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لكمة الرئيس

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا 
مجموعة بنك أفريقيا بامتداد عاملي يف خدمة تمنية القارة األفريقية

منوذج إلحداث وتقامس القمية
بنية مسامهة متينة ومدرة للقمية

مجموعة O Capital، االنمتاء ملجموعة ملزتمة
تمنية مستدامة ومسؤولة 

حاكمة مدمعة بالتمنية املستدامة
تسيري جمند خلدمة التوجهات االسرتاتيجية 

خربة يف جمال تدبري املخاطر 
تدابري حممكة لملطابقة واالمتثال

2021، سنة مصود والزتام  

حتول ناحج لملهن من أجل خدمة الزبناء
مواكبة مسؤولة للزبناء والنسيج االقتصادي

تمنية مدمعة لألنشطة الدولية
بنك أفريقيا، مرجع للمتويالت ذات األثر اإلجيايب

ثقافة مقاوالتية لرفاهية املستخدمني
مسامهة فعالة لتمنية املجمتع واملنظومات

أداء مايل يمتزي بالصمود واملتانة



بنك أفريقيا
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عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام 

لكمة الرئيس
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Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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باعتبارهــا مــرآة ملغــرب منخــرط بقــوة يف درب اإلقــالع، تتبــوأ 
مجموعــة بنــك أفريقيــا ماكنهتــا كرشيــك مبتكــر وذي مصداقيــة 
لــدى مجيــع األطــراف ، العموميــة مهنــا واخلاصــة، ذات العالقــة 
بنشــاط املجموعــة، مواكبــة بالتــايل أوراش اســرتاتيجية التحــول 

املتعــددة الــي تقودهــا اململكــة.

ــوذج  ــا المن ــي يتضمهن ــامية ال ــة الس ــات امللكي ــا للتوجه وطبق
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 
ــا يف  ــك أفريقي ــة بن ــراط مجموع ــه اخن ــر مــن خالل ــذي يف ال
بنــاء بــرج دمحم الســادس الــذي ســيصري مــن معــامل الربــاط، 
مدينــة األنــوار، عــالوة عــى مواكبــة إنشــاء منصــة اللقاحــات يف 

بنســلميان، حتــت امس سنســيو فارمــا تيــك.

ويف خضــم هــذا الســياق املمتــزي بالتعبئــة امجلاعيــة، حقــق بنــك 
ــة  ــا يف ســنة 2021 منجــزات ممتــزية، ممــا جيســد متان أفريقي
منــوذج أمعالــه الــذي جيمــع بــني البحــث عــن المتــزي يف األداء، 
واملتانــة املاليــة، والتمنيــة املســتدامة. وهكــذا، وصــل النــاجت 
ــار  ــنة 2021 إىل 14,6 ملي ــرمس س ــد ب ــي املوط الصــايف البن
درمه، بتطــور نســبته %4، مكــا ارتفعــت النتيجــة الصافيــة 
ــون درمه  ــل 738 ملي ــاري درمه مقاب ــة إىل ملي حصــة املجموع

يف 2020. 

ــع التحــول الرمقــي لملجموعــة ســواء  وواكــب هــذا األداء تري
ــل أو  ــك المتوي ــك التقســيط و أنشــطة بن عــى مســتوى مهــن بن
ــة  ــاء بتجرب ــة الزبن ــة مــد اكف ــد مهــن االســتمثار بغي عــى صعي

متنوعــة.

وبكيفيــة ال تقــل أمهيــة عــن األداء االقتصــادي، عــززت مجموعــة 
بنــك أفريقيــا يف 2021 موقعهــا بصفهتــا فاعــال رئيســيا يف 
المتويــالت املؤثــرة يف املغــرب وأفريقيــا، مدمعــة باألســاس 

ــايق. ــال الط ــة لالنتق ــتمثارات الالزم االس

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

إن اهلــدف الرئيــي مــن إعــادة التنظــم هــذه هــو التنفيــذ 
الريــع لــرباجم العمــل يف املغــرب واملناطــق اجلغرافيــة الــي 
ــة  ــر مردودي ــا لمنــو أك ــة، ســعيا مهن ــروع املجموع حتتضــن ف
واســتدامة وحبثــا عــن تمنيــة متوازنــة ومســتدامة، طبقــا للتصــور 

االســرتاتيجي يف أفــق 2030.



 مجموعة
 تقدمي

بنك أفريقيا
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 مجموعة بنك أفريقيا بامتداد عاملي يف خدمة تمنية القارة األفريقية

 منوذج إلحداث وتقامس القمية

 بنية مسامهة متينة ومدرة للقمية
 مجموعة O Capital، االنمتاء ملجموعة ملزتمة

 تمنية مستدامة ومسؤولة 
 حاكمة مدمعة بالتمنية املستدامة

 تسيري جمند خلدمة التوجهات االسرتاتيجية 
 خربة يف جمال تدبري املخاطر 

 تدابري حممكة لملطابقة واالمتثال



 مجموعة بنك أفريقيا بامتداد عاملي
يف خدمة تمنية القارة األفريقية

BA1, 
آفاق مستقرة

BB, 
آفاق مستقرة

A1+
التصنيف غري املايل

47%

كندا

الربتغال
إسبانيا

املغربتونس

النيجر

غاناالطوغو

الكونغو برازافيل
 

مجهورية
الكونغو

الدميقراطية

مايل

السينغال

كوت ديفوار

بوركينا فاسو

مدغشقر

دجيبويت

كينيا

تزنانيا

أوغندا

بوروندي

فرنسا
أملانيا

إيطاليا
سويرسا

بريطانيا هولندا

اإلمارات العربية املتحدة

إثيوبيا

الصني

رواندا

 بلجياك

البنني

بنك أفريقيا

47%

كندا

الربتغال
إسبانيا

املغربتونس

النيجر

غاناالطوغو

الكونغو برازافيل
 

مجهورية
الكونغو

الدميقراطية

مايل

السينغال

كوت ديفوار

بوركينا فاسو

مدغشقر

دجيبويت

كينيا

تزنانيا

أوغندا

بوروندي

فرنسا
أملانيا

إيطاليا
سويرسا

بريطانيا هولندا

اإلمارات العربية املتحدة

إثيوبيا

الصني

رواندا

 بلجياك

البنني



F
r
a
n
ç
a
is

E
n
g
lish

E
spa

ñ
o
l

中
文

T
am

az
i
v
T

العربية

بنــك أفريقيــا، مجموعــة بنكيــة أفريقيــة 
متعــددة املهــن وذات امتــداد عاملــي

ــة.  ــارة األفريقي ــا جــذور راخســة يف الق ــك أفريقي لبن
فهــو حــارض يف 32 دولــة مــن مضهنــا 20 دولــة 
أفريقيــة. ومــن خــالل حــوايل ألــي نقطــة بيــع، تقــدم 
املجموعــة خرباهتــا املهنيــة املتعــددة وتواكــب أمه 
املشــاريع االســتمثارية يف القــارة. مكــا يعــد بنــك 
أفريقيــا أول بنــك أفريــي يفتــح مكتبــا متثيليــا لــه يف 
الصــني يف ســنة 2000. وهــو احلضــور الــذي تعــزز 
ــك أفريــي يف شــنغهاي. ــرع لبن ــح أول ف بفضــل فت

1e 

مستخدم
14 900

 345 مليار درمه
مكجموع حصيلة

دولة
32

نقطة بيع
2 000

مليون زبون
6,6

 أول بنك مغريب يعمل
 يف أفريقيا جنوب
الصحراء سنة

 1989

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

اقتصادية

2e 

3
ثالث رشاكت أفريقية 

مرموقة تابعة لملجموعة : 
مجموعة BOA، وبنك 

التمنية ملايل، والكونغولية 
للبنك.

