
2018
ت ا  مـــــــنـــــــجـــــــــز

بنك وفا  التجاري  الرعاية  مؤسسة 





س لفـــــــهــــر ا

4 مؤسسة	الرعاية	ومجاالت	تدخلها			

7 دعم	التعليم	وريادة	األعمال	في	صفوف	الشباب	

13 تحسني	الولوج	للفن	والثقافة	

21 دعم	املبادرات	والفاعلني	في	املجتمع	املدني	

25 مواكبة	الندوات	واإلصدارات	الفكرية	



سـلـــوى بــــنــمـحـــرز

مــؤسـســة الرعــايــة و 
مــــــــــــــــجــــاالت تــــدخـــــــلــــــــــــــــها

املديــرة التنفـيــذية لتــــواصل املجمـــوعة
املكلـفـــة بــمؤســســـة الرعــايــة التجــاري وفـــــاـبنـــــك



تدخالتها،	راكمت	مؤسستنا	مهارات	مشهود	بنجاعتها،	وذلك	
من	خالل	تنفيذ	عدة	مشاريع	مهيكلة	ومبتكرة.	ويمكن	القول	بأن	

العمل	املستمر	ملؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	لخير	دليل	على	
قوة	قناعاتنا	وثبات	التزاماتنا.	

يتمثل	طموح	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك،	منذ	تأسيسها	
قبل	40	سنة،	في	العمل	لفائدة	التعليم	و	ريادة	األعمال،	تحفيز	
الفن	والثقافة،	تشجيع	الندوات	واإلصدارات	الفكرية	ودعم	الجمعيات.	

ونحن	ملتزمون	من	خالل	مؤسستنا	بالقضاء	على	اإلخفاق	والهدر	
املدرسي	وتثمني	التميز	والنهوض	بريادة	األعمال	في	صفوف	الشباب.

"	إن	العمل	الدؤوب	ملؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	لخير	دليل	
على	قوة	قناعاتنا	وثبات	التزاماتنا	“.

وفي	هذا	السياق،	نعمل	بشكل	فعال	لجعل	الفن	والثقافة	والحوار	
رافعة	للتنمية	الفردية	واالجتماعية،	كما	ندعم	العديد	من	املشاريع	
التي	لها	أثر	قوي	على	املجتمع.	وفي	كل	مجال	من	نطاقات	

“ إن العمل املستمر ملؤسسة الرعاية 
التجاري وفا بنك لخير دليل على قوة 

قناعاتنا وثبات التزاماتنا. ”

5

4 مجاالت 
للتدخل

الندوات 
واإلصدارات 

الفكرية

الفن
والثقافة

التعليم وريادة 
األعمال 

دعم
الجمعيات



أمينة بن عمار 
املسؤولة عن قطب التعليم وريادة 
األعمال ودعم الجمعيات بمؤسسة 
الرعاية التجاري وفابنك. 

ريادة  و  التعليم 
األعمال 

تدعم	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	املشاريع	
التي	تساهم	في	تطوير	املستوى	التعليمي	للمواطنني	
املغاربة	السيما	ضمن	الطبقات	االجتماعية	املعوزرة	
والقضاء	على	الهدر	املدرسي.	وتنجز	املؤسسة	في	
هذا	الصدد	عدة	برامج	من	خالل	شراكات	مرجعية،	
وذلك	من	أجل	الرفع	من	مستوى	التعليم	وتحديثه	
والتشجيع	على	مواصلة	الدراسات	العليا.	وتماشيا	
مع	املشروع	املجتمعي	للمدى،	باعتبارها	املساهم	
املرجعي	ملجموعة	التجاري	وفا	بنك،	تشجع	املؤسسة	
أيضا	التميز	وريادة	األعمال	في	صفوف	الشباب.	

“

„



دعــــــــم التــــعـــــلــــيــــــم
وريـــــــــــادة األعــــــــمــــــــال
 في صفوف الشباب
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وفي	سنة	2018،	استفاد	152	تلميذا	من	هذه	املبادرة	
والتي	همت	منذ	انطالقتها	ما	مجموعه	580 1	مستفيدا.	
كما	تهدف	هذه	املبادرة	املدعمة	من	وزارة	التربية	الوطنية	
إلخبار	وتوجيه	وتزويد	طلبة	األقسام	التحضيرية	بنصائح	
عملية	تتعلق	بكيفيات	ولوج	املدارس	الفرنسية	العليا	للتجارة	
واملهندسني،	مع	توجيهات	مفيدة	تتعلق	بالشق	املرتبط	باملباريات	

واختيار	املدارس.	واستفاد	من	هذه	املبادرة	في	سنة	2018	
أزيد	من 000 4		طالب	على	مستوى	مختلف	مراكز	اململكة.

ويتضمن	البرنامج	العام	أيضا	تجهيز	مكتبات	املراكز	السبعة	
والعشرين	لألقسام	التحضيرية	العمومية	ببرمجيات	معلوماتية	
ومؤلفات	غالبا	ما	تكون	مكلفة	وليست	في	متناول	جميع	الطلبة	
وباألخص	املنحدرين	من	أوساط	هشة.	كما	يشتمل	البرنامج	
على	تكوين	أطر	هذه	املكتبات	لضمان	تأهيلها	فيما	يخص	

استغالل	برمجية	تدبير	اقتراض	الكتب.

وفي	اإلطار	ذاته،	تدعم	املؤسسة	كل	سنة	قافلة	مغاربة	املدارس	
العليا	باعتبارها	شريكا	حصريا	منذ	انطالقتها	في	سنة	

.2006

تشجيع وتثمين 
التميز من خالل 

برنــــامــــج
 » المدارس 

العليا للجميع «
من خالل برنامج » املدارس العليا 
للجميع « الذي تم إطالقه في سنة 
2007، تنظم مؤسسة الرعاية كل سنة 
أسابيع للتركيز لفائدة تالميذ األقسام 
التحضيرية التجارية والعلمية باملغرب، 
مما يحفز على تحضير مثالي ملباريات 

الولوج للمدارس الفرنسية العليا.

أزيد من 000 20  
مســـتـــفــيــــد

من برنامج
» المدارس العليا 

للجميع «
منذ سنة 2007



يتيح	املاستر	الدولي	»	البنك	واألسواق	املالية	«	الذي	تم	
تطويره	في	سنة	2007	بشراكة	مع	بانكو	سانتندير	الحصول	
على	دبلوم	مزدوج	مغربي	وإسباني	ممنوح	تواليا	من	طرف	
جامعة	الحسن	الثاني	عبر	كلية	العلوم	القانونية	واالقتصادية	

واالجتماعية	للدار	البيضاء	وجامعة	كانتبريا.

ويكمن	الطموح	املتوخى	من	هذا	املاستر	في	تلبية	االحتياج	
من	الطلب	املتزايد	على	ذوي	الكفاءات	في	املهن	البنكية	واملالية.	
وهكذا