاق 
العاملي لألمم املتحدة وهيئة األمم 
مببادئ  اخلاص  لملرأة  املتحدة 
متكني املرأة، باعتبارها مجموعة 
ومتعددة  اخلدمات  بنكية شاملة 

املهن.

عى  بنك حيصل  أول  هو  أفريقيا  بنك 
املغرب  يف   45001 يزو  إ اعمتاد 
والسالمة  الصحة  وأفريقيا يف جمال 
والسعادة يف العمل عقب تدقيق اجلودة 

من طرف مكتب اإلعمتاد فرييتاس.

اختيار بنك أفريقيا من طرف البنك األورويب 
الرشيك  البنك   « والتمنية  اإلمعار  إلعادة 
األكر نشاطا يف املغرب يف سنة 2020« 
التجارية املبادالت  لدمع  برناجمه  إطار   يف 
»Trade Facilitation Programme«
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بنك أفريقيا

باعتباره مجموعة بنكية مسؤولة، يهسر بنك 
أفريقيا عى استعامل موارده بطريقة مستدامة.

الرأمسال البرشي

إن أمه ثروة ميتلكها بنك أفريقيا هو تنوع رأمساله 
البرشي عرب 32 دولة الي يشتغل هبا. وهو 
الضامن إللزتامات البنك جتاه زبنائه ورشاكئه.

عالمة متينة

بنك أفريقيا هو مجموعة رائدة ومتعددة القنوات 
واملهن، بتارخي حافل ألزيد من 60 سنة وجتذر 
حميل قوي. وتعترب هويته خري دليل عى هذا 

الرتخس احمليل القوي. 
حصــول بنــك أفريقيا للســنة الرابعة عى 
التــوايل عى لقــب » أفضل خدمة زبناء 

يف املغــرب لعام 2021 « 

شبكة دولية

ميتلك بنك أفريقيا شبكة دولية كثيفة تقدم 
لملقاوالت واملؤسسات واخلواص خدمات بنكية 

عرب العامل من خالل 2000 نقطة بيع. 

  14 900
مستخدم

42% 
نســبة النساء يف 

املجموعة

  منوذج إلحداث
 وتقامس القمية

مجموعة ممتدة أفريقيا، حارضة يف أزيد من 25 دولة، حمدثة للقمية، رائدة يف جمال 
املسؤولية االجمتاعية والبيئية، وسيلة للمتويالت املؤثرة بالنسبة لملبادالت واالستمثارات يف 

القارة ويف خدمة أفارقة العامل.

مواكبة تطور القارة اعمتادا عى ستة حماور :

حتســني النجاعة التشغيلية

يعمل بنك أفريقيا بشلك مستدام عى حتسني 
جناعته التشغيلية من خالل تريع التحول 
الرمقي وتعزيز الفعالية التجارية من خالل 
إحداث منتجات جديدة ملواجهة التقلبات 

الدورية 

تعزيــز إجراءات تدبــري املخاطر والتحصيل

تدبر فرق بنك أفريقيا يوميا خمتلف املخاطر 
وتهسر عى احرتام التعلميات القانونية 

والتنظميية بغية مضان تدبري مالمئ حملفظة 
البنك.

 تريع البنك
الرمقي

 احلفاظ عى دينامية تمنوية
مستدامة

 خض دينامية جديدة يف
 اخلدمات البنكية لألفراد

والرشاكت

تطوير روافد منو جديدة

 إعداد اسرتاتيجية تمنوية عى
 الصعيد الدويل خلدمة القارة

األفريقية

 تعزيز ماكنة البنك يف سوق املقاوالت
الصغرى واملتوسطة بأفريقيا

... ورافعتني اسرتاتيجيتني

ورية الزبون نةحم
مق

الر

المتويالت املؤثرة

مهارة حملية

إن اشتغال املجموعة يف مهن متعددة وحضورها 
اجلغرايف الواسع قد مكهنا من تطوير مهارات 
وخربات مثبتة يف متويل األفراد واملقاوالت عى 

الصعيدين الوطين والدويل.

متانة مالية

بإمجايل حصيلة يناهز 345 مليار درمه، يتبوأ 
بنك أفريقيا ماكنته كثالث أكرب بنك يف املغرب، 
ضامنا بالتايل لزبنائه متانة مالية ال تضاىه. 

ــة  ــا أمهي ــاره فاعــال مســؤوال، يــويل بنــك أفريقي باعتب
ــة املســتدامة عــى الصعيديــن احملــيل  خاصــة للتمني
والقــاري. وهكــذا، يهســر البنــك عــى تطويــر منــوذج 
اقتصــادي موجــه صــوب إحــداث وتقــامس القميــة. 

وتســامه احملــاور االســرتاتيجية النامجــة عنــه يف 
ــة. ــه املالي ــز متانت ــه وتعزي منجزات

رؤية بنك أفريقياموارد بنك أفريقيا



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

إحداث القميةعروض بنك أفريقيا

يقدم بنك أفريقيا مجموعة متاكملة من احللول  
واملنتجات واخلدمات الي تالمئ احتياجات الزبناء

الناجت الصايف 
البنيك 

14 607
مليون درمه

 %4+ مقابــل 2020 

النتيجــة الصافية 
املجموعة  حصة 

2 007
مليون درمه

 x1,7 مقابــل 2020 

اخلدمات البنكية لألفراد والرشاكت

أنشطة بنك األمعال

اخلدمات املالية املتخصصة 

بنك أفريقيا املغرب
BOA الرشكة القابضة

الكونغولية للبنك
 بنك التمنية ملايل

بنك أفريقيا بريطانيا
بنك أفريقيا أوروبا

BMCE Euroservices
 بنك أفريقيا فرع شنغهاي

سلفني، قرض االسهتالك
مغرباي، القرض اإلجياري
 RM Experts ،التحصيل

Maroc Factoring ،خصم الفواتري 
Euler Hermes Acmar ،تأمني القروض

BTI BANK ،بنك تشاريك

BMCE Capital SA
BMCE Capital Bourse

BMCE Capital Gestion

املنجزات املالية

حيدث بنك أفريقيا القمية عى األمد البعيد وبكيفية مستدامة 
لفائت عريضة من األطراف ذات العالقة بنشاطه.

الزبناء

 • نظام تدبري ماكحفة الفساد املايل
تدابري ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مطابقة القانون األمريي للحسابات األجنبية 

 السلطات التنظميية
واحلكومات

ــة  ــة البيئي ــل مشــاريع حتســني البصم  •سلســلة القميــة اخلــراء لمتوي
ــة ــادة اإلمعــار والتمني ــك األورويب إلع ــع البن ــة م ــاوالت برشاك لملق

 CAP BLEUاملخصص لملشاريع لفائدو محاية املوارد املائية
األثــر اإلجيــايب : إدمــاج مبــادئ املبــادرة املاليــة لــألمم املتحــدة لإلمنــاء 

ملنــح المتويــل 
 %30,46من قروض املقاوالت باملغرب

البيئة

 • تصديق اجلودة إيزو 45001 
أاكدميية بنك أفريقيا 

حصــة املســتخدمني املســتفيدين مــن التكويــن %47 : نســبة التاكفــؤ بــني 
الرجــال والنســاء    %42 : مقابــل %40 يف عــام2020 

االخنراط يف مبادئ متكني املرأة

املستخدمون

املجمتع        

 النتيجة الصافية
حصة املجموعة

أوروبا
 8%

جنوب  أفريقيا 
 الصحراء

41% املغرب
51%

• سلف دابا » وهو سلف إلكرتوين ولتحويل األموال «
• » دابا ترانسفري « لتحويل األموال

• » بزينيس أون الين « سلف لملقاوالت
• تدعم 14000 شاب وحامل مرشوع

BMCE DIRECT •
• سلف السكن

• الواكلة املبارشة

ــة يف  ــري الدولي ــه لملعاي ــه ومطابقت ــالل الزتام ــن خ م
جمــال املســؤولية، يضمــن بنــك أفريقيــا تقــامس القمية 

مــع خمتلــف األطــراف ذات العالقــة بنشــاطه. 

ــا  ــا أيض ــا وتنظميه ــك أفريقي ــة بن ــرب حاكم ــا تعت مك
رافعــة اســرتاتيجية لتوجيــه وقيــاس أثــر خمتلــف 

أنشــطهتا عــى منظومــة معلــه.

 • مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية مدرسة كوم
326 مدرسة باملغرب وأفريقيا جنوب الصحراء

32000 تمليذ ممتدرس نصفهم فتيات
مؤسسة BOA يف أفريقيا جنوب الصحراء 

80000 مستفيد من مبادرات الصحة والتعلم
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بفضــل دقــة خياراتــه اإلســرتاتيجية و مســاره 
التمنــوي، تتكــون بنيــة مســامهة بنــك أفريقيــا 
بنيــة  إن  رائديــن.  مــن مســتمثرين ومســامهني 
مســامهي بنــك أفريقيــا يه عــى غــرار انفتاحــه 
مهشوريــن  مســامهني  حبضــور  العــامل،  عــى 
عامليــا إىل جانــب مســتمثرين مؤسســاتيني وطنيني 

.O Capital املرجــيع مجموعــة  واملســامه 

بنية مسامهة قوية 
وحاملة للقمية 

بنك أفريقيا



تقدمي أمه املسامهني

توزيع رأمسال بنك أفريقيا إىل غاية 31 دجنرب 2021

التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني-
التعاضدية املركزيةاملغربية للتأمني

مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

 امللكية
املغربية للتأمني

 مجموعة
O CAPITAL

O CAPITAL 
GROUP
35,5%

SFCM

أهسم متداولة يف 
البورصة

%1,09 املستخدمون

BRITISH INTERNATIONAL
INVESTMENT

27,41%

5,01%
3,93%

24,56%

5,38%

16,22%

الصندوق املهين املغريب للتقاعد

البنك الفيدرايل كريدي 
ميتيال

8,32%

7,22%

0,88%

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

امللكية املغربية 
للتأمني

فاعل مرجيع ومطوح 
ورشكة رائدة يف سوق 

التأمينات بمشال أفريقيا، 
معمتدة يف معلها عى 
شبكة للقرب واإلبتاكر 

الدامئ.

مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبري

مؤسسة معومية مغربية 
هتدف لإلستمثار ودمع 

املشاريع املهمة من أجل 
تعزيز التمنية اإلقتصادية 
والبنيات التحتية باملغرب.

البنك الفيدرايل 
كريدي ميتيال

مجموعة بنكية رائدة 
يقع مقرها بفرنسا 

وتعمل عى الصعيد 
الدويل. وتعد مجموعة 

قابضة تضم أنشطة بنك 
التقسيط والتأمني البني 

والنقديات. وتغيط 
رشاكهتا التابعة جماالت 
التأمني البني واخلدمات 

املالية املتخصصة – 
قرض اإلسهتالك، القرض 

اإلجياري...- والنقديات 
واملعلوميات.

O  CAPITAL مجموعة
نشأت عن اندماج من 

خالل مض مجموعة 
فينانس كوم من طرف 

املجموعة القابضة بنجلون 
مزيان يف عام 2021. 
ويه مجموعة صناعية 

ومالية مغربية رائدة تعمل 
يف خمتلف قطاعات 

النشاط وذات مؤهالت 
قوية للمنو.

 BRITISH مجموعة
 INTERNATIONAL

 INVESTMENT
 British تعترب مجموعة

 Internantional
Investment املمساة 
سابقا CDC Plc الي 

تأسست سنة 1948 
مؤسسة للمتويل والتطوير 

واإلستمثار املؤثر يف 
بريطانيا. ويه تهنض 
بالتمنية املستدامة يف 

املجال اإلقتصادي 
واإلجمتايع والبييئ 

يف الدول الي تشتغل 
هبا من خالل استمثار 

رساميل لدمع المنو 
واإلبتاكر يف القطاع 

اخلاص.
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 O CAPITAL مجموعة
االنمتاء ملجموعة ملزتمة

 مجموع احلصيلة
املوطدة

أموال ذاتية موطدة

مداخيل موطدة

مستخدمون

 42مليار دوالر أمريي 
 2,8مليار دوالر أمريي

 2,5مليار دوالر أمريي   

20 000

O CAPITAL  األرقام الرئيسية ملجموعة

بنك أفريقيا

ــة  ــة O Capital ماكن ــل مجموع حتت
االقتصــادي  املهشــد  يف  ممتــزية 
هشــرة  عــى  وتتوفــر  الوطــين. 
مثبتــة يف العديــد مــن املناطــق عــرب 
العــامل. عــى الصعيديــن الوطــين 
مجموعــة  عــى  يعــرف  والقــاري، 
عــدة  O Capital اشــتغاهلا عــى 
يف  تعبئهتــا  و  مهيلكــة  مشــاريع 
العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، 
عــى غــرار مينــاء طنجــة املتوســط، 
يف  خــاص  فاعــل  أول  إدخــال  و 
اهلاتــف النقــال إىل املغــرب وتطويــر 
ــادس  ــة دمحم الس ــة الصناعي املدين
دمحم  بــرج  وبنــاء  تيــك  طنجــة 
مــرور  ومــع  بالربــاط.  الســادس 
كيــف  املجموعــة  عرفــت  الزمــن، 
تتخــذ موقعهــا يف قطاعــات واعــدة، 
حتذوهــا  الــي  لــإلرادة  بالنظــر 
التمنيــة  يف  الفعالــة  لملســامهة 
االقتصاديــة واالجمتاعيــة لملغــرب 

وأفريقيــا بشــلك عــام.

وتطــورت مجموعــة O Capital الي 
مهــن  صــوب  أوال  موجهــة  اكنــت 
ــتمثرا  ــح مس ــني لتصب البنــك والتأم
منوعــة  البعيــد،  األمــد  يســهتدف 
ــدة ذات  ــات جدي نشــاطها يف قطاع
قميــة مضافــة قويــة يف تاكمــل مــع 

أنشــطهتا املهنيــة الرئيســية. 

مجموعــة  نشــاط  توســع  مكــا 
احلــدود  خــارج   O Capital
اســرتاتيجية  خــالل  مــن  الوطنيــة 
ــا  ــن تنوعه ــو اخلــاريج، لتضم للمن
شــبكة  إىل  اســتنادا  اجلهــوي، 

الــرشاكء. مــن  واســعة 



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

O CAPITAL مجموعة

روافد المنو

ميديتيلكوم 
تعمل ميديتيلكوم الي مت 
إحداثها سنة 1999 يف 

السوق املغربية لالتصاالت. 
وتوجه خدماهتا لسوق األفراد  
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

واملقاوالت الكربى. ومنذ 
دجنرب 2016، باتت املنتجات 
واخلدمات املسوقة من طرف 

ميديتيلكوم محتل عالمة أورجن.  
ستيام 

رشكة رائدة يف قطاع نقل 
املسافرين واإلرساليات باملغرب, 

ويه أول رشكة تدرج يف 
البورصة سنة 1993

ضيعة أداروش 
ويه أكرب  ضيعة لرتبية األغنام 

 Santa بإفريقيا  من نوع
Gertudis حبوايل 2898 

رأس إىل غاية 31 دجنرب 
2021، والعاملة بطريقة تربية 

املاشية واسعة النطاق يف 
جمال يزيد عن 11000 هكتار.

بيو بيف   
ويه أول وحدة لذحب اللحوم 

امحلراء باملغرب وتقطيعها 
وحتويلها حسب املعايري 

 ONSSA الصحية
غرين أوف أفرياك 

مقاولة مشرتكة بالتساوي بني 
مجموعة O Capital ومجموعة 
أكوا. وتعزتم الرشكة استغالل 

املؤهالت الي يقدمها الرشياكن 
يف املجاالت املالية والطاقية 

والصناعية لتتبوأ ماكنهتا 
كفاعل رئيي ال حميد عنه يف 
جمال إنتاج الكهرباء اخلراء.

النشاط الرئيي  

امللكية املغربية للتأمني 
باعتبارها وليدة اندماج 

بني امللكية املغربية للتأمني 
ورشكة الوطنية منذ يناير 
2005،  ثاين رشكة يف 

قطاع التأمينات باملغرب من 
حيث األقساط املصدرة.

بنك أفريقيا 
ثالث مجموعة بنكية خاصة 

باملغرب ، وحارضة يف أزيد 
من ثالثني دولة، مع حضور 

إفريي قوي عرب شبكة 
BOA القابضة.

حقوق امللكية اخلاصة 

مجموعة فينانتك 
فاعل رئيي يف  جمال 

الطاقة والتكنولوجيات 
الرمقية لملعلومات 

والتواصل. وتعترب مجموعة 
فيناتيك الي مت تأسيهسا 

يف عام 2007 مدجم 
مرجيع يقدم حلوال وبنيات 
حتتية شاملة منذ التصمم 
واإلجناز إىل غاية الصيانة 

واالستغالل.    
طريان العربية املغرب  

ويه أول رشكة طريان 
منخفضة التلكفة باملغرب 
مت إحداثها يف 2009 

مع رشكي طريان العربية 
وهوملاركوم.

بريكو أنفيست 
Mr Bricolage يه سلسلة 

متاجر متواجدة عرب ربوع 
املغرب ويه متخصصة 

يف توزيع معدات الصيانة 
ونصاحئ الهتيئة 

األصول العقارية

أراكن أنفيست 
ويه رشكة استمثار يف 

مهن التدبري العقاري. ومتتلك 
يف هذا الصدد  

%100 من أكتيف أنفيست 
و %50 من كوليي 
أنرتناسيونال املغرب.
 CAP اكب إستات

 ESTATE
رشكة عقارية تابعة ملجموعة 

.O Capital

كوليي أنرتناسيونال 
 Collier املغرب

 International
  Maroc

هيئة خمتصة يف اإلرشاف 
املنتدب عى املشاريع، مت 

إحداثها برشاكة مع كوليي 
أنرتناسيونال.

 REVLY’S ريفلزي
الرشكة املالكة لفندق أمان 

جنة واململوك  مناصفة بني  
مجموعة O Capital و   

أمان روسور.
ريمسا 

رشكة مدرجة يف بورصة 
الدار البيضاء ويه الساهرة 

عى تدبري فنادق أكور 
يف املغرب حتت عالمات 
سوفيتيل وسويت أوتيل 

ونوفوتيل وإيبيس.  
  O TOWER أوتاور

هيئة متتلكها بشلك مشرتك 
بنك أفريقيا وامللكية املغربية 

 للتأمني ومجموعة
O Capital والي هتم 

مرشوع برج دمحم السادس 
قيد البناء يف وادي أبو 

رقراق بالرباط.
    VILLAJENA فيالجنا
رشكة مملوكة بشلك مشرتك 

مع مجموعة أمان و تتوفر 
عى احتيايط عقاري 

مضن موقع أملقيس للغولف 
واملخصص لبناء مرشوع 
عقاري ممتاز حتت عالمة 

أمان.

املعامالت الدولية

رشكة O Capital أوروبا 
) فينانس كوم الدولية 

 سابقا ( 
ختتص هذه الرشكة الي يقع 
مقرها يف لوكسومبورغ يف 
اسرتاتيجية األصول املوجهة 

ألحصاب الروات الكربى
رشكة O Capital فرنسا

يه هيئة للدمع وللتنسيق 
االسرتاتيجي ألمه وحدات 

األمعال بالنسبة للتطور الدويل 
ملجموعة O Capital يف 

أفريقيا والرشق األوسط 
وأوروبا. 

 FCOMI-L GLOBAL
CAPITAL

صندوق أورويب للتدبري متعدد 
االسرتاتيجيات
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تمنية 
مستدامة ومسؤولة   

بنك أفريقيا

طبعــت الزتامــات بنــك أفريقيــا حباميــة البيئة و 
التمنيــة االجمتاعيــة والبرشيــة مســار تطــوره، 
بــدءا بإنشــاء مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة 
اخلارجيــة يف عــام  1995، مث قــام البنــك يف 
عــام 2000 بالتوقيــع عــى إعــالن املؤسســات 
املســتدامة  والتمنيــة  البيئــة  حــول  املاليــة 
لربنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة. وجتســدت روح 
الريــادة هــذه مــن خــالل حتديــد اســرتاتيجية 
للتمنيــة املســتدامة مهيلكــة حــول ســتة حمــاور 
تقتــرص  ال  والــي  اســرتاتيجية  والزتامــات 
ــا  ــا وإمن ــك أفريقي ــطة بن ــى أنش ــا ع تغطيهت
تمشــل عــدة رشاكت تابعــة هلــا يف املغــرب 

ــدويل. وعــى الصعيــد ال

 ووضــع البنــك حاكمة خاصــة برهانات التمنية 
املســتدامة، والــي تتيــح تتبعــا منتمظــا لتنفيــذ 
خمطــط العمــل وتراقــب تنفيــذ االلزتامــات، مع 
ــة  ــات التنظميي الهســر عــى احــرتام املقتضي

يف جمــال املطابقــة واالمتثــال.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

أخالقيات 
املعامالت و 

عالقة مسؤولة 
المتويالت مع الزبناء

املستدامة 
وريادة األمعال 

االجمتاعية

مصاحل 
املجمتعات 
واحلوار مع 

األطراف ذات 
العالقة 

مشغل مسؤولالبيئة 

احلاكمة وتدبري 
املخاطر

•  ختفيف البصمة البيئية املتعلقة باألنشطة 
اليومية والطاقة واملاء وإصدار الغازات املسببة 

لالحتباس احلراري
•  الهنوض بالبناء املستدام

•  تطوير الثقافة والسلوك املستدامني

محاية البيئة 

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

•  مواكبة التحوالت واحلركية
•  الصحة والسالمة وجودة ظروف العمل

•  التفاوض امجلايع واحلوار االجمتايع 

مشغل مسؤول يف االسمتاع 
ملستخدميه ومواكب لتطورمه  

•  موثوقية املعلومة املقدمة لملجلس اإلداري 
واللجان املختصة

•  تدبري املخاطر ومراعاة العوامل البيئية 
واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة

•  استقاللية أعضاء املجلس اإلداري
•  معلومات مالية نزهية ومتاكملة ومعمتدة

•  احرتام حقوق املسامهني

واجب اليقظة يف ممارسة 
احلاكمة وتدبري املخاطر

احرتام أخالقيات املعامالت 
ومصاحل زبنائنا

•  ماكحفة الرشوة والغش واملامرسات املناوئة 
لملنافسة

•  ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة 
اإلرهابية

•  أمن املعلومات ومحاية املعطيات ذات 
الطابع الخشيص

•  عالقات مسؤولة مع الزبناء
•  الوقاية من فرط االستدانة

•  مشرتيات مسؤولة •   التعلم
•  دمع المتويل األصغر والثقافة املالية

•  المشول املايل
•  احرتام حقوق اإلنسان

•  احلوار مع األطراف ذات العالقة

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

•  اقتصاد منخفض الكربون وإنتاج نظيف
•  دمع منو املقاوالت الصغرية واملتوسطة 

واملقاوالت الصغرية جدا
•  ريادة األمعال االجمتاعية

•  المشول املايل 

العمل لصاحل املجمتعات ودمع 
احلوار مع األطراف ذات العالقة

الهنوض بالمتويالت املستدامة ذات 
التأثري اإلجيايب
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حماور اسرتاتيجية 

 تمثني التعلم يف الوسط القروي
 باملغرب وأفريقيا، من خالل قم

 مجتع بني التقاليد واحلداثة
واالنفتاح عى العامل

 مشاركة جتارب شبكة مدرسة كوم
 مع الرشاكء يف أفريقيا جنوب

 الصحراء

 إدماج التعلم األويل يف النظام
 الرتبوي لشبكة مدرسة كوم من

 خالل المتزي عرب مقاربة بيداغوجية
 مبتكرة وبنيات حتتية وجتهزيات

جيدة

 حمو األمية من خالل برناجم خاص
بالبالغني

 املسامهة يف تعمم التعلم األويل
 من خالل إنشاء قاعات للدروس

 يف املدارس العمومية

 تعلم متعدد اللغات وتمثني
 استخدام اللغات األم، السميا

األمازيغية

 إدخال دعامات تكنولوجية حديثة
 لتلبية متطلبات التحول الرمقي يف

الرشاكت احلديثة

 إنشاء مدارس حترتم البيئة
ومستدامة يف املناطق القروية

املؤسسة من خالل حماورها االسرتاتيجية 

بنك أفريقيا

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، 
دعامة رئيسية السرتاتيجية املسؤولية 

املجمتعية والبيئية لبنك أفريقيا

للتجــارة  املغــريب  البنــك  مؤسســة  اكنــت 
للهنــوض  مهمهتــا  يف  ســباقة  اخلارجيــة 
ــة مــن خــالل  ــم واحملافظــة عــى البيئ بالتعل
الرتبيــة. ومنــذ إنشــاهئا يف عــام 1995، تنــري 
ــة  ــارة اخلارجي ــريب للتج ــك املغ مؤسســة البن
التمنيــة  جمــال  يف  املجموعــة  اختيــارات 
البرشيــة واألثــر اإلجيــايب عــى املجمتــع. 
ومــن خــالل شــبكهتا مدرســة كــوم، تعمــل 
ــة  ــارة اخلارجي ــريب للتج ــك املغ مؤسســة البن
مــن أجــل حتســني الولــوج للتعلــم يف الوســط 
القــروي وتفتــح ويع األطفــال حول إشــاكليات 

ــة. البيئ

ــن  ــد م ــن متــدرس أزي ــوم م ــن مدرســة ك متك
مــن  منحدريــن  ســنة  لك  تمليــذ   12000
األوســاط اهلشــة يف املغــرب، دون حســاب 
عــدد األطفــال املمتدرســني يف مــدارس داخــل 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء. أمــا خبصــوص 
املغــريب  البنــك  ملؤسســة  البيــيئ  التوجــه 
مــن  يتجســد  فهــو  اخلارجيــة،  للتجــارة 
ــة املنجــز  ــدارس اإليكولوجي ــاجم امل خــالل برن
برشاكــة مــع مؤسســة دمحم الســادس محلاية 
البيئــة. ويأخــذ هــذا الربنــاجم بعــني االعتبــار 
ــة  ــارص البيئي ــاة العن ــع مراع ــدارس م ــاء م بن
ــذ  ــة لتحســيس التالمي ويشــلك أداة بيداغوجي
مبفاهــم التمنيــة املســتدامة ويدعــومه التبــاع 

ســلواكت صديقــة للبيئــة.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

أزيد من 32000 
تمليذ تابعوا دراسهتم 
يف شبكة مدرسة كوم 

نصفهم من الفتيات 
و ألي تمليذ نالوا 
هشادة البااكلوريا. 

63 مدرسة تلقن 
تعلميا أوليا ألزيد 

من 12000 
ممتدرس من 

األوساط اهلشة.

خيصص بنك أفريقيا 
%4 من نتيجته 

اإلمجالية لالستغالل 
لفائدة مؤسسة البنك 

املغريب للتجارة 
اخلارجية 

578 أستاذا من مضهنم 
%46 من النساء حتت 

تأطري 16 مرشفا بيداغوجيا 
جهويا.

 أزيد من 320 مدرسة
 يف املغرب وست مدارس

 يف السينغال والكونغو
 برازافيل ومايل ورواندا

ودجيبويت

تطوير جممتيع 
لفائدة أزيد من 
ألي خشص، 

%53 مهنم 
نساء و 12000 

مستفيد من 
برناجم حمو 

األمية.

36 مدرسة حاصلة  
عى شارة “ املدرسة 

اإليكولوجية” من طرف 
مؤسسة دمحم السادس.

أزيد من 320 
مدرسة يف 

املغرب

63 
مدرسة

 أزيد من
32000 

تمليذ

578 أستاذا

بعض املؤرشات ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

نتيجتــه  مــن   4% أفريقيــا  بنــك  خيصــص 
اإلمجاليــة لالســتغالل لفائــدة مؤسســة البنــك 

املغــريب للتجــارة اخلارجيــة.

برنــاجم  متــزي  ســنة،   20 مــن  أزيــد  منــذ 
الوطــين  الصعيديــن  عــى  كــوم  مدرســة 
بيداغوجيــا  منوذجــا  باعتبارهــا  والــدويل 
مبتكــرا. ولعــل التكرميــات والتتوجيــات الــي 
ناهلــا مؤسســوها، الســيد عمثــان بنجلــون، 

ورئيســهتا الدكتــورة ليــى أمزيــان بنجلــون 
مشــاريع  جناعــة  و  لدقــة  جتســيد  خــري 
مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة.

للتجــارة  املغــريب  البنــك  مؤسســة  وتعمتــد 
اخلارجيــة عــى شــبكة مــن الــرشاكء وهيــائت 
ــامل  ــدين والع ــن املجمتــع امل ــة م ــة ودولي وطني
األاكدميــي بغيــة تزويــد أطفــال القــارة بإطــار 

ــة واســعة. ــاق تمنوي ــم وآف ــز تفتحه حيف
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التطور الزمين ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 إطالق برناجم مدرسة كوم

احلصول عى جائزة WISE من طرف 
مؤسسة قطر خالل مقة الدوحة العاملية 

لالبتاكر يف جمال التعلم
احلصول عى جائزة الدلفني الذهيب يف 

فئة مؤسسات التعلم ووسائل اإلعالم 
وجوائز التلفاز عن الوثائي » مدرسة 

النخيل » الذي أنتجته املؤسسة

رشاكة مع املعهد الفرني باملغرب 
إلعطاء دروس يف اللغة الفرنسية ملدريس 

مجموعة مدرسة كوم
احلصول عى جائزة روكفولر بنيويورك
توشيح صاحب اجلاللة للدكتورة ليى 

مزيان، رئيسة املؤسسة، بوسام العرش 

التوقيع عى رشاكة مع وزارة الرتبية 
الوطنية إلقامة وحدات للتعلم األويل 

يف املؤسسات العمومية

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

3 مارس 2020 بالرباط
رشاكة مع املعهد الفرني باملغرب بغية 

تعزيز جودة التعلم األويل يف شبكة مدرسة 
كوم

إحداث أاكدمية مدرسة كوم ويه معهد 
افرتايض للتكوين

حصول رئيسة املؤسسة يف 2020 عى 
اجلائزة األفريقية

إحداث معهد افرتايض للتكوين » أاكدمية 
مدرسة كوم «

تأسيس مؤسسة البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية 
للتعلم والبيئة

تدشني أوىل املدارس يف 
امجلاعات القروية

إدراج تعلم لغة املاندران 
إثر رشاكة مع معهد 
كونفيشيوس التابع جلامعة 
احلسن الثاين وسفارة 
الصني باملغرب

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

افتتاح مدرسة كوم برواندا 
واإلعدادية الفرنسية 
العربية دارا راما بداكر

إدراج التعمل اآليل مضن 
مناجه الدراسة لملؤسسة 
كأداة بيداغوجية تمكيلية.
االحتفاء بعقدين من 
العمل لفائدة التعلم

1995

2000

2014

2017

2019

2021

1998

2013

2016

2018

2020

بنك أفريقيا



1

2

3

4

5

6

ف ذات العالقة
سبة لألطرا

مهية بالن
األ

األمن املعلومايت ومحاية
املعطيات الخشصية

ريادة األمعال االجمتاعية

حوار مع األطراف
املعنية بنشاط املجموعة

التعلم

االستمثارات ذات التأثري
اإلجيايب ( التعلم والسكن

االجمتايع والصحة..)