تقدمي مجموعة بنك أفريقيا

47%

كندا

الربتغال
إسبانيا

املغربتونس

النيجر

غاناالطوغو

الكونغو برازافيل
 

مجهورية
الكونغو

الدميقراطية

مايل

السينغال

كوت ديفوار

بوركينا فاسو

مدغشقر

دجيبويت

كينيا

تزنانيا

أوغندا

بوروندي

فرنسا
أملانيا

إيطاليا
سويرسا

بريطانيا هولندا

اإلمارات العربية املتحدة

إثيوبيا

الصني

رواندا

 بلجياك

البنني
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متوقع متني وأداء مهشود

ــا مــن خــالل تشــكيل حمفظــة مــن  ــك أفريقي جتســد تطــور بن
ــة  ــل االقتصــاد و مواكب ــن متوي ــة حــول مه األنشــطة التمكيلي

ــامل . ــرب الع ــني ع ــني االقتصادي الفاعل
واليــوم، يعــد بنــك أفريقيــا مجموعــة متعــددة املهــن والعالمــات 
ويعتــرب مــن مضــن أمه املجموعــات البنكيــة واملاليــة يف 

ــا. إفريقي

 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

ثالث بنك عىل مستوى 
إمجايل احلصيلة

حبصص يف السوق 
تبلغ %12,73 عى 
مستوى القروض و 

%13,24 عى مستوى 
الودائع )*(

3

ثالث مدبر لألصول 
حبصة سوقية بلغت  

)*( 13,5%

3
 ثاين مؤمن

بني بنسبة 
تغطية تصل إىل 

)*( 34,53%

2

)*( : أنشطة يف املغرب

بنك أفريقيا
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بنك أفريقيا، مجموعة تمتزي

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

 Outstanding« ئزة  جا عى  احلصول 
 » Leadership in Sustainable Project Finance
إطار  فينانس يف  غلوبال  من طرف جملة 

جوائز المتويالت املستدامة 2021
تصنيف بنك أفريقيا » ثالث بنك أكر أمانا 
2021 « من طرف جملة  لعام  يف إفريقيا 
غلوبال فينانس، ليتبوأ ماكنته مضن أفضل 

ثالثة بنوك يف القارة اإلفريقية.

GLOBAL FINANCE 

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

اجلودة من طرف مكتب االعمتاد فرييتاس.
جتديد هشادات نظام اجلودة إيزو 9001 
الدولية  لألنشطة  بالنسبة   2015  نخسة 
اخلواص  وقروض  والسندات  النقديات  و 
والتأمني البني واملوارد البرشية واملشرتيات 
واحملافظة عى هشادة التصديق اخلاصة 

بتعهدات اخلدمة ملركز العالقة مع الزبناء.
جتديد تصديق اجلودة إيزو 27001 لرشكة 
Eurafric Information ويه رشكة تابعة 
لملجموعة وخمتصة يف تكنولوجيا املعلومات، 

عن أنمظهتا لتدبري سالمة املعلومات.

BMCE Capital Conseil جبائزة  تتوجي 
 2020 بأفريقيا  اخلاصة  امللكية  حقوق 
فردية  استشارة  أفضل  فئة  املمنوحة يف 
للقطاع  حملية عن مواكبته كفاعل مرجيع 
اليحص اخلاص يف املغرب برمس معاملة 

مهمة للغاية .

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

جودة اخلدمة املقدمة. 

تتوجي ينك أفريقيا يف عام 2021 يف ديب 
للسنة الثامنة عى التوايل من طرف اجلائزة 
للرشاكت  االجمتاعية  لملسؤولية  العربية 
الرشق  مبنطقة  املالية  اخلدمات  فئة  يف 
ريادته يف  عن  إفريقيا،  ومشال  األوسط 
واالستدامة،  االجمتاعية  املسؤولية  جمال 
السميا الصمود الذي أبان عنه يف مواجهة 

جاحئة كوفيد 19. 

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

مقاولة األكر جذبا يف املغرب يف 2021.
الرشكة   ،Eurafric International تتوجي 
التابعة لبنك أفريقيا املختصة يف تكنولوجيا 
املعلومات من طرف اهليئة الدولية الهشرية 
للسنة  وذلك   ،Top Employer Institute

الثالثة عى التوايل.

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

 . ESG Solutions و

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

GTR+MENA 2021 السنوي

الذهبية،  اجلائزة   « عى  البنك  حصول 
 » 2021 لعام  أفريقيا  يف  بنك  أفضل 
لتصنيف ا و اإلعالم  واكلة  طرف   من 
وجوائز  منتدى  Leaders league خالل 

االستمثارات بأفريقيا.

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

Trade Facilitation Programme

تقديــــم بنــك أفريقيـــا

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

بنكية شاملة اخلدمات ومتعددة املهن.
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 منوذج إلحداث وتقامس القمية

رؤية 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 اللزتامات 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 أفريقيــا للســنة الرابعة عى التوايل عى 
لقــب » أفضــل خدمــة زبناء يف املغرب 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

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. 

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.

البنك  ترسيع 
الرمقي

 احلفاظ عــىل دينامية تمنوية
مستدامة

 خض ديناميــة جديدة يف
 اخلدمــات البنكية لألفراد

والرشاكت

تطويــر روافد منو جديدة

 إعداد اســراتيجية تمنوية
 عــىل الصعيد الدويل خلدمة

األفريقية القارة 

 تعزيز ماكنة البنك يف ســوق
 املقاوالت الصغرى واملتوســطة
بأفريقيا

 مواكبة تطور القارة اعمتادا عىل ستة حماور

 حتسني
النجاعة التشــغيلية

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 تدبري املخاطر 
والتحصيل

تدبر فرق بنك أفريقيا يوميا خمتلف 
املخاطر وتهسر عى احرتام التعلميات 
القانونية والتنظميية بغية مضان تدبري 

مالمئ حملفظة البنك.

ورافعتني اسراتيجيتني ...

بنك أفريقيا

باعتبــاره فاعــال مســؤوال، يــويل بنــك أفريقيــا أمهيــة خاصــة للتمنيــة املســتدامة 
عــى الصعيديــن احملــيل والقــاري. وهكــذا، يهســر البنــك عــى تطويــر منــوذج 

اقتصــادي موجــه صوب إحــداث وتقامس القمية. وتســامه احملاور االســرتاتيجية 
النامجــة عنــه يف منجزاتــه وتعزيــز متانتــه املاليــة.

موارد
بنك أفريقيا

المتويالت املؤثرة

يف قلب االهمتام
الزبون 

نة
مق

الر
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

إحداث القمية

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

BMCE Capital SA
BMCE Capital Bourse
BMCE Capital Gestion

اخلدمــات البنكية لألفراد والرشاكت

أنشــطة بنك األمعال

 اخلدمــات املالية املتخصصة

 الناجت الصايف
 البنيك

14 607
مليون درمه

+4% vs. 2020

 النتيجــة الصافية
املجموعة  حصة 

2 007
مليون درمه 

x1,7 vs. 2020

املالية املنجزات 

 النتيجة
الصافية حصة

املجموعة 

أوروبا
 8%

 أفريقيا جنوب
 الصحراء

41% املغرب
51%

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

لبيئة ا

املستخدمون

املجمتع        

تعتــرب حاكمــة بنــك أفريقيــا وتنظميهــا أيضــا رافعــة اســرتاتيجية لتوجيــه وقيــاس 
أثــر خمتلــف أنشــطهتا عــى منظومــة معلهــا.

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

عروض بنك أفريقيا

• » 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

• » سلسلة القمية اخلرضاء لمتويل 
مشاريع حتسني البصمة البيئية 

لملقاوالت برشاكة مع البنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية

• CAP BLEU املخصص لملشاريع 

لفائدة محاية املوارد املائية
األثر اإلجيايب : إدماج مبادئ املبادرة 
املالية لألمم املتحدة للبيئة ملنح المتويل 

%30,46 من قروض املقاوالت باملغرب

• تصديق اجلودة إيزو 45001
• أاكدميية بنك أفريقيا 

حصة املستخدمني املستفيدين من 
التكوين : 47%

• نسبة التاكفؤ بني الرجال والنساء : 
%42 مقابل %40 يف عام 2020

• االخنراط يف مبادئ متكني املرأة

• مؤسسة البنك املغريب للتجارة 
اخلارجية

326 مدرسة باملغرب وأفريقيا جنوب 
الصحراء

32000 تمليذ ممتدرس نصفهم فتيات

• مؤسسة BOA يف أفريقيا جنوب 
الصحراء 

80000 مستفيد من مبادرات الصحة 
والتعلم



بفضــل دقــة خياراته االســرتاتيجية و مســاره التمنوي، 
ــتمثرين  ــن مس ــا م ــك أفريقي ــامهة بن ــة مس ــون بني تتك
ــا  ومســامهني رائديــن. إن بنيــة مســامهي بنــك أفريقي
يه عــى غــرار انفتاحــه عــى العــامل، حبضــور 
مســامهني مهشوريــن عامليــا إىل جانــب مســتمثرين 
 مؤسســاتيني وطنيــني واملســامه املرجــيع مجموعــة

.O Capital

 بنية مسامهة قوية
 وحاملة للقمية

بنك أفريقيا
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

توزيع رأمسال بنك أفريقيا إىل غاية 31 دجنرب 2021

التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني
التعاضدية املركزية املغربية للتأمني

مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

امللكية املغربية
للتأمني

مجموعة
O CAPITAL

مجموعة
O CAPITAL 
35,5%

SFCM

 أهسم متداولة يف
البورصة

املستخدمون 1,09%

 مجموعة االستمثار الدويل
الربيطاين

BRITISH INTERNATIONAL
INVESTMENT

27,41%

5,01%
3,93%

24,56%

5,38%

16,22%

الصندوق املهين املغريب للتقاعد

 البنك الفيدرايل كريدي
BFCM - GROUPE CRÉDIT MUTUEL- 

 ALLIANCE FÉDÉRALE

8,32%

7,22%

0,88%

تقدمي أمه املسامهني
امللكية املغربية للتأمني

فاعل مرجيع ومطوح ورشكة 
رائدة يف سوق التأمينات 

بمشال إفريقيا، معمتدة يف 
معلها عى شبكة للقرب 

واالبتاكر الدامئ.

 مجموعة صندوق
اإليداع والتدبري

مؤسسة معومية مغربية 
هتدف لالستمثار ودمع 

املشاريع املهمة من أجل 
تعزيز التمنية االقتصادية 
والبنيات التحتية باملغرب.

 البنك الفيدرايل كريدي 
BFCM - GROUPE ميتيال

CRÉDIT MUTUEL- 
 ALLIANCE FÉDÉRALE

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 

االسهتالك، 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.

مجموعة االستمثار 
 الدويل الربيطاين 

 BRITISH INTERNATIONAL
INVESTMENT

 تعترب مجموعة
British Internantional Investment

 CDC Plc املمساة سابقا
الي تأسست سنة 1948 
مؤسسة للمتويل والتطوير 

واالستمثار املؤثر يف 
بريطانيا. ويه تهنض 

بالتمنية املستدامة يف املجال 
االقتصادي واالجمتايع 
والبييئ يف الدول الي 

تشتغل هبا من خالل استمثار 
رساميل لدمع المنو واالبتاكر 

يف القطاع اخلاص.
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA
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حتتــل مجموعــة O Capital ماكنــة ممتــزية يف املهشــد 
االقتصــادي الوطــين. وتتوفــر عــى هشرة مثبتــة يف العديد 
 O Capital ــة ــامل. وتطــورت مجموع ــرب الع ــن املناطــق ع م
الــي اكنــت موجهــة أوال صــوب مهــن البنــك والتأمــني 
لتصبــح مســتمثرا يســهتدف األمــد البعيــد، منوعة نشــاطها 
يف قطاعــات جديــدة ذات قميــة مضافــة قويــة يف تاكمل مع 

أنشــطهتا املهنيــة الرئيســية. 

O CAPITAL مجموعة
   االنمتاء ملجموعة ملزتمة

42
20 000 2,8

O CAPITAL األرقام الرئيسية ملجموعة

بنك أفريقيا

املستخدمون

مداخيل موطدة

 أموال ذاتية
موطدة

 مجموع احلصيلة
املوطدة

    2,5
مليار دوالر أمريي مليار دوالر أمريي

مليار دوالر أمريي
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

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 الرشكة األوىل الي مت 

إدراجها يف البورصة عام 1993
ضيعة أداروش

ويه أكرب ضيعة لرتبية األغنام 
 Santa Gertudis بإفريقيا من نوع
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 الصحية 
 ONSSA

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 اخلرضاء.

النشاط الرئييس

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 

 BOA إفريي قوي عرب شبكة
القابضة.

حقوق امللكية اخلاصة 

مجموعة فينانتك
فاعل رئيي يف جمال 

الطاقة والتكنولوجيات الرمقية 
لملعلومات والتواصل. وتعترب 

مجموعة فيناتيك الي مت 
تأسيهسا يف عام 2007 

مدجما مرجعيا 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.

اكب إستات 
 رشكة عقارية تابعة ملجموعة

O Capital

كوليي أنرتناسيونال املغرب 
هيئة خمتصة يف اإلرشاف 

املنتدب عى املشاريع، مت 
إحداثها برشاكة مع كوليي 

أنرتناسيونال.
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.  

أوتاور
هيئة متتلكها بشلك مشرتك 
بنك أفريقيا وامللكية املغربية 

 O Capital للتأمني ومجموعة
والي هتم مرشوع برج دمحم 
السادس قيد البناء يف وادي 

أبو رقراق بالرباط.
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.

O CAPITAL مجموعة
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االلزتام اخلامس : محاية البيئة واحلد من البصمة البيئية 
عىل مستوى املجموعة

االلزتام الرابع : اليقظة يف ممارسة احلاكمة وتدبري 
املخاطر

االلزتام الثالث : مشغل مسؤول يف االسمتاع ملستخدميه 
ومواكب لتطورمه  

االلزتام الثاين : الهنوض بالمتويالت املستدامة وريادة 
األمعال االجمتاعية

االلزتام األول : احرام أخالقيات املعامالت ومصاحل 
زبنائنا

االلزتام السادس : العمل لصاحل املجمتعات ودمع احلوار 
مع األطراف ذات العالقة

تمنية 
مستدامة ومسؤولة   

بنك أفريقيا

الــزتم بنــك أفريقيــا منــذ بدايتــه حباميــة البيئــة والتمنيــة 
االجمتاعيــة والبرشيــة. فبــادر أوال بتأســيس مؤسســة البنــك 
املغــريب للتجــارة اخلارجيــة يف عــام 1995، مث قــام يف عــام 
2000 بالتوقيــع عــى إعــالن املؤسســات املاليــة حــول البيئــة 
والتمنيــة املســتدامة لربنــاجم األمم املتحــدة للبيئة. وجتســدت 

ــة  ــد اســرتاتيجية للتمني ــن خــالل حتدي ــذه م ــادة ه روح الري
املســتدامة مهيلكة حول ســتة حمــاور والزتامات اســرتاتيجية 
ووضــع حاكمــة خاصــة تنجســم مجيعها مــع أهــداف التمنية 

املســتدامة لــألمم املتحــدة.
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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 إرشاف 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 حاصة عى شارة “ 
املدرسة اإليكولوجية” من طرف 

مؤسسة دمحم السادس

أزيد من 320 
مدرسة 

63 مدرسة 
 أزيد من
32000 
 تمليذ

578 
أستاذا 

 مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، دعامة رئيسية
السرتاتيجية املسؤولية املجمتعية والبيئية لبنك أفريقيا

تقديــــم بنــك أفريقيـــا

اكنــت مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجية ســباقة 
ــة  ــم واحملافظــة عــى البيئ يف مهمهتــا للهنــوض بالتعل
مــن خــالل الرتبيــة. ومنــذ إنشــاهئا يف عــام 1995، تنــري 
ــارات  ــة اختي ــريب للتجــارة اخلارجي ــك املغ مؤسســة البن
املجموعــة يف جمــال التمنيــة البرشيــة واألثــر اإلجيــايب 

عــى املجمتــع. ومــن خــالل شــبكهتا مدرســة كــوم، تعمــل 
ــل  ــن أج ــة م ــارة اخلارجي ــريب للتج ــك املغ مؤسســة البن
حتســني الولــوج للتعلــم يف الوســط القــروي وتفتــح ويع 

األطفــال حــول إشــاكليات البيئــة.
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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   مستشار لدى الرائسة

   برايان س. ماك هيندرسون

حاكمة مدمعة  
بالتمنية املستدامة 

بنك أفريقيا

وضــع بنــك أفريقيــا حاكمــة تــرايع رهاناتــه للتمنيــة 
املســتدامة وتقــدم أساســا للتفكــري االســرتاتيجي 
ملواكبــة تطــور خمتلــف أنشــطته. وتعمتــد حاكمــة بنك 
أفريقيــا عــى جملــس إداري متعــدد اخلــربات وميثاق 

للحاكمــة، مكــا مت حتديــده يف املقتضيــات التنظمييــة 
ــاز  ــات لك جه ــذي حيــدد صالحي ــرب، وال ــك املغ لبن
وينظــم تســيري األجهــزة املركزيــة وطريقــة اختــاذ 

القــرار هبــا.
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

 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
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جنسيات
3

عضوا
12

4
 جلان خمتصة

األرقام الرئيسية

 امرأتان عضوان يف
املجلس اإلداري

أجهزة التسيري
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جم

 امل
صوم

وخ
ول 
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لتدب
نية 

التق
جنة 

ة • الل
جموع

 واملراقبة الداخلية لمل
 اللجنة التنفيذية لملجموعة • اللجنة التنفيذية يف املغرب وعى الصعيد الدويل •  جلنة التنسيق