 متويل جناعة املوارد
)املاء والطاقة والنفايات( 

والطاقات املتجددة

تقيم وختفيف من
التأثريات البيئية

واالجمتاعية واملتعلقة
باحلاكمة يف املشاريع

االستمثارية

اقتصاد بانبعاث
منخفض للاكربون

وإنتاج نظيف

دمع منو املقاوالت
الصغرية واملتوسطة
واملقاوالت الصغرى

جدا

المشول املايل

املسامهة يف القضايا ذات
الصاحل العام وحتسني إطار

عيش اجلوار

الهنوض بالتمنية
االقتصادية
واالجمتاعية

الواجب القانوين
واألمن وجودة امحلاية

االجمتاعية

التخفيف من األثر البييئ املتعلق
باألنشطة اليومية

الهنوض بالطاقات املتجددة
احرتام احلقوق األساسيةوالنجاعة الطاقية

اسهتالك املاء والطاقة واملواد األولية
تطوير الثقافة والسلوك املستدام

التقليص من التأثري املتعلق
بالنقل والتنقالت

التدبري واالسرتاتيجية البيئية

تدقيق ومراقبة داخلية وتدبري
لملخاطر ومراعاة لملخاطر
البيئية واالجمتاعية واملتعلقة
باحلاكمة

احرتام حقوق املسامهني

األجور وماكفأة
املسريين

كفاءات، جاذبية الشغل وتطوير املؤهالت
املهنية

عدم المتيزي والهنوض
بتاكفؤ الفرص بني

النوعني

عقد وقانون الشغل

استقاللية أعضاء
املجلس اإلداري

معلومات مالية موثوق هبا وشاملة
ومعمتدة

شفافية وأخالقيات عى صعيد ممارسات
التأثري و الضغط

واجبات رضيبية

التخفيف من التأثري عى
التغريات املناخية

الهنوض بالبناء
املستدام

دمع المتويل األصغر والثقافة املالية

ماكحفة غسل األموال ومتويل األنشطة
اإلرهابية

ماكحفة الرشوة والغش
واملامرسات املناوئة لملنافسة

احرتام مصاحل املوردين
والعالقات التعاقدية املستدامة

تدبري مسؤول للتحوالت واحلركية

الهنوض بالتفاوض امجلايع واملشاركة
واحلوار االجمتايع

الصحة والسالمة
وجودة ظروف العمل

منع تشغيل األطفال

الوقاية من االستدانة
املفرطة

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

أخذ الشاكيات بعني االعتبار وتسوية
الزناعات

موضوعية نظام الشاكيات

حوادث الشغل
واألمراض املهنية

معايري مشرتيات لدى
املوردين مطابقة لملسؤولية

االجمتاعية والبيئية

التقيم السنوي وتدبري
املسارات املهنية

حرية تكوين
امجلعيات

واحرتام احلق
النقايب

موثوقية املعلومات املقدمة لملجلس
اإلداري واللجان املختصة

تطبيق لواحئ االستبعاد عى حمفظة
الزبناء

األمهية بالنسبة لبنك أفريقيا

عالقات مسؤولة مع الزبناء
من مضهنا معلومات موثوق

هبا وممارسات البيع

األهداف األساسية

األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

إرادة حقيقية ألخذ متطلبات األطراف ذات العالقة بعني االعتبار 

وضــع بنــك أفريقيــا ثقافــة للحــوار مــع مجيــع األطــراف 
ــم  ــمتاع ملتطلباهت ــل االس ــن أج ــاطه م ــة بنش ذات العالق
ــتجابة  ــات لالس ــف اآللي ــن خمتل ــث ع ــلك دامئ والبح بش
للرهانــات  هلــا. وتتيــح هــذه املبــادرة وضــع خارطــة 
هــذه  وهيلكــة  وأمهيهتــا،  أولويهتــا  درجــة  وحتديــد 
الرهانــات وتوجيــه الزتامات املســؤولية املجمتعيــة والبيئية 

لبنــك أفريقيــا عــرب الزمــن. مكــا تتيــح اســتباق املخاطــر 
والفــرص الــي ميكــن أن تنشــأ عــى األمديــن املتوســط 
والطويــل، والــي مــن شــأهنا أن يكــون هلــا تأثــري عــى 
بنــك أفريقيــا، عــى مســتويات عــدة مــن منوذجــه إلحــداث 

القميــة. 

أخالقيات األمعال وعالقة مسؤولة 
مع الزبون

المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية

مشغل مسؤول

احلاكمة وتدبري املخاطر

البيئة

مصاحل املجمتعات واحلوار مع 
األطراف ذات العالقة

2021 املتكـــامل  السنـــوي  التقــــريــــر         23/22 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



- تصديق اجلودة إيزو 37001 لنظام التدبري ضد الفساد املايل 
- محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص

- تصديق اجلودة إيزو 9001 لنظام تدبري اجلودة
- تمنيط ميثاق املشرتيات املسؤولة 

إمجاال، يف ما خيص املقاوالت الزبونة باملغرب، بلغت المتويالت ذات التأثري اإلجيايب 
18786 مليون درمه، مما ميثل %32,5 من مجموع القروض املقدمة لملقاوالت الزبونة 

يف املغرب، بتطور نسبته %10 مقارنة مع السنة املاضية. وتتوزع بنسبة %63,8 عى  
شلك دمع لالقتصاد من خالل املقاوالت الصغرية جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، و 

%20,7 عى شلك تأثريات بيئية و %15,5  عى شلك تأثريات اجمتاعية
 .» Blue Space « دمع الشباب حاميل املشاريع عرب احلاضنة

.»  Territorial Smart Bank « مواكبة التالميذ ورواد األمعال من خالل برناجم االبتاكر املفتوح
دمع املقاوالت الصغرى من خالل إطالق أوإقالع نشاطها  من خالل براجم انطالقة، 

مضان أكجسني، مضان إقالع
تطوير منتجات بنكية وللتأمني من أجل حتقيق المشول املايل للفائت اهلشة

 »  Women In Business « متويل ومواكبة رائدات األمعال باملغرب من خالل برناجم
خط المتويل » Cap Bleu « من أجل تدبري رشيد لملاء

» CAP Energie « متويل التحول الطايق من خالل إطالق السندات اخلراء وخط المتويل
وضع نظام لتدبري املخاطر البيئية و املناخية واالجمتاعية

 االلزتام األول

 االلزتام الثاين

 احرتام أخالقيات
 األمعال ومصاحل

 زبنائنا

بالمتويالت  الهنوض 
وريادة  املستدامة 

االجمتاعية األمعال 

- مواكبة املستخدمني وتطوير الكفاءات من خالل خمطط للتكوين السنوي 
- القضاء عى المتيزي جتاه الفائت اهلشة مضن اكفة مناجه املوارد 

البرشية
الهنوض بتشغيل الشباب وإدماج األخشاص يف وضعية إعاقة

العمل عى تعزيز املساواة املهنية بني الرجال والنساء

 االلزتام الثالث

 مشــغل مسؤول يف
 االســمتاع ملستخدميه

لتطورمه   ومواكب 

بنك أفريقيا

الرهانــات  مــع  ومنجسمــة  واحضــة  الزتامــات 
املســتدامة للتمنيــة  الرئيســية 

بفضــل حــواره الــدامئ مــع األطــراف ذات العالقــة بنشــاطه، 
 واخنراطــه يف خمتلــف هيــائت التمنيــة املســتدامة عــى

الصعيــد الــدويل، يســتجيب بنــك أفريقيــا بشــلك ناجــع 
واســتبايق لرهانــات االســتدامة. وعــرب خمتلــف معلياتــه 
ــا  ــا مضــن 17 هدف ــا 13 رهان ــك أفريقي ــدد بن ــه، ح ومبادرات

املتحــدة. األمم  وضعهتــا  الــي  املســتدامة  للتمنيــة 



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

نظام تنبهيي لألخالقيات مفتوح يف وجه األطراف اخلارجية املعنية بنشاط 
املجموعة

وضع مدونة لألخالقيات
إعادة تنظم األنشطة حول ثالث مديريات وتعزيز دور اهليائت امللكفة بتدبري 

املخاطر 

 االلزتام الرابع

 اليقظة يف ممارســة
 احلاكمة وتدبري

املخاطر

إجناز احلصيلة الكربونية لك سنتني
تصديق اجلودة إيزو 14001 ومرشوع تصديق اجلودة إيزو 50001

تكوين وحتسيس بأمهية التمنية املستدامة

 االلزتام اخلامس

البيئة  محاية 
 واحلــد من البصمة

 البيئية عىل مســتوى
املجموعة

الزتام من أجل تعلم جيد يف املستوى األويل واالبتدايئ من خالل برناجم 
مدرسة كوم ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

الهنوض بالتعلم يف أفريقيا من خالل بناء بنيات حتتية ومتويل مبادرات 
BOA متعلقة بالتعلم، من تنفيذ مؤسسة

الزتام مؤسسة BOA بتعزيز الولوج للخدمات الصحية يف أفريقيا

 االلزتام السادس

 العمل لصاحل
 املجمتعات ودمع

 احلوار مع األطراف
ذات العالقة
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من الميني إىل اليسار :
عمثان بنجلون
زهري بنسعيد
لوسيان ميارا

عبد اللطيف زغنون 
هشام العمراين

عز الدين جسوس
مارك بوجون
دمحم القباج

نزهة احلرييش                                                                                                                                          
عبدو بنسودة    

إبراهم بنجلون التوميي
مرمي البوعزاوي 

حاكمة مدمعة  
بالتمنية املستدامة 

 مستشار لدى الرائسة
   برايان س. ماك هيندرسون

بنك أفريقيا

ــرايع  ــة ت ــا حاكم ــك أفريقي وضــع بن
وتقــدم  املســتدامة  للتمنيــة  رهاناتــه 
االســرتاتيجي  للتفكــري  أساســا 
أنشــطته.  خمتلــف  تطــور  ملواكبــة 
المنــو  رهانــات  رفــع  أجــل  ومــن 
التنظمييــة  لملتطلبــات  واالســتجابة 
والنظاميــة يف جمــال تدبــري املخاطــر 
بنــك  يتبــى  واملطابقــة،  املراقبــة  و 
أفريقيــا حاكمــة متينــة تعمتــد عــى 
اخلــربات.  متعــدد  إداري  جملــس 

ــك  ــة لبن ــات التنظميي ــا لملقتضي وطبق
ــا  ــا ميثاق ــك أفريقي ــرب، وضــع بن املغ
صالحيــات  حيــدد  الــذي  للحاكمــة 
لك جهــاز وينظــم تســيري األجهــزة 
املركزيــة وطريقــة اختــاذ القــرار هبــا، 
ــة، واملجلــس  ــل تســيري املقاول مــن قبي
اإلداري، وامجلعيــة العامــة، واللجــان 

املختصــة.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

 يتكون املجلس اإلداري ملجموعة بنك
    أفريقيا من 12 عضوا

عمثان بنجلون
• الرئيس املدير العام ملجموعة بنك أفريقيا

• تارخي التعيني األول1 : 1995 
• مدة التعيني احلالية : 2019-2025 

امللكية املغربية للتأمني
• ميثلها زهري بنسعيد

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

 البنك الفيدرايل كريدي ميتيال
 BFCM - GROUPE CRÉDIT MUTUEL- ALLIANCE

FÉDÉRALE
• ميثله لوسيان ميارا

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

صندوق اإليداع والتدبري 
• ميثله عبد اللطيف زغنون

• تارخي التعيني األول2 : 2010 
• مدة التعيني احلالية : 2022-2028

O CAPITAL مجموعة 
• ميثلها هشام العمراين

• تارخي التعيني األول3 : 2001
• مدة التعيني احلالية : 2021-2027

عز الدين جسوس
• بصفته الخشصية

•  تارخي التعيني األول4 : 2017
• مدة التعيني احلالية : 2017-2023 

 مجموعة االستمثار الدويل الربيطاين 
BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT

• ميثلهامارك بوجون
•  تارخي التعيني األول : 2019 

• مدة التعيني احلالية : 2019-2024

 دمحم القباج
• عضو مستقل

•  تارخي التعيني األول5 : 2021
• مدة التعيني احلالية : 2021-2027

نزهة احلرييش
• عضو مستقل

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

عبدو بنسودة
• بصفته الخشصية

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

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

•  تارخي التعيني األول : 2004 
• مدة التعيني احلالية : 2022-2028

مرمي البوعزاوي
• بصفهتا الخشصية

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

• مستشار لدى الرائسة6 
برايان س. ماك هيندرسون

 )1( بالنسبة لاكفة مدد التعيني، توافق سنة بداية املهام تلك الي يمت فهيا التعيني من طرف امجلعية العامة وسنة هناية 
املهام سنة انعقاد امجلعية العامة الي ستبت يف حسابات السنة املالية السابقة، أي ملدة ست سنوات.
 )2( اكن صندوق اإليداع والتدبري عضوا يف املجلس املجلس اإلداري لبنك أفريقيا من 1966 إىل 1997 مث 

أعيد تعيينه خالل امجلعية العامة العادية بتارخي 26 ماي 2010.
)3( نشأت مجموعة O Capital عن اندماج ومض مجموعة فينانس كوم يف ماي 2021 من طرف املجموعة القابضة 
بنجلون مزيان. ويذكر ان فينانس كوم اكنت عضوا يف املجلس اإلداري من 2001 إىل 2021

 )4( شغل السيد عز الدين جسوس منصبه يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية من سنة 2005 إىل سنة 2008 
مث ممثال دامئا لمللكية املغربية للتأمني قبل أن يمت تعيينه من جديد عضوا يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية يف 
سنة .2017
 )5( اكن السيد دمحم القباج عضوا يف املجلس اإلداري للبنك بني سني 1997 و2000 

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

2021 املتكـــامل  السنـــوي  التقــــريــــر         27/26 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
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سرتاتيجية - 
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املجلس اإلداري

عامة
امجلعية ال

املسامهون

بنك أفريقيا

املســنودة  باملهــام  االضطــالع  بغيــة 
الصحيــح  التنفيــذ  ومضــان  إليــه، 
لملســار التمنــوي لبنــك أفريقيــا، أحدث 
املجلــس اإلداري مخســة أجهــزة عــى 
وتعمتــد  متخصصــة.  جلــان  شــلك 
ــني  ــذه اللجــان عــى خــربة املترصف ه
اإلشــاكليات  ملعاجلــة  األعضــاء* 
املتعلقــة بأنشــطة بنــك أفريقيــا وتهســر 

عــى محايــة مصــاحل املســامهني.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

اللجنة االسرتاتيجية

تنبثــق اللجنــة االســرتاتيجية عــن املجلــس اإلداري لبنــك أفريقيــا و الــذي يمشل 
نطاقهــا املجموعــة بأمكلهــا. ويســند هلــا املجلــس اإلداري مهمــة العمــل عى لك 
موضــوع اســرتاتيجي بالنســبة لملجموعــة. وتعتــرب هــذه اللجنــة االســرتاتيجية 
مســؤولة عــن املســامهة يف حتديــد وصياغــة المطوحــات االســرتاتيجية عــى 
األمديــن املتوســط والطويــل ومراقبــة تنفيــذ املخططــات االســرتاتيجية التمنوية. 
وخــالل ســنة 2021، مهــت املواضيــع املعاجلــة المنــوذج التشــغييل وكيفيــات 
تدعــم إدمــاج الــرشاكت التابعــة عــى مســتوى املجموعــة واحلاكمــة اجلديــدة 

للبنــك واملجموعــة ومنوذجهــا التمنــوي مــن مضنــه رؤيــة 2030.

 تشكيلة اللجنة

4  األعضاء

25% األعضاء  نسبة 
ملستقلني  ا

جلنة احلاكمة , والتعيينات واملاكفآت 

تصــدر جلنــة احلاكمــة والتعيينــات واملاكفــآت، املنبثقــة عــن املجلــس اإلداري، 
رأهيــا وتوصياهتــا لملجلــس اإلداري خبصــوص وضــع واحملافظــة عــى 
سياســة للحاكمــة اجليــدة وتصمــم وتتبــع ومضــان الســري اجليــد لنظــام 
األجــور، وتنفيــذ منــاجه تعيــني وجتديــد أعضاءهــا وأعضــاء اإلدارة العامــة. 

خــالل ســنة 2021، مهــت املواضيــع املعاجلــة باألســاس تطــور أشــغال املجلــس 
اإلداري واحلاكمــة اجلديــدة للبنــك واملجموعة.

 تشكيلة اللجنة

2  األعضاء

- األعضاء  نسبة 
ملستقلني  ا

ميكن االطالع عى املعلومات التمكيلية والتفاصيل 
املتعلقة هبذا القسم من التقرير عى مستوى التقرير 
املايل السنوي 2021.

الرئيس 
السيد دمحم القباج

عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء
السيد عز الدين جسوس

عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

British International Investment 
 (CDC Ltd) ميثلها

السيد مارك بوجون
عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

السيد إبراهمي بنجلون التوميي 
عضو يف املجلس اإلداري، املدير العام 

املنتدب

املراقب
السيد برايان أندرسون 

عضو مستقل يف املجلس اإلداري إىل غاية 
يونيو 2022

مث مستشار لدى الرائسة

األعضاء املدعوون 
ترشك اللجنة االسرتاتيجية يف أمعاهلا 

أعضاء اإلدارة العامة التنفيذية أو أعضاء 
آخرين ختتارمه

الكتابة العامة
السيدة سملى التازي

مديرة عامة مساعدة
STF التنسيق و كتابة

الرئيس 
السيد عز الدين جسوس

عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

 British International Investmesnt
 ميثلها السيد
مارك بوجون

عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

املراقب
السيد برايان أندرسون 

عضو مستقل يف املجلس اإلداري إىل غاية 
يونيو 2022

مث مستشار لدى الرائسة

األعضاء املدعوون 
ترشك جلنة  احلاكمة والتعيينات واملاكفآت 

يف أمعاهلا  حسب تقديرها لك خشص 
اكن عضوا أو غري عضو يف بنك أفريقيا أو 

يف املجموعةـ، تبعا للنقط املدرجة يف جدول  
األمعال.

الكتابة العامة
السيد إبراهمي بنجلون التوميي

عضو املجلس اإلداري، مدير عام منتدب



جلنة خماطر  املجموعة  

مت متديــد صالحيــات جلنــة املخاطــر، ويه هيئــة منبثقــة عــن املجلــس اإلداري 
لبنــك أفريقيــا، لتمشــل الــرشاكت التابعة بشــلك مبــارش وغري مبــارش لملجموعة 
واملدرجــة مضــن نطــاق توطيــد املجموعــة. وتســاعد اللجنــة املجلــس اإلداري يف 
ــن خــالل احلــرص عــى  ــري املخاطــر ، ال ســميا م جمــال االســرتاتيجية وتدب
ــك  ــدر ملخاطــر البن ــة لملخاطــر مــع املســتوى املق ــة االســرتاتيجية العام مطابق
واملجموعــة، ودرجــة تقبــل املخاطــر ، وأمهيهتــا النظاميــة وجحمهــا وقاعدهتــا 

املاليــة.

خــالل الســنة املاليــة 2021، اجمتعــت جلنــة خماطــر املجموعــة أربــع مــرات. 
وهكــذا، مهــت باألســاس أشــغال جلنــة خماطــر املجموعــة تتبــع اســهتالك 
ــغيل،  ــدول والتش ــوق وال ــان والس ــر االئمت ــؤرشات خماط ــة وم ــوال الذاتي األم
وحمــااكة النســب التنظمييــة، ودراســة واعمتــاد احلــدود العامــة لملخاطــر 
تقــدم  مبســتوى  معنيــة  اللجنــة  اكنــت  مكــا   .2021 االئمتــان  وسياســة 
ــل اإلرهــاب،  ــال الــرشاكت التابعــة ملاكحفــة غســل األمــوال ومتوي تدابــري امتث
ــة  ودراســة حتيــني سياســة تدبــري املخاطــر  2021 وأمه التطــورات التنظميي
لبنــك املغــرب وتأثريهــا. وطبقــا لملقتضيــات التنظمييــة، صادقــت اللجنــة عــى 
خمطــط تقــومي األزمــة الداخليــة وتقريــر ICAAP لســنة 2021. مكــا جسلــت 
اللجنــة تدابــري املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة واملطابقــة مــع مقتضيــات دوريــة 
بنــك املغــرب رمق G/2021/5 املتعلقــة بتدبــري املخاطــر املاليــة املتعلقــة 
بالتغــريات املناخيــة والبيئــة واألنمظــة األوروبيــة األخــرى، الســميا املتعلقــة 
بالتقاريــر التنظمييــة احملدثــة وإضافــة هــذه املخاطــر يف شــبكة خماطــر البنك. 
وأخــريا، يقــوم البنــك بشــلك منتظــم بتتبــع التكفــل بالتوصيــات الصــادرة خــالل 

ــة الســابقة. اجمتاعــات اللجن

 تشكيلة اللجنة

5  األعضاء

20%

4

األعضاء  نسبة 
ملستقلني  ا

 عدد االجمتاعات

بنك أفريقيا

 * قيد املصادقة من طرف البنك املركزي
 ** أو من ينوب عنه

الرئيس 
السيد هشام العمراين 

األعضاء 
 امللكية املغربية للتأمني ميثلها

السيد زهري بنسعيد
عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

 مجموعة O Capital ميثلها
السيد هشام العمراين

عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

السيد عز الدين جسوس
عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

األعضاء الدامئون
 British International Investmesnt

 ميثلها
السيد مارك بوجون

عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

السيدة نزهة احلرييش
عضو مستقل يف املجلس اإلداري

املراقب
السيد برايان أندرسون 

عضو مستقل يف املجلس اإلداري إىل غاية 
يونيو 2022

مث مستشار لدى الرائسة

األعضاء الرشاكء 
السيد إبراهم بنجلون التوميي

عضو املجلس اإلداري، مدير عام منتدب

السيد منري الرشاييب 
مدير عام تنفيذي ملكف بوظائف املجموعة 

والعمليات 
السيد خالد نارص

مدير عام تنفيذي ملكف ببنك المتويل 
واالستمثار املغرب **
السيد أمني بوعبيد

مدير عام تنفيذي ملكف بأفريقيا ** 
السيد خالد اللعيب

مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة
السيد موالي بورقادي السعدين 

املراقب العام لملجموعة
السيد زهري القيي

مدير عام مساعد ملكف باملالية واملسامهات 
السيدة أسية برادة 

مديرة عامة مساعدة ملكفة مبطابقة املجموعة 

الكتابة العامة
السيد خالد اللعيب

 مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

جلنة التدقيق  واملراقبة الداخلية لملجموعة 

ــة  ــة متخصصــة ومنبثق ــة لملجموعــة يه جلن ــة الداخلي ــق واملراقب ــة التدقي جلن
عــن املجلــس اإلداري لبنــك أفريقيــا والــي يمشــل نطــاق صالحياهتــا يف 

ــا. ــة بأمكله ــايل املجموع ــار امل ــة واإلخب ــة الداخلي جمــال املراقب
وتتــوىل جلنــة التدقيــق واملراقبــة الداخليــة لملجموعــة مضــان مراقبــة وتقيــم 
جــودة وكفايــة تدابــري املراقبــة الداخليــة مــع مســتوى املخاطــر واألمهيــة 

ــة وجحــم أنشــطهتا. ــذا طبيع ــة وك ــب املجموع ــة وجحــم وتركي النظامي
ويتعــني عــى اللجنــة رفــع تقريرهــا لملجلــس اإلداري بنتــاجئ أشــغاهلا وإخباره 
بــلك حــدث أو اختــالل مــن شــأنه املــس بالســري اجليــد لنظــام املراقبــة الداخلية 

أو الوضعيــة املالية لملؤسســة.
وبــرمس الســنة املاليــة 2021، اجمتعــت اللجنــة يف أربــع مناســبات. وخصــت 
أمه املواضيــع الــي متــت معاجلهتــا يف هــذه اللجنــة املنجــزات املاليــة 
ملجموعــة بنــك أفريقيــا عــى أســاس موطــد وفــردي، واآلفــاق املاليــة 2022، 
ودراســة تقريــر مراقــيب احلســابات، وتتبــع تنفيــذ اســرتاتيجية تدبــري األصــول 

العقاريــة خــارج االســتغالل.
وعــى صعيــد تدبــري املراقبــة الداخليــة، متــت دراســة حصيلــة تشــاط املراقبــة 
ــريات  ــى ضــوء تأث ــد 2021 ، ع ــق املوط ــط التدقي ــة وخمط ــة لملجموع العام

األزمــة الصحيــة.
عــالوة عــى ذلــك، ومــن جانــب االمتثــال واملطابقــة، درســت اللجنــة باألســاس 
إجــراءات ماكحفــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وحتيــني تدابــري املطابقــة، 

وأمــان نظــام املعلومــات.
وأخريا، هسرت اللجنة عى تتبع التكفل بتوصيات االجمتاعات السابقة.

 تشكيلة اللجنة

4  األعضاء

50%

4

 نسبة األعضاء
 املستقلني

 عدد االجمتاعات

الرئيس 
السيدة نزهة احلرييش

عضو مستقل يف املجلس اإلداري

األعضاء 
امللكية املغربية للتأمني ميثلها السيد زهري 

بنسعيد
عضو غري تنفيذي يف املجلس اإلداري

السيد عز الدين جسوس
عضو يف املجلس اإلداري بصفته الخشصية

السيدة دمحم القباج
عضو مستقل يف املجلس اإلداري

املراقب
السيد برايان أندرسون 

عضو مستقل يف املجلس اإلداري إىل غاية 
يونيو 2022

مث مستشار لدى الرائسة

األعضاء الرشاكء 
السيد إبراهم بنجلون التوميي

عضو املجلس اإلداري، مدير عام منتدب

السيد منري الرشاييب 
مدير عام تنفيذي ملكف بوظائف املجموعة 

والعمليات 

السيد خالد اللعيب
مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

السيد موالي بورقادي السعدين 
املراقب العام لملجموعة

السيد زهري القيي
مدير عام مساعد ملكف باملالية واملسامهات 

السيدة أسية برادة 
مديرة عامة مساعدة ملكفة مبطابقة املجموعة 

الكتابة العامة
السيد موالي بورقادي السعدين 

املراقب العام لملجموعة 
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بنك أفريقيا

تسيري ملزتم
خبدمة التوجهات االسرتاتيجية

أجهزة التسيري

 جلنة توجيه وتدبري
خماطر املجموعة اللجنة التقنية

 لتدبري أصول وخصوم
املجموعة

 جلنة التسيري
 / جلنة خطة

اسمترارية النشاط

 اللجنة البيئية
 واالجمتاعية

وامللكفة باالستدامة

اللجنة الرائسية  اللجنة التنفيذية
لملجموعة

 اللجنة التنفيذية
لملغرب واخلارج

جلنة
تنسيق املراقبة

الداخلية لملجموعة

اللجنة الرائسية 

تتــوىل اللجنــة الرائســية القيــادة االســرتاتيجية لملجموعــة . وتصــدر أحاكمهــا حــول 
املواضيــع األفقيــة أو احلساســة، الــي يــمت رفعهــا باألســاس مــن طــرف اللجنــة 
ــع املعاجلــة أساســا األمــوال  ــة لملجموعــة. خــالل ســنة 2021، مهــت املواضي التنفيذي
 ،2030 االســرتاتيجية  والرؤيــة  االســتغالل،  خــارج  العقاريــة  األصــول  و  الذاتيــة 

واحلاكمــة اجلديــدة لملجموعــة، ولكفــة املخاطــر. 6 عدد األعضاء

وترية االجمتاعات :
 هشريا

الرائسة
الرئيس املدير العام

يف ســنة 2021، اعمتــد بنــك أفريقيــا تنظميــا جديــدا يــروم تعزيــز 
تاكملــه مــن حيــث قيــادة خمتلــف هيائتــه، والتحــم يف املخاطــر، 
وتعزيــز أوجــه التــآزر، وتوحيــد الكفــاءات يف خدمــة ديناميــة العمل 
التجــاري وإحــداث القميــة. وحــدد التنظــم اجلديــد لبنــك أفريقيــا 

بنيــة تدبرييــة مشــددة حــول ثــالث مديريــات عامــة تنفيذيــة :

املديريــة العامــة التنفيذيــة » CIB والبنــك يف املغــرب « الــي 
تمشــل أنشــطة البنــك يف املغــرب، والتحصيــل، واخلدمــات البنكيــة 
للــرشاكت واخلدمــات التجاريــة وبنــك األمعــال واملعامــالت الدوليــة 

املوضوعــة يف خدمــة خمتلــف فــائت الزبنــاء. 

املديريــة العامــة التنفيذيــة » أفريقيــا « الــي تضــم اكفــة األنشــطة 
ــة  ــة املجموع ــرب، حتــت عالم ــتثناء املغ ــا باس ــزة يف أفريقي املنج

القابضــة BOA، والكونغوليــة للبنــك وبنــك التمنيــة ملــايل.

املديريــة العامــة التنفيذيــة » وظائــف املجموعــة والعمليــات » الــي   
ــا  ــة بالتكنولوجي ــة املتعلق ــف األفقي ــة والوظائ ــف املالي تضــم الوظائ
واملنــاجه والتنظــم واجلــودة واللوجيســتيك والشــؤون القانونية، مع 

مراقبــة الــرشاكت التابعــة املندرجــة مضــن امتــداد هــذه املهــن.

مــن ناحيــة أخــرى، عــى مســتوى الرائســة، وبالنظــر ملهامهــا 
الرئيــس،  اختصاصــات  مضــن  تنــدرج  ألهنــا  أو  الضمنيــة، 

ــريب  ــك املغ ــرار مؤسســة البن ــى غ ــا ع ــائت هل ــض اهلي ــع بع تتب
ــة لعضــو  ــام املوكول ــس، أو امله ــب الرئي ــة، مكت ــارة اخلارجي للتج
عــى  األخــري  هــذا  ويــرشف  العــام.  املديــر  اإلداري  املجلــس 
ــك املفوضــة مــن الرئيــس  ــل املطابقــة و تل الوظائــف الرئيســية مث
مثــل الرأمســال البــرشي والتواصــل والوظائــف املتعلقــة بتنشــيط 
تســيري املقاولــة واملســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة والــرشااكت 

املؤسســاتية. والعالقــات 

العامــة  املراقبــة  غــرار  عــى  هــو  املجموعــة  خماطــر  قطــب 
لملجموعــة تابــع للرئيــس املديــر العــام. ويتضمــن قطــب خماطــر 
املجموعــة تدبــري املخاطــر، وحتليــل التعهــدات، ومراقبــة التعهــدات، 
وخماطــر األطــراف املقابلــة يف أفريقيــا واملشــاريع األفقيــة. ومــن 
جههتــا، تهســر املراقبــة العامــة لملجموعــة عــى وضــع سياســات 
ومســاطر املراقبــة الداخليــة. ويتضمــن نطــاق املراقبــة العامــة 
لملجموعــة اكفــة الــرشاكت التابعــة وفــروع بنــك أفريقيــا يف 

ــرب واخلــارج. املغ

ــد التشــغييل ، تضمــن  ــع منتظــم عــى الصعي ــة مضــان تتب وبغي
اللجنــة الرائســية القيــادة االســرتاتيجية لملجموعــة، مــوازاة مــع 7 

جلــان متخصصــة أخــرى.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

 اللجنة التنفيذية لملجموعة

اللجنة التنفيذية لملغرب  وعىل الصعيد الدويل  

 وترية االجمتاعات
لك 15 يوما

الرائسة
 تعيني رئيس اجللسة من مضن

 املدراء العامني التنفيذيني
 الثالث

3عدد األعضاء

عدد األعضاء

وترية االجمتاعات :
أسبوعيا

الرائسة:
بالتداول لك 3 أهشر مضن 
املديرين العامني التنفيذيني 

6

تنفيــذ  التنفيذيــة لملجموعــة  اللجنــة  تتــوىل 
عــى  التمنيــة،  وخمططــات  االســرتاتيجية 
أســاس توجهيــات املجلــس اإلداري. وتتــوىل 
تدبــري وقيــادة املنجــزات عــى نطــاق موطــد، 
ــه.  ــة ل ــلطات املخول ــض الس ــق تفوي ــك وف وذل
عــالوة عــى ذلــك، تصــدر أحاكمهــا حــول 
املواضيــع التشــغيلية األفقيــة أو احلساســة 
تفويــض  إطــار  يف  رفعهــا  مت  الــي 
الصالحيــات. مكــا حتــرص عــى تعزيــز بعــد 
املجموعــة عــى صعيــد قيــادة خمتلــف هيــائت 
املجموعــة، والتحــم يف املخاطــر، وتعزيــز 
أوجــه التاكمــل، وتوحيــد الكفــاءات يف خدمــة 
ديناميــة العمــل التجــاري وإحــداث القميــة.

عقــدت   ،2021 نونــرب  إحداثهــا يف  ومنــذ 
اللجنــة اجمتاعــني يف عــام 2021. ومهــت 
أشــغاهلا أساســا إمتــام ميثــاق تســيريها، 
أفــق  يف  التفويــض  خمططــات  ومراجعــة 
تنفيــذ احلاكمــة اجلديــدة، ودراســة خارطــة 
العالقــات الوظيفيــة القامئــة، وأوجــه التاكمــل 
يف  أفريقيــا  بنــك  هيــائت  بــني  املطــورة 
املغــرب و هيــائت مجموعــة BOA، ومراجعــة 
.2030 رؤيــة  لــدمع  األساســية  الــرباجم 

تعتــرب اللجنــة التنفيذية لملغــرب وعى الصعيد 
الــدويل  اهليئــة التقريريــة امللكفــة بتزنيــل 
عــى  لملجموعــة  االســرتاتيجية  التوجهــات 
شــلك معليــات وتدابــري وتتبعهــا عــى صعيــد 
الدوليــة  الــرشاكت  صعيــد  وعــى  املغــرب 
أفريقيــا  يف  باســتثناء  لملجموعــة  التابعــة 
جنــوب الصحــراء، وذلــك حســب الســلطات 
املخولــة هلــا. مكــا تتــوىل تدبــري األنشــطة 
االعتياديــة وتهســر عــى إجنــاز األهــداف 
ــة. مكــا  ــة باملزياني ــة واملتعلق الســنوية التجاري
التدابــري التصحيحيــة الالزمــة عنــد  تتخــذ 
ــدات  ــردي لوح ــع األداء الف االقتضــاء. وتراج
ــري املتخــذة، مبــا  ــف والتداب األمعــال والوظائ
ــف  ــال واملصاري ــص رأس امل ــك ختصي يف ذل

والعمليــات. 

وعــى  لملغــرب  التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت 
دجنــرب  يف  اجمتاعــني  الــدويل   الصعيــد 
ــق  ــى املواثي ــت باألســاس ع 2021، فصادق
اجلديــدة لســري اللجنــة، والتواصــل بشــأن 
مــرشوع تعلميــات بنــك املغــرب، وتتبــع خطــة 
 19 كوفيــد  وتدابــري  النشــاط،  اســمترارية 
فــرتة  يف  البنــك  طــرف  مــن  املوضوعــة 
وكــذا اســتصدار أمه خالصــات  اجلاحئــة 

التســيري. وتوصيــات جلنــة 
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بنك أفريقيا

جلنة تنسيق املراقبة الداخلية لملجموعة 

اللجنة التقنية  لتدبري أصول وخصوم املجموعة 

وترية االجمتاعات :
هشريا

الرائسة:
عضو املجلس اإلداري، املدير 

العام املنتدب 

7عدد األعضاء

وترية االجمتاعات :
هشريا

الرائسة :
املدير العام املنتدب امللكف 

بوظائف املجموعة و العمليات 

9عدد األعضاء

الداخليــة  املراقبــة  تنســيق  جلنــة  تهســر 
الفعليــني  والتتبــع  التدبــري  عــى  لملجموعــة 
والتشــغيليني ملنــاجه املراقبــة املوضوعــة عــى 

املجموعــة.  نطــاق  مســتوى 

الداخليــة  املراقبــة  تنســيق  وانعقــدت جلنــة 
لملجموعــة يف مناســبتني يف 2021. يف إطــار 
أشــغاهلا وطبقــا اللزتامهــا بــإدراج املزيــد مــن 
مواضيــع املراقبــة ومطابقــة الــرشاكت التابعة، 
ــة باألســاس التحســن املســمتر  ــت اللجن جسل

لتدابــري املطابقــة يف بعــض الــرشاكت التابعــة 
األوراش  خمتلــف  ومواصلــة  لملجموعــة 
ويتعلــق  النشــاط.  هبــذا  املتعلقــة  املهيلكــة 
موضــوع آخــر متــت مناقشــته مــن طــرف 
اللجنــة مبراجعــة منــاجه املراقبــة يف الواكلــة 
بغيــة حتســني املســتوى املقــدر لملخاطــرة عــى 

صعيــد واكالت البنــك.

أصــول  لتدبــري  التقنيــة  اللجنــة  تعتــرب 
وخصــوم املجموعــة اهليئــة امللكفــة بإعــداد 
أصــول  تدبــري  اســرتاتيجية  وتنفيــذ 
وخصــوم املجموعــة، وذلــك طبقــا للتوجهــات 
االســرتاتيجية املصــادق علهيــا مــن طــرف 
التقنيــة  اللجنــة  وتعتــرب  اإلدارة.  جملــس 
جلنــة استشــارية تســاعد اللجنــة التنفيذيــة 
احلصيلــة  توازنــات  تدبــري  يف  لملجموعــة 
عــى األمديــن املتوســط والطويــل، وكــذا تقبــل 
املجموعــة ملخاطــر الســيولة ونســب الفائــدة 
عــى مســتوى خمتلــف هيــائت مجموعــة بنــك 

أفريقيــا.

خــالل ســنة 2021، تابعــت جلنــة تدبــري األصــول 
العامــة،  اإلدارة  جلنــة  مضــن  واخلصــوم، 
املواضيــع املتعلقــة بقيــادة توازنــات احلصيلــة 

/تدبــري األصــول واخلصــوم، الســميا يف إطــار 
أشــغال جلنــة األمــوال الذاتيــة واختبــارات 
الضغــط. وهكــذا، جسلــت اللجنــة باألســاس، 
أوال، فــرص البــدء يف دراســة حــول ختصيص 
إضــايف لألمــوال الذاتيــة لصــاحل األنشــطة 
احملــددة بالنظــر ملردوديهتــا الواعــدة، وثانيــا، 
الوضعيــة مــن حيــث ســيولة الــدرمه والعمــالت 
األجنبيــة لبعــض الــرشاكت التابعــة للبنــك، 
الســميا عــى الصعيــد الــدويل، وثالثــا، حتليــل 
ــا واملســامهات. ــك أفريقي ــة أصــول بن مردودي

ومــن ناحيــة أخــرى، واصلــت اللجنــة أشــغاهلا 
خــالل  مــن  وأساســا  احلصيلــة  لتجويــد 
هليئــة  االســتغالل  أصــول  تقــدمي  مــرشوع 

العقــاري. امجلــايع  التوظيــف 



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

جلنة توجيه وتدبري خماطر املجموعة 

جلنة التسيري / جلنة خطة اسمترارية النشاط

اللجنة البيئية, واالجمتاعية وامللكفة باالستدامة

وترية االجمتاعات :
مرتان يف الهشر 

وترية االجمتاعات :
أسبوعيا

وترية االجمتاعات :
مرات يف الهشر

الرائسة:
املدير العام املنتدب امللكف 

مبخاطر املجموعة  

الرائسة:
املسؤول عن قطب التكنولوجيات 

واملناجه وتنظم املجموعة 

الرائسة:
عضو املجلس اإلداري واملدير 

العام املنتدب 

7عدد األعضاء

11عدد األعضاء

14عدد األعضاء

ــة الرائســية، تســاعد  ــا باللجن حبــم ارتباطه
املجموعــة  خماطــر  وتدبــري  توجيــه  جلنــة 
الفعــيل  والتتبــع  التدبــري  اللجنــة يف  هــذه 
والتشــغييل ملنــاجه تدبــري خماطــر املجموعــة.، 
والتنســيق بــني أنشــطهتا وأنشــطة الــرشاكت 
وغــري  مبــارش  بشــلك  لملجموعــة  التابعــة 
مبــارش وبــني سياســات املخاطــر واحلــدود 
املســطرة. وتتأكــد اللجنــة مــن فعاليــة تدابــري 
توجيــه خماطــر االئمتــان والســوق والــدول 
والتشــغيل ومراقبــة التنســيق بــني املســتوى 

املقــدر لملخاطــر و مســتوى تقبلهــا.

خماطــر  وتدبــري  توجيــه  جلنــة  واجمتعــت 
 2021 عــام  مناســبات يف   6 املجموعــة يف 
لملجموعــة.  العامــة  اإلدارة  جلنــة  مضــن 

ومــن بــني أمه املواضيــع الــي مت التطــرق هلــا 
ــة  ــر احلــدود القطاعي خــالل اجمتاعاهتــا، نذك
احلــدود  واقــرتاح   ،2020 مــمت  غايــة  إىل 
النشــاط  قطــاع  حســب  لملخاطــر  العامــة 
وحســب مجموعــة األطــراف املقابلــة خــالل 
ســنة 2021، والتوجهــات العامــة املتعلقــة مبنــح 
القــروض، وتطــور التعرضــات عــى الســندات 
الســيادية، وحــدود الــدول والبنــوك والســندات 
ــة  ــت معاجل ــك، مت ــى ذل ــالوة ع ــيادية. ع الس
حتيــني  الســميا  رئيســية،  مواضيــع  عــدة 
السياســة العامــة لتدبــري املخاطــر ، وتطــور 
واملجموعــة،  البنــك  خماطــر  مــؤرشات  أمه 
تقاريــر  ودراســة  املخاطــر،  تقبــل  وتدابــري 

.PRCI و   ICAAP

وتقــامس  رفــع  جلنــة  يه  التســيري  جلنــة 
إشــاكلية  لك  بشــأن  والتحكــم  املعلومــة 
متعلقــة بتســيري أنشــطة البنــك. مكــا تقــدم 
خــربة تقنيــة ومهنيــة وتصــدر توصيــات للجنــة 
التنفيذيــة لملغــرب وعــى الصعيــد الــدويل، 
بغيــة توضيــح قراراهتــا يف هــذا املجــال.

وعــى غــرار 2020، واصلــت جلنــة خطــة 
اســمترارية النشــاط يف 2021 دورهــا كرافــد 
التدابــري  مواصلــة  مــع  التســيري،  للجنــة 
املوضوعــة يف إطــار األزمــة الصحيــة. وهكذا، 

إىل غايــة 31 دجنــرب 2021، مت وضــع عــدة 
مشــاريع معلوماتيــة مــن أجــل مواكبــة خمتلــف 
الســميا  الدولــة،  أطلقهتــا  الــي  املبــادرات 
القــروض لملقــاوالت، أكجســني، وحتويــالت 
االجمتــايع،  للضــامن  الوطــين  الصنــدوق 
للضامنــات  اإللكــرتوين  الوطــين  والجســل 
ــع  ــة. مكــا هســرت عــى مضــان التتب العقاري
ــد  ــة جباحئــة كوفي ــم لملــؤرشات املتعلق املنتظ

.19

وتقــامس  رفــع  جلنــة  يه  التســيري  جلنــة 
إشــاكلية  لك  بشــأن  والتحكــم  املعلومــة 
متعلقــة بتســيري أنشــطة البنــك. مكــا تقــدم 
خــربة تقنيــة ومهنيــة وتصــدر توصيــات للجنــة 
التنفيذيــة لملغــرب وعــى الصعيــد الــدويل، 
بغيــة توضيــح قراراهتــا يف هــذا املجــال.

وعــى غــرار 2020، واصلــت جلنــة خطــة 
اســمترارية النشــاط يف 2021 دورهــا كرافــد 
التدابــري  مواصلــة  مــع  التســيري،  للجنــة 
املوضوعــة يف إطــار األزمــة الصحيــة. وهكذا، 
إىل غايــة 31 دجنــرب 2021، مت وضــع عــدة 
مشــاريع معلوماتيــة مــن أجــل مواكبــة خمتلــف 
الســميا  الدولــة،  أطلقهتــا  الــي  املبــادرات 
القــروض لملقــاوالت، أكجســني، وحتويــالت 

االجمتــايع،  للضــامن  الوطــين  الصنــدوق 
للضامنــات  اإللكــرتوين  الوطــين  والجســل 
ــع  ــة. مكــا هســرت عــى مضــان التتب العقاري
ــد  ــة جباحئــة كوفي ــم لملــؤرشات املتعلق املنتظ

.19
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السيد عمثان بنجلون 
الرئيس املدير العام

السرية الذاتية ألعضاء املجلس اإلداري

بنك أفريقيا

منصــب  بنجلــون  الســيد عمثــان  يشــغل 
الرئيــس املديــر العــام ملجموعــة بنــك أفريقيــا 
البنــك  امس  ســابقا  محتــل  اكنــت  الــي 
ــري  ــذا األخ ــة، ه ــارة اخلارجي ــريب للتج املغ
الــذي متــت خوصصتــه يف ســنة 1995. 
مكــا يشــغل الســيد عمثــان بنجلــون منصــب 
 O Capital القابضــة رئيــس املجموعــة 
ورئيــس امللكيــة املغربيــة للتأمــني ورئيــس 

أورجن.  مديتيليكــوم 

ويــرتأس الســيد عمثــان بنجلــون املجموعــة 
ــنة 1995.  ــذ س ــرب من ــوك املغ ــة لبن املهني
ــن  ــة م ــوك املغاربي ــرأس احتــاد البن مكــا ت

.2009 إىل   2007

ــون مؤسســا ملؤسســة  ــرب الســيد بنجل يعت
الرعايــة للبنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة 

الــي عهــد هلــا مبهمتــني أساســيتني : 

- التعلــم وأساســا حماربــة األميــة مــن 
املــدارس  وتدبــري  بنــاء  برنــاجم  خــالل 

امجلاعاتيــة القرويــة باملغــرب وأفريقيــا و

- محاية البيئة.

مستشــارا  بنجلــون  الســيد  تعيــني  مت 
طــرف  مــن  بإفــران  األخويــن  جلامعــة 
ــاين  ــك احلســن الث ــة املل ــه جالل ــور ل املغف
 .2004 ينايــر  إىل   1998 ســنة  منــذ 
ويف ســنة 2007، حصــل عــى جائــزة 
طــرف مــن   »Honorary Fellow« 
.» King’s College Of LONDON «

ــارا  ــون مستش ــان بنجل ــيد عمث ــد الس ويع
واشــنطن  ملركــز   1981 ســنة  منــذ 
للدراســات االســرتاتيجية الدوليــة الــذي 
يرأســه الدكتــور هــري كيســنجر. ويف 
ســنة 2013، منــح هــذا املركــز للســيد 
 Honorary« بنجلــون اجلائــزة الفخريــة

.»Trustee

ومت توشــيح الســيد بنجلــون مــن طــرف 
ــاين  ــك احلســن الث ــة املل ــه جالل ــور ل املغف
مــن  املغربيــة  لململكــة  العــرش  بوســام 
قائــد  بوســام  وكــذا  ضابــط.  درجــة 
مكــا  الســويد.  ململكــة  القطــيب  الــم 
حــاز عــى وســام االســتحقاق مجلهوريــة 
ــام  ــى وس ــد وع ــة قائ ــن درج ــينغال م الس
 «Encomienda de Numero de
la Orden de Isabel la Catolica» 

ــوان  ــك خ ــة املل ــب اجلالل ــرف صاح ــن ط م
وعــى  إســبانيا  عاهــل مملكــة  اكرلــوس 
وســام الفنــون واآلداب للجمهورية الفرنســية 
بدرجــة قائــد مكــا حصــل حديثــا عى وســام 
الــم الكبــري مجلهوريــة دجيبــويت مــن 

ــد.   درجــة قائ

ــيد  ــيح الس ــل 2010، مت توش ويف 7 أبري
ــة  ــة املغربي ــون بوســام العــرش لململك بنجل
صاحــب  طــرف  مــن  قائــد  درجــة  مــن 

اجلاللــة امللــك دمحم الســادس.

ولــد الســيد عمثــان بنجلــون ســنة 1932 
اخلرجيــني  –مــن  البيضــاء  الــدار  يف 
الســابقني لملدرســة العليــا متعــددة التقنيات 
بلــوزان يف ســويرا. وهــو  لملهندســني 
يف  االختصاصيــة  بالدكتــورة  مــزتوج 
أمــراض العيــون ليــى مزيــان بنجلــون وهــو 

أب لمكــال ودنيــا. 



السيد زهري بنسعيد I املمثل الدامئ لمللكية املغربية للتأمني

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيد لوسيان ميارا I السيد لوسيان ميارا ، املمثل 
الدامئ للبنك االحتادي كريدي ميتيال

يشــغل الســيد زهــري بنســعيد حاليــا منصب 
الرئيــس التنفيــذي لمللكيــة املغربيــة للتأمــني 
ــس  ــب الرئي ــا منصــب نائ ــي شــغل هب وال
ــرب  ــر 2005 ودجن ــني يناي ــام ب ــر الع املدي
2014. وهــو كذلــك عضــو يف عــدة جمالس 
إداريــة مبــا فهيــا بنــك أفريقيــا، مغــرب بــاي، 
أخــرى  ليــدك، ســتيام ورشاكت  ريمســا، 
تابعــة لملجموعــة، ناهيــك عــن عضويتــه يف 

عــدة جلــان.

ــة  ــة طويل رامك الســيد زهــري بنســعيد جترب
البنكيــة  القطاعــات  ســنة يف   37 تفــوق 

منتصــف  ويف  والصناعيــة.  واملاليــة 
مثانينيــات القــرن املــايض، وبعــد محتلــه 
مســؤولية املؤسســات املاليــة يف ســيي بنك 
املغــرب العــريب، شــارك يف إطــالق تطويــر 

.ABN AMRO شــبكة 

يف ســنة 1994، وبعــد قضــاءه ملــدة ثــالث 
للصناعــات  رشكــة  رأس  عــى  ســنوات 
بنســعيد  زهــري  الســيد  عــاد  الزراعيــة، 
مشــاركته  خــالل  مــن  املــايل  للقطــاع 
باملغــرب.  الرســاميل  ســوق  إصــالح  يف 
وهكــذا، شــغل منصــب املديــر العــام لرشكــة 
املغــريب  للبنــك  التابعــة   MIT البورصــة 
للتجــارة اخلارجيــة، حيــث أطلــق العمليــات 
ــى الرســاميل وســامه  األوىل للحصــول ع
يف معليــات للخوصصــة واإلدراج ببورصــة 

الــدار البيضــاء.

واكن الســيد زهــري بنســعيد رئيســا لبورصة 
الــدار البيضــاء يف ســني 1998 و 1999 
ــة لــرشاكت  ــة املهني ــس امجلعي ــا لرئي و نائب
البورصــة املغربيــة يف الفــرتة مــن 1996 
هشــدت  الــي  الفــرتة  ويه   1998 إىل 
ــث  ــري اخلاصــة بتحدي ــع تطــور التداب تري

ســوق الرســاميل.

درس الســيد زهــري بنســعيد يف كورنيــل 
وحصــل عــى هشــادة عليــا يف املاليــة مــن 
وهــو   1985 ســنة  يف  نيفــادا  جامعــة 
 Phi Kappa Phi ائتــالف  يف  عضــو 

.Honor Society

منصــب  ميــارا  لوســيان  الســيد  يشــغل 
رئيــس فيدراليــة كريــدي ميتيــال املتوســيط 

ميتيــال  لكــريدي  اجلهــوي  الصنــدوق  و 
 .2014 منــذ ســنة  املتوســيط 

وابتــدأ الســيد ميــارا مســاره املهــين يف 
كريــدي ميتيــال ملنطقــة الوســط ســنة 1973 
مث كريــدي ميتيــال املتوســيط يف ســنة 
ســنة  مــن  الفــرتة  يف  شــغل  مث   1978

1995 إىل 2014 منصــب املديــر العــام 
لكريــدي ميتيــال املتوســيط .

الســيد لوســيان ميــارا حاصــل عــى دبلــوم 
إدارة  شــعبة  التكنولوجيــا  يف  جامــيع 
املقــاوالت مــن جامعــة نيــس األلــب ماريتــم. 
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السيد عبد اللطيف زغنون I املمثل الدامئ لصندوق اإليداع والتدبري 

O Capital املمثل الدامئ ملجموعة I السيد هشام العمراين

بنك أفريقيا

زغنــون  اللطيــف  عبــد  الســيد  يشــغل 
منصــب املديــر العــام لصنــدوق اإليــداع 

.2015 ســنة  منــذ  والتدبــري 

بــدأ الســيد عبــد اللطيــف زغنــون بعــد 
خترجــه مــن املدرســة احملمدية لملهندســني 

–قســم اهلندســة املعدنيــة-  مســاره العمــيل 

يف املكتــب الرشيــف للفوســفاط الــذي تقلد 
بــه عــدة مهــام إىل غايــة ســنة 2004. 

2004 عــى رأس  مت تعيينــه يف ســنة 
ــب غــري  اإلدارة العامــة للجــامرك والرائ
ــه  ــك، مت انتخاب ــع ذل ــوازاة م ــارشة. م املب
نائبــا لرئيــس املنمظــة العامليــة للجــامرك 
ورئيســا ملنمظــة منطقــة مشــال أفريقيــا 
 ،2008 ســنة  ويف  األوســط.  والــرشق 
االفتحــاص  للجنــة  رئيســا  انتخابــه  مت 

ــة للجــامرك. ويف ســنة  يف املنمظــة العاملي
2010، مت تعيينــه مديــرا عامــا لــإلدارة 

العامــة للرائــب.

يف ينايــر 2015، مت تعيــني الســيد عبــد 
صاحــب  طــرف  مــن  زغنــون  اللطيــف 
اجلاللــة مديــرا عامــا لصنــدوق اإليــداع 

والتدبــري. 

ــون مــزتوج وأب  ــد اللطيــف زغن الســيد عب
لثالثــة أبنــاء.

جتربــة  العمــراين  هشــام  الســيد  رامك 
ــد عــن 26 ســنة يف جمــاالت اســتمثار  تزي
األصــول اخلاصــة والمتويــل واســرتاتيجية 

املقــاوالت متعــددة القطاعــات.

ــوم يف  ــس ك ــة فينان ــد إنشــاء مجموع وعن
ســنة 2001، والــي أصبحــت مجموعــة 
ومضهــا  إدماجهــا  بعــد   O Capital
مــن طــرف املجموعــة القابضــة بنجلــون 
الســيد  تــوىل   ،2021 مــاي  مزيــان يف 
هشــام العمــراين مديريــة التكنولوجيــات 
مديــر  مهمــة  تقلــد  مث   واالتصــاالت، 
االســرتاتيجية والتمنيــة بني ســني 2005 
ترقيتــه ملنصــب  تــمت  أن  قبــل   2008 و 

مديــر عــام مســاعد يف ســنة 2008 مث 
مديــرا عامــا لملجموعــة القابضــة يف ســنة 
2010. وقــام بوضــع أجــود املامرســات 
املتعلقــة بقيــادة املنجــزات لعــدة هيــائت يف 

حمفظــة املجموعــة.

بعــدة معليــات  قــام  ذلــك،  عــى  عــالوة 
ومتويــالت  املســامهات  لالندمــاج ورشاء 
االمتــالك مــن خــالل االقــرتاض وإعــادة 
حمفظــة  ترشــيد  إطــار  يف  اهليلكــة 
املجموعــة القابضــة وحتســني اســتدانهتا.

يف ســنة 2009، هســر الســيد العمــراين 
لــرشاء  العامــة  التدابــري  تنســيق  عــى 
مســامهة اتصــاالت الربتغــال وتيليفونيــاك 
يف رشكــة ميديتــل-أورجن وتفويــت نســبة 
%40 مــن رأمســال هــذه الرشكــة يف 
ــرب  ــق، يعت ــذا املنطل ــن ه ــنة 2010. وم س
يف  دامئــا  عضــوا  العمــراين  الســيد 
خمتلــف أجهــزة حاكمــة ميــدي تيليكــوم 

أورجن.

ــرب الســيد هشــام  ــه، يعت فضــال عــن مهام
اإلداري   املجلــس  عضــوا يف  العمــراين 
لبنــك أفريقيــا وامللكيــة املغربيــة للتأمــني، 
ــة  ــيي الدولي ــك، كول ســتيام، ريمســا، فينتي
باملغــرب رئيــس جلنــة افتحــاص طــريان 
العربيــة باملغــرب وميدتــل وريمسا وســتيام.

مهنــدس  هــو  العمــراين  هشــام  الســيد 
لألشــغال  احلســنية  املدرســة  خــرجي 
هشــادة  عــى  وحاصــل  العموميــة 
إدارة األمعــال وهشــادة  ماجيســتري يف 
وتدبــري  تصمــم  يف  العليــا  الدراســات 
نيــو  ســاوثرن  جامعــة  مــن  اخلدمــات 
جلامعــة  التنفيــذي  والربنــاجم  هامشــري 
والربنــاجم   Singularity University

يــال. جلامعــة  للريــادة  التنفيــذي 

الســيد هشــام العمــراين هــو مــن مواليــد 
ــان.  ــه إبن ســنة 1973 وهــو مــزتوج ول



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيد عز الدين جسوس I عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

 السيد مارك بوجون،  I املمثل الدامئ ملجموعة 
 British International Investment (CDC Limited(

يشــغل الســيد عــز الديــن جســوس منصــب 
ــذ  ــاي  من ــرب ب ــام ملغ ــر الع ــس املدي الرئي
عــدة  يف  عضــو  وهــو   .2004 ســنة 
جمالــس إداريــة اكمللكيــة املغربيــة للتأمــني 
ــارة  ــريب للتج ــك املغ ــا )البن ــك أفريقي و بن
اخلارجيــة ســابقا(  )ومجموعــة BOA  و 
الــدويل  املغــريب  البنــك   ) مدريــد   BOA
)واملــدى  مبدريــد   اخلارجيــة  للتجــارة 

املغــرب.  توباكــو  وأمربيــال  وسوناســيد 
منصــب  جســوس  الســيد  يشــغل  مكــا 
عضــو املجلــس اإلداري جلامعــة األخويــن.

ويف الفــرتة مــن 2010 إىل 2012، اكن 
الســيد جســوس رئيســا ملجلــس اإلدارة 
ســنة  ويف  ريمســا.  لرشكــة  امجلاعيــة 
2001، شــغل منصــب الرئيــس املديــر العــام 

وللصنــدوق  للتأمينــات  الوطنيــة  لرشكــة 
املهــين املغــريب للتقاعــد يف ســنة 1995 .

إىل   1978 ســنة  مــن  الفــرتة  وخــالل 
الديــن  عــز  الســيد  شــغل   ،1994 ســنة 
جســوس مناصــب ســامية كوزيــر للصناعــة 
والســياحة ســنة 1978، مث وزيــرا ملكفــا 
االقتصاديــة  املجموعــة  مــع  بالعالقــات 

ســفريا  وأخــريا   1985 ســنة  األوروبيــة 
ــرتة  ــة يف إســبانيا يف الف ــة املغربي لململك

مــا بــني ســني 1986 و 1995.

وســام  عــى  جســوس  الســيد  حصــل 
ووســام  ضابــط   درجــة  مــن  الرضــا 
ووســام  االســباين  املــدين  االســتحقاق 
االســتحقاق الوطــين الفرنــي مــن درجــة 
الربيطــاين  االســتحقاق  ووســام  فــارس 

مــن درجــة فــارس.