امة
ستد

 باال
لكفة

ة وامل
متاعي

ة البيئية واالج
جلنة قيادة وتدبري خماطر املجموعة • جلنة التسيري • اللجن

اللجنة الرائسية 

اللجان املتخصصة لملجلس

ية ل
اخ

الد
بة 

راق
وامل

يق 
تدق

ة ال
جلن

وعة • 
جلنة احلاكمة والتعيينات واملاكفآت • جلنة خماطر املجم

اللجنة االسرتاتيجية • 

املجلس اإلداري

عامة
امجلعية ال

املسامهون

بنك أفريقيا

إليــه،  املســنودة  باملهــام  االضطــالع  بغيــة 
ومضــان التنفيــذ الصحيــح لملســار التمنــوي 
اإلداري  املجلــس  أحــدث  أفريقيــا،  لبنــك 
مخســة أجهــزة عــى شــلك جلــان متخصصــة. 
ــني  ــربة املترصف ــى خ ــان ع ــذه اللج ــد ه وتعمت
األعضــاء* ملعاجلة اإلشــاكليات املتعلقة بأنشــطة 
بنــك أفريقيــا وتهســر عــى محايــة مصــاحل 

املســامهني.
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

 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

  تسيري ملزتم
خبدمة التوجهات االسراتيجية

تســيرييا  تنظميــا  أفريقيــا  بنــك  اعمتــد   ،2021 ســنة  يف 
مشــددا جديــدا حــول ثــالث مديريــات تنفيذيــة عامــة بغيــة 
تعزيــز اندماجــه أكــر فأكــر ، عــى صعيــد توجيــه خمتلــف 
ــد  ــل، وتوحي ــز التاكم ــر، و تعزي ــه، والتحــم يف املخاط هيائت
الكفــاءات، والفعاليــة يف خدمــة ديناميــة العمــل التجــاري 

وإحــداث القميــة.

وبغيــة مضــان تتبــع منتظــم عــى املســتوى التشــغييل، تضمــن 
اللجنــة الرائســية وجلنتــان تنفيذيتــان التوجيــه االســرتاتيجي 
لملجموعــة، مــوازاة مــع معــل مخــس جلــان أخــرى أكــر 

ختصصــا.
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 أجهزة التسيري



التعرض لملخاطر

حلاكمة
سيولة ونسب الفائدة - خماطر التشغيل - خماطر الدول - املخاطر البيئية واالجمتاعية واملتعلقة با

امة لل
ر الع

خاط
 - امل

سوق
ر ال

خماط
 -

ان 
ئمت

 اال
طر

خما

خط الدفاع األول، التدبري اليويم واملراقبة الدامئة لملخاطر

ض الكربى - جلنة القروض اجلهوية - جلنة مراقبة التعهدات 
 القرو

جلنة

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

ارة
اإلد

زة 
جه

     أجهزة التسيريأ

وتتضمــن سياســة مراقبــة املخاطــر لبنــك أفريقيــا املخاطــر 
التاليــة :

الزبنــاء  تســديد  بعــدم  وتتعلــق  االئمتــان   •  خماطــر 
احملــددة. اآلجــال  ويف  لكيــا  البنــك  جتــاه  اللزتاماهتــم 
•  خماطــر الســوق : وتوافــق خماطــر خســارة قميــة األدوات 

املالية.
•  املخاطــر العامــة للســيولة ونســب الفائــدة وتوافــق تواليــا 
عــدم القــدرة عــى مواجهــة تدفقــات اخلزينــة واحتياجــات 
األطــراف املقابلــة عنــد تــارخي االســتحقاق وفــق لكفــة 
ــوايت ألســعار  ــري م ــة واحلساســية جتــاه تطــور غ معقول

ــدة. الفائ
•  خماطــر التشــغيل وتتعلــق باخلســائر الــي قــد تــم 
ــالل يف املســاطر أو املســتخدمني أو  ــن قصــور أو اخت ع

األنمظــة الداخليــة أو جــراء أحــداث خارجيــة.
•  خماطــر الــدول وتتضمــن املخاطــر السياســية النامجــة عن 
حكومــة بلــد مــا وخماطــر التحويــل املتعلقــة باحمتــال عــدم 
ــاء  ــده للوف ــالت يف بل ــى رشاء مع ــم ع ــون مق ــدرة زب ق

بالزتاماتــه يف اخلــارج.
•  خماطــر املســؤولية االجمتاعيــة والبيئيــة : ومتثــل خماطــر 
مراعــاة املعايــري البيئيــة واالجمتاعيــة واملتعلقــة باحلاكمــة 

عنــد منــح المتويــالت ال ســميا لفائــدة الــرشاكت.
ــا  ــك أفريقي ــة بن ــة : اعمتــدت مجموع ــوال الذاتي ــة األم كفاي
املقاربــة املعياريــة حلســاب األصــول املرحجــة لملخاطــر، 
ــذ  ــرب، وتصــدر من ــك املغ ــات بن ــا يف دوري مكــا مت تقدميه
ــة  ــري التنظميي ــق املعاي ــالءة وف 2014 ترصحيــات نســبة امل

ــزي. ــك املرك ــن طــرف البن ــة احملــددة م ــازل الثالث لب

 خربة
يف جمال تدبري املخاطر

أحــدث بنــك أفريقيــا منظومــة لتدبــري املخاطــر تقــوم عــى 
عــدة أجهــزة للحاكمــة، مــن جهــة، وأجهــزة للتدبــري االعتيــادي 
ــس اإلداري  ــري لملجل ــذه التداب ــح ه ــرى. وت ــة أخ ــن جه م
بضــامن التحــم يف املخاطــر املرتبطــة بأنشــطة املجموعــة 
وحفــص أنمظهتــا للتدبــري املوضوعــة مــن طــرف اإلدارة العامــة 
والهســر عــى احــرتام املتطلبــات التنظمييــة املنصــوص علهيــا 
مــن طــرف بنــك املغــرب وتلــك الــي تطلهبــا البنــوك املركزيــة 

ــة. احمللي

بنك أفريقيا
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

منظومة متينة
لملطابقة واالمتثال

اعرف زبونك - معرفة الزبون
بصفهتا أساس السالمة املالية، تعترب معرفة الزبون من طرف بنك أفريقيا نواة 

أساسية للك تدبري فعال لملطابقة. وتمتثل يف حتديد هوية الزبون، واملعرفة العامة 
خلصائصه، وحتيني معلوماته، واتباع يقظة مالمئة هلذه العنارص.

الوقاية من املخاطر املتعلقة بالهترب الرضييب 
يهسر البنك عى احرتام عدة تدابري تنظميية للوقاية من 

املخاطر املتعلقة بالهترب الرضييب. 

نزاهة األسواق
يويل قطب املطابقة واالمتثال أمهية خاصة للوقاية من تعارض املصاحل مع 
الزبناء واملستخدمني ووضع أدوات للرصد والتحليل بغية كشف وحتديد وتصنيف 
الوضعيات احملمتلة لتعارض املصاحل.

محاية املعطيات 
وعيا منه بأمهية محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص 
لزبنائه، يطابق بنك أفريقيا مقتضيات النظام األورويب 

RGPD والقانون املغريب 09-08.

ماكحفة الرشوة 
ميتلك بنك أفريقيا نظاما لتدبري ماكحفة الرشوة واملعمتد وفق 

SMAC – ISO 37001 منذ عدة سنوات. ويمت سنويا جتديد هذا 
االعمتاد الذي جيسد فعالية تدابري الوقاية من الرشوة املوضوعة 

من طرف البنك.

محاية الزبناء 
حتتل معاجلة شاكية الزبناء ماكنة مهمة يف التدبري اليويم 
لبنك أفريقيا والذي حيسن من مناجهه بشلك يويم لضامن 
الرعة والفعالية يف املعاجلة.

احلظر والعقوبات الدولية 
يعترب قطب املطابقة واالمتثال مسؤوال عن احرتام قامئة 
العقوبات وتدابري تتيح مراعاة القيود املعلن عهنا من طرف 
خمتلف براجم العقوبات الدولية املعمتدة من طرف املجموعة 
عى مستوى لك هيئة.

أمه خماطر
 عدم املطابقة

ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
يضمن قطب املطابقة واالمتثال إعداد وتنفيذ إجراءات تدبري خماطر عدم االمتثال عى مستوى 
ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويمكن اهلدف من ذلك يف الوقاية من خماطر التشغيل 
هذه عرب تتبع األنمظة وتنسيق ماكحفة هذه املخاطر وتكوين املستخدمني.

نزاهــة  قواعــد  باحــرتام  عنايــة خاصــة  أفريقيــا  بنــك  يــويل 
واســتقامة املعامــالت والشــفافية يف اكفــة معلياتــه. وحتشــد 
ــر  ــن خماط ــة م ــا للوقاي ــة جهوده ــال اكف ــة واالمتث ــة املطابق هيئ

عــدم املطابقــة مثــل الرشــوة وتعــارض املصــاحل والغــش والهتــرب 
الرضيــيب وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
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 حتول ناحج لملهن من أجل خدمة الزبناء
 مواكبة مسؤولة للزبناء والنسيج االقتصادي

 تمنية مدمعة لألنشطة الدولية
 بنك أفريقيا، مرجع للمتويالت ذات األثر اإلجيايب

 ثقافة مقاوالتية لرفاهية املستخدمني
 مسامهة فعالة لتمنية املجمتع واملنظومات

 أداء مايل يمتزي بالصمود واملتانة



    حتول ناحج
لملهن خلدمة 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.