الســيد جســوس هــو مــن مواليــد ســنة 
.1941

املؤســس  هــو  كبوجــون  مــار  الســيد 
 Beaujean والرشيــك الرئيــي ملجموعــة
وهــو   ،2019 ســنة  منــذ   & Partners
متخصــص يف االستشــارة االســرتاتيجية 
عــى صعيــد البنــك والتأمــني. يف هــذا 
اإلطــار، يشــغل منصــب املســؤول التنفيذي 
لــدى املجموعــة املاليــة أطلنتيــك منــذ فــاحت 

ينايــر 2021. 

ــه رشيــاك  ويف الســابق، اكن يعمــل بصفت
رئيســيا ومترصفــا يف مجموعــة ماكــزني، 
ملكفــا   ،2012 و   1993 ســني  بــني 
ــاء يف مشــال  ــر العالقــات مــع الزبن بتطوي
ــاك،  ــا -فرنســا، بلجي ــا وغــرب أوروب أفريقي
يف  الســميا  لوكمسبــورغ-  ســويرا، 

جمــاالت بنــك التجزئــة والبنــك اخلــاص 
وصناديــق االســتمثار وتأمينــات احليــاة 

والتأمينــات العامــة.

ومــن ســنة 1997 إىل 2014 اكن عضــوا 
غــري تنفيــذي يف املجلــس اإلداري ملجموعة 
ومؤسســا  جنيــف  يف  أورشــارد»  «بلــو 
رشيــاك لملجموعــة، الــي أحضــت مــن 
المتويــالت  قطــاع  يف  الفاعلــني  أمه 
ــي مت  ــل المشــويل، وال ــرى والمتوي الصغ
ــيت  ــة « رشودر أس ــرا ملجموع ــا مؤخ بيعه

منامجنــت». 

وبــني ســني 2012 و 2018، اكن الســيد 
مــارك بوجــون عضــوا غــري تنفيــذي يف 
التأمينــات  ملجموعــة  اإلداري  املجلــس 
ماليــة  مؤسســة  ويه   ،P&V البلجيكيــة 
املركــزي  البنــك  معــى  حســب  نظاميــة 
الســميا  للعمليــات  ومديــرا  األورويب- 
البرشيــة،  واملــوارد  مهنــا  املعلوماتيــة 
وملكفــا بتجديــد األنمظــة اجلوهريــة يف 
ــات وبــراجم التحــول بصفــة عامــة. التأمين

واكــب،   ،2020 و   2018 ســني  وبــني 
 CBP Quilvest مــن خــالل رشكتــه، بنــك
عــن  مســؤوال  بصفتــه  لوكمسبــورغ  يف 

العمليــات.

مــن ناحيــة أخــرى، الســيد مــارك بوجــون 
مجموعــة يف  رشيــك  مســتمثر   هــو 
اســتمثاري  صنــدوق  وهــو  «بروفينبــار» 
يــورو  مليــون   40 قــدره  مــايل  بغــالف 
والتحــول  المنــو  متويــل  متخصــص يف 
الصغــرى  املقــاوالت  أداء  وحتســني 
وذات  النضــج  مرحلــة  يف  واملتوســطة 
أســتاذا  أيضــا  واكن  تمنويــة.  مؤهــالت 
بــني   HEC Liège مبؤسســة  حمــارضا 

 .  2020 عــام  و   2010 عــام 

ولــد الســيد مــارك بوجــون ســنة 1965، 
إدارة  يف  ماســرت  عــى  حاصــل  وهــو 
ــا بزينــس ســكول»  األمعــال مــن « كولومبي
ــن مدرســة  ــازة يف إدارة األمعــال م و إج

الغــدارة واألمعــال بلييــج.
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السيد دمحم القباج I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

بنك أفريقيا

حاليــا  القبــاج  دمحم  الســيد  يشــغل 
منصــب مستشــار جامعــة يوروميــد بفــاس 
، وهــو وزيــر ســابق لملاليــة واالســتمثارات 
ــه عــى  ــث أرشف يف واليت ــة، حي اخلارجي
املجــال  أساســية يف  إصالحــات  تنفيــذ 
املــايل، وحتديــث النظــام البنــي وحتريره. 

بنجــاح  متــت  واليتــه،  فــرتة  وخــالل 
للتجــارة  املغــريب  البنــك  خوصصــة 
ــار  ــالل اختي ــن خ ــة يف 1995 م اخلارجي
املؤسســاتيني  املســتمثرين  مــن  احتــاد 
بقيــادة  واألجانــب،  املغاربــة  واملاليــني 

للتأمــني. املغربيــة  امللكيــة 

دمحم القبــاج هــو خــرجي مــدارس فرنســية 
 Polytechnique ــرار ــى غ ــة ع مرموق
مكــا   Ponts et Chaussées و 
حصــل عــى دبلــوم للدراســات املعمقــة يف 
االقتصــاد القيــايس من جامعة الســوربون 
ــال  ــا طوي ــاد مســارا مهني بباريــس. مكــا ق
وممثــرا عــى رأس خمتلف قطاعــات وزارة 
األشــغال العموميــة قبــل أن يشــغل منصــب 
ــدة مشــاريع  ــر. مكــا أرشف عــى ع الوزي

ــا. ــة التحتيــة يف بالدن لتطويــر البني

ومــن ســنة 2000 إىل ســنة 2005، 
شــغل منصــب مستشــار لصاحــب اجلاللــة 
ــا  ــه والي ــل تعيين ــك دمحم الســادس، قب املل
عــى جهــة الــدار البيضــاء الكــربى ملــدة 4 

ســنوات.

السوســيومهنية،  أنشــطته  مضــن  ومــن 
تقلــد الســيد القبــاج منصــب نائــب برملــاين 
لواليتــني يف 1993 و 2003، ورئيســل 
مؤسســة   – مؤسســات ومجعيــات  لعــدة 
مهرجــان  ســايس،  فــاس  فــاس،  روح 
فــاس لملوســيىق الروحيــة- مكــا تــرأس 
ــة  ــارج هولســم املغــرب وجلن مجموعــة الف
التمنيــة لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
الــدويل. مكــا شــغل منصــب عضــو يف 
الفــارج  ملجموعــة  االستشــاري  املجلــس 
الدوليــة، ومنســق للجنــة الوزاريــة الدامئــة 
لملقــاوالت العموميــة ورئيــس جلنــة اليقظــة 
لملؤسســات العموميــة ونائــب مستشــار 

جامعــة األخويــن.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيد ة نزهة احلرييش I عضو مستقل يف املجلس اإلداري

الســيدة نزهــة احلريــيش حاصلــة عــى 
دكتــوراه دولــة يف العلــوم االقتصاديــة، 
ويه أول امــرأة حتصــل علهيــا يف املغرب. 
اجلامــيع  العــامل  يف  مســارها  بــدأت 
للتعلــم  أســتاذة  بصفهتــا  والبحــوث، 
العــايل ، متخصصــة يف االقتصاد النقدي 
واملــايل الوطــين والــدويل، وباملــوازاة مــع 
ذلــك انضمــت لعضويــة املركــز املغــريب 

للظرفيــة.

منصــب  احلريــيش  الســيدة  شــغلت 
مستشــارة لثالثــة رؤســاء احلكومــة، ملكفــة 
أساســا مبلفــات اقتصاديــة وماليــة قبــل أن 
تتقلــد مســؤوليهتا األوىل بصفهتــا رئيســة 
لتأمــني  املغربيــة  للرشكــة  عامــة  مديــرة 
أتاحــت  الــي  املهمــة  الصــادرات، ويه 
هلــا التعــرف عــن كتــب عــى مهنــة تأمــني 

القــروض ومفهــوم املخاطــر.

ــان، ترأســت الســيدة  ــا الربمل ــد ولوجه وبع
للتجــارة  الوطــين  املجلــس  احلريــيش 
اخلارجيــة والــذي بعــد حتولــه ملرصــد مكــن 
ــري لليقظــة االســرتاتيجية  ــن إجنــاز تداب م

والتجاريــة.

اكنــت الســيدة نزهــة احلريــيش عضــوا 
يف الواكلــة الوطنيــة لتقنــني االتصــاالت 
لواليتــني. مكــا شــغلت مهمهتــا ملــدة 10 
للنقــد  الوطــين  املجلــس  يف  ســنوات 
واالدخــار، باإلضافــة إىل عضويهتــا يف 
ــة مراقبــة صنــدوق اإليــداع والتدبــري،  جلن

بصفهتــا ممثلــة للوزيــر األول.

حســب  إصداراهتــا،  تصنيــف  مت  ولقــد 
اإللكــرتوين املوقــع  يف   املواضيــع، 

www.nezhalahrichi.com
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السيد عبدو بنسودة I عضو املجلس اإلداري بصفته الخشصية

السيد إبراهم بنجلون التوميي،   I عضو املجلس 
اإلداري ومدير عام منتدب لملجموعة 

بنك أفريقيا

عــى  بنســودة  عبــدو  الســيد  يتوفــر 
ــاالت  ــنة يف جم ــن 25 س ــد م ــة ألزي جترب
املغامــر  املــال  ورأس  األصــول  تدبــري 
وإعــادة  والــرشاء  اإلدمــاج  ومعليــات 
ــا منصــب  ــاوالت. ويشــغل حالي هيلكــة املق
ــا  ــام O Capital أوروب ــر ع ــرصف مدي مت
ــه أنشــطة  ــوىل توجي ــي تت ــة ال ويه اهليئ

تدبــري األصــول واالستشــارة يف جمــال 
 O Capital االســتمثارات املاليــة مبجموعــة

عــى الصعيــد الــدويل.

ومنــذ ســنة 2008، مارس الســيد بنســودة 
مســؤوليات  فهيــا  تقلــد  خمتلفــة  مهامــا 
الســميا   ،O Capital مبجموعــة  عديــدة 
ــا لفيناتيــك و مدرجــا  ــه مديــرا عام بصفت
التحتيــة  البنيــات  يف  اخلاصــة  للحلــول 
الرمقيــة والطاقيــة. وشــغل يف الســابق 
ــزور  ــري أدفاي ــني أفونت مســريا مؤسســا لف
ــاء  ــارك يف إنش ــث ش ــا، حي يف اكليفورني
ــة مــع رشكــة  ــة برشاك ــق تكنولوجي صنادي
التدبــري  يت إل فونتــري. وتعــود جتربتــه يف 

قطــاع األصــول اخلــاص إىل ســنة 1995 
يف نيويــروك.

ويســتينغ  يف  مكهنــدس  مســاره  وبــدأ 
مهنــدس  منصــب  شــغل  حيــث  هــاوس 

مــرشوع. ورئيــس  برجميــات 

ــوم  الســيد بنســودة هــو حاصــل عــى دبل
جبامعــة  املعلومــات  نظــم  يف  مهنــدس 
األمعــال  إدارة  يف  وماســرت  بوســتون 
ــادة األمعــال  ــة وري -M.B.A.- شــعبة املالي
مــن بابســون كوليــج ماساشوســيتس .

الســيد إبراهــم بنجلــون التوميــي هــو عضو 
املجلــس اإلداري ومديــر عام منتدب ملجموعة 
بنــك أفريقيــا. ويف هــذا الســياق، هــو عضــو 
ــة املنبثقــة عــن  ــة االســرتاتيجية، اهليئ اللجن
املجلــس اإلداري وامللكفــة مبســاعدة املجلس 
االســرتاتيجية  التوجهــات  حتديــد  يف 
املتوســط  األمديــن  عــى  لملجموعــة 
والطويــل واإلرشاف عــى تنفيــذ املخططــات 
االســرتاتيجية التمنويــة . وهــو أيضــا عضــو 
يف اللجنــة الرائســية ويه اهليئــة امللكفــة 

ــة.  ــادة االســرتاتيجية لملجموع بالقي

ويف إطــار االســرتاتيجية الدوليــة ملجموعــة 
بنك أفريقيا، يرتأس الســيد إبراهم بنجلون 
التوميــي مجموعة BOA لوكســومبورغ ويه 
ــا  ــك أفريقي ــك فهيــا بن ــة ميتل ــة بنكي مجموع
نســبة  %73 وتوجــد فروعهــا يف 17 دولــة. 
مكــا يعــد عضــوا يف جمالــس إدارة اهليائت 

البنكيــة األوروبيــة لملجموعــة.

ــرب عضــوا أو رئيســا  ــه، يعت وحبــم مهام
الــرشاكت  ملختلــف  اإلداريــة  لملجالــس 
ــة باملغــرب والعاملــة يف  التابعــة لملجموع
ــة  ــوك األمعــال واخلدمــات املالي أنشــطة بن
التجاريــة،  الديــون  – رشاء  املتخصصــة 
قــرض االســهتالك، القــرض اإلجيــاري، 
التحصيــل -أو العاملــة يف وســاطة التأمني.

االســرتاتيجية  الــرشااكت  إطــار  ويف 
ــرب الســيد  ــني، يعت مــع املســامهني املرجعي
يف  عضــوا  التوميــي  بنجلــون  إبراهــم 
امللكيــة   » التأمــني  إدارة رشكــة  جملــس 
املغربيــة للتأمــني» ومجموعهتــا القابضــة 
O Capital. مكــا يشــغل منصــب رئيــس 
لملعلومــات  أورافريــك  رقابــة  جملــس 
التكنولوجيــا  جمــال  يف  املختصــة 
ومنصــب عضــو يف جملــس إدارة أورو 
التكنولــويج  الفــرع  أنفورماســيون 

ميتيــال. كريــدي  ملجموعــة 

وجتســيدا اللــزتام املجموعــة باملســؤولية 
إبراهــم  الســيد  يعتــرب  املجمتعيــة، 
جملــس  يف  عضــوا  التوميــي  بنجلــون 
إدارة مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة 

واحلفــاظ  بالرتبيــة  للهنــوض  اخلارجيــة 
البيئــة. عــى 

ــون التوميــي  يشــغل الســيد إبراهــم بنجل
أيضــا منصــب عضــو املجلــس اإلداري 
للتمنيــة  املاليــة  املؤسســة  لربوباركــو، 

البيضــاء. الــدار  ولبورصــة 

هــو  التوميــي  بنجلــون  إبراهــم  الســيد 
واملاليــة  النقديــة  املعامــالت  يف  دكتــور 
والبنكيــة مــن جامعــة باريــس I بانتيــون 
يف  املهــين  مســاره  وبــدأ  الســوربون. 
ــد مســؤولية  األســواق املاليــة بفرنســا وتقل
البحــث يف قاعــة األســواق ببنــك كبــري 
ــك  ــق بالبن ــل أن يلتح ــا قب لألمعــال بفرنس
ســنة  يف  اخلارجيــة  للتجــارة  املغــريب 

 .1990

الســيد إبراهــم بنجلــون التوميــي هــو أب 
لثالثــة أبنــاء. 



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيدة مرمي البوعزاوي  I عضو املجلس اإلداري بصفهتا الخشصية 

السيد برايان ماك هندرسون I مستشار لدى الرائسة 

* اكن السيد هندرسون عضوا مستقال يف املجلس اإلداري إىل غاية يونيو 2022  

عمليــة  بااكلوريــا  عــى  حصوهلــا  بعــد 
ثانويــة  مــن   1993 يف  جيــد  مبــزية 
ديــاكرت بالربــاط، واصلــت الســيدة مــرمي 
جبامعــة  العليــا  دراســاهتا  البوعــزاوي 
حصلــت  حيــث   ، دوفــني   IX باريــس 
يف ســنة 1998  عــى إجــازة يف علــوم 
جيــد. مبــزية  املاليــة،  شــعبة  التســيري، 

 ،1999 ســنة  لملغــرب  عودهتــا  وعنــد 
ــظ األهســم  ــة تســيري حماف التحقــت برشك
ــريب للتجــارة  ــك املغ ــة البن ــة ملجموع التابع
صناديــق  مســرية  بصفهتــا  اخلارجيــة، 
التدبــري يف  عــى  مســؤولة  مث  األهســم 

نفــس اهليئــة.

مــوازاة مــع نشــاطها املهــين، حصلــت 
الســيدة مــرمي البوعــزاوي يف ســنة 1999 
الــي  املــايل  التحليــل  هشــادة  عــى 
للتحاليــل  الفرنســية  الرشكــة  تســملها 
املاليــة، مكــا حصلــت يف ســنة 2020 عــى 
واملاليــة  احملاســبية  الدراســات  دبلــوم 

بفرنســا. 

ويف ســنة 2007، مت تعييهنــا مديــرة عامــة 
 BMCE Capital Gestion للرشكة التابعــة
Privée والــي تســريها منــذ نشــأهتا ومــن 
مت عضــو يف جملــس اإلدارة امجلاعيــة 

ــة BMCE Capital يف 2013. لرشك

ويف مــمت 2018، مت تعيــني الســيدة مــرمي 
البوعــزاوي مترصفــة مديــرة عامــة لرشكــة 
وتولــت   BMCE Capital Gestion
األصــول  تدبــري  قطــب  إدارة  مســؤولية 

 BMCE Capital لرشكــة 

هندرســون  مــاك  برايــان  الســيد  يعتــرب 
 Henderson رشيــاك ومؤسســا ملجموعــة

 International Advisors, LLC

 43 مــن  ألزيــد  ممتــدة  جتربــة  وبفضــل 
ــدويل، نســج  ســنة يف القطــاع البنــي ال
يف  ســواء  الزبنــاء  مــع  مهمــة  عالقــات 
القطاعــات اخلاصــة والعموميــة الدوليــة، 
ــري  ــتوى تدب ــى مس ــربات ع ــور خ ــا ط مك

املقاولــة. وحاكمــة 

حيــث   Merill Lynch مجموعــة  ويف 
قــى أمه مراحــل مســاره املهــين، شــغل 

الســيد هندرســون عدة مناصب لملســؤولية 
الســميا مكســاعد تنفيــذي للرئيــس املديــر 
 Merill مجموعــة  رئيــس  ونائــب  العــام 
Lynch أوروبــا والــرشق األوســط وأفريقيــا 
مكــا   .Global Public Sector ورئيــس 
 Prime Merill S.p.a شــغل منصــب رئيــس
ل  اإلداري  املجلــس  وعضــو  إيطاليــا 

.Merill  Lynch South Africa

يف  مســاره  هندرســون  الســيد  وابتــدأ 
Chase Manhattan Bank حيــث شــغل 
عــدة مســؤوليات ال ســميا مضــن املجموعــة 
رئيــس  كنائــب  األوروبيــة  املؤسســاتية 
ــوب الصحــراء  ــا جن ــة أفريقي ــر منطق ومدي
شــغل  مكــا  األمعــال،  بنــك  ومضــن 
أيضــا منصــب عضــو املجلــس اإلداري 
و     الصناعيــة  للتمنيــة  اإليفــواري  للبنــك 

.Cameroun SA   Chase  Bank

ويشــغل الســيد هندرســون حاليــا منصــب 
 Augustea ل  التنفيــذي  غــري  الرئيــس 
  Bunge Maritime Ltd Malta
 Cremades & Calvo Sotelo ومستشــار
ملجموعــة رئيــي  مستشــار  و   مدريــد 

. Rockfeller Capital Management

ويتحمــل عــدة مســؤوليات جممتعيــة يف 
 Honoring و  Chatham House مؤسسة
Nations Board of Governors ومرشوع 
اهلنديــة  األمريكيــة  االقتصاديــة  التمنيــة 
 JFK School of Government مضــن 
املجلــس  عضــو  و  هارفــارد  وجامعــة 

.Apache Heritage ملؤسســة  اإلداري 

الســيد هندرســون حاصــل عــى دكتــوراه 
يف العلــوم والعالقــات االقتصاديــة الدوليــة 

مــن جامعــة جورجتــاون.

2021 املتكـــامل  السنـــوي  التقــــريــــر         43/42 صفحة 

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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السيد منري الرشاييب I مدير عام منتدب 
ملكف بوظائف ومعليات املجموعة 

السيد خالد نارص  I مدير عام تنفيذي ملكف خبدمات الرشاكت 
الكربى واخلدمات البنكية االستمثارية والبنك باملغرب 

السري الذاتية لكبار املسريين

بنك أفريقيا

يف نونــرب 2021، مت تعيــني الســيد منــري 
الرشايــيب مديــرا عامــا تنفيذيــا ملكفــا 
ــذا  ــة.  ويف ه ــات املجموع ــف ومعلي بوظائ
الصــدد، يتــوىل حتــت مســؤوليته اكفــة 
أنشــطة التكنولوجيــات والشــؤون القانونيــة 
واللوجيســتيك واجلــودة واملعاجلــات البنكية 
لبنــك أفريقيــا. واكن التحــق ببنــك أفريقيــا 
ســنة 2010، بصفتــه مديــرا عامــا منتدبــا 
والتكنولوجيــا  املعلومــات  بقطــب  ملكفــا 

ــة. ــاجه املجموع ومن

أوراشــا  قــاد  اإلطــار،   هــذا  يف 
اســرتاتيجية مثــل إجنــاز نظــام املعلومــات 
للبنــك والتأمــني وتناســق نظــم معلومــات 

ــا  ــك أفريقي ــة لبن ــة التابع ــرشاكت الدولي ال
الوظائــف  عــى  اآليل  الطابــع  وإضفــاء 
اخللفيــة للبنــك، ومــرشوع التحــول الرمقــي 

لملجموعــة.

ــب  ــك منص ــيب كذل ــيد الرشاي ــغل الس يش
 BMCE رئيــس املجلــس اإلداري لرشكــة
ــة  ــة وامللكف ــة لملجموع Immobilier  التابع
بالتدبــري الفعــال لألصــول العقاريــة خــارج 
ــا و مضــان اكش  ــك أفريقي االســتغالل لبن
األمــوال  املختصــة يف حتويــل  الرشكــة 
 ،2020 ســنة  مــن  وابتــداء  باملغــرب. 
االقتصاديــة  املصــاحل  يــرتأس مجموعــة 

ــرب. ــال يف املغ ــرب النق ــألداء ع ل

مســاره  الرشايــيب  منــري  الســيد  بــدأ 
عــن  مكســؤول   1987 ســنة  املهــين 
مــرشوع املخطــط املديــري لنظــام معلومات 
مــرصف املغــرب، مث قــاد مــن ســنة 1989 
إىل ســنة 1994 اهليئــة امللكفــة بالتنظــم 
ونظــم معلومــات مكتــب اســتغالل املوانــئ.

ــا  ــرا عام ــه مدي ــنة 1994، مت تعيين ويف س
ملكتــب التكويــن املهــين وإنعــاش الشــغل مث 
مديــرا عامــا للصنــدوق الوطــين للضــامن 

االجمتــايع يف ســنة 2001.

ويف ســنة 2005، مت تعيــني الســيد منــري 
مراكــش  جهــة  عــى  واليــا  الرشايــيب 
ــده  ــت يف عه ــي عرف تانســيفت احلــوز ال
القطــاع  الســتمثارات  مهــام  تطــورا 
اخلــاص وإطــالق مشــاريع معوميــة مهيلكــة 

كــربى.

ــد  ــن موالي ــو م ــيب ه ــري الرشاي الســيد من
ــة  ــرجي املدرس ــدس خ ــو مهن ــام 1963 وه ع
ومهنــدس  بباريــس  التقنيــات  متعــددة 
خــرجي املدرســة الوطنيــة العليــا لالتصــاالت 

بباريــس.

مت توشــيحه بوســام العــرش مــن درجــة 
فــارس يف 2008، ووســام ليبولــد مبملكــة 

ــارس. ــاك مــن درجــة ف بلجي

ــد  ــيد خال ــني الس ــرب 2021، مت تعي يف نون
ملكفــا  تنفيذيــا  عامــا  مديــرا  نــارص 
خبدمــات الــرشاكت الكــربى واخلدمــات 
باملغــرب.   والبنــك  االســتمثارية  البنكيــة 
ويف هــذا الصــدد، يــرشف عــى أنشــطة 
الــرشاكت  وخدمــات  باملغــرب  البنــك 
ــتمثارية  ــة االس ــات البنكي ــربى واخلدم الك
ــا (  ــة ) باســتثناء أفريقي واملعامــالت الدولي

والتحصيــل.

يعتــرب الســيد خالــد نــارص عضــوا يف 
التنفيذيــة  واللجنــة  الرائســية  اللجنــة 
يشــغل  مكــا  أفريقيــا.  بنــك  ملجموعــة 
ــة  ــس اإلدارة امجلاعي ــس جمل منصــب رئي
باعتبارهــا   ،BMCE Capital لرشكــة 
مكــا  لملجموعــة.  األمعــال  بنــك  قطــب 
ميــارس عــدة مهــام خاصــة مضــن هيــائت 
 –  BOA مجموعــة  الســميا  املجموعــة، 

عضــو يف جملهســا اإلداري- بنــك أوف 
أفريــاك اكبيتــال – رئيــس جملهســا اإلداري 
ــاي - عضــو يف جملهســا اإلداري-  ومغرب
بنــك أفريقيــا بريطانيــا عضــو يف جملســه 

اإلداري.

رامك الســيد خالــد نــارص جتربــة تزيــد عــن 
25 ســنة يف مهــن املاليــة وباخلصــوص 
واكن  العليــا.  إدارهتــا  مناصــب  يف 
الســيد نــرص قــد بــدأ مســاره املهــين يف 
فرنســا مضــن مجموعــة رائــدة يف قطــاع 
أســواق  يف  جتربــة  وبعــد  التأمينــات. 
ــة،  ــوك املغربي ــد البن الرســاميل مضــن أح
لرشكــة  نــارص   خالــد  الســيد  انضــم 
يف  تأســيهسا  منــذ   BMCE Capital
ســنة 1998. وهكــذا، قــام بتطويــر أنشــطة 
الســوق مكســؤول عــن تــداول الســندات 
ــب  ــغل منص ــنة 2005 ش ــن س ــداء م وابت
ــنة 2010،  ــواق. ويف س ــة األس ــر قاع مدي
رئيســا  نــارص  خالــد  الســيد  تعيــني  مت 
 BMCE ــة ــة لرشك ــس اإلدارة امجلاعي ملجل
مهــن  اكفــة  عــى  ويــرشف   Capital

بنــك األمعــال ) أســواق الرســاميل، تدبــري 
األصــول، التدبــري اخلــاص، االستشــارة 
املاليــة، اإليــداع، الوســاطة يف البورصــة، 
البحــث املــايل والتســنيد(. ومنــذ بدايــة 
ســنة 2019، تــوىل الســيد خالــد نــرص 
منصــب مســؤول ملكــف بنشــاط اخلدمــات 
ببنــك  وللــرشاكت  االســتمثارية  البنكيــة 

أفريقيــا.

الســيد خالــد نــارص حاصــل عــى هشــادة 
 ESSEC مــن   Executive MBA عليــا 
وماســرت  بباريــس    Business School
ــيليا  ــن ESC  مبارس ــة م ــاص يف املالي خ
مــن  الرياضيــات  يف  جامعيــة  وهشــادة 
جامعــة ســان شــارل مبارســيليا. وهــو 
ــد مــن الهشــادات يف  حاصــل عــى العدي
جمــال تدبــري األصــول واخلصــوم وتدبــري 

خماطــر الســوق.

الســيد خالــد نــارص مــن مواليــد ســنة 
أبنــاء.  لثالثــة  وأب  مــزتوج  وهــو   1967



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيد أمني بوعبيد I املدير العام التنفيذي امللكف بأفريقيا

العــام  املديــر  بوعبيــد،  أمــني  الســيد 
بأفريقيــا امللكــف  التنفيــذي 

يف نونــرب 2021، مت تعيــني الســيد أمــني 
بوعبيــد عضــوا يف املجلس اإلداري ومديرا 
عامــا ملجموعــة BOA  لوكســومبورغ، ويه 
ــك  ــة بن ــة ملجموع ــة التابع ــة القابض الرشك
أفريقيــا، والعاملــة يف 17 دولــة أفريقيــة 
ويف فرنســا، مبجمــوع حصيلــة موطــدة 
 2021 يف  يــورو  مليــار   9,4 قدرهــا 

مســتخدم.  6500 مــن  أزيــد  وتضــم 

وبــني ســني 2007 و 2016 ، أي طيلــة 
مــا يقــارب 10 ســنوات، اكن الســيد أمــني 

اإلداري  املجلــس  يف  عضــوا  بوعبيــد 
ــريب  ــك املغ ــة البن ــا – مجموع ــك أفريقي لبن
ــا   ــك حالي ــذي ميتل ــة، وال للتجــارة اخلارجي
  BOA القابضــة  املجموعــة  %72مــن 

ش.م.

ويف 1996، عهــد للســيد بوعبيــد مهمــة 
إحــداث رشكــة ســلفني، باعتبارها مؤسســة 
لقــروض االســهتالك، ويه رشكــة تابعــة 
ملجموعــة بنــك أفريقيــا. ومعــل هبــا بشــلك 
2007، مت  2015. ويف  فعــال إىل غايــة 
إدراج رشكــة ســلفني يف بورصــة الــدار 
 250 حاليــا  ســلفني  وتشــغل  البيضــاء. 
ــوق  ــة يف ــق مجمــوع حصيل خشصــا وحتق

400 مليــون دوالر أمريــي.

ويف 1992، مــع بدايــة مســاره املهــين، 
معــل الســيد بوعبيــد بصفتــه حملــال ماليــا 
لــدى البنــك التجــاري لملغــرب. ويف الســنة 
املجموعــة  مبؤســي  التحــق  املواليــة، 
ــث ســامه يف  ــدار البيضــاء، حي ــة لل املالي

الغــرض،  وهلــذا  وتطويرهــا.  إطالقهــا 
شــارك يف إحــداث عــدة حمــاور مهنيــة 
ــك األمعــال الناشــئ ) البحــوث،  مضــن بن
الدراســات، تدبــري األصــول، الوســاطة(، 

إىل أن صــار مديــرا عامــا مســاعدا.

ســامه الســيد بوعبيــد بشــلك فعــال يف 
مكــا  املغربيــة،  املاليــة  الســوق  إصــالح 
خــاص  مــؤرش  أول  إطــالق  يف  ســامه 

البيضــاء. الــدار  لبورصــة 

الســيد أمــني بوعبيــد حاصــل عــى ماســرت 
يف نظــام املعلومــات ودكتــوراه مــن جامعــة 

دريكســيل بفيالديلفيا.
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Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA
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السيد معر التازي  I مدير عام منتدب ملكف بالبنك باملغرب 

السيد املفضل احلاليي I مدير عام منتدب ملكف 
باهلندسة املالية والتحصيل واملهام اخلاصة

بنك أفريقيا

يشــغل الســيد املفضــل احلاليــي منصــب 
مديــر عــام منتــدب ملكــف باهلندســة املاليــة 
ــر  ــذ يناي ــام اخلاصــة من ــل وامله والتحصي
ــه  ــودة إلي ــام املعه ــل أمه امله 2019. وتمتث
يف خض ديناميــة جديــدة يف تدبــري الديــون 
املتعــرة للبنــك وملفــات نزاعــات الديــون 
وقيــادة مهــام خاصــة موكولــة إليــه مــن 
ــك  ــل البن طــرف الرئيــس عــالوة عــى متثي

ــة. ــرشاكت التابع يف بعــض ال

ــغل  ــي يش ــل احلالي ــيد املفض واكن الس
ملكــف  منتــدب  عــام  مديــر  منصــب 
بالــرشاكت باملغــرب. ومض هــذا القطــب 
التابــع لــإلدارة العامــة ســوق املقــاوالت 
ــرى  ــات الصغ ــوق املقــاوالت والصناع وس

الكــربى. والــرشاكت  واملتوســطة 

وتــوىل هــذه املســؤولية بعــد مســار مهــين 
امتــد ألزيــد مــن 25 ســنة مضــن بنــك 
ومتويــل  االئمتــان  أنشــطة  يف  أفريقيــا 
القــروض  هيلكــة  وإعــادة  االســتمثار 
ووضــع حلــول خاصــة بأعــى احلصيلــة 

املقــاوالت. ســوق  يف  ومتخصصــة 

وبعــد التحاقــه ببنــك أفريقيــا، تــوىل إحداث 
قســم إعــادة هيلكــة قروض االســتمثار.

ــوىل  وخــالل ســنواته األوىل يف البنــك، ت
إدارة االســتمثار وأســواق املقــاوالت يف 
ســنة 1998.  ويف أبريــل 2002، تــوىل 
ملكــف  مســاعد  عــام  مديــر  منصــب 
باخلدمــات البنكيــة للــرشاكت وهــو القطــب 
اخلدمــات  الحقــا  ليمشــل  امتــد  الــذي 

الدوليــة.

ــل  ــو حاص ــي ه ــل احلالي ــيد املفض الس
ــوراة يف االقتصــاد مــن جامعــة  عــى دكت

ليــل. 

الســيد املفضــل احلاليــي مــزتوج وأب 
ــني. البن

يشــغل الســيد معــر التــازي منصــب مديــر 
عــام منتــدب ملكــف بالبنــك باملغــرب الــذي 
واملهنيــني  اخلــواص  بنــك  )أوال(  يضــم 
مــن  مجموعــة  بــدوره  يضــم  والــذي 
أســواق  حســب  املتخصصــة  الكفــاءات 
اخلــواص  والزبنــاء  واملهنيــني  اخلــواص 
 BMCE ورشكــة  واملهاجريــن-  املمزييــن 
Euroservices، مؤسســة لــألداء متعــددة 
القنــوات و ) ثانيــا( بنــك املقــاوالت الصغرية 
ــن االســتمثار  ــي تضــم مه واملتوســطة ال
واهلندســة املاليــة وســوق املقاولــة و )ثالثــا( 
ابتــداء مــن  8 مديريــات جهويــة، وذلــك 

 .2019 ينايــر 

واكن الســيد معــر التــازي يف الســابق 
مديــرا عامــا منتدبــا ملكفــا ببنــك اخلــواص 

ــني. واملهني

ــازي مســاره املهــين  ــدأ الســيد معــر الت ب
ببنــك التمنيــة الكنــدي. ويف ســنة 1992، 
عــن  مكســؤول   ، الوفــاء  ببنــك  التحــق 

اخلزينــة.

وبــني ســني 1993 و 2005، شــغل الســيد 
معــر التــازي عــدة مناصــب لملســؤولية 
لألبنــاك  املغربيــة  العامــة  الرشكــة  يف 
الســميا مكســؤول عــى مديريــة المتويــالت 
مث   الصناعيــة،  والدراســات  اخلاصــة 
اســتغالل  شــبكة  عــن  مســؤوال  بصفتــه 
أســواق اخلــواص واملهنيــني والــرشاكت 
ببنــك  ملكفــا  مســاعدا  عامــا  مديــرا  مث 

التقســيط.

منصــب  شــغل  الفــرتة،  هــذه  وخــالل 
عضــو يف جملــس إدارة ونائــب رئيــس 

للرشكــة  تابعــة  رشاكت  عــدة  ورئيــس 
ــك  ــاك وخصوصــا تل ــة لألبن ــة املغربي العام
املختصــة يف القــرض اإلجيــاري، وقــرض 
البورصــة،  يف  والوســاطة  االســهتالك، 

والتأمــني. األصــول،  وتدبــري 

وبني ســني 2005 و 2010، شــغل الســيد 
معــر التــازي منصــب  عضــو جملــس إدارة 

.AFMA مديــر عــام ملجموعة –

الســيد معــر  التحــق   ،2011 يونيــو  ويف 
بغيــة  أفريقيــا  بنــك  مبجموعــة  التــازي 
يف  والزيــادة  للتطــور  ديناميــة  إعطــاء 
ــك. الســيد  ــة للبن ــوى التجاري ــاءات للق الكف
معــر التــازي حاصــل عــى ماســرت يف 
شــريبروك  جامعــة  مــن  املاليــة  العلــوم 

بكنــدا.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

السيد خالد اللعيب I  مدير عام منتدب ملكف مبخاطر املجموعة

يشــغل الســيد خالــد اللعــيب منصــب مديــر 
عــام منتــدب لبنــك أفريقيــا ملكــف مبخاطــر 
يضــم  الــذي  القطــب  وهــو  املجموعــة 
أنشــطة تدبــري املخاطــر والتحليــل ومراقبــة 
ــر 2019. ــة يناي ــذ بداي ــك من التعهــدات وذل

ويف ســنة 2018، اكن الســيد خالد اللعيب 
سشــغل منصــب  مديــر عــام منتــدب ملكــف 

باملراقبــة العامــة لملجموعة.

وخــالل جتربــة غنيــة رامكهــا ألزيــد مــن 33 
ــيد  ــا، شــغل الس ــك أفريقي ــل بن ــنة داخ س
اللعــيب عــدة مناصــب لملســؤولية، ال ســميا 
مكديــر ملفتشــية املصــاحل املركزيــة وشــبكة 
وكــذا  اخلارجيــة  والشــبكة  الــواكالت 
بصفتــه مديــرا مركزيــا ملكفــا باالفتحــاص 

واملفتشــية العامــة مث مديــرا عامــا مســاعدا 
ــة العامــة لملجموعــة.  ــا باملراقب ملكف

الســيد  يعتــرب  املناصــب،  هــذه  وبــرمس 
للجنــة  واكتبــا  رشيــاك  عضــوا  اللعــيب 
رشيــاك  وعضــوا  املجموعــة  خماطــر 
الداخليــة  واملراقبــة  التدقيــق  جلنــة  يف 
تنســيق  جلنــة  يف  وعضــوا  لملجموعــة، 

لملجموعــة.  الداخليــة  املراقبــة 

بلجنــة  دامئــا  عضــوا  يعتــرب  مكــا 
االفتحــاص و/أو املخاطــر بعــدة رشاكت 
ــا الســميا يف  ــك أفريقي ــة بن ــة ملجموع تابع
أفريقيــا جنــوب الصحــراء مكــا يعــد عضوا 
ــل واإلمنــاء،  ــك المتوي ــس إدارة بن يف جمل
البنــك التشــاريك لملجموعــة، و عضــوا يف 
ــس إدارة BOA   القابضــة، وعضــوا  جمل
  Maroc Factoring إدارة  جملــس  يف 
التابعــة  الرشكــة   ،RM Experts و 

لملجموعــة امللكفــة بتحصيــل الديــون.

الســيد خالــد  يقــود   ،2015 ومنــذ ســنة 
بــني وظائــف  التنســيق  اللعــيب برنــاجم 
برناجمــا  باعتبــاره  الداخليــة،  املراقبــة 
رئيســيا هليلكــة املجموعــة. وذلــك مضــن 

لملجموعــة.  تابعــة  25 رشكــة 

ــدوات  ــوم بتنشــيط ن ــك، يق ــالوة عــى ذل ع
وإدارة  اكملاليــة  متعــددة  جمــاالت  يف 
ــة  ــة الداخلي املخاطــر واالفتحــاص واملراقب

واملطابقــة.

الســيد خالــد اللعــيب مــن مواليــد 1960 
العلــوم  يف  دبلــوم  عــى  حاصــل  وهــو 
املقاولــة  اقتصــاد  شــعبة  االقتصاديــة، 
فضــال عــن اســتفادته مــن عــدة دورات 

اخلــارج.  ويف  املغــرب  يف  تكوينيــة 

السيد اللعيب مزتوج وله ابنان.
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  خربة يف جمال
تدبري املخاطر

التعرض لملخاطر

خماطر االئمتان
خماطر السوق - 

الدول - خماطر التشغيل - املخاطر العامة للسيولة ونسب الفائدة - 
مة - خماطر 

قة باحلاك
تعل

وامل
عية 

متا
الج

ة وا
يئي

الب
طر 

خا
امل

راقبة الدامئة لملخاطر
خط الدفاع األول، التدبري اليويم وامل

لتعهدات - جلنة القروض اجلهوية - جلنة القروض الكربى 
اقبة ا

ة مر
جلن

يف املخاطر
خط الدفاع الثاين، املراقبة والرقابة والتحم 

اإلدارة العامة ملخاطر املجموعة

جية
رتاتي

 واالس
قيادة

خط الدفاع الثالث، املراقبة الدورية لوظيفة املخاطر، ال

جلنة التدقيق واملراقبة الداخلية لملجموعة - جلنة اإلدارة العامة 
وعة - 

ر املجم
خماط

جلنة 

 أجهزة املراقبة

دارة
 اإل

هزة
أج

     أجهزة التسيري

بنك أفريقيا

يف إطــار مهــام املجلــس اإلداري املتعلقــة بالتحــم يف 
املخاطــر احمليطــة بأنشــطة البنــك، ودراســة أنمظــة 
ــة  ــن طــرف اإلدارة العام ــة م ــري املخاطــر املوضوع تدب
ــني  ــتوى القوان ــى مس ــة ع ــات املطبق ــرتام املتطلب واح
التنظمييــة، والــرشاكت، والقــم املنقولــة، والواجبــات 
القانونيــة األخــرى،  أحــدث بنــك أفريقيــا منظومــة 

لتدبــري املخاطــر تقــوم عــى عــدة أجهــزة للحاكمــة، مــن 
ــة أخــرى.  ــن جه ــادي م ــري االعتي ــزة للتدب ــة، وأجه جه

ــة وهيائهتــا باســمترار عــى احــرتام  وتهســر املجموع
املتطلبــات التنظمييــة املنصــوص علهيــا مــن طــرف بنــك 
املغــرب وتلــك الــي تقتضهيــا البنــوك املركزيــة احملليــة.



تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

أنواع املخاطر
خماطر االئمتان

الزبنــاء  تســديد  بعــدم  وتتعلــق 
اللزتاماهتــم جتــاه البنــك لكيــا ويف 
اآلجــال احملــددة، ممــا قــد ينتــج عنــه 

للبنــك.  بالنســبة  ماليــة  خســارة 

خماطر السوق

قميــة  خســارة  خماطــر  وتوافــق 
األدوات املاليــة، الناجتــة عــن تغــريات 
يف عنــارص الســوق وتقلهبــا والعالقــة 

ــا. ــا بيهن فمي

املخاطــر العامة للســيولة ونســب 
الفائدة

تمكــن خماطــر نســب الفائــدة يف تأثر 
ــراء  ــا ج ــة ملؤسســة م ــة املالي الوضعي
تطــور  غــري مــوايت ألســعار الفائــدة. 

ــي  خماطــر الســيولة يه املخاطــر ال
حتيــط باملؤسســة عندمــا يتعــذر علهيــا 
عنــد  للخزينــة  تدفقاهتــا  مواجهــة 

اســتحقاقها وبلكفــة معقولــة.

خماطر التشغيل
يه خماطــر اخلســارة الــي قــد تم 
ــالل يف املســاطر  عــن قصــور أو اخت
ــة  أو املســتخدمني أو األنمظــة الداخلي

أو جــراء أحــداث خارجيــة.

خماطر الدول

رفــض  أو  قــدرة  عــدم  نقصــد هبــا 
طــرف مقابــل ســيادي أو طــرف آخــر 
يف دولــة معينــة الوفــاء بالزتاماتــه يف 
اخلــارج. مكــا ميكــن أن تــم عــن 
ــداول احلــر للرســاميل،  احلــد مــن الت
أو  سياســية  عوامــل  جــراء  أو 
اقتصاديــة أخــرى. وحيهنــا نتحــدث 

عــن خماطــر التحويــل.

خماطــر املســؤولية االجمتاعيــة 
ــة والبيئي

مقاوالهتــا  مســؤولية  تقيــم  بغيــة 
غــري  لالعتبــارات  بالنظــر  الزبونــة، 
ذات  األطــراف  وخمتلــف  املاليــة 
ــري  ــا املعاي ــك أفريقي ــة، أدجم بن العالق
واملتعلقــة  واالجمتاعيــة  البيئيــة 
المتويــالت. منــح  عنــد  باحلاكمــة 

منظومة تدبري احلدود

تقبــل  بــني  التوفيــق  الــالزم  مــن 
لقيــادة  التشــغيل  وحــدود  املخاطــر 
ــالءة. ــر وامل ــة لملخاط ــة وفعال منجسم

التعرضــات  مبالــغ  احلــدود  متثــل 
ارتباطــا  هبــا  املمســوح  القصــوى 
لملخاطــر.  وتقبلــه  باســرتاتيجيته 

وتتشلك منظومة حدود البنك من :

ــة املخاطــر (  احلــدود حســب طبيع  •
ــوق،  ــر الس ــان، خماط ــر االئمت خماط

خماطــر الــدول، خماطــر التشــغيل)
 ) الزبنــاء  فــائت  احلــدود حســب   •

واخلــواص) املهنيــون 
احلدود حسب مجموعة األمعال   •

احلدود حسب قطاع النشاط  •
حدود الدول  •
حدود البنوك  •
حدود الفروع  •
حدود السوق  •
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0,0% 0,0% 22,7% 7,2% 3,4% 18,5% 19,5% 13,4% 0,01% 2,1% 5,9%

خماطر حمدودة
دجنرب)29,8%) 2021  

خماطر متوسطة
دجنرب)41,4%) 2021  

خماطر مرتفعة
دجنرب2021   

(13,4%(

خماطر جد مرتفعة 
دجنرب)8%) 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 األنشطة املالية  
 اإلنعاش العقاري

 التجارة، توزيع السيارات واملنتجات 
املزنلية

 النقل واالتصاالت
 اإلنتاج وتوزيع الكهرباء واملاء والغاز

 الصناعات االستخراجية
 الصناعات الغذائية والتبغ

 الفنادق واملطامع
 الصناعات املعدنية واملياكنيكية 

والكهربائية واإللكرتونية
 البناء واألشغال العمومية
 صناعات حتويلية خمتلفة 

 صناعات النسيج واأللبسة واجللد
 الصناعات الكمييائية والشبه الكمييائية

 الزراعة والقنص
 اإلدارات العمومية

 الصيد البحري والزراعات املائية
 قطاعات أخرى

 اخلواص

12,68

7,66

7,19

4,65

4,17

3,31
2,92

2,792,39
2,36
1,720,03
1,420,04
0,760,35

8,64

36,91

ويمتثــل توزيــع تعهــدات املجموعــة جتــاه الزبنــاء حســب قطاعــات النشــاط مكــا يــيل 
إىل غايــة مــمت دجنــرب 2021 :

بنك أفريقيا



تشكيلة األموال الذاتية ونسبة املالءة
837 174 23األموال الذاتية األساسية

390 553 26العنارص املطلوب إدراجها مضن األموال الذاتية األساسية

066 056 2رأمسال الرشكة أو املخصص

907 138 19االحتياطيات املوطدو مبا يف ذلك العالوات املتعلقة برأس املال مع استثناء االحتياطيات الاكمنة

741 26مرحل من جديد دائن

058 007 2النتيجة الصافية الرحبية آلخر سنة مالية حماسبية

618 324 3فوائد األقلية

553 378 3العنارص املطلوب طرحها من األموال الذاتية األساسية

114 032 1 الهشرة التجارية

CET11 502 481 تعديالت أخرى عى نسبة

905 809األصول الثابتة

053 34 مطروحات أخرى

000 000 2األموال الذاتية اإلضافية

000 000 2الديون التابعية ملدة غري حمددة

632 191 7األموال الذاتية التمكيلية

602 332 6الديون التابعية ملدة حمددة

116 676 فارق إعادة التقيم

914 182 احتياطيات اكمنة

469 366 32املجموع

دجنرب. 2021املتطلبات من األموال الذاتية حسب نوع املخاطر
789 904 222خماطر االئمتان املرحجة

152 732 9خماطر السوق املرحجة

125 022 26خماطر التشغيل املرحجة

066 659 258مجموع األصول املرحجة

 837 174 25 األموال الذاتية املستوى 1

%9.7نسبة األموال الذاتية املستوى 1

 469 366 32 مجموع األموال الذاتية املقبولة

%12.5نسبة املالءة

ختطيط األموال الذاتية : 

اآلفــاق  خمتلــف  الذاتيــة  األمــوال  ختطيــط  يــرايع 
ــزة  ــد أجه ــة تزوي ــل(، بغي ــط والطوي ــري واملتوس )القص
ــة  ــال احلالي ــتويات رأس امل ــة ملس ــة عام ــة برؤي احلاكم

واملســتقبلية.

مــن  واملســتقبلية  احلاليــة  االحتياجــات  حتليــل  إن 
األمــوال الذاتيــة ملؤسســة مــا مقارنــة مــع أهدافهــا 
مضــن  أساســيا  عنــرصا  يشــلك  االســرتاتيجية 
لبنــك أفريقيــا، يرتبــط  العــام. وبالنســبة  ختطيطهــا 
التخطيــط التوقــيع لألمــوال الذاتيــة بشــلك وثيــق مــع 
التخطيــط العــام، ال ســميا مــع أهــداف املردوديــة، 

املؤسســة. مزيانيــة  ومنــاجه 
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تقدمي مجموعة بنك أفريقيا



منظومة التنقيط
يتوفــر بنــك أفريقيــا عــى ميثــاق لتدبــري خماطــر االئمتــان، والــذي تهســر عــى تنفيــذه أداة للتنقيــط الداخــيل 
الــي تغــيط عــدة فــائت مــن زبنائــه. ويــمت منــح النقــط ومراجعهتــا بشــلك دوري مــن خــالل اســتبعاد أي تعــارض 
لملصــاحل وبــلك اســتقاللية. وحســب ســمل التنقيــط املعمتــد مــن طــرف بنــك أفريقيــا، يتــوزع التنقيــط الهنــايئ 

للطــرف املقابــل عــى 11 مســتوى.

اختبارات الضغط
مــن خــالل حتليــل خمتلــف ســيناريوهات األزمــات القصــوى الــي ميكــن أن تؤثــر عــى أنشــطته، جيــري بنــك 
أفريقيــا اختبــارات ضغــط مناســبة ملختلــف فــائت املخاطــر )خماطــر االئمتــان والســوق والــدول(، الراميــة لتعزيــز 
أدواتــه لقيــاس املخاطــر واســتباق الوضعيــات املفرتضــة لملخاطــر. ومــن ناحيــة أخــرى، تتيــح هــذه املهنجيــة 
ختصيصــا أفضــل لألمــوال الذاتيــة لملجموعــة. وتعتــرب اختبــارات الضغــط املنجــزة مكونــا أساســيا لسياســة 
تدبــري خماطــر بنــك أفريقيــا، ويــمت إجنازهــا بشــلك منتظــم فضــال عــن التقاريــر النصــف الســنوية املوضوعــة 

مــن طــرف الســلطات التنظمييــة.

تدابري معلية التقيم الداخيل لكفاية رؤوس األموال 
تعتــرب معليــة التقيــم الداخــيل لكفايــة رؤوس األمــوال مهنجيــة لتقيــم وكفايــة األمــوال الذاتيــة الداخليــة. وهيــدف 
ــري  ــذه التداب ــح ه ــا. وتتي ــك أفريقي ــة لبن ــر امللحوظ ــة ومجمــوع املخاط ــوال الذاتي ــة األم إىل مضــان دامئ لكفاي

حتديــد بنيــة لألمــوال الذاتيــة، والتوقعــات الديناميكيــة لنســبة املــالءة واملتطلبــات مــن رأس املــال اإلضــايف.
ــارات الضغــط واملرتكــزة عــى عــدة معايــري  ــة، جيــري البنــك معليــات حمــااكة الختب والســتمكال هــذه املهنجي
لتقيــم تأثــري عوامــل املخاطــر عــى قدرتــه للصمــود عــى مســتوى األمــوال الذاتيــة. مــوازاة مــع هــذه املهنجيــة 
للقيــاس، امتلــك بنــك أفريقيــا مرجعــا لتحديــد مــدى تقبلــه لملخاطــر، والــذي يصــف خمطــط احلاكمــة والتنظــم، 
ومهنجيــة حتديــد تقبــل املخاطــر داخــل البنــك. وارتباطــا مبخططــه االســرتاتيجي للتمنيــة، حيــدد بنــك أفريقيــا 

مســتواه املقــدر لملخاطــر ويقــوم بتقيميــه بشــلك منتظــم.

خمطط تقومي األزمة الداخلية
انجسامــا مــع تطــور اإلطــار التنظــي املتعلــق بتدبــري املخاطــر، وضــع بنــك أفريقيــا خمططــا لتقــومي األزمــة 
الداخليــة، تبعــا ملتطلبــات الدوريــة رمق W/2017/4 لبنــك املغــرب.  وهتــدف تدابــري الوقايــة لتقيــم مصــود 
مجموعــة بنــك أفريقيــا، باعتبارهــا مجموعــة نظاميــة، يف حالــة حــدوث أزمــة قصــوى وحتديــد الرافعــات الــي 
ــر  ــة املخاط ــإن اكف ــذا، ف ــة. وهك ــودة األصــول، واملردودي ــالءة، والســيولة، وج ــد امل ــى صعي ــد حيويهتــا ع تعي
الــي تتعــرض هلــا املجموعــة تــمت تغطيهتــا مــن خــالل هــذا املخطــط. ويه خماطــر االئمتــان وخماطــر الســوق، 
وخماطــر الــدول، وخماطــر تدبــري احلصيلــة، وخماطــر التشــغيل، وخماطــر اجلرميــة اإللكرتونيــة، وخماطــر عــدم 

املطابقــة وخماطــر المسعــة. 
مــن ناحيــة أخــرى، وضــع بنــك أفريقيــا تدابــري لتتبــع املــؤرشات املبكــرة مــن أجــل رصــد األزمــات يف التوقيــت 
ــؤرشات مضــن  ــع هــذه امل ــدرج تتب ــومي. وين ــري التق ــن شــأهنا إطــالق تداب ــي م ــؤرشات ال املناســب وحــدد امل
املنظومــة الشــاملة لتدبــري خماطــر املجموعــة ومراقبهتــا. وهكــذا، فــإن هــذا املخطــط يشــلك موضــوع حتيــني 
ســنوي طبقــا لملقتضيــات التنظمييــة يف هــذا املجــال. ويمكــن اهلــدف مــن ذلــك يف جعلــه رافعــة حقيقيــة للوقايــة 

مــن املخاطــر.

 ميكن االطالع عى املعلومات التمكيلية والتفاصيل املتعلقة مبطابقة التقرير عى مستوى التقرير املايل السنوي2021 
https://www.ir-bankofafrica.ma/sites/default/files/2022-05/Rapport%20Financier%20Annuel%202021.pdf

ميكن االطالع عى اكفة إجراءات تدبري املخاطر عى موقع 
ir-bankofafrica.ma العالقات مع املستمثرين 

وميكن محتيلها من خالل الرمز جانبه. 

بنك أفريقيا



   متطلبات مطلقة
الحرتام قواعد املطابقة

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

اعرف زبونك - معرفة الزبون
بصفهتا جحر الزاوية السرتاتيجيهتا ملاكحفة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، وتمتثل تدابري معرفة الزبون املوضوعة من طرف قطب 
املطابقة واالمتثال لبنك أفريقيا، يف حتديد هوية الزبون، واملعرفة 

العامة خلصائصه. وتتناسب شدة تدابري اليقظة املطبقة عى الزبناء 
ووترية حتيني معرفة الزبون مع مستوى املخاطر املتعلقة بلك زبون.

الشفافية الريبية 
يلزتم بنك أفريقيا باحرتام القوانني الدولية يف 

جمال الشفافية الريبية، السميا القانون 
األمريي لالمتثال الرييب للحسابات اخلارجية. 

وحدد قطب املطابقة واالمتثال لملجموعة تدابري 
االمتثال ملقتضيات هذا القانون من خالل حتديد 
ومواكبة الزبناء « US Person« يف حتقيق املناجه 

املتعلقة هبذا القانون والتقارير املطلوبة من طرف 
السلطات األمريكية.

نزاهة األسواق
بغية مضان نزاهة األسواق املالية يف الدول الي يشتغل هبا بنك 
أفريقيا والرفع من ثقة املستمثرين يف هذه األسواق، اختذ قطب 
املطابقة واالمتثال مجموعة من التدابري الرامية للوقاية ورصد وختفيف 
املخاطر املتعلقة بتجاوزات األسواق من خالل ماكحفة التداوالت غري 
املرشوعة والتالعب بالسوق ونرش معلومات خاطئة أو خادعة. واهلدف 
من ذلك هو ماكحفة أية جتاوزات يف السوق وبالتايل إحداث ظروف 
لملنافسة العادلة بالنسبة مجليع الفاعلني االقتصاديني والهسر عى 
احلفاظ عى مسعة املجموعة يف السوق املالية الدولية.  

محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص 
يويل بنك أفريقيا أمهية قصوى محلاية املعطيات 

ذات الطابع الخشيص املعهودة إليه من طرف 
زبنائه ومستخدميه ورشاكئه. ويهسر قطب 

املطابقة واالمتثال بتعاون مع اهليائت املختصة 
عى وضع التدابري الي تحمس مبعاجلة املعطيات 

 ذات الطابع الخشيص، طبقا للقانون املغريب
 RGPD  .08 -09 و مقتضيات النظام األورويب 

ماكحفة الرشوة 
يعترب بنك أفريقيا أول بنك يف القارة األفريقية 

حيصل عى اعمتاد إيزو  37001 عن نظامه 
لتدبري ماكحفة الرشوة. ويعترب هذا االعمتاد 

خري جتسيد لنجاعة تدابري الوقاية من الرشوة 
املوضوعة من طرف البنك والي تشلك موضوع 

افتحاص خاريج مستقل لك سنة.

محاية مصاحل الزبناء
يف إطار خمتلف أنشطته وعروضه من 
املنتجات واخلدمات، يضع بنك أفريقيا 
مصاحل الزبناء يف قلب انشغاالته. هلذا 
الغرض، يتأكد البنك من معاملة الزبناء 
بكيفية شفافة وحمايدة وعادلة، وبأن املنتجات 
واخلدمات املقدمة تستجيب الحتياجاهتم، من 
خالل متكيهنم من الولوج إىل معلومة واحضة 
ودقيقة عى اكفة البنود وكذا التسعرية 
املرتبطة هبا. ومت وضع عدة قنوات رهن 
ترصف الزبناء للتعبري عن شاكياهتم الي 
تمت معاجلهتا من طرف فرق خاصة ويمت 
حتويلها يف آجال معقولة للهيائت املعنية.

احلظر والعقوبات الدولية 
وضع قطب املطابقة واالمتثال لملجموعة 
التدابري الالزمة للتقيد بعمليات احلظر 
والعقوبات الدولية املتخذة ضد الدول، 
واملناطق، واهليائت، واألفراد، وذلك أساسا 
ملواجهة اجلرمية املنمظة الدولية، واإلرهاب، 
وانتشار أسلحة التدمري ومتويلها، واإلكراه 
جتاه خروقات خطرية حلقوق اإلنسان، أو 
أفعال هتدد السمل.  

 أمه خماطر
عدم املطابقة 

ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
أعد قطب املطابقة واالمتثال نظاما ملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
مسمتد من أجود املامرسات يف هذا املجال. ويتأكد من خالل مقاربة قامئة 

عى املخاطر، من تنفيذ التدابري الي تحمس بالوقاية من  إعداد وتنفيذ 
إجراءات تدبري خماطر عدم االمتثال عى مستوى ماكحفة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. ويمكن اهلدف من ذلك يف الوقاية ورصد وختفيف خماطر 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب الي حتيط بالبنك. وتتضمن التدابري املوضوعة 

سياسات ومساطر وأنمظة معلوماتية ملراقبة املعامالت، والتقارير، ومعليات 
الرقابة، والتكوين والتحسيس، باإلضافة إىل  تنظم خاص.