  BMCE DIRECT صعود قوي خلدمة

تتيــح خدمــة BMCE Direct اآلن االشــرتاك يف 
ــاري  ــروض الســلف العق منتجــات االدخــار، أو ع
تقــدم  مكــا  إلكرتونيــا.  وتتبعــه  ملــف  وتكويــن 
ــة،  ــالت األجنبي ــع حصــة العم ــا لتتب مســارا رمقي
ناهيــك عــن خصائــص أخــرى لتتبــع متويــالت 

الخشصيــة. الزبنــاء 

جاهزية طيلة اليوم

بغيــة مضــان مســاعدة دامئــة لزبنائــه، وضــع 
بنــك أفريقيــا أداتــه للــذاكء االصطنــايع، اخلدمــة 
الفرنســية  باللغتــني  املتاحــة   ،KODI التفاعليــة 
والعربيــة، مــن خــالل رمق واتســاب، لإلجابــة عــن 

ــوم. ــن الي ــت م ــاؤالهتم يف لك وق تس

جتربة زبون متطورة لسلف االسهتالك

رمقيــة منصــة  أفريقيــا  بنــك   طــور 
» creditdaba.ma « الــي تتيــح إجنــاز مجيــع 
املراحــل املتعلقــة باالشــرتاك يف الســلف، مــع 
ملواكبــة  إلكرتونيــة  تفاعليــة  وخدمــة  مســاعدة 
املســتعملني، عــالوة عــى نخســة باللغــة العربيــة.

منصة خاصة باملقاوالت
»BUSINESS ONLINE«

املعززة بشلك دقيق

 ،»creditbusinessonline.ma« مــن خــالل منصــة
ميكــن اآلن لملقــاوالت الزبونــة لبنــك أفريقيــا تقدمي 
ــع معاجلــة  ــد ومضــان تتب ــن بع ــل ع ــب المتوي طل
مــن خدمــات  االســتفادة  ملفاهتــم، إىل جانــب 

ــل التجــاري. ــد والمتوي ــري النق تدب
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دابا باي، احلل البني املتنقل لبنك أفريقيا 
بأبعاد جديدة

عــزز بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021 عرضــه لــألداء 
عــرب النقــال مــن خــالل وضــع حــل » دابــا بــاي 

بــرو «  لتحصيــل األداءات لــدى التجــار.

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

ترانسفري« 

باعتبارهــا أول تطبيــق نقــال لتحويــل األمــوال 
صــوب املغــرب انطالقــا مــن فرنســا وإســبانيا 
حســاب  فتــح  اخلدمــة  هــذه  تتيــح  وإيطاليــا، 
ــرب خصــم  ــود ع ــل النق ــد وحتوي ــن بع ــل ع للتحوي
مــن البطاقــة البنكيــة أو اقتطــاع أوتوماتيــي.

للرشاكت  البنكية  اخلدمات  قطب 
واالستمثارات يقدم حلوال مبتكرة

ــة شــاملة ملنصــة اإلدراج  متــت يف 2021 مراجع
باملغــرب الــرصف  ســوق  يف   اإللكــرتوين 
ــة  ــايل لتجرب ــة حتســني مث » FX DIRECT « بغي
مســتعملهيا. مــن ناحيــة أخــرى، أطلــق » غلوبــال 
روســورش « مكتــب األحبــاث األفريقيــة للبنــك 
يف 2021 أول منصــة رمقيــة لملعلومــات املاليــة 
.» www.bmcecapitalresearch.com « ــة األفريقي

تريع رمقنة األنشطة يف أفريقيا جنوب 
الصحراء

بنــك  هيــائت  خمتلــف  نفــذت   ،2021 عــام  يف 
طريقهــا  خرائــط  التابعــة  والــرشاكت  أفريقيــا 
ــدة مــن املنصــة  ــر نخســة جدي ــة مــع تطوي الرمقي
 » BOAweb « و » MyBOA « البنكيــة الرمقيــة
ووضــع بنيــة حتتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات الــي 
تتيــح نــرشا واســعا لــألدوات الرمقيــة عــرب عــرض 

ــاء. ــة بالزبن ــة خاص ــاءات رمقي فض
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     مواكبة مسؤولة
للزبناء والنسيج االقتصاي

بنك أفريقيا

ملواجهة الظرفية احلالية لسنة 2021، متزي بنك 
أفريقيا كرشيك فعيل إلقالع النشاط االقتصادي 
لدى املقاوالت، مربزا دقة مقاربته الي مجتع بني 

المتويل املوجه واملواكبة غري املالية.

مسامهة فعالة يف إقالع نشاط املقاوالت 
وخلق فرص الشغل

ــالت  ــل المتوي ــا بتحوي ــك أفريقي ــام بن يف 2021، ق
أكجســني  مضــان  آليــات  إطــار  يف  املمنوحــة 
ــرتة  ــدد ف ــا م ــهتالك، مك ــة لالس ــروض قابل إىل ق
صالحيــة تدابــري مضــان إقــالع طيلــة ســنة 2021، 
متيحــا ألزيــد مــن 3864 مقاولــة، مــن خمتلــف 
الفــائت، حتقيــق اســتمثاراهتا. وخالل ســنة 2021، 
اســتجاب بنــك أفريقيــا ألزيــد مــن 13600 طلــب، 
معبــائ أزيــد مــن 8 مليــار درمه مــن القــروض 

ــن. ــن التدبريي مــن خــالل هذي

ملنشيئ  مستدام  رشيك  أفريقيا  بنك 
املقاوالت ورواد األمعال

ملنظومــة  املوجــه  عرضــه  أفريقيــا  بنــك  عــزز 
مــن  املقــاوالت  ومنشــيئ  الصغــرى  املقــاوالت 
الــذي   » Start TPE « منتــوج  إطــالق  خــالل 
يف  البــدء  مــن  صغــرى  مقاولــة   316 مكــن 
نشــاطها، وذلــك بفضــل متويــل قــدره 8,6 مليــون 

عــرض  لتمكلــة  العــرض  هــذا  ويــأيت  درمه. 
ــذي جســل 3700  ــة للخــواص واملهنيــني ال انطالق
ــون  ــدره 628 ملي ــايل ق ــالف م ــوح بغ ــرض ممن ق
درمه. مكــا وضعــت املجموعــة قرضــا رشفيــا 
ممنوحــا لملســتفيدين مــن عــرض متويــل انطالقــة 
لمتويــل مجيــع احتياجــات متطلبــات التشــغيل عنــد 

االنطــالق.

دمع تقين ومواكبة غري مالية لرواد األمعال 

دفعــة حلاضنــة أول  بتخــرج   2021 عــام   متــزي 
دورة  مــن  اســتفادوا  الذيــن   » Blue Space «
ذلــك،  مــع  مــوازاة  خاصــة.  ومواكبــة  تكوينيــة 
وضــع بنــك أفريقيــا مقاربــة غــري ماليــة والــي 
أتاحــت مواكبــة 14000 شــاب حامــل مــرشوع 

ورائــد أمعــال.
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

       تمنية مستدامة
لألنشطة الدولية

متــزيت ســنة 2021 مبنعطــف جديــد بالنســبة 
خــالل  مــن  أفريقيــا،  لبنــك  الدوليــة  لألنشــطة 
وتدعــم  الصــني  املجموعــة يف  هيئــة  ازدهــار 

وبريطانيــا. أوروبــا  يف  األنشــطة 

فرع بنك أفريقيا يف شنغهاي

خــالل هــذه الســنة، جســل فــرع بنــك أفريقيــا 
الســميا  مهمــة،  مشــاريع  عــدة  شــنغهاي  يف 
املجموعــة  مــع  تفــامه  مذكــرة  عــى  التوقيــع 
بالصــني  الســيارات  صناعــة  يف   اخلبــرية 
واحلضــور   ،"  Chongqing Sokon Motor  "
بالعالقــات  املتعلقــة  التظاهــرات  يف  القــوي 
يف  واملســامهة  الصــني  مــع  االقتصاديــة 
االجمتــاع الســنوي للغرفــة الصينيــة للتجــارة مــن 
أجــل اســترياد وتصديــر املنتجــات اإللكرتونيــة 
الســيارات. بقطــاع  للهنــوض  وذلــك  واآلالت، 

أفريقيا  لبنك  اجلغرايف  احلضور  تدعم 
يف بريطانيا وأوروبا

بعــد اندمــاج هيئتيه يف لك من فرنســا وإســبانيا، 
مــن  أوروبــا سلســلة  أفريقيــا يف  بنــك  اختــذ 
التدابــري الراميــة لتحســني أداء أنشــطته للمتويــل 
ــز أمــان نظامــه املعلومــايت.  التجــاري، مــع تعزي
هويهتــا  بريطانيــا  املجموعــة يف  أبــرزت  مكــا 
اجلديــدة، بنــك أفريقيــا، لتؤكــد اتســاع نطــاق 

خدماهتــا.