وعيــا منــه مبســؤوليته القانونيــة واالجمتاعيــة يف جمــال 
مصــاحل  ومحايــة  والزناهــة،  املعامــالت،  أخالقيــات 
الزبنــاء، الــزتم بنــك أفريقيــا بتطبيــق املبــادئ الــي 
تنــص علهيــا القوانــني البنكيــة وأجود املامرســات املهنية 
عــى الصعيديــن الوطــين والــدويل. هلــذا الغــرض، 
يتــوىل قطــب املطابقــة واالمتثــال، بتنســيق مــع هيــائت 
وتنفيــذ  إعــداد  الســلطات،  لتوجهيــات  وتبعــا  البنــك 
ــاب،  ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــراءات ماكحفــة غس إج

واحــرتام العقوبــات الدوليــة، والوقايــة مــن الرشــوة 
ــاوزات  ــاحل وجت ــارض املص ــن تع ــة م ــش، والوقاي والغ
ــع الخشــيص،  ــات ذات الطاب ــة املعطي الســوق، ومحاي
ومحايــة مصــاحل الزبنــاء، واحــرتام القوانــني يف جمــال 
اإلجــراءات  هــذه  إعــداد  ومت  الريبيــة.  الشــفافية 
بشــلك يلــيب متطلبــات الســلطات التنظمييــة واملســامهة 
يف احملافظــة عــى نزاهــة النظــام املــايل والتمنيــة 

السوســيو اقتصاديــة لملجمتعــات.
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Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA
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أخالقيات أســواق الرســاميل والتكييف املســمتر 
لإلطــار التنظيمي 

وجــه قطــب املطابقــة واالمتثــال تقاريــر حــول نشــاطها 
للهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل والالحئــة احملينــة 
لألخشــاص املطلعــني عــى معلومــات الســوق. ويف 
إطــار الوقايــة مــن الرشــوة، يتــوىل قطــب املطابقــة 
واالمتثــال مهمــة احملافظــة عــى نظــام تدبــري ماكحفــة 
الرشــوة ومضــان حســن ســريه. وحافــظ بنــك أفريقيــا 
خــالل عــام 2021، للســنة الثانيــة، عــى اعمتــاده وفــق 
املعيــار إيــزو 37001 ملاكحفــة الرشــوة احملصــل هيلع 

.2019 يف 

ــع قطــب املطابقــة واالمتثــال عــى النصــوص  مكــا اطل
ــه.  ــى صالحيات ــوظ ع ــري ملح ــا تأث ــي هل ــدة ال اجلدي
وبعــد دراســة هلــذه القوانــني والقــرارات، اختــذ قطــب 

ــد هبــا. ــة للتقي ــري الالزم ــال التداب ــة واالمتث املطابق

مكــا قــام قطــب املطابقــة واالمتثــال بدراســة للتأثــريات 
بغيــة التقيــد بالتعمليــات اجلديــدة لبنــك املغــرب املتعلقــة 
وحــدد  املجموعــة  مســتوى  عــى  اليقظــة  بتدابــري 
خمططــا للعمليــات مــع عــدة أوراش جديــدة مــن قبيــل 
حتيــني الرتســانة التنظمييــة، ومراجعــة تدابــري مراقبــة 
املجموعــة مــن أجــل قيــادة متاكملــة، ومراجعــة المنــوذج 
ــات  ــة للبيان ــة، ووضــع قاعــدة مركزي التنظــي للحاكم
ملاكحفــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عــى صعيــد 
املجموعــة مــن أجــل تأطــري تبــادل املعطيــات بــني هيــائت 

ــاء املشــرتكني لملجموعــة.  املجموعــة وتدبــري الزبن

التاكمل بني الرشاكء واملنظومة 

املطابقــة  قطــب  أجــرى  مهامــه،  إجنــاز  إطــار  يف 
واالمتثــال مبــادالت منتمظــة مــع رشاكئــه، مظطلعــا 
ــل اإلرهــاب،  ــدوره يف ماكحفــة غســل األمــوال ومتوي ب
ومحايــة املعطيــات ذات الطابــع الخشــيص ومــن أجــل 
مضــان مقاربتــه األخالقيــة وواجباتــه املهنيــة. وهكــذا، 
ــك  ــع بن ــات م ــال حمادث ــة واالمتث ــب املطابق ــرى قط أج
ــة  ــة، واهليئ ــة لملعلومــات املالي ــة الوطني املغــرب، و اهليئ
ــة  ــة ملراقب ــة الوطني ــاميل، واللجن ــوق الرس ــة لس املغربي
ودائــرة  الخشــيص  الطابــع  ذات  املعطيــات  محايــة 
ــني  ــلهيا البنكي ــة، ومراس ــة األمريكي ــرادات الداخلي اإلي
ــال. ــز األمع ــواكالت ومراك ــبكة ال ــذا ش ــب، وك األجان

التحســن املســمتر لهنــج معرفــة الزبــون وتوجيه 
وتقيــمي خماطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب

واالمتثــال  املطابقــة  قطــب  أجــرى   ،2021 عــام  يف 
معرفــة  أنشــطة  قميــة  لسلســلة  مراجعــة  لملجموعــة 
الزبــون مــن خــالل تعمــم املراقبــات عــرب الوظائــف 
ومراكــز  الــواكالت  شــبكة  لاكفــة   OGS ل  اخللفيــة 

األمعــال.

بغيــة ماكحفــة  تقيميــا لملخاطــر  وجتــري املجموعــة 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ومــن خــالل هــذا 
ــة  ــر الدقيق ــل املخاط ــع عوام ــم مجي ــمت تقي ــل، ي التحلي
بغيــة تطبيــق مقاربــة ترتكــز عــى املخاطــر وتعــيط 
ــتوى  ــا ملس ــوارد، تبع ــل لمل ــص األمث ــة للتخصي األولوي
التعــرض ملخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.



ميكن االطالع عى اكفة تدابري املطابقة واالمتثال عى موقع 
ir-bankofafrica.ma العالقات مع املستمثرين 
وميكن محتيلها من خالل الرمز جانبه. 

التقيــد بالقانــون األمريــيك لالمتثــال الرضيــي 
ــات ذات  ــة املعطي ــة ومحاي ــابات اخلارجي للحس

الطابــع الخشــي

يف 2021، أجــرى بنــك أفريقيــا سلســلة مــن العمليــات 
مت تتوجيهــا باعمتــاد تدابــري التقيــد بالقانــون األمريــي 
ــن خــالل  ــة م ــيب للحســابات اخلارجي ــال الري لالمتث
ــدون «أي حتفــظ».  ــة» ب احلصــول عــى وضــع « مطابق
املســتوفية  التابعــة  الــرشاكت  تقاريــر  عــرض  ومت 
للــرشوط يف تــرصحي  القانــون األمريــي لالمتثــال 
الريــيب للحســابات اخلارجيــة إىل غايــة مــمت يونيــو 

2021 بــرمس الســنة املاليــة 2020.

وملواصلــة االســتجابة ملتطلبــات النظــام العــام حــول 
محايــة املعطيــات، عــني البنــك مكتبــا محلايــة املعطيــات، 
عقــب مواكبتــه يف 2020 مــن طــرف مكتــب استشــارة 
التابعــة.  ورشاكهتــا  األم  املجموعــة  تدابــري  لتأهيــل 
عــالوة عــى ذلــك، وضــع قطــب املطابقــة واالمتثــال 
ــك يف  ــائت البن ــب هي ــة وواك ــات لملطابق ــط معلي خمط
امتثاهلــا للقانــون رمق 09-08 املتعلــق حباميــة املعطيــات 

ذات الطابــع الخشــيص.

مكــا وضــع البنــك لــدى اللجنــة الوطنية ملراقبــة املعطيات 
ذات الطابــع الخشــيص طلبــات خمتلــف املشــاريع الي 
تقتــي معاجلــة املعطيــات الخشصيــة. وهكــذا، يف 
إطــار فتــح احلســابات عــن بعــد، حصــل قطــب املطابقــة 
واالمتثــال عــى ترخيــص مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة 
ــع الخشــيص الســتخدام  ــات ذات الطاب ــة املعطي ملراقب

تقنيــة التعــرف عــى الوجــه واملناظــرة عــن بعــد.

مواكبــة مطابقــة املجموعــة وتكوين املســتخدمني 
دمع تقــي ومواكبــة غــري ماليــة لــرواد األمعــال

يشــلك اآلن التكويــن عــن بعــد، الــذي أطلقــه قطــب 
املطابقــة واالمتثــال لملجموعــة وأاكدمييــة بنــك أفريقيــا 
أداة  اجلاحئــة،  ظــروف  بفعــل   2020 عــام  خــالل 
ــة والتأكــد مــن اســتيعاب  ــة املطابق ــة لنــرش ثقاف مفضل
ــك  ــذا اســتفاد مســتخدمو البن أجــود املامرســات. وهك
بشــأن  وافرتاضيــة  حضوريــة  تكوينيــة  دورات  مــن 
خمتلــف جمــاالت املطابقــة واالمتثــال، الســميا حماربــة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

ــن أجــل  ــال أطــره م ــة واالمتث ــزز قطــب املطابق مكــا ع
مواكبــة فعالــة وتفاعليــة لاكفــة الــرشاكت التابعة وهيائت 
املجموعــة ومضــان مســاعدة تقنيــة واستشــارية لعملهــا.

التقيمي السنوي عىل صعيد املجموعة 

دمعــه  تقــدمي  واالمتثــال  املطابقــة  قطــب  واصــل 
للــرشاكت التابعــة يف إطــار خمططاهتــا التقومييــة مــا 
بعــد افتحــاص الســلطات التنظمييــة وتدقيــق املجموعــة. 
ومت دمع عــدة رشاكت تابعــة يف إعــداد احتياجاهتــا 
 AML مــن الوســائل واألدوات، وتكييــف اســرتاتيجية
وســناريوهات مراقبــة العمليــات، واإلجابــة عــن مطالــب 

ــودة. ــالالت املرص ــل االخت ــني، وح ــلني البنكي املراس

ويف إطــار تدابــري مراقبــة خماطــر غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب عــى صعيــد املجموعــة، مت إجــراء 
ــة خماطــر غســل األمــوال  ــري مراقب ــم تداب ــن لتقي متري
يف  التابعــة  للــرشاكت  بالنســبة  اإلرهــاب  ومتويــل 

.2021 مــارس 

وهكــذا، مت إجــراء متريــن أول لتقيــم الــرشاكت التابعــة 
ــب  ــد قط ــني، مكــا أع ــلني البنكي ــع املراس ــات م والعالق
التقاريــر  تنقيطــا عــى أســاس  املطابقــة واالمتثــال 

ــة.  ــرشاكت التابع ــن طــرف ال املتوصــل هبــا م
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سنة
2021
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 حتول ناحج لملهن من أجل خدمة الزبناء 

 مواكبة مسؤولة للزبناء والنسيج االقتصادي

 تمنية مدمعة لألنشطة الدولية   

 ثقافة مقاوالتية لرفاهية املستخدمني

 بنك أفريقيا، مرجع للمتويالت ذات الوقع اإلجيايب

 مسامهة فعالة لتمنية املجمتع واملنظومات

 أداء مايل يمتزي بالصمود واملتانة



حتول ناحج    
لملهن، يف خدمة الزبناء 

بنك أفريقيا

عرف التحول الرمقي ألنشطة ومهن بنك 
أفريقيا، الذي انطلق العمل به يف 2017، 
زمخا فعليا يف 2021 ، متاشيا مع التغري 
التدرجيي لعادات الزبناء واالعمتاد املكثف 
عى احللول الرمقية من طرف املسهتلكني. 
ومنذ إطالقه، أسفر برناجم التحول الرمقي 

لبنك أفريقيا عى منجزات رئيسية  مع 
مراجعة عدة مسارات للزبناء. ومكنت خمتلف 

االبتاكرات املنجزة من مد الزبناء مبسار 
متعدد القنوات، عرب توجهيهم للقنوات 

الرمقية واالستفادة من دمع الشبكة ومراكز 
العالقات اخلاصة بلك مسار.

خالل هذه السنة، رسع بنك أفريقيا من 
تنفيذ اسرتاتيجيته للتحول الرمقي، باعتباره 

عنرصا رئيسيا للمشول املايل، مع إعطاء 
األولوية املطلقة لتحسني جتربة الزبون 

وتدعم النجاعة التشغيلية ملختلف األنشطة. 
ومت تجسيل عدة ابتاكرات رئيسية وحتوالت 
معيقة من طرف مهن بنك أفريقيا خالل هذه 

السنة، بغية تدعم موقعه الرائد عى مستوى 
االبتاكر والبنك الرمقي. 

BMCE DIRECT صعود قوي خلدمة

بعدمــا اكن ســباقا للبنــك الرمقــي يف 2016، 
ــة  ــة يف ماكن ــة قوي ــا دينامي ــك أفريقي خض بن
تزويدهــا  خــالل  مــن   ،  BMCE Direct
الــي  واخلدمــات  املنتجــات  مــن  بتشــكيلة 

ميكــن االشــرتاك فهيــا عــن بعــد.

تتيــح  اخلدمــات،  عــروض  صعيــد  وعــى 
ــات  BMCE Direct اآلن االشــرتاك يف منتج
ادخــار التقاعــد والتعلــم إلكرتونيــا. و بإماكن 
الزبنــاء أيضــا االكتتــاب يف عــروض الســلف 
العقــاري لبنــك أفريقيــا  وتكويــن ملــف وتتبعــه 
ــص،  ــد اخلصائ ــى صعي ــت. وع ــرب األنرتن ع
طــورت BMCE Direct مســارا لطلــب حصــة 
العمــالت األجنبيــة واملخصصــات لــألداء عــرب 
األنرتنــت، والمســاح للزبنــاء بتفعيــل بطائقهــم 

عــن بعــد. 

 BMCE Direct ــرى، فرضــت ــة أخ ــن ناحي م
نفهســا مكنصــة للخدمــات ذات قميــة مضافــة 
عاليــة، والــي تــحمس للزبنــاء بتتبــع أمواهلــم 
ــم حســب  ــم ومداخيله ــة ومصاريفه الخشصي

فائهتــا..

جاهزية طيلة اليوم

بغيــة مضــان مســاعدة دامئــة لزبنائــه، وضــع 
االصطنــايع،  للــذاكء  أداتــه  أفريقيــا  بنــك 
ــات  ــة احتياج ــة KODI، لتلبي ــة التفاعلي اخلدم
الزبنــاء خــارج  مواقيــت االفتتــاح. وتتــاح 
هــذه اخلدمــة التفاعليــة باللغتــني الفرنســية 
والعربيــة. مكــا يوضــع رمق واتســاب رهــن 
ــن تســاؤالهتم يف  ــة ع ــاء لإلجاب إشــارة الزبن

ــوم. ــن الي ــت م لك وق
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جتربة زبون متطورة لسلف االسهتالك

إلدخــال املزيــد مــن التحســينات عــى منــاجه 
ــا  ــك أفريقي ــب ســلف االســهتالك، طــور بن طل
منصــة رمقيــة » creditdaba.ma « الــي 
تتيــح مســارا رسيعــا ومرنــا بالنســبة لطلبــات 
ــة يف  ــذه املنصــة، املفتوح ــح ه الســلف. وتتي
وجــه زبنــاء وغــري زبنــاء بنــك أفريقيــا إجنــاز 
يف  باالشــرتاك  املتعلقــة  املراحــل  مجيــع 
الســلف، ومنــاجه إرســال الوثائــق والتوصــل 
بالعقــد. مكــا يســتفيد مســتعملو هــذه اخلدمــة 
إلكرتونيــة  تفاعليــة  وخدمــة  مســاعدة  مــن 

ــة مســارمه. ملواكبهتــم طيل

وإزاء النجــاح الــذي حظيــت بــه هــذه املنصــة 
ــن الســنة،  ــدة خــالل األهشــر األوىل م اجلدي
عــزز بنــك أفريقيــا خصائصهــا عــرب إدراج 
ومؤجــالت  الســلف  رشاء  إعــادة  منــاجه 
ــة  ــى وضــع نخســة باللغ ــالوة ع ــداد، ع الس

العربيــة.

 منصة خاصة باملقاوالت
 ”BUSINESS ONLINE“ 

معززة بشلك دقيق

يف إطــار تعزيــز مقرتحــه القــي لملقــاوالت 
مــن  عرضــه  أفريقيــا  بنــك  طــور  الزبونــة، 
لملقــاوالت املقدمــة  البنكيــة   اخلدمــات 

» BUSINESS ONLINE « عرب منصة 

»creditbusinessonline.ma«، ميكــن اآلن 
لملقــاوالت الزبونــة لبنــك أفريقيــا تقــدمي طلــب 
المتويــل عــن بعــد ومضــان تتبــع معاجلــة 
ملفاهتــم، إىل جانــب االســتفادة مــن خدمــات 
تدبــري النقــد والمتويــل التجــاري. ومتاشــيا 
املقــاوالت  لــدى  أفريقيــا  بنــك  الــزتام  مــع 
الصغــرى، أدجمــت املنصــة عــروض المتويــل 

املناســبة.

ــة  ــز بواب ــاكر، مت تعزي ــذا االبت ــع ه ــوازاة م م
مدهــا  عــرب   ،»BUSINESS ONLINE«
خبصائــص تفاعليــة ومعليــات جديــدة، مــن 
قبيــل التحويــل الــدامئ، واالطالع عى الســقف 
اخلــاص بــلك مشــرتك، وأداء الفواتــري، وأداء 
ــب عــى الســيارات بشــلك مجــايع،  الرائ
وتدبــري مجموعــات املســتفيدين، والتحويــالت 
املكثفــة بالعمــالت. مكــا متــت مراجعــة فضــاء 
البوابــة مــن حيــث التصفــح وحمتــوى جــداول 

ــادة.  القي

دابا باي، احلل البني املتنقل لبنك 
أفريقيا بأبعاد جديدة

ــاي«  ــا ب ــة »داب ــة اإللكرتوني متــزيت احملفظ
ــا يف 2018،  ــي مت إطالقه ــا، ال ــك أفريقي لبن
ــن  ــوي خــالل الســنوات األخــرية، م بشــلك ق
خــالل خصائــص أداء الفواتــري، والحســب 
بــدون بطاقــة، والتحويــل الفــوري لألمــوال. 
ويف هــذا الصــدد، اكن بنــك أفريقيــا أول بنــك 
يف املغــرب مــن حيــث األجحــام املشــغلة بينيــا 
خــالل ســنة 2020. وبفضــل هــذه التطــورات، 
عــزز بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021 عرضــه 
 لــألداء عــرب النقــال مــن خــالل وضــع حــل
» دابــا بــاي بــرو «  لتحصيــل األداءات لــدى 

التجــار.



بنك أفريقيا

إطالق أول تطبيق نقال لتحويل األموال 
صوب املغرب انطالقا من أوروبا “ دابا 

ترانسفري”

ــا  ــة العــامل، وضــع بنــك أفريقي بالنســبة ملغارب
خــاص  نقــال  تطبيــق  أول  ترصفهــم  رهــن 
بتحويــل األمــوال صــوب املغــرب انطالقــا مــن 
فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، عــرب الرشكــة 
وتتيــح    BMCE EuroServices التابعــة 
هــذه اخلدمــة فتــح حســاب للتحويــل عــن بعــد 
وحتويــل النقــود عــرب خصــم مــن البطاقــة 
ويعمتــد  أوتوماتيــي.  اقتطــاع  أو  البنكيــة 
احلــل كذلــك عــى مركــز العالقــة مــع الزبنــاء 

ودمع 30 واكلــة عــرب القــارة األوروبيــة. 

قطب اخلدمات البنكية للرشاكت 
واالستمثارات يقدم حلوال مبتكرة

اإللكــرتوين  أول منصــة اإلدراج  باعتبارهــا 
فرضــت باملغــرب،  الــرصف  ســوق   يف 
كأول   2011 منــذ  ذاهتــا   »  FX DIRECT  «
الوطنيــني  االقتصاديــني  للفاعلــني  اختيــار 
الباحثــني عــن خدمــات ذات قميــة مضافــة 
ــة  واستشــارات واســتقاللية عنــد اختــاذ  عالي
القــرار. ويف 2021، متــت مراجعــة املنصــة 
جتربــة  ومضــان  حتســني  بغيــة  بالاكمــل 
أمثــل ملســتخدمهيا. وبفضــل مجموعــة مــن 
 »FX DIRECT « اخلصائــص اجلديــدة، تقــدم
ــة  ــر هسول ــارا أك ــة مس ــا احلديث يف نخسهت
. BMCE Capital Markets وتفاعليــة لزبنــاء

مــن ناحيــة أخــرى، أطلــق » غلوبال روســورش« 
مكتــب األحبــاث األفريقيــة للبنــك يف 2021 أول 
منصــة رمقيــة لملعلومــات املاليــة األفريقيــة« 
 .www.bmcecapitalresearch.com
يتيــح  مؤسســايت  بفضــاء  األمــر  ويتعلــق 
واإلصــدارات  املســتجدات  آلخــر  الولــوج 

أفريقيــا.  املدرجــة يف  للــرشاكت  املاليــة 
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تريع رمقنة األنشطة يف أفريقيا 
جنوب الصحراء

ــا بالنســبة  ــا حقيقي شــلكت ســنة 2021 منعطف
ألنشــطة املجموعة يف أفريقيا جنوب الصحراء. 
فنفــذت خمتلــف هيائت بنــك أفريقيــا والرشاكت 
الســميا  الرمقيــة،  طريقهــا  خرائــط  التابعــة 
بنــك أفريقيا-مــايل الــذي طــور نخســة جديــدة 
مــن املنصــة البنكيــة الرمقيــة » MyBOA« و 

.»BOAweb«

ويف نخستــه اجلديــدة، يعــرض البنــك الرمقــي 
للــرشاكت التابعــة لبنــك أفريقيــا بيئــة معــل 
ــة  ــة اســتخدام مرن مبتكــرة بالاكمــل، مــع جترب
ــدة ذات قميــة  ــص جدي ــدجم خصائ ــة، ت وجذاب

ــة. ــة قوي مضاف

ــة ألنشــطة  مكــا مت يف خارطــة الطريــق الرمقي
أفريقيــا جنــوب الصحراء مراعــاة رضورة إقامة 
بنيــة حتتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات الــي تتيــح 
ــذا  ــة. ويف ه ــألدوات الرمقي ــرشا متواصــال ل ن
الصــدد، مت تزويــد هيــائت املجموعــة بفضــاءات 
رمقيــة خاصــة بالزبنــاء، تقــدم ولوجــا لألنرتنــت 
ــن أجــل اعمتــاد  ــاكن م ــني امل ومســاعدة يف ع

خمتلــف احللــول املتاحــة. 



  مواكبة مسؤولة
للزبناء والنسيج االقتصادي

بنك أفريقيا

ملواجهة الظرفية االستثنائية لسنة 2021، 
الي اتمست مبواصلة تأثريات األزمة 

الصحية، متزي بنك أفريقيا كرشيك فعيل 
إلقالع النشاط االقتصادي لدى املقاوالت، 
مربزا دقة مقاربته الي مجتع بني المتويل 
املوجه واملواكبة غري املالية، ملواجهة ظرفية 
الزال يطبعها عدم االستقرار. وخالل هذه 

السنة، استفادت املقاوالت الزبونة لدى بنك 
أفريقيا من عرض غين وخدمة بقمية مضافة 

عالية.

مسامهة فعالة يف إقالع أنشطة 
املقاوالت وإحداث الشغل

األوىل  الصفــوف  يف  أفريقيــا  بنــك  اكن 
ــدمع النســيج االقتصــادي يف 2020. ويه  ل
اجلهــود الــي واظبــت علهيــا املجموعــة خــالل 
2021، حيــث متــزي بنــك أفريقيــا مبواكبتــه 
الدقيقــة لملقــاوالت بغيــة مضــان اســتئناف 
أنشــطهتا يف ظــل ظرفيــة غــري مســتقرة. ويف 
2021، حــول بنــك أفريقيــا لقــروض قابلــة 
لالســتحقاق المتويــالت املمنوحــة يف إطــار 
احتياجــات  لتلبيــة  آليــة مضــان أكجســني، 
ــة. ــة الصحي ــراء األزم ــررة ج ــة املت اخلزين

ويف إطــار مواكبــة جهــود االســتمثار ملقاوالتــه 
الزبونــة، مــدد بنــك أفريقيــا صالحيــة تدابــري 
مضــان إقــالع طيلــة ســنة 2021، ممــا مســح 
خمتلــف  مــن  مقاولــة   3846 مــن  ألزيــد 
الفــائت بتحقيــق اســتمثاراهتا. وبــرمس ســنة 
ــد مــن 13600  ــا أزي ــك أفريقي ــى بن 2021، ل
مــن  درمه  مليــار   8 قــدره  بغــالف  طلــب، 

ــا.  ــن مع القــروض، مــن خــالل التدبريي
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بنك أفريقيا رشيك مستدام ملنشيئ 
املقاوالت ورواد األمعال 

يف عــام 2021، أعــى بنــك أفريقيــا زمخــا 
قويــا ملواكبتــه لملبــادرة املقاوالتيــة يف املغــرب. 
منظومــة  اســتفادت  المتويــل،  فعــى صعيــد 
املقــاوالت الصغــرى ومنشــيئ املقــاوالت مــن 
 عــرض مت إغنــاؤه مــن خــالل إطــالق منتــوج

» Start TPE « الــذي مكــن 316 مقاولــة صغرى 
ــل  ــك بفضــل متوي ــدء يف نشــاطها، وذل مــن الب
ــأيت هــذا العــرض  ــون درمه. وي ــدره 8,6 ملي ق
صعيــد  عــى  أفريقيــا  بنــك  متوقــع  لتعزيــز 
املبــادرة املقاوالتيــة وتمكلــة عــرض انطالقــة 
للخــواص واملهنيــني الــذي جســل 3700 قــرض 
ممنــوح بغــالف مــايل قــدره 628 مليــون درمه. 

ــك  ــايل، وضــع بن ــة المشــول امل ومضــن مهنجي
أفريقيــا ســلفا رشفيــا يــمت منحــه لملســتفيدين 
لمتويــل  انطالقــة«  »متويــل  عــرض  مــن 

متطلبــات التشــغيل عنــد االنطــالق.

املقــاوالت  اســتفادت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الصغــرى  واملقــاوالت  جــدا،  الصغــرية 
االســرتاتيجية  املبــادرات  مــن  واملتوســطة 
لتحــول بنــك أفريقيــا، بفضــل تطويــر وحــدة 
 Crédit Business خاصــة عــى مســتوى بوابــة
يف  االشــرتاك  بإجــراءات  للقيــام   ،Online

المتويــل.    عــروض  خمتلــف 

دمع تقين ومواكبة موازية لرواد األمعال  

ــن  ــوج األول م ــوجي الف ــنة 2021 بتت ــزيت س مت
حاضنــة Blue Space  املشــلكة مــن أكــر مــن 
ــن اســتفادوا  ــر، الذي ــل مــرشوع مبتك 40 حام
مــن دورة تكويــن ومواكبــة يف مجيــع مناجههــم 
إلنشــاء املقــاوالت ودمع تقــين يف تكويــن ملفهــم 

لســلف االســتمثار.

ــاره  ــذاكء، باعتب اعمتــادا عــى مهــارة مركــز ال
ــا  ــك أفريقي ــع بن ــال، وض ــادة األمع ــد ري مرص
التكويــن  عــى  تعمتــد  ماليــة  غــري  مقاربــة 
والتوجيــه وشــبكة األمعــال، عــالوة عــى اجلهود 
املســتدامة للتحســيس عــى ريــادة األمعــال. 
ــة  ويف 2021، مكنــت هــذه التدابــري مــن مواكب
ــاريع ورواد  ــيل املش ــن حام ــاب، م 14000 ش

األمعــال.



   تمنية مستدامة
 لألنشطة الدولية

بنك أفريقيا

متزيت سنة 2021 مبنعطف جديد بالنسبة 
لألنشطة الدولية لبنك أفريقيا، من خالل 

ازدهار هيئة املجموعة يف الصني وتدعم 
األنشطة يف أوروبا وبريطانيا، مما عزز هوية 

املؤسسة باعتبارها مجموعة بنكية متعددة 
اجلنسيات.

فرع بنك أفريقيا يف شنغهاي

ــا  ــك أفريقي ــرع بن ــد ف ــذه الســنة، أك خــالل ه
لمتوقعــه  املضافــة  القميــة  شــنغهاي  يف 
يف الصــني، بصفتــه هيئــة مســتقلة تنــي 
ملجموعــة بنكيــة أفريقيــة خمصصــة لتطويــر 

التجاريــة.  املبــادالت 

خــالل هــذه الســنة، جســل فــرع بنــك أفريقيــا 
ــة، الســميا  ــدة مشــاريع مهم يف شــنغهاي ع
ــة  ــع املجموع ــامه م ــرة تف ــى مذك ــع ع التوقي
بالصــني الســيارات  صناعــة  يف   اخلبــرية 
» Chongqing Sokon Motor «،  مبناســبة 
يف  العــريب  الصيــين  املعــرض  انعقــاد 

يينشــوان. 

بنــك  جســل  متوقعــه،  تطويــر  ســياق  ويف 
التظاهــرات  يف  قويــا  حضــورا  أفريقيــا 
ــع الصــني  ــة م ــات االقتصادي ــة بالعالق املتعلق
لالســتمثار  األفريــي  املنتــدى  قبيــل  مــن 
اخلــاص ومنتــدى غــرف التجــارة الصينيــة 
والعربيــة وامللتــىق اخلــاص جبهــة أاكديــر 
الــذي يضــم االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب 
بالتجــارة  للهنــوض  الصيــين  املجلــس  مــع 
ــرع  ــة. ومتــزيت ســنة 2021 مبســامهة ف الدولي
االجمتــاع  شــنغهاي يف  أفريقيــا يف  بنــك 
الســنوي للغرفــة الصينيــة للتجــارة مــن أجــل 
اإللكرتونيــة  املنتجــات  وتصديــر  اســترياد 
ــيارات. ــاع الس ــك للهنــوض بقط واآلالت، وذل

مرجــيع  مكحــاور  توجهــه  مــع  ومتاشــيا 
ــني  ــني الص ــة ب ــات االقتصادي ــبة للعالق بالنس
ــا  ــك أفريقي ــرع بن ــم ف ــة، نظ ــارة األفريقي والق
يف شــنغهاي يف عــام 2021 يومــا لألبــواب 
ــدوره يف متويــل التجــارة  املفتوحــة للــرتوجي ل

واالســتمثار.
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تدعم احلضور اجلغرايف لبنك أفريقيا 
يف بريطانيا وأوروبا

فرنســا  مــن  هيئتيــه يف لك  اندمــاج  بعــد 
ــة  ــا قاعــدة متين ــك بنــك أفريقي وإســبانيا، امتل
وأفريقيــا  أوروبــا  بــني  أنشــطته  لتطويــر 
والــرشق األوســط. متــت مواكبــة هــذه املبــادرة 
االســرتاتيجية بانجســام يف تمسيــة الرشاكت 
المتوقــع  تؤكــد  تمسيــة  واعمتــاد  التابعــة 

واالنمتــاء ملجموعــة بنكيــة عابــرة للحــدود.