أفريقيا  يف  لملقاوالت  أسايس  رشيك 
جنوب الصحراء 

مكنــت هيــائت الرشكــة القابضــة BOA والرشاكت 
األخــرى التابعــة لملجموعــة مقــاوالت القــارة مــن 
رفــع رهــان اإلقــالع االقتصــادي بعــد كوفيــد 19. 
فــي مــايل، أبــرم بنــك أفريقيــا اتفاقــا إطــارا هيم 
رشاكــة مــع صنــدوق الضــامن للقطــاع اخلــاص 
بغيــة تهسيــل ولــوج املقــاوالت للمتويــالت البنكيــة. 
مكــا حصــل بنــك التمنيــة ملــايل التابــع لملجموعــة 
عــى جائــزة " أفضــل بنــك جهــوي يف غــرب 

أفريقيــا ".

ــوب  ــا جن ــة يف أفريقي ــائت املجموع ــت هي وواصل
ثالثــة  خــالل  مــن  أســهسا  تعزيــز  الصحــراء 

حمــاور تمنويــة رئيســية :

لفائــدة  الزبنــاء  حمفظــة  حتويــل  مواصلــة   •
واملتوســطة الصغــرية  املقــاوالت 

• تعزيز تدبري املخاطر

• تريع التحول الرمقي 
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ثقافة مقاوالتية
لرفاهية املستخدمني

42% 

بنك أفريقيا

من 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 االقتصادية.

التاكفؤ بني اجلنسني باعتباره دعامة 
تمنوية

التاكفــؤ  بتحقيــق  الزتامــه  أفريقيــا  بنــك  جــدد 
ــادرة  بــني اجلنســني، مــن خــالل اخنراطــه يف مب
ــاق  ــادئ متكــني املــرأة «، وتوقيعــه عــى ميث » مب
 » We4She « التنــوع بــني اجلنســني « هلئيــة «
وضــع  مكــا  األفريقيــة.  القمــة  منتــدى  خــالل 
خمطــط معــل خــاص بالتنــوع باجلنســني يف أفــق 
2025 جلعــل التنــوع عنــرصا أساســيا يف ثقافتــه 

ــة. املقاوالتي

تطوير كفاءات املستخدمني باعتباره 
أولوية اسرتاتيجية

بغيــة التفــاف املســتخدمني وتعبئهتــم حــول رؤيتــه 
دامئ  بشــلك  أفريقيــا  بنــك  التمنويــة، حيســس 
ــتدامة  ــة املس ــات التمني ــتخدميه برهان ــع مس مجي
وامحلــالت  للتكويــن  عــدة معليــات  خــالل  مــن 
ــة حتضــري مســتخدميه لتطــورات  ــة. وبغي الداخلي
ــر كفاءاهتــم،  ــاع ومواكبهتــم يف تطوي ــن القط مه
يضــع بنــك أفريقيــا لك ســنة خمططــا تكوينيــا مــن 
 خــالل منصــة ومركــز التكويــن اخلاصــني بالبنــك

" أاكدمية بنك أفريقيا ".

التاكفؤ بني النساء والرجال يف 2021
مقابل %40 يف 2020

14,3%

نسية النساء يف املجلس اإلداري
مقابل %14,3 يف 2020
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

47%

750
بنك أفريقيا، مرجع للمتويالت ذات األثر 

اإلجيايب

دورة تكوين

بنك أفريقيا، عالمة مشغل قوية جلذب 
املواهب

يــمت مســار التشــغيل يف بنــك أفريقيــا يف احرتام 
املامرســات  وأجــود  التنظمييــة  لملقتضيــات 
ــدم  ــرص وع ــؤ الف ــرتام تاكف ــى اح ــرص ع واحل
اقتصاديــة  معايــري  أســاس  عــى  المتيــزي 
الســن  قبيــل  مــن  ودميوغرافيــة،  واجمتاعيــة 
واجلنــس باألســاس. مكــا حيفــز بنــك أفريقيــا 
تشــغيل الشــباب حامــيل الهشــادات ويهســر عى 
ــح  ــرب فت ــم ألول منصــب معــل، ع ــل ولوجه تهسي
ــم. مكــا طــور  ــن التع ــني ع ــة الباحث ــه للطلب أبواب
بنــك أفريقيــا سياســة للتشــغيل حتفــز إدمــاج 
مــن  اخلاصــة،  االحتياجــات  ذوي  األخشــاص 
خــالل هتيئــة الفضــاءات لتهسيــل تنقلهــم ومضــان 

تفتحهــم.
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بنك أفريقيا
مرجع للمتويالت ذات األثر اإلجيايب

طور بنك أفريقيا عرضا حرصيا برشاكة 
مع الواكلة الفرنسية للتمنية والبنك 
األورويب لالستمثار لمتويل االستعامل 
األمثل لملاء وتطهري السائل داخل 
املقاوالت املغربية، مع مواكبته مبساعدة 
تقنية باملجان ونسبة فائدة تفضيلية

أطلق بنك أفريقيا بتعاون مع الصندوق 
األخرض للتمنية دراسة لتحفزي التمنية 

املستدامة والذي قدمها من خالل مناظرة 
مرئية مضت 67 مشاراك من مضهنم 30 

مقاولة من قطاع صناعة األغذية.

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

%32,2 من مجموع قروض املقاوالت الزبونة 

يف املغرب، أي 18,6 مليار درمه يه ذات 
أثر إجيايب.

جدد بنك أفريقيا الزتامه بدمع المتويالت 
 املستدامة، من خالل توقيعه عى اتفاق جديد 

» GEEF II « مع البنك األورويب إلعادة اإلمعار 

والتمنية.

500 مليون درمه لفائدة الطاقات املتجددة 

مت تعييهنا » سندات ذات أثر إجيايب «. 
ألول مرة يف املغرب يف 2016، أصدر بنك 
أفريقيا من خالل عرض معويم » سندات 

خرضاء «.

)سلسلة القمية اخلرضاء( برشاكة مع البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية لمتويل 

مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة 
من احلجم الصغري واالقتصاد يف املاء 

وتمثني نفايات املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
العاملة مضن سلسلة للقمية

سلسلة القمية 
اخلرضاء

CAP BLEU

AGRI 
DURABLE

مرشوع 
المتويل املؤثر

االتفاق 
اجلديد 
GEFF II

سلسلة 
القمية 
اخلرضاء

بنك أفريقيا

تتعــزز الزتامــات بنــك أفريقيــا ارتباطــا مببــادئ المتويــل املؤثــر 
ــام 2021 يف  ــه يف ع ــك اخنراط ــى ذل ــلك دامئ. وال أدل ع بش

احلصــول عــى اعمتــاد صنــدوق املنــاخ األخــرض.
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تقديــــم بنــك أفريقيـــا

18,8

32,5%
مليار درمه للقروض ذات األثر

من حصة القروض ذات األثر يف 
قروض  الرشاكت

حاكمة ملزتمة باألداء املايل التمكييل 
لملجموعة

عــى مــدار ســنة 2021، عقــدت اللجنــة البيئيــة 
اجمتاعــني  باالســتدامة  وامللكفــة  واالجمتاعيــة 
اثنــني، عاجلــت فهيــام مخســة عــرش موضوًعــا 
واعمتــدت 37 قــراًرا وخطــة معــل بيئيــة واجمتاعيــة 
يف مرحلهتــا الهنائيــة، هــذا فضــال عــن رصــد 
االلزتامــات واملــؤرشات، وتفعيــل نظــام اإلدارة 
اململكــة  مســتوى  عــى  واالجمتاعيــة  البيئيــة 
ــاج  ــذا إدم ــا وك ــك أفريقي ــة لبن ــرشاكت التابع وال

املخاطــر املناخيــة.

حتديد خماطر جديدة
يف ســنة 2021، أجــرى بنك أفريقيــا حتلياًل جديًدا 
ملخططــه اخلــاص بتدبــري املخاطــر، والــذي أســفر 
عــن حتديــد 40 خطــًرا بيئًيــا ومناخًيــا واجمتاعًيــا 
جديــًدا، تــمت معاجلهتــا يف الوقــت اآلين مــن قبــل 
اللجنــة البيئيــة واالجمتاعيــة وامللكفة باالســتدامة.