وارتــاكزا عــى هــذه البنيــة اجلديــدة، نفــذ 
بنــك أفريقيــا يف أوروبــا سلســلة مــن التدابــري 
للمتويــل  أنشــطته  أداء  لتحســني  الراميــة 
التجــاري ومتويــل التجــارة الدوليــة. وبغيــة 
مواكبــة زبنائــه ملواجهــة التقلبــات القويــة الــي 
طبعــت أســواق الرســاميل عــرب العــامل، وضــع 
ــه  ــا رهــن إشــارهتم خربت ــا أوروب ــك أفريقي بن

ــة. ــات املهيلك ــة واملنتج ــال التغطي يف جم

وخــالل هــذه الســنة، عــزز البنــك أمــان نظامــه 
املعلومــايت مــع تأهيــل ســالمة حميطــه وإجناز 
عــدة وحــدات تكوينيــة يف األمــن الســيرباين. 

ــا هويهتــا  ــرزت املجموعــة يف بريطاني مكــا أب
اجلديــدة، بنــك أفريقيــا، لتؤكــد اتســاع نطــاق 
المتوقــع  هــذا  دقــة  وجتســدت  خدماهتــا. 
األنشــطة  مواكبــة  إطــار  يف  اجلغــرايف 
تبعــا  املجموعــة،  لزبنــاء  للقــارات  العابــرة 
االحتــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  لتداعيــات 
األورويب  عــى التجــارة العامليــة، الســميا 

بــني أوروبــا وأفريقيــا.

رشيك أسايس لملقاوالت يف أفريقيا 
جنوب الصحراء 

عــرب خمتلــف هيائتــه يف القــارة، يواصــل بنــك 
أفريقيــا العمــل عــى تطويــر نســيج اقتصــادي 
منيــع وحيــوي. ويفضــل عرضــه المتويــيل 
ــة  ــلك دول ــة ل ــة احلالي ــالمئ للظرفي ــري وامل املغ
اســتقبال، مكنــت هيــائت الرشكــة القابضــة 
ــة  ــة لملجموع ــرشاكت األخــرى التابع BOA وال

مقــاوالت القــارة مــن رفــع رهــان اإلقــالع 
االقتصــادي بعــد كوفيــد 19 . في مــايل، أبرم 
بنــك أفريقيا-مــايل اتفاقــا إطــارا هيــم رشاكــة 
مــع صنــدوق الضــامن للقطــاع اخلــاص بغيــة 
ــة،  ــالت البنكي ــاوالت للمتوي ــوج املق ــل ول تهسي
ــاوالت الصغــرية واملتوســطة.  وباألخــص املق

التابــع  ملــايل  التمنيــة  بنــك  حصــل  مكــا 
لملجموعــة عــى جائــزة « أفضــل بنــك جهــوي 
ــرامس الســنوية  ــالل امل ــا» خ ــرب أفريقي يف غ
لتوزيــع جوائــز « أفريــاكن بانكــر» عــى هامش 
ــة. ــي للتمني ــك األفري ــنوية للبن ــة الس امجلعي

املســمتر  التطــور  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
ســملت  حيــث  غانــا،  يف  املجموعــة  هليئــة 
ــن طــرف  ــة املنمظــة م ــز الوســاطة املالي جوائ
جائــزة  »  The Business Executive  « 
» Outstanding In Growth « لبنــك أفريقيا-

غانا.

االســرتاتيجية  المطوحــات  مــع  ومتاشــيا 
املجموعــة يف  هيــائت  واصلــت  لملجموعــة، 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء تعزيــز أســهسا مــن 

خــالل ثالثــة حمــاور تمنويــة رئيســية :

مواصلــة حتويــل حمفظــة الزبنــاء لفائــدة   •
املقــاوالت الصغــرية واملتوســطة واخلــواص

تعزيز تدبري املخاطر  •

تريع التحول الرمقي   •
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

بنك أفريقيا

باعتباره مضانا لنجاح لك مرشوع مقاولة، 
يندرج اخنراط املستخدمني يف مصم 
سياسة املوارد البرشية لبنك أفريقيا. 

ومن خالل ارتاكزها عى مبادئ التشارك 
والتساحم والتنوع، تنرش سياسة املوارد 

البرشية لبنك أفريقيا ثقافة مقاوالتية موحدة 
والي ينخرط فهيا مجيع املستخدمني، 

ليصريوا رافعة لفعالية األداء ورشاكء يف 
حتقيق مطوحاته االسرتاتيجية. وهكذا، 
تقوم سياسة املوارد البرشية لملجموعة 

عى االحرتام، وااللزتام بتحقيق التاكفؤ 
بني اجلنسني، و تطوير الكفاءات، وإدماج 

الشباب.

التاكفــؤ بــني اجلنســني باعتبــاره دعامــة 
ية تمنو

وعيــا منــه بــدور املــرأة يف االقتصــاد، ووفــاء 
بالزتامــه  بتحقيــق التاكفــؤ بــني اجلنســني، 
ــباقا  ــاره س ــدوام، باعتب ــى ال ــك ع ــزي البن مت
املــرأة.  دور  لتعزيــز  الراميــة  لملبــادرات 
وجتــدد هــذا االلــزتام مــن خــالل اخنراطــه يف 
ــه  ــرأة «، وتوقيع ــادئ متكــني امل ــادرة » مب مب
 عــى ميثــاق » التنــوع بــني اجلنســني « هلئيــة

» We4She « خــالل منتــدى القمــة األفريقية. 
مكــا وضــع خمطــط معــل خــاص بالتنــوع 
التنــوع  جلعــل   2025 أفــق  باجلنســني يف 
املقاوالتيــة  ثقافتــه  يف  أساســيا  عنــرصا 
ــغل  ــول تصــور املش ــتخدمني ح ــع املس ومجتي

الــذي يمثــن دور املــرأة.

ــاره  ــاءات املســتخدمني باعتب ــر كف تطوي
ــة اســرتاتيجية أولوي

مــن أجــل مواكبــة ديناميتــه للتحــول والتطــور 
ــا  ــك أفريقي ــه، يضــع بن ــف مهن املســمتر ملختل
تطويــر الكفــاءات والتكويــن كرافعــة لنجــاح 
جهــود  وتســامه  التمنويــة.  اســرتاتيجيته 
التكويــن املبذولــة مــن طــرف املجموعــة لفائــدة 
املقاوالتيــة  ثقافتــه  نــرش  يف  مســتخدميه 
هــذه  خمتلــف  يف  اخنراطهــم  ومضــان 

االلزتامــات. 

42% 

التاكفؤ بني النساء والرجال يف2021 
مقابل %40 يف2020 

14,3%

نسية النساء يف املجلس اإلداري
مقابل %14,3 يف2020 
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47%

750
 نسبة املستخدمني

املستفيدين من التكوين 

حصص تكوينية 

مــن أجــل اعمتــاد أفضــل الســلواكت، حيســس 
ــع مســتخدميه  ــا بشــلك دامئ مجي ــك أفريقي بن
ــة املســتدامة مــن خــالل عــدة  برهانــات التمني
ــا  ــة. مك ــالت الداخلي ــن وامحل ــات للتكوي معلي
مســتخدميه  حتضــري  عــى  البنــك  يهســر 
يف  ومواكبهتــم  القطــاع  مهــن  لتطــورات 
ــع  ــك، يض ــى ذل ــالوة ع ــم. ع ــر كفاءاهت تطوي
ــا مــن  ــا لك ســنة خمططــا تكويني ــك أفريقي بن
اخلاصــني  التكويــن  ومركــز  منصــة  خــالل 

بالبنــك « أاكدميــة بنــك أفريقيــا ».

قويــة  مشــغل  عالمــة  أفريقيــا،  بنــك 
املواهــب جلــذب 

حيــرص بنــك أفريقيــا عــى جــذب أفضــل 
ــه كأفضــل املشــغلني.  ــز عالمت املواهــب وتعزي
يــمت مســار التشــغيل يف بنــك أفريقيــا يف 
ــود  ــة وأج ــات التنظميي ــام لملقتضي ــرتام ت اح
املامرســات واحلــرص عــى احــرتام تاكفــؤ 
الفــرص وعــدم المتيــزي عــى أســاس معايــري 
مــن  ودميوغرافيــة،  واجمتاعيــة  اقتصاديــة 

قبيــل الســن واجلنــس باألســاس. 

مكــا حيفــز بنــك أفريقيــا تشــغيل الشــباب 
تهسيــل  عــى  ويهســر  الهشــادات  حامــيل 
فتــح  عــرب  معــل،  منصــب  ألول  ولوجهــم 
أبوابــه للطلبــة الباحثــني عــن التعــمل. يف هــذا 
الســياق، يســتقبل بنــك أفريقيــا بشــلك منتظــم 
معاهــد  و  العليــا  املــدارس  مــن  متدربــني 

والدوليــة.  الوطنيــة  واجلامعــات  التكويــن 

البــرشي  الرأمســال  قطــب  يهســر  مكــا 
توظيفــه،  مصــادر  تنويــع  عــى  لملجموعــة 
التواصــل  مواقــع  حضــور يف  خــالل  مــن 
وقوافــل  التوظيــف،  وجمالــس  االجمتــايع، 
املغــرب  يف  التشــغيل  ومنتديــات  الشــغل، 

الــدويل. الصعيــد  وعــى 

مكــا طــور بنــك أفريقيــا سياســة للتشــغيل 
ــات  ــاج األخشــاص ذوي االحتياج ــز إدم حتف
الفضــاءات  هتيئــة  خــالل  مــن  اخلاصــة، 

تفتحهــم. ومضــان  تنقلهــم  لتهسيــل 
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طور بنك أفريقيا عرًضا حرصًيا بالرشاكة 
مع الواكلة الفرنسية للتمنية وبنك االستمثار 
األورويب ، يريم إىل متويل االستغالل األمثل 
لملياه والرصف اليحص داخل الرشاكت 
املغربية ، مصحوًبا مبساعدة فنية جمانية 
وماكفأة عى نسبة الفائدة

أطلق بنك أفريقيا، بالتعاون مع صندوق املناخ 
األخر، دراسة لتعزيز الفالحة املستدامة من 
خالل ندوة عرب اإلنرتنت، هشدت حضور 67 
مشاراًك، مبا يف ذلك 30 رشكة مشتغلة يف 
قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.

بدمع من املبادرة املالية لربناجم األمم املتحدة 
للبيئة، أدجم بنك أفريقيا حتليل التأثري مضن 
مناجهه ملنح المتويالت وعى صعيد حمفظته. 

حيث تعترب %32,5 من مجموع قروض املقاوالت 
الزبونة باملغرب ، أي 18,8 مليار درمه ، ذات 
تأثري إجيايب. مكا مت إضفاء طابع رمسي عى 
االسرتاتيجية املالية والتشغيلية املمثرة واألهداف 
التجارية بالنسبة لملحفظة بأمكلها، واملنجسمة مع 
أهداف التمنية املستدامة واالحتياجات اخلاصة 

لملغرب وأفريقيا. 

جدد بنك أفريقيا الزتامه بدمع المتويل املستدام 
من خالل التوقيع عى اتفاقية جديدة »تهسيالت 
متويل االقتصاد األخر املغرب 2«، بالرشاكة 

مع البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، تتناول 
خط متوييل مستدام بقمية 25 مليون يورو من أجل 

تعزيز متويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات 
املتجددة، وتوفري املياه، والتدبري املستدام لألرايض 

واملباين ذات اجلودة البيئية العالية.

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

املغرب يف عام 2016، أصدر بنك أفريقيا 
»السندات اخلراء« عرب اكتتاب عام.

سلسلة القمية اخلراء بالرشاكة مع البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية من أجل متويل 
مشاريع النجاعة الطاقية والطاقة املتجددة عى 

نطاق حمدود، وتوفري املياه وتمثني النفايات 
لملقاوالت الصغرية واملتوسطة العاملة مضن 

سلسلة القمية.

بنك أفريقيا، 
مرجع للمتويالت ذات األثر اإلجيايب

سلسلة القمية 
اخلرضاء

CAP BLEU

الفالحة 
املستدامة

مرشوع 
المتويل 
اإلجيايب 

اتفاقية جديدة 
»تهسيالت 

متويل 
االقتصاد 

األخرض املغرب 
2

السندات 
اخلرضاء

بنك أفريقيا

اكنــت مجموعــة بنــك أفريقيــا ســباقة لالخنــراط يف 
يف  مشــاركهتا  إبــان  املســتدام،  المتويــل  مبــادئ 
ســنة 2000 يف برنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة، قبــل 
اخلدمــات  ملبــادئ  املؤسســني  لملوقعــني  انضاممهــا 
البنكيــة املســؤولة لــألمم املتحــدة يف 2019. وحبــم 
هــذه االلزتامــات، ضاعــف بنــك أفريقيــا مــن املشــاريع 
بشــلك  املؤثــرة  المتويــالت  مبــادئ  إلدراج  املهيلكــة 
بنكيــة  مجموعــة  بصفهتــا  تصورهــا  يف  مســتدام 

بامتــداد أفريــي ومنفتحــة عــى العــامل.

وتتعــزز الزتامــات بنــك أفريقيــا ارتباطا مببــادئ المتويل 
املؤثــر بشــلك دامئ. وال أدل عــى ذلــك اخنراطــه يف 
عــام 2021 يف احلصــول عــى اعمتــاد صنــدوق املنــاخ 
األخــر، وهــو آليــة للمتويــل ذات تأثــري إجيــايب، 
ــة  ــة برشاك ــل املجموع ــر املســمتر لعــرض متوي والتطوي

ــة. ــة االقتصادي ــة للتمني مــع املؤسســات الدولي
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السياســة  قلــب  باألولويــة يف  رهانــات حتظــى 
لملجموعــة المتويليــة 

ــة املســتدامة  ــائت التمني ــف هي بفضــل اخنراطــه يف خمتل
الدوليــة، وانفتاحــه عــى منظومتــه واألطــراف ذات العالقــة 
بأنشــطته، حــدد بنــك أفريقــا 13 رهانــا حتظــى باألولويــة، 

أنشــطته،  عــى  ملحــوظ  تأثــري  هلــا  يكــون  أن  وميكــن 
ــدة يف جمــال  ــات األمم املتح ــع توجهي ــا م ــك انجسام وذل
التمنيــة املســتدامة. ومــن خــالل تأثريهــا بصفهتــا مؤسســة 
ائمتــان، تضمــن مجموعــة بنــك أفريقيــا مواءمــة مثاليــة بــني 

ــة. ــف رهاناهتــا التمنوي الزتاماهتــا وخمتل
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بنك أفريقيا

ميكن االطالع عى التقرير املتعلق بالسندات اخلراء 
  ir-bankofafrica.ma عى موقع العالقات مع املستمثرين

وميكن محتيله من خالل الرمز جانبه. 

18,8
32,5%

مليار درمه من القروض املؤثرة

 يه حصة القروض املؤثرة يف
قروض املقاوالت

غــري  األداء  جتــاه  مســؤولة  حاكمــة 
لملجموعــة املــايل 

ــة  ــة البيئي ــت اللجن خــالل ســنة 2021، اجمتع
يف  باالســتدامة  وامللكفــة  واالجمتاعيــة 
 15 عــن  يزيــد  مــا  وتدارســت  مناســبتني، 
موضوعــا حــول املخاطــر البيئيــة واالجمتاعية، 
النــوع، وتنفيــذ ميثــاق املســؤولية  ومقاربــة 
االجمتاعيــة والبيئيــة عــى مســتوى املجموعــة، 
ــمت اعمتــاد  ــرة. ف ــالت املؤث والهنــوض بالمتوي
مــا يفــوق 37 توصيــة، عــالوة عــى بلــوغ 
مراحلــه  واجمتــايع  بيــيئ  معــل  خمطــط 

الهنائيــة.

مكــا تتبعــت اللجنــة االلزتامــات واملــؤرشات 
البيئيــة واالجمتاعيــة املتعلقــة باحــرتام قامئــة 
االســتبعاد، وإضفــاء الطابــع التشــغييل عــى 
عــى  واالجمتــايع  البيــيئ  التدبــري  نظــام 
مســتوى املغــرب والــرشاكت التابعــة ملجموعــة 
BOA، ناهيــك عــن إدمــاج املخاطــر املناخيــة.

حتديد املخاطر اجلديدة

تبعــا للتعلميــات اجلديــدة لبنــك املغــرب حــول 
واالجمتاعيــة،  واملناخيــة  البيئيــة،  املخاطــر 
أجــرى بنــك أفريقــا حتليــال خلارطتــه لملخاطــر 
والــذي نتــج عنــه حتديــد 40 خطــرا بيئيــا 
ومناخيــا واجمتاعيــا، بــات البنــك يتكفــل هبــا 
واالجمتاعيــة  البيئيــة  جلنتــه  عــرب  الســميا 

وامللكفــة باالســتدامة.

تقيــم صــارم ألثــر المتويــل بالنســبة 
لملقــاوالت يف املغــرب

برشاكــة مــع مؤسســة المتويــل الدوليــة، أجرت 
ــري حمفظهتــا اخلاصــة  ــة قياســا لتأث املجموع
بمتويــل املشــاريع عــى املنــاخ، ويه  مقاربــة 
القطــاع يف  مســتوى  عــى  مســبوقة  غــري 
املغــرب، مــع إخضــاع فريــق متويــل املشــاريع 
مســبقا لتكويــن يف موضــوع « العمــل املنايخ 

ــة ». يف املؤسســات املالي
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تقسمي القروض ذات األثر حسب الفئة

قروض 
ذات تأثري 

اجمتايع20%

قــروض ذات تأثري 
بييئ 19%

متويــل االقتصاد 
املقاوالت  ومتويل 

الصغرية واملتوســطة 
والصغــرية جدا61%  

المنــو  لصنــدوق  اجلوهــري  الرشيــك 
املســتدامة للفالحــة  األخــر 

ــا وصنــدوق المنــو األخــر  أجــرى بنــك أفريقي
والــي  املســتدامة،  الفالحــة  حــول  دراســة 
أســفرت توصياهتــا عــن إعــداد ونــرش دليــل 
رمقــي خــاص باملقــاوالت يف القطــاع الــزرايع 

وقطــاع صناعــة األغذيــة الزراعيــة.

ومت الكشــف عــن مضامــني هــذه الدراســة خــالل 
نــدوة عــرب اإلنرتنــت نمظهــا البنــك يف 17 يونيــو 
ــة يف  2021 وهشــدت مشــاركة 30 رشكــة عامل
ــن  ــد م ــة والعدي ــة الزراعي ــة األغذي قطــاع صناع
اجلهــات الفاعلــة املخصصــة لــدمع املقــاوالت 
- اكملركــز اجلهــوي لالســتمثار جلهــة ســوس 
ماســة، وصنــدوق الضــامن املركــزي، والبنــك 

ــة-... ــار والتمني ــادة اإلمع األورويب إلع

األمثــل  المتويــل  اخلــراء،  الســندات 
أفريقيــا بنــك  لمطوحــات 

يصــدر بنــك أفريقيــا عــى أســاس ســنوي تقريره 
الصــادر  اخلــراء،  الســندات  تأثــري  حــول 

 .ir-bankofafrica.ma موقــع  عــى   ،2016 يف 
مــن  للعديــد  خضوعهــا  بعــد  اإللكــرتوين. 
لبنــك  اخلــراء  الســندات  تعــد  التقيميــات، 
أفريقيــا يف الوقــت اآلين ســندات ذات تأثــري 
ــة  ــات البنكي ــادئ اخلدم ــا ملب ــك وفًق إجيــايب وذل
املســؤولة اخلاصــة باملبــادرة املاليــة لربنــاجم 

للبيئــة.  األمم املتحــدة 

ــذت  ــة، أخ ــل الدولي ــن مؤسســة المتوي ــدمع م وب
معلومــات متويــل املنــاخ املتعلقــة بالــرباجم املمولة 
مــن طــرف الســندات اخلــراء مصداقيــة أكــرب.

مكــا أن املراجعــة الســنوية الــي تقــوم هبــا واكلة 
التصنيــف غــري املــايل فيجيــو إيريــس للســندات 
اخلــراء لبنــك أفريقيــا حبــم التوكيــل املمنــوح 
مــن هــذا األخــري إلصــدار حتيني ســنوي مســتقل 
بشــأن الطابــع املســتقل للســندات اخلــراء 

أصــدرت توصيــات إجيابيــة مــرة أخــرى.
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بنك أفريقيا

ــالت  ــاجم التهسي ــد برن ــا، رائ ــك أفريقي بن
املاليــة لالقتصــاد األخر للبنــك األورويب 

إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة

بعــد جنــاح برنــاجم مورســيف 1 و 2، أطلــق 
البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة رمسيــا 
برناجمــه التهسيــالت املاليــة لالقتصــاد األخــر 
أول  أفريقيــا  بنــك  اكن  وبعدمــا   .2020 يف 
ــة يف القطــاع املغــريب الــي يقــع  مؤسســة مالي
التهسيــالت  برنــاجم  إلطــالق  االختيــار  علهيــا 
متــت   ،2015 يف  األخــر  لالقتصــاد  املاليــة 
احلــدث،  هلــذا  رشف  كضيــف  البنــك  دعــوة 
ــاره  ــع احلضــور، باعتب ــه م ــامس جتربت ــث تق حي
رائــدا عــى مســتوى القــارة يف جمــال المتويــالت 
املؤثــرة، مكــا أكــد اختيــاره والزتامــه جتــاه حتفزي 
المتويــل األخــر وبالتــايل االقتصــاد األخــر. 
ويعتــرب برنــاجم التهسيــالت املاليــة لالقتصــاد 
للمتويــل منجــزة برشاكــة مــع  آليــة  األخــر 
مــن  تتيــح  والــي  األخــر،  املنــاخ  صنــدوق 
خــالل بنــوك رشيكــة حمليــة، متويــل اســتمثارات 
خاصــة يف الطاقــة املســتدامة، الســميا مشــاريع 
النجاعــة الطاقيــة والطاقــات املتجــددة، واحلفــاظ 
ويســهتدف  النفايــات.  وتقليــص  املــاء  عــى 
أساســا املشــاريع املنجــزة مــن طــرف املقــاوالت 
مــن  مزيــد  أجــل  مــن  واملتوســطة  الصغــرية 
الزتامــه  البنــك  جــدد   ،2021 ويف  التنافســية. 
ووقــع اتفاقــا جديــدا حتــت ممســى «التهسيــالت 
املاليــة لالقتصــاد األخــر يف نخسهتــا الثانية»، 
مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة 
مــن أجــل خــط متويــل مســتدام قــدره 25 مليــون 
النجاعــة  مشــاريع  بمتويــل  للهنــوض  يــورو، 
واالقتصــاد يف  املتجــددة،  الطاقــات  الطاقيــة/ 
املــاء، والتدبــري املســتدام لــألرايض والبنايــات 

ذات اجلــودة البيئيــة العاليــة.

االقتصــاد  إلدمــاج  متويــل  برنــاجم 
األخــر يف سلســلة القــم لملقــاوالت

جمــال  يف  أفريقيــا  لبنــك  املثبتــة  اخلــربة  إن 
االقتصــاد األخــر جتعــل منــه رشيــاك مفضــال 

ملؤسســات التمنيــة الدوليــة. يف هــذا الصــدد، 
ــة  ــادة اإلمعــار والتمني ــك األورويب إلع ــح البن من
وصنــدوق املنــاخ األخــر لملجموعــة متويــال 
ــاجم  ــذا الربن ــه ه ــورو. ويوج ــون ي ــغ 10 ملي مببل
لمتويــل اســتمثار املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة 
تلــك  الســميا  باملغــرب،  الصغــرى  واملقــاوالت 
املوجهــة صــوب التصديــر. وينــدرج هــذا المتويــل 
القميــة اخلــراء  برنــاجم سلســلة  إطــار  يف 
ــدمع مــن طــرف االحتــاد األورويب، والطــاحم  امل
واملتوســطة  الصغــرية  املقــاوالت  ملســاعدة 
ــور  ــرب للتط ــدا يف املغ واملقــاوالت الصغــرية ج
ــر  ــة والتوف ــة عالي ــاج ذي قميــة مضاف صــوب إنت
تــدجم  تنافســية،  أكــر  قميــة  سلســلة  عــى 
املتطلبــات اجلديــدة لالقتصــاد األخــر )الطاقــة 
املتجــددة، النجاعــة الطاقيــة، االقتصــاد يف املــاء، 

والتدبــري املســتدام لمليــاه والبنايــات(.

األمعــال  ريــادة  لتطويــر  ماليــة  آليــة 
ئية لنســا ا

برشاكــة مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار 
والتمنيــة، أطلــق بنــك أفريقيــا برناجمــا حتــت 
الــذي   »  Women In Business  « ممســى 
ــورو. ــون ي ــل قــدره 20 ملي ينــص عــى خــط متوي

مــن خــالل الزتامهــا جتــاه النســاء والتاكفــؤ بــني 
ــا عــى  ــك أفريقي ــة بن ــظ مجموع اجلنســني، حتاف
جهودهــا لتجشيــع ودمع ريــادة األمعــال النســائية 
 » Women In Business « مــن خــالل برناجمهــا
املنجــز مــع مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار 
الــذي  الربنــاجم  هــذا  توســيع  ومت  والتمنيــة. 
يرتكــز عــى خــط متويــل بغــالف 200 مليــون 
ــدات األمعــال  ــال لرائ ــرتح حــال متاكم درمه، ويق
ــات النســاء يف العــامل  ــات وتعاوني ليمشــل مجعي
القــروي، لتحفــزي التمنيــة وتجشيــع إضفــاء طابــع 
ــل،  ــن المتوي رمســي عــى نشــاطهن. وفضــال ع
يقــرتح الربنــاجم خدمــات بنكيــة ودورات تكوينيــة 

ــة. واستشــارات تقني



2021، سنة مصود والزتام

   مسامهة فعالة
يف تمنية املجمتع واملنظومات

يف إطار هنجها للتحسني املسمتر جلودة 
تعلم شبكة مدرسة كوم، ارتكزت مؤسسة 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية عى املنصة 
الرمقية » أاكدميية مدرسة كوم «، املوضوعة 
رهن ترصف األساتذة واملرشفني واملنسقني 

يف 2020، مع إغناهئا مبحتوى تكويين جديد 
يف املجاالت املتعلقة مبهن ولغات التعلم، 
والتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم والتواصل.

تكنولوجيات جديدة يف خدمة التعلم

بعدمــا اكنــت ســباقة عــى الصعيــد الوطــين يف 
رمقنــة فصوهلــا الدراســية، عــرب إدخــال أجهــزة 
أقســام  يف  تفاعليــة  لوحــات  مث  معلوماتيــة، 
شــبكة مدرســة كــوم، أعطــت مؤسســة البنــك 
املغــريب للتجــارة اخلارجيــة زمخــا جديــدا هلــذه 
املبــادرة، مــن خــالل إدمــاج الروبوتــات التعلمييــة 

ــاجه الدراســية. يف املن

 عقــب جنــاح الربنــاجم التجريــيب لســنة 2021، 
يف  مدرســة   20 بتجهــزي  املؤسســة  رشعــت 
الشــبكة بالروبوتــات التعلمييــة، وذلــك بغــرض 
ــع املــدارس يف  توســيع برناجمهــا ليمشــل مجي

الشــبكة يف غضــون 3 ســنوات.

وبفضــل القيــام يف 2021 بإغنــاء املنصة الرمقية 
أاكدمييــة مدرســة كــوم بوحــدات تعلمييــة جديدة، 
،تســتفيد اهليئــة الرتبويــة واإلداريــة يف مدرســة 
ــة مــن  ــد مــن 12 دورة تكويني ــوم اآلن مــن أزي ك
أجــل تمنيــة املهــارات ودمع اعمتــاد التقنيــات 

اجلديــدة باعتبارهــا دعامــة تعلمييــة.
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

رفــع مســتوى ويع الطلبــة مــن خــالل 
البيــيئ التثقيــف 

جديــدة  مــدارس   6 2021، حصلــت  يف ســنة 
عــى عالمــة املدرســة اإليكولوجيــة يف شــبكة 
مدرســة كــوم، املمنوحــة مــن لــدن مؤسســة دمحم 
ــوج هبــذه الشــارة  ــة. وتت ــة البيئ الســادس محلاي
املــدارس والتالميــذ الذيــن اســتفادوا مــن نشــاط 
توعــوي وقامــوا بتدابــري فعليــة يف هــذا الســياق. 
وعقــب هــذا التصنيــف، ارتفــع العــدد اإلمجــايل 
لملــدارس يف الشــبكة املوســومة بالعــمل األخــر 

إىل 36 مدرســة.

مبــادرات  صلــب  يف  األويل  التعلــم 
مؤسســة البنــك املغريب للتجــارة اخلارجية 

ــة إىل  ــة الســامية الرامي ــذا للتعلميــات امللكي تنفي
جتويــد التعلــم األويل، افتتحــت رئيســة مؤسســة 
البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة، الدكتــورة 
ــة،  ــة الوطني ــر الرتبي ــون، ووزي ــان بنجل ــى مزي لي
ــم األويل  ــزازي، وحــدات للتعل الســيد ســعيد أم
لألاكدمييــة  تابعتــني  معوميتــني  مدرســتني  يف 
الربــاط  جلهــة  والتكويــن  للرتبيــة  اجلهويــة 
ســال القنيطــرة. وتنــدرج هــذه املبــادرة مضــن 
الرشاكــة املربمــة بــني املؤسســة والــوزارة بشــأن 
برنــاجم تعمــم تعلــم أويل ذي جــودة عاليــة عــى 

مســتوى املؤسســات العموميــة.

 12 بنــاء  2021 بإجنــاز أشــغال  متــزيت ســنة 
ــم  ــة بإقل ــم األويل مبــدارس معومي ــدة للتعل وح
احلســمية و8 وحــدات بإقلــم صفــرو. ومــن أجــل 
التعجيــل بتنفيــذ الربنــاجم املذكــور ســالفا، وقعــت 
املؤسســة عــى تعديــل االتفاقيــات مــع ثــالث 
أاكدمييــات جهويــة، ويتعلــق األمــر جبهــة طنجــة-
تطوان-احلســمية، وجهــة مراكش-آســي، وجهــة 
فاس-مكنــاس مــن أجــل بنــاء 100 وحــدة للتعلــم 
ــة  ــددت املؤسس ــنة، ح ــذه الس ــوال ه األويل. وط
ــاء 44  ــة إلنش ــات الفني ــرت الدراس ــع وأج املواق

ــورة.  ــق املذك وحــدة يف املناط

بنــاء  مت  الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا  دول  يف 
وجتهــزي وحــدات للتعلــم األويل يف جيبــويت.