تقيم صارم ألثر متويل الرشاكت يف 
املغرب

بلغــت قميــة القــروض ذات األثــر اإلجيــايب، الــي 
يــمت حتديدهــا عنــد هنايــة لك معليــة حتليليــة 
بالرشاكــة مــع مؤسســة المتويــل الدوليــة، 18.6 

مليــار درمه، ويه متثــل %32.2 مــن القــروض 
مــن  لزبنائــه  أفريقيــا  بنــك  مينحهــا  الــي 

املغــرب. يف  »الــرشاكت« 

الرشيك اجلوهري لصندوق المنو 
األخرض للفالحة املستدامة

ــرض  ــو األخ ــدوق المن ــا وصن ــك أفريقي ــرى بن أج
مت  والــي  املســتدامة،  الفالحــة  حــول  دراســة 
عــرب  نــدوة  خــالل  خمرجاهتــا  عــن  الكشــف 
 2021 يونيــو   17 يف  البنــك  نمظهــا  اإلنرتنــت 
ــاع  ــة يف قط ــة عامل ــاركة 30 رشك وهشــدت مش
ــة والعديــد مــن اجلهــات  ــة الزراعي صناعــة األغذي
الفاعلــة املخصصــة لــدمع املقــاوالت - اكملركــز 
ماســة،  ســوس  جلهــة  لالســتمثار  اجلهــوي 
وصنــدوق الضــامن املركــزي، والبنــك األورويب 

والتعمــري-... لإلنشــاء 

السندات اخلرضاء، المتويل األمثل 
لمطوحات بنك أفريقيا

يصــدر بنــك أفريقيــا عــى أســاس ســنوي تقريــره 
حــول تأثــري الســندات اخلــرضاء، الصــادر يف 
 .ir-bankofafrica.ma موقــع  عــى   ،2016
مــن  للعديــد  خضوعهــا  بعــد  اإللكــرتوين. 
لبنــك  اخلــرضاء  الســندات  تعــد  التقيميــات، 
تأثــري  ذات  الوقــت اآلين ســندات  أفريقيــا يف 
إجيــايب وذلــك وفًقــا ملبــادئ اخلدمــات البنكيــة 
املســؤولة اخلاصــة باملبــادرة املاليــة لربنــاجم األمم 

للبيئــة.  املتحــدة 

35/34 صفحة          2021 املخترص  السنوي  التقرير 

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



 تقسمي القروض ذات األثر
حسب الفئة

قروض 
ذات تأثري 
اجمتايع, 

20%

قــروض ذات تأثري 
بييئ 19% 

متويــل االقتصاد 
املقاوالت  ومتويل 

الصغرية 
واملتوسطة 

جدا   والصغرية 
61%

 التقريــر الاكمــل حــول ســندات التأثــري األخــرض متــاح عــى
 ir-bankofafrica.ma املوقــع اإللكــرتوين لعالقــات املســتمثرين

جانبــه الكــود  باســتخدام  تزنيلــه  وميكــن 

بنك أفريقيا

بنك أفريقيا رائد برناجم متويل االقتصاد 
األخرض التابع للبنك األورويب إلعادة 

اإلمعار والتمنية

يف ســنة 2021، جــدد البنــك الزتامــه ووقــع عــى 
االقتصــاد  متويــل  أجــل  مــن  جديــدة  اتفاقيــة 
األورويب  البنــك  مــع   »GEFF II« األخــرض 
ــة احلصــول  ــك بغي ــة، وذل إلعــادة اإلمعــار والتمني
مليــون   25 عــى خــط متويــل مســتدام بقميــة 
يــورو لتعزيــز متويــل مشــاريع النجاعــة الطاقيــة / 
امليــاه،  اســهتالك  وتقنــني  املتجــددة،  الطاقــات 
ذات  واملبــاين  لــألرايض  املســتدام  والتدبــري 

اجلــودة البيئيــة العاليــة.

برناجم متوييل لدجم االقتصاد األخرض 
يف سلسلة قمية املقاوالت

منــح البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة  
 وصنــدوق املنــاخ األخــرض لملجموعــة متوياًل بقمية 
10 ماليــني يــورو، خمصصــة الســتمثار املقــاوالت 
الصغــرية واملتوســطة والصغــرية جــدا يف املغرب، 
ــة  ــة الطاقي ــك يف إطــار دجم مشــاريع النجاع وذل

يف سلســلة القميــة اخلاصــة هبــا.

آلية مالية لتطوير ريادة األمعال النسائية

البنــك  مــع  بالرشاكــة  أفريقيــا،  بنــك  أطلــق 
برناجًمــا  والتمنيــة،  اإلمعــار  إلعــادة  األورويب 
والــذي   Women In Business ممســى  حتــت 
يــورو  مليــون   20 بقميــة  متويــل  خــط  يوفــر 
لصــاحل املــرأة واملســاواة بــني اجلنســني ولتجشيــع 
ــد هــذا  ــد امت ــادة األمعــال النســائية. وق ودمع ري
الربنــاجم، الــذي يقــوم عــى خــط متويــيل، ليمشــل 
املناطــق  النســائية يف  والتعاونيــات  امجلعيــات 

الريفيــة لتعزيــز تمنيهتــا.
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مسامهة فعالة يف تمنية
املجمتع واملنظومات

يف خضم معلية التحسني املسمتر جلودة التعلم 
الي تقوم هبا شبكة مدرسة كوم، استفادت 

مؤسسة بنك أفريقيا من املنصة الرمقية أاكدميية 
مدرسة كوم، املتاحة لألساتذة واملرشفني 

واملنسقني يف عام 2020، من خالل إثراهئا 
مبحتوى تدرييب جديد يف املجاالت املتعلقة 

مبهن التدريس وتعلم اللغات وتقنيات املعلومات 
واالتصاالت اجلديدة.

تكنولوجيات جديدة يف خدمة التعلم

عقــب جنــاح الربنــاجم التجريــيب لســنة 2021، 
يف  مدرســة   20 بتجهــزي  املؤسســة  رشعــت 
الشــبكة بالروبوتــات التعلمييــة، وذلــك بغــرض 
ــدارس يف  ــع امل ــل مجي ــا ليمش ــيع برناجمه توس

الشــبكة يف غضــون 3 ســنوات.

مدرســة  أاكدمييــة  الرمقيــة  املنصــة  اســتقبلت 
ــام 2021، دورات  ــا يف ع ــي مت إطالقه ــوم، ال ك
جديــدة خمصصــة للهيئــة الرتبويــة واإلداريــة يف 
مدرســة كــوم مــن أجــل تمنيــة املهــارات ودمع 

اعمتــاد التقنيــات اجلديــدة كناقــل للتعلــم.

رفع مستوى ويع الطلبة من خالل 
التثقيف البييئ

جديــدة  مــدارس   6 حصلــت   ،2021 ســنة  يف 
عــى عالمــة املدرســة اإليكولوجيــة يف شــبكة 
مدرســة كــوم، املمنوحــة مــن لــدن مؤسســة دمحم 
الســادس محلايــة البيئــة. وعقــب هــذا التصنيــف، 
ارتفــع العــدد اإلمجــايل لملــدارس يف الشــبكة 

املوســومة بالعــم األخــرض إىل 36 مدرســة.

التعلم األويل يف صلب مبادرات 
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

وتلبيــًة للدعــوة امللكيــة الراميــة إىل جتويــد التعلــم 
األويل، افتتحــت رئيســة مؤسســة البنــك املغــريب 
مزيــان  ليــى  الدكتــورة  اخلارجيــة،  للتجــارة 
بنجلــون، ووزيــر الرتبيــة الوطنيــة، الســيد ســعيد 
ــتني  ــم األويل يف مدرس ــدات للتعل ــزازي، وح أم
ــة  ــة للرتبي ــة اجلهوي ــني لألاكدميي ــني تابعت معوميت

ــاط ســال القنيطــرة. ــة الرب ــن جله والتكوي

 12 بنــاء  أشــغال  بإجنــاز   2021 ســنة  متــزيت 
ــم  ــة بإقل ــدارس معومي ــم األويل مب ــدة للتعل وح
احلســمية و8 وحــدات بإقلــم صفــرو. ومــن أجــل 
التعجيــل بتنفيــذ الربنــاجم املذكــور ســالفا، وقعــت 
ثــالث  مــع  تعديــل االتفاقيــات  املؤسســة عــى 
أاكدمييــات جهويــة، ويتعلــق األمــر جبهــة طنجــة-
ــة  ــة مراكش-آســي، وجه تطوان-احلســمية، وجه
فاس-مكنــاس مــن أجــل بنــاء 100 وحــدة للتعلــم 
األويل. وطــوال هــذه الســنة، حــددت املؤسســة 
املواقــع وأجــرت الدراســات الفنيــة إلنشــاء 44 

ــورة.  ــق املذك ــدة يف املناط وح

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

37/36 صفحة          2021 املخترص  السنوي  التقرير 

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



بنك أفريقيا

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
توسع شبكة مدارهسا بافتتاح مدرسة 

كوم بدوار أريرا

ــال الريــف، جــرى افتتــاح املركــز  عــى حافــة جب
أريــرا  بــدوار  كــوم  مدرســة  للتعلــم  اجلديــد 
ــذي يتضمــن وحــدات  ــة، وال ــع مجلاعــة كتام التاب
للتعلــم االويل )املســتوى الكبــري واملتوســط( مكــا 
 Teach for Morocco منمظــة  هلــا  خصصــت 
مدرســني ويه تعــد الوحــدة رمق 63 يف شــبكة 
مدرســة كــوم عــى الصعيــد الوطــين والثالثــة 

ــمية. ــم احلس ــد إقل ــى صعي ع

 تعزيز قدرات وموارد
شبكة مدرسة كوم

للتجــارة  املغــريب  البنــك  مؤسســة  عــززت 
 Teach for « اخلارجيــة رشاكهتــا مــع منمظــة
يف  دروهســا  تقــدمي  أجــل  مــن   ،»  Morocco
مــدارس الشــبكة. تشــارك 48 مدرســة إىل حــدود 

ســاعته يف هــذه الرشاكــة الــي تقــدم دورات 
منمظــة  يف  التكويــن  قســم  ينمظهــا   تدريبيــة 
إدارة  مــع  بالتعــاون   »  Teach for Morocco  «

هــذه  مــع  وبالتــوازي  كــوم  مدرســة  برنــاجم 
الرشاكــة، اســتفادت شــبكة مدرســة كــوم مــن 
 » Bibliotobiss « مســامهة القافلة الثقافية املتنقلة
الــي أطلقهــا املعهــد الفرنــي املغــريب، والــي 
تتنقــل عــرب املناطــق الريفيــة وشــبه احلرضيــة يف 
ــة. ــز الوصــول إىل الثقاف ــن أجــل تعزي ــرب م املغ

بفضــل التوقيــع عــى تعديــل مــع جامعــة عبــد 
املالــك الســعدي يف تطــوان وجامعــة احلســن 
الثــاين بالــدار البيضــاء، اللــذان يضــامن معاهــد 
بوجــدور  مــدارس  ستســتفيد  كونفوشــيوس، 
والعرائــش واحلســمية وبســكورة مــن دروس اللغــة 

الصينيــة إمــا بشــلك حضــوري أو عــن بعــد.

الرتســانة  تعزيــز  جــرى  الســنة،  هــذه  خــالل 
 5 بانضــامم  كــوم  مدرســة  لشــبكة  البرشيــة 
ــق، مــن بيهنــم خشــص  مرشفــني جــدد إىل الفري
ــس  ــة تدري ــا يف مراقب ــص حرصًي ــد متخص واح

األمازيغيــة. اللغــة 
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-12%

أداء مرن
وقوة مالية مثبتة

 مجموع احلصيلة
مبليار درمه

331,91 345,06

+4%

2020 2021

 مصاريف 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

التمنية املستدامة ألنشطة املجموعة 
تمتاىش مع الرغبة يف دمع االنتعاش 

االقتصادي

ــدمع  ــة اســتئناف األنشــطة وال أســفرت ديناميكي
زيــادة  عــن  القــارة  القتصــادات  املســمتر 
حيــث  مــن  املجموعــة  الزتامــات  يف  ملحوظــة 
ــى  ــوارد. وع ــل امل ــل وحتصي ــتمثار والمتوي االس
هــذا النحــو، جســل بنــك أفريقيــا ارتفاعــا يف 
إىل ليصــل   4% بنســبة  احلصيلــة   مجمــوع 

345 مليــار درمه. وأهســم التطــور التجــاري الذي 
ينــدرج مضــن إطــار املبــادرات اإلســرتاتيجية 
قــروض  أداء  يف  االقتصــاد  لمتويــل  املختلفــة 
الزبنــاء الــي بلغــت 197 مليــار درمه بارتفــاع 
نســبته %1.5. وباســتثناء معليــة » إعــادة البيــع «، 

ــبة 5%. ــاء بنس ــروض الزبن ــت ق ارتفع

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

ــاع نســبته 6%. ــار درمه بارتف 219 ملي

أداء مايل مدعوم مبجهود هائل يف 
النجاعة التشغيلية

التجــاري  التطــور  مكــن  الســنة،  هــذه  خــالل 
ــة  ــذي اكن مبثاب املســمتر ألنشــطة املجموعــة، وال
ــاجت الصــايف  ــز الن ــن تعزي ــي، م حتــول دينامي
البنــي بنســبة %4.3. إن التطــور القــوي يف 
ــع املهــن، ال ســميا يف األمعــال األساســية،  مجي
وزيــادة هامــش الفائــدة بنســبة %5 وهامــش 
النــاجت  منــو  وكــذا   ،6% بنســبة  العمــوالت 
ــة هلــذه الســنة ســلط  الصــايف البنــي لملجموع
االســرتاتيجية  عــى أمهيــة خياراهتــا  الضــوء 

الفعــال لمطوحاهتــا. والتنفيــذ 
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

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

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05
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 معدل تغطية
الديون املتعرة

 النتيجة الصافية حلصة املجموعة
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

مجيع احلسابات االجمتاعية، واملعطيات اإلضافية واحلسابات اخلارجية 
 عند ممت دجنرب 2021 متاحة عى موقع »العالقات مع املستمثرين«

IR-BANKOFAFRICA.MA وقابلة للتزنيل من خالل الشارة جانبه.

مجيع البيانات املوحدة واملذكرات امللحقة واملبادئ احملاسبية املطبقة من قبل 
 املجموعة عند ممت دجنرب 2021 متوفرة عى موقع »عالقات املستمثرين«

IR-BANKOFAFRICA.MA وقابلة للتزنيل من خالل الشارة جانبه.

بنك أفريقيا

ومــن حيــث املســامهة، ســاعد التنــوع اجلغــرايف 
لملداخيــل مــع األنشــطة الدوليــة بصــورة متاكفئــة 
يف إيــرادات املجموعــة حبصــة ثابتــة تبلــغ حوايل 
%50 عنــد مــمت دجنــرب 2021؛ ومتثــل أفريقيــا 
لبنــك  البنــي  الصــايف  النــاجت  مــن   46%

ــا. أفريقي

التجاريــة هلــذه الســنة  الديناميكيــة  اقرتنــت 
بتواصــل جهــود الكفــاءة التشــغيلية، الــي مكنــت 
مــن تقليــص تاكليــف االســتغالل بنســبة 12%، 
نــة  ر مقا  54.5% بلــغ  ل  ســتغال ا مــل  معا  و
بـــ %56.3 يف ســنة 2020 و %59.1 يف ســنة 

.2019

تعزيز الرحبية من خالل التدبري الصارم 
لملخاطر

ــا اخنفاضــا  ــك أفريقي ــنة 2021، جســل بن يف س
مــا  %15، وهــو  بنســبة  يف تلكفــة املخاطــر 
%1.5 مــن مجمــوع االلزتامــات، يف  يعــادل 

مقابــل %1.8 يف ســنة 2020. وعــى الــرمغ مــن 
ذلــك، فقــد مكنــت خمصصــات املجموعــة لتغطيــة 
املخاطــر مــن حتســني معــدل التغطيــة بدرجــة 
ــت 65.4%  ــي بلغ ــة، وال ــون املعلق ــة للدي ملحوظ

.2020 %64.6 يف عــام  بـــ  مقارنــة 

لألنشــطة  التجاريــة  الديناميكيــة  إىل جانــب 
وجهــود الكفــاءة التشــغيلية، ســامه التدبــري 
الصــارم لملخاطــر الــذي تهنجــه املجموعــة يف 
األداء التارخيــي لقدرهتــا عــى الكســب. ويف 
واقــع األمــر، حقــق بنــك أفريقيــا يف ســنة 2021، 
ــار  نتيجــة صافيــة حلصــة مجموعــة قدرهــا 2 ملي
درمه، بزيــادة %172 مقارنــة مبســتواها يف ســنة 
2020. وســتكون هــذه الزيــادة بنســبة 47% 
مقارنــة بالنتيجــة الصافيــة حلصــة املجموعــة 
لســنة 2020 مــع طــرح املســامهة يف الصنــدوق 
اخلــاص لتدبــري ومواجهــة وبــاء فــريوس كورونــا، 

الــذي أطلقــه جاللــة امللــك دمحم الســادس.
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