مؤسســة البنــك املغريب للتجــارة اخلارجية 
توســع شــبكة مدارهســا بافتتــاح مدرســة 

كــوم بأريــرا 

تعــد مدرســة كــوم  أريــرا جبامعــة كتامــة الواقعــة 
يف ســفوح جبــال الريــف يه الوحــدة الثالثــة 
والســتون يف شــبكة مدرســة كــوم عــى املســتوى 
الوطــين والثالثــة عــى مســتوى إقلــم احلســمية. 
وعــى غــرار مــدارس الشــبكة، تتخــذ مدرســة 
أريــرا وضــع مدرســة معوميــة معمتــدة  كــوم 
املغــريب  البنــك  مؤسســة  تــرشف  ومســتقلة، 
التعلــي  تأطريهــا  عــى  اخلارجيــة  للتجــارة 
والرتبــوي. ومت افتتــاح هــذه املدرســة يف احــرتام 
ــل. ــة اجلــاري هبــا العم ــري الصحي صــارم للتداب

وتتشــلك هيلكــة املدرســة مــن مخــس قاعــات 
متعــددة  وقاعــة  للتنســيق،  ومكتــب  للــدروس، 
الوســائط، وثالثــة مســاكن لألســاتذة. أمــا البنيــة 
البيداغوجيــة وختصيــص مســتويات لملدرســني 
حســب املســتوى األاكدميــي واملهــين لــلك مهنــم. 
ــاء.  ــم نس ــر بســت مدرســني نصفه ــق األم ويتعل
مكــا مت افتتــاح أقســام للتعلــم األويل واحلضانــة 
ــة  ــذه املدرســة برشاك ــربى يف ه املتوســطة والك
أوفــدت  الــي   » Teach For Morocco « مــع 

ــن املدرســني.  ــني م اثن



كــوم  مدرســة  شــبكة  قــدرات  تعزيــز 
ومواردهــا

يف  للتعلــم  تصورهــا  تنفيــذ  تريــع  بغيــة 
املغــرب وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، ولتوســيع 
البنــك  مؤسســة  عــززت  معلهــا،  نطــاق 
مــع رشاكهتــا  اخلارجيــة  للتجــارة   املغــريب 
يف  عضــو  ويه   »  Teach For Morocco  «
 Teach For All « املنمظــة الدوليــة غــري احلكوميــة
ــوازاة  ــورك، م ــي بنيوي ــا الرئي ــن مقره «  الاكئ
التكوينيــة عــى مســتوى  العمليــات  مــع هــذه 
ــبكة، مكنــت مداخــالت خــرباء يف  مــدارس الش
علــوم الرتبيــة األطــر التعلمييــة يف شــبكة مدرســة 
كــوم مــن االســتئناس باملفاهــم الرتبويــة وكشــف 

خصوصيــات التعلــم يف املســتوى األويل.

مــوازاة مــع هــذه الرشاكــة، اســتفادت شــبكة 
الثقافيــة  القافلــة  مدرســة كــوم مــن مســامهة 
املتنقلــة »Bibliotobiss« الــي أطلقهــا املعهــد 
ــل عــرب املناطــق  ــي تتنق الفرنــي املغــريب، وال
ــة يف املغــرب مــن أجــل  ــة وشــبه احلري القروي

تعزيــز الوصــول إىل الثقافــة.

ــذه القافلــة الرحــال  ــت ه ــنة 2021، حط ويف س
يف 3 حمطــات لفائــدة تالميــذ ومــدريس الشــبكة 
يف أقالــم تــازة وإفــران ومكتــاس. مكــا أحدثــت 
 »Bibliotobiss« املتنقلــة  الثقافيــة  القافلــة 
تمليــذ،   500 لفائــدة  بيداغوجيــا  برناجمــا 
ــروض  ــراءة، وع ــال الرمقــي، والق ــن املج ويتضم
ســيمنائية، وورشــات للحاكيــات والتوعيــة، عــالوة 
عــى ورشــات يف املــرح والفــن والرياضــة.

لربناجمهــا  أساســية  دعامــة  وباعتبــاره 
البيداغــويج، اســتأنف تعلــم املانــدران يف عــام 
ــه  ــد توقف ــوم، بع ــة ك ــبكة مدرس ــل ش 2021 داخ

الصحيــة.  األزمــة  جــراء   2020 يف 

ــد  ــة عب ــع جامع ــل م ــى تعدي ــع ع ــل التوقي بفض
املالــك الســعدي يف تطــوان وجامعــة احلســن 
الثــاين بالــدار البيضــاء، اللــذان يضــامن معاهــد 
بوجــدور  مــدارس  ستســتفيد  كونفوشــيوس، 
دروس  مــن  وبســكورة  واحلســمية  والعرائــش 
اللغــة الصينيــة إمــا بشــلك حضــوري أو عــن 

ــد. بع

الرتســانة  تعزيــز  جــرى  الســنة،  هــذه  خــالل 
 5 بانضــامم  كــوم  مدرســة  لشــبكة  البرشيــة 
مرشفــني جــدد إىل الفريــق، مــن بيهنــم خشــص 
ــس  ــة تدري ــا يف مراقب واحــد متخصــص حرصًي

األمازيغيــة. اللغــة 
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-12%

مصود يف األداء  
ومتانة مالية مثبتة 

مجموع احلصيلة  
مبليار درمه

331,91 345,06

+4%

2020 2021

تاكليف االستغالل  
مبليار درمه

7,85

6,91

2020 2021

النتيجة اإلمجالية 
لالستغالل  

مبليار درمه

5,20

6,65

+28%

2020 2021

القروض واحلقوق عى الزبناء  
مبليار درمه

194,17
197,02

2020

+1,5%

2021

الناجت الصايف البني  
مبليار درمه

14,00
14,61

+4,3%

2020 2021

ديون جتاه الزبناء  
مبليار درمه 

207,09

218,97

2020

+5,7%

2021

بنك أفريقيا

تطور مستدام ألنشطة املجموعة 
األنشــطة  اســتئناف  ديناميــة  أســفرت 
ــارة عــن  ــة املســمترة القتصــادات الق واملواكب
ــادة ملحوظــة يف الزتامــات املجموعــة مــن  زي
حيــث االســتمثار والمتويــل وحتصيــل املــوارد. 
أفريقيــا  بنــك  جســل  النحــو،  هــذا  وعــى 
ــبة 4%  ــة بنس ــا يف مجمــوع احلصيل ارتفاع
ــار درمه. وهــو اإلجنــاز  ليصــل إىل 345 ملي
الــذي ســامهت فيــه اكفــة األنشــطة، ســواء يف 
املغــرب أو أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وأهســم 
التطــور التجــاري الــذي ينــدرج مضــن إطــار 
لمتويــل  املختلفــة  اإلســرتاتيجية  املبــادرات 
الــي  الزبنــاء  قــروض  أداء  االقتصــاد يف 
نســبته  بارتفــاع  درمه  مليــار   197 بلغــت 
البيــع»،  «إعــادة  معليــة  وباســتثناء   .1.5%
ــبة  ــت بنس ــد ارتفع ــاء ق ــروض الزبن ــت ق لاكن

.5 %

املتناميــة  االحتياجــات  مواكبــة  إطــار  ويف 
االقتصــادي،  النشــاط  واســتئناف  للمتويــل 
بنــك أفريقيــا حتســنا ملحوظــا يف  جســل 
ودائعــه الــي بلغــت 219 مليــار درمه بارتفــاع 

نســبته 6% 

أداء مــايل مــدمع جبهــود ملحوظــة عى 
مســتوى النجاعة التشــغيلية

مكــن التطــور التجــاري املســتدام ألنشــطة 
املجموعــة الــذي مــزي ديناميــة التحــول مــن 
تعزيــز النــاجت الصــايف البنــي بنســبة 4,3% 
خــالل الســنة. وبفضــل تطــور متــني لاكفــة 
ــة، الســميا العمــل الرئيــي،  اخلطــوط املهني
 5% بنســبة  الفائــدة  هامــش  ارتفــاع  مــع 
 ،6% بنســبة  العمــوالت  عــى  واهلامــش 
البنــي  الصــايف  النــاجت  تطــور  جيســد 
خياراهتــا  دقــة  الســنة  بــرمس  لملجموعــة 
ــذ الناجــع لمطوحاهتــا. االســرتاتيجية والتنفي

التنــوع  فــإن  املســامهة،  صعيــد  وعــى 
اجلغــرايف لملداخيــل وتنــوع األنشــطة الدولية 
مداخيــل  يف  متســاو  بشــلك  ســامها  قــد 
املجموعــة حبصــة قــارة ناهــزت %50 مــع 
ــا 46%   ــل أفريقي ــرب 2021، إذ متث ــمت دجن م
ــد لبنــك  مــن النــاجت الصــايف البنــي املوط

أفريقيــا.

الســنة،  هلــذه  التجاريــة  الديناميــة  وواكــب 
اســمترار جهــود النجاعــة التشــغيلية الــي 
مكنــت مــن تقليــص تاكليف االســتغالل بنســبة 
%12، مــع معامــل اســتغالل نســبته 54,5% 
مقابــل 56, %3   يف 2020 و %59,1 يف 

.2019



2021، سنة مصود والزتام

النتيجة الصافية حصة املجموعة نسبة تغطية الديون معلقة األداء
مبليار درمه

0,74

2,01

+172%

2020 2021

64,6%

65,4%

+0,8pb

2020 2021

3,45

2,92

-15%

2020 2021

تلكفة املخاطر  
مبليار درمه

التدبــري  خــالل  مــن  الرحبيــة  تعزيــز 
لملخاطــر الصــارم 

النشــاط  اســتئناف  مواكبــة  إطــار  يف 
مقاربــة  عــى  املجموعــة  أبقــت  التجــاري، 
حــذرة، مــع االســتفادة مــن التحســن امللحــوظ 
ــنة 2021،  ــة. ويف س ــة االقتصادي يف الظرفي
تلكفــة  أفريقيــا اخنفاضــا يف  بنــك  جســل 
يعــادل  مــا  وهــو   ،15% بنســبة  املخاطــر 
%1.5 مــن مجمــوع االلزتامــات، يف مقابــل 
%1.8 يف ســنة 2020. وعــى الــرمغ مــن 
املجموعــة  خمصصــات  مكنــت  فقــد  ذلــك، 
لتغطيــة املخاطــر مــن حتســني معــدل التغطيــة 
بدرجــة ملحوظــة للديــون معلقــة األداء، والــي 
ــام  ــة بـــ %64.6 يف ع ــت %65.4 مقارن بلغ

.2020

إىل جانــب الديناميكيــة التجاريــة لألنشــطة 
ــري  ــغيلية، ســامه التدب ــاءة التش ــود الكف وجه
الصــارم لملخاطــر الــذي تهنجــه املجموعــة يف 
األداء التارخيــي لقدرهتــا الرحبيــة. وبالفعــل، 
حقــق بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021، نتيجــة 
صافيــة حصــة املجموعــة قدرهــا 2 مليــار 
ــة مبســتواها يف  ــادة %172 مقارن درمه، بزي
ــادة بنســبة  ســنة 2020. وســتكون هــذه الزي
حلصــة  الصافيــة  بالنتيجــة  مقارنــة   47%
اســتثينا  مــا  إذا   2020 لســنة  املجموعــة 
املســامهة يف الصنــدوق اخلــاص لتدبــري وبــاء 
ــك  ــة املل ــه جالل ــذي أطلق ــا، ال ــريوس كورون ف

دمحم الســادس.
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 ملحقات



 مهنجية التقرير السنوي املتاكمل
 موجز من احلسابات املوطدة



  مهنجية
التقرير السنوي املتاكمل

بنك أفريقيا

مــع   2021 املتاكمــل  الســنوي  التقريــر  إجنــاز  مت 
ــا،  ــك أفريقي ــة لبن ــري املالي ــة وغ ــات املالي ــد البيان توطي
عــى ضــوء ميثــاق املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة 
يضمــن  والــذي   ،2018 يف  املوضــوع  لملجموعــة، 
انجسامــا بــني النشــاط التجــاري ألنشــطة املجموعــة، 

وتنظميهــا، وأهدافهــا البيئيــة واالجمتاعيــة. 

يف إطــار إجنــاز هــذا التقريــر، عــاجل بنــك أفريقيــا 4 
حمــاور رئيســية :

• النشاط التجاري للبنك

• االســتفادة املثــى مــن الوســائل البرشيــة املوضوعــة 
مــن زاويــة البيئــة والتأثــري االجمتــايع

• سياســات احلاكمــة، واملطابقــة، وتدبــري املخاطــر، 
الســميا مــن جوانهبــا البيئيــة، واالجمتاعيــة، والتمنيــة 

املســتدامة

• دور مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية

ــر  ــه »األث ــر مــع مرشوع يمتــاىش إجنــاز هــذا التقري
أنشــطة  اكفــة  األخــري  هــذا  ويغــيط  اإلجيــايب«. 
املجموعــة وينجســم مــع » توجهيــات« » مؤسســة 
التقريــر القــي ». ويعمتــد كذلــك عــى أداة »الوقــع 
اإلجيــايب« الــذي طورتــه املبــادرة املاليــة هليئــة األمم 
املتحــدة للبيئــة، الســميا عــى صعيــد التحليــل املتعلــق 

ــة باملغــرب. ــاوالت الزبون ــريات ونطــاق املق بالتأث

ــا  ــك أفريقي ــر اإلجيــايب« لبن ــرشوع »األث ــرايع م وي
املناطــق  وتمنيــة  واالجمتاعيــة،  البيئيــة  التأثــريات 
اجلغرافيــة الــي تنشــط هبــا املجموعــة، بغيــة اإلرشاك 
وباألخــص ممثــيل  العالقــة  لألطــراف ذات  الوثيــق 

احلكومــات وحتســني احتياجــات هــذه الــدول.

مــوازاة مــع هــذا الربنــاجم، واصــل بنــك أفريقيــا 
حتســني معرفــة أصولــه عــى األصعــدة القطاعيــة 
ــة  ــر خارط ــار تطوي ــاء، يف إط ــوع الزبن ــة، ون والرتابي
تتيــح كشــف التأثــريات اإلجيابيــة والســلبية وتصنيفهــا 
تراتبيــا مــن حيــث » احلاجيــات«. ومــن خــالل إجنــاز 
بنــك  يؤكــد   ،2021 ســنة  بــرمس  املتاكمــل  تقريــره 
ــه  ــف جوانب ــاج خمتل ــه وإدم ــة منجزات ــا تعددي أفريقي
مضــن مهنجيــة للتحســن املســمتر، انجسامــا مــع 

االســرتاتيجية. مطوحاتــه 



    موجز
احلسابات املوطدة

دجنرب- 20.دجنرب- 21.بيان  األصول حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
 624 291 16  051 737 19 4.1قمي الصندوق والبنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشياكت الربيدية

 -  - األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
 201 529 29  594 604 35 4.2 األصول املالية اململوكة لغايات املعاملة -

 086 774  037 807 4.2األصول املالية األخرى  بالقمية العادلة حسب النتيجة -
 -  - أدوات التغطية املشتقة

 -  - األصول املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية
 818 222 1  897 708 1 4.3 أدوات الدين احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية القابلة للتدوير -

 101 642 4  163 969 4 4.3أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية غري القابلة للتدوير -
 605 324 37  888 926 38 4.4 السندات بالتلكفة املهلكة

 263 392 22  481  001  21 4.5القروض واحلقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها بالتلكفة املهلكة
 699  166 194 207 020 4.5197القروض واحلقوق عىل الزبناء بالتلكفة املهلكة

 -  - فارق إعادة التقيمي ألصول احملافظ املغطاة بالنسب
 -  - استمثارات أنشطة التأمني

 935 797  203 981 4.8الرضيبة املستحقة الدفع- أصول
 871 083 2  604 466 2 4.8الرضيبة املؤجلة - أصول

 532 751 6  978 497 6 4.9حسابات التسوية وأصول أخرى
 -  - أصول غري جارية موجهة للتفويت

 952 962  557 003 1 4.10مسامهات يف الرشاكت  التابعة حسب طريقة نسبة امللكية
 810 684 3  318 560 3 4.11العقارات االستمثارية

 178 945 8  859 517 8 4.11األصول الثابتة اململوسة
 012 310 1  904 222 1 4.11األصول الثابتة غري اململوسة

 114 032 1  114  032  1 4.12فارق الرشاء
 802 911 331  854 057 345  مجموع األصول حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

)بآالف الدرامه(

املوطدة احلصيلة 

ميكن االطالع عى مجيع البيانات املوطدة واملبادئ احملاسبية 
املطبقة من طرف املجموعة إىل غاية 31 دجنرب 2021 عى موقع 
العالقات مع املستمثرين ir-bankofafrica.ma  وميكن محتيلها 

من خالل الرمز جانبه. 
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ملحقات

دجنرب- 20.دجنرب- 21.بياناخلصوم حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  
 - األبناك املركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية

 - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة
 -  - - اخلصوم املالية اململوكة لغايات املعاملة 

 -  - - اخلصوم املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة خكيار
أدوات التغطية املشتقة

 265 111 14  034 828 11 4.7سندات املديونية املُْصَدرة
 481 960 59  987 283 60 4.5ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 841 086 207  241 973 218 4.6ديون جتاه الزبناء
 -  - فارق إعادة التقيم خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة

 982 877  479 357 1 4.8الريبة اجلارية- خصوم
 073 258 1  570 187 1 4.8الريبة املؤجلة – خصوم

 263 634 9  696 717 9 4.9حسابات التسوية وخصوم أخرى
 -  - ديون مرتبطة باألصول غري اجلارية املوجهة للتفويت

 -  - اخلصوم املتعلقة بعقود أنشطة التأمني 
 895 407 1  520 613 1 4.13املخصصات االحتياطية لملخاطر والتاكليف

 -  - إعانات، صناديق معومية خمصصة، وصناديق خاصة للضامن
 473 594 9  210 597 10 4.6ديون تابعية

 273 931 303 737 558 315مجموع الديون
رساميل ذاتية

 631 624 19  416 292 19 رأس املال واحتياطات مرتبطة
 -  - احتياطات موطدة

 064 587 1  836 920 1   - حصة املجموعة
 718 283 4  111 357 4  - حصة األقليات

 -  - أرباح وخسائر حمتسبة مبارشة مضن الرساميل الذاتية 
 900 609  204 587   - حصة املجموعة
 398 511  175 492  - حصة األقليات
 -  - نتيجة السنة املالية

 832 737  213 007 2   - حصة املجموعة
 987 625  162 842  - حصة األقلية

 530 980 27  117 499 29 مجموع الرساميل الذاتية املوطدة
 802 911 331  854 057 345 مجموع اخلصوم حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  

)بآالف الدرامه(  

دجنرب- 20.دجنرب- 21.بيان حساب النتيجة املوطد
 686 709 15  205 633 15 فوائد وعائدات مماثلة
 297 281 5- 235 723 4-فوائد وتاكليف مماثلة

 389 428 10  970 909 2.110هامش الفوائد
 389 098 3  301 270 3 معوالت حمصلة
 931 456- 732 482-معوالت مدفوعة

 458 641 2  569 787 2 2.2هامش عىل العموالت
--  أرباح أو خسائر صافية ناجتة عن تغطيات الوضعية الصافية

 678 377  267 295 2.3 أرباح أو خسائر صافية ناجتة عىل األدوات بالقمية العادلة حسب النتيجة
 364 310  082 201 أرباح أو خسائر صافية عى أصول وخصوم املعامالت

 314 67  185 94  أرباح أو خسائر صافية عى األصول واخلصوم األخرى بالقمية العادلة حسب النتيجة
 137 226  498 206 2.4أرباح أو خسائر صافية عىل األدوات املالية بالقمية العادلة حسب الرساميل الذاتية

 449 5 أرباح أو خسائر صافية عى أدوات الديون احملتسبة مضن الرساميل الذاتية القابلة للتدوير
 688 220  498 206 ماكفآت أدوات الرساميل الذاتية احملتسبة مضن الرساميل الذاتية غري القابلة للتدوير

أرباح وخسائر ناجتة عن اإلسقاط من اإلدراج احملاسيب لألصول املالية باللكفة املهلكة
أرباح وخسائر ناجتة عن إعادة تصنيف لألصول املالية باللكفة املهلكة مضن األصول املالية بالقمية العادلة حسب النتيجة

 أرباح وخسائر ناجتة عن إعادة تصنيف لألصول املالية حسب الرساميل الذاتية مضن األصول املالية بالقمية العادلة حسب
النتيجة

الناجت الصايف ألنشطة التأمني
 923 792  557 007 1 2.5الناجت الصايف لألنشطة األخرى

 539 464- 779 599-2.5تاكليف األنشطة األخرى
 045 002 14  082 607 14الناجت الصايف البنيك
 739 845 7- 034 908 6-2.6التاكليف العامة لالستغالل

 340 954- 117 048 1-2.6خمصصات اإلهالاكت واخنفاضات القمية لألصول الثابتة اململوسة وغري اململوسة
 967 201 5  932 650 6 النتيجة اإلمجالية لالستغالل

 978 451 3- 731 924 2-تلكفة املخاطرة
 989 749 1  200 726 3نتيجة االستغالل

700 71059 84حصة النتيجة الصافية لملقاوالت التابعة املدجمة حبقوق امللكية
958 67 920 23 2.7أرباح وخسائر صافية عى األصول األخرى

 -  - تغريات يف قمية التفوتات املالية
 347 877 1  831 834 3 النتيجة قبل احتساب الرضائب

 528 513- 455 985- 2.8 رضائب عى األرباح
النتيجة الصافية للريبة عى األنشطة املوقفة أو يف طور التفويت

 819 363 1  376 849 2 النتيجة الصافية
 987 625  162 842 النتيجة خارج املجموعة

 832 737  214 007 2 النتيجة الصافية حصة املجموعة
)بآالف الدرامه(

حســاب النتيجة املوطد 

بنك أفريقيا



 
31/12/202131/12/2020 األصول

 288 700 4  591 323 7  قمي يف الصندوق، بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية
 615 148 20  359 167 20   حقوق عىل مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 452 934 3  697 768 4 حتت الطلب
 163 214 16  662 398 15 ألجل

 254 812 126  452 845 126  حقوق عىل الزبناء
 351 746 38  548 888 41 قروض ومتويالت تشاركية للخزينة ولالسهتالك

 591 263 20  448 664 20  قروض ومتويالت تشاركية للتجهزي
 176 057 41  258 207 41  قروض ومتويالت تشاركية عقارية

 136 745 26  198 085 23  قروض ومتويالت تشاركية أخرى
 945 113 2  347 954 2  حقوق مكتسبة برشاء الفواتري

 541 931 30  594 687 37 سندات املعاملة والتوظيف
 897 458 9  138 923 14  سندات اخلزينة وقم مماثلة

 787 220  115 231  سندات دين أخرى
 183 193 21  714 493 22  سندات امللكية

 674 58  627 39 هشادات الصكوك
 475 831 4  620 831 7 أصول أخرى

 543 433 8  596 936 8  سندات االستمثار
 642 115 4  092 812 4  سندات اخلزينة وقم مماثلة

 901 317 4  504 124 4  سندات دين أخرى
 -  - هشادات الصكوك

 764 873 10  853 639 11 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة
 226 892 8  560 199 9  مسامهة يف رشاكت مرتبطة

 538 981 1  293 440 2 سندات املسامهة واستعامالت مماثلة أخرى
 -  -  سندات مضاربة ومشاركة

 743 200  925 195  حقوق ثانوية
 -  -  ودائع استمثار موظفة

 816 190  733 167 أصول ثابتة ممنوحة للقرض اإلجياري و التأجري
 -  -  أصول ثابتة ممنوحة كإجارة

 738 583  004 714  أصول ثابتة غري مملوسة
 263 395 5  210 637 2 أصول ثابتة مملوسة

 987 215 215  284 101 227  مجموع األصول
)بآالف الدرامه(

)بآالف الدرامه(

موجز    
حسابات الرشكة 

األصول  حصيلة 

31/12/202131/12/2020 األصول

 -  -  بنوك مركزية، اخلزينة العامة، مصلحة الشياكت الربيدية
 499 034 37  191 581 40   ديون جتاه مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 628 539 2  935 010 3 حتت الطلب
 871 494 34  256 570 37 ألجل

 521 792 134  206 554 141  ودائع الزبناء
 583 875 85  132 396 91 حسابات دائنة حتت الطلب

 696 102 25  402 927 25 حسابات االدخار
 709 674 17  487 469 19 ودائع ألجل

 533 139 6  185 761 4  حسابات دائنة أخرى
 -  -   ديون جتاه الزبناء تتعلق مبنتجات تشاركية

 405 166 8  463 117 8 سندات الدين املصدرة
 405 666 7  463 117 8   سندات الدين القابلة للتداول املصدرة

 000 500  -   اقرتاضات سندية مصدرة
 -  -  سندات دين مصدرة أخرى

 407 543 3 248 766 3خصوم أخرى
 143 221 1  922 294 1  مؤونات لملخاطر والتاكليف

 706 514  735 396  مؤونات تنظميية
 -  -  إعانات، صناديق معومية خمصصة وصناديق خاصة للضامن

 473 594 9  210 597 10  ديون ثانوية
 -  -  ودائع استمثار حمصلة

 -  -  فوارق إعادة التقيمي
 566 568 17  350 236 17   احتياطات وعالوات مرتبطة بالرأمسال

 066 056 2 066 056 2 الرأمسال
 -  - (-) مسامهون، رأمسال غري مدفوع

 20  20  (-/+) مرحل من جديد
 -  - (-/+) نتاجئ صافية يف انتظار التخصيص

 181 724  873 500 1 (-/+) النتيجة الصافية للسنة املالية
 987 215 215  284 101 227  مجموع اخلصوم

اخلصوم   حصيلة 

ميكن االطالع عى بيانات الرشكة وبيانات املعلومات التمكيلية  
واملبادئ احملاسبية املطبقة من طرف البنك إىل غاية 31 دجنرب 2021  

ir-bankofafrica.ma عى موقع العالقات مع املستمثرين 
 وميكن محتيلها من خالل الرمز جانبه. 
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31/12/202131/12/2020خارج احلصيلة

 845 820 20  678 361 27  تعهدات ممنوحة

 241 418  827 239  تعهدات متويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 576 661 6  594 840 6  تعهدات متويل ممنوحة لفائدة الزبناء

 365 027 4  476 455 4 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 868 539 9  685 385 10 تعهدات مضان ممنوحة لفائدة الزبناء

 358 78  - سندات بالرشاء االسرتدادي

 437 95  096 440 5 سندات أخرى للتسلم

 044 105 21  635 690 24  تعهدات حمصلة

 -  -  تعهدات متويل حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 222 598 18  699 169 21 تعهدات مضان حمصلة من مؤسسات االئمتان واملعتربة يف حمكها

 428 410 2  275 342 3  تعهدات مضان حمصلة من الدولة وهيائت الضامن األخرى

 -  - سندات بالبيع االسرتدادي

 394 96  661 178 سندات أخرى للتحصيل

 -  - سندات مشاركة ومضاربة للتحصيل

خارج احلصيلة                                                                                                                                       

31/12/202131/12/2020

 179 448 11  860 625 10  عائدات االستغالل البنيك

 550 710  901 253  فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع مؤسسات االئمتان

 205 334 5  366 498 5 فوائد، ماكفآت وعائدات مماثلة عى معليات مع الزبناء

 275 557  182 619 فوائد وعائدات مماثلة عى سندات الدين

 251 611  776 883 عائدات عى سندات امللكية ( 1 ( وهشادات الصكوك

 -  -  عائدات عى سندات مضاربة ومشاركة

 781 28  052 23  عائدات عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري

 -  -  عائدات عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة

 875 115 1  270 187 1 معوالت عى تقدمي خدمات

 242 090 3  313 160 2  عائدات بنكية أخرى

 -  - حتويل التاكليف عى ودائع االستمثار احملصلة

 548 147 5  456 718 3  تاكليف االستغالل البنيك

 026 250 1  909 609  فوائد وتاكليف عى معليات مع مؤسسات االئمتان

 972 052 1  876 851 فوائد وتاكليف عى معليات مع الزبناء

 687 229  119 578  فوائد وتاكليف مماثلة عى سندات الدين املصدرة

 -  -  تاكليف عى سندات مضاربة ومشاركة

 216 16  169 20  تاكليف عى أصول ثابتة للقرض اإلجياري والتأجري

 -  -  تاكليف عى أصول ثابتة ممنوحة كإجارة

 647 598 2  383 658 1  تاكليف بنكية أخرى

 -  - حتويل العائدات عى ودائع االستمثار احملصلة

 631 300 6  404 907 6  الناجت الصايف البنيك

 279 472  316 165  عائدات االستغالل غري البني

 683 29  670 133  تاكليف االستغالل غري البني

 499 432 3  638 648 3  التاكليف العامة لالستغالل

 520 553 1  566 673 1 تاكليف املستخدمني

 624 93  689 80 رضائب ورسوم

 989 479 1  034 566 1 تاكليف خارجية

 887 8  287 9  تاكليف عامة أخرى لالستغالل

 479 296  062 319  خمصصات االهتالاكت واملؤونات لألصول الثابتة غري اململوسة واململوسة

 199 585 2  721 637 1  خمصصات لملؤونات واخلسائر عىل احلقوق غري القابلة للتحصيل

 794 651 1  064 982 خمصصات املؤونات للحقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

 717 783  559 350 خسائر عى احلقوق غري القابلة للتحصيل

 688 149  098 305  خمصصات املؤونات األخرى

 725 035 1  658 473  مسرتجعات املؤونات و اسرتدادات عىل احلقوق املهتلكة

 557 968  070 276 مسرتجعات املؤونات  عن احلقوق والتعهدات بواسطة توقيع معلقة األداء

 808 27  879 18 اسرتدادات عى احلقوق املهتلكة

 360 39  709 178  مسرتجعات املؤونات األخرى

 253 761 1  349 126 2  النتيجة اجلارية

 -  676 128  عائدات غري جارية

 260 762  682 244  تاكليف غري جارية

 993 998  343 010 2 النتيجة قبل الرضائب

 812 274  470 509 رضائب عى األرباح

 181 724  873 500 1  النتيجة الصافية للسنة املالية

 )-( تعين ناقص
)+( تعين ناقص

)بآالف الدرامه(

حســاب العائدات والتاكليف                                                                                                                         

بنك أفريقيا
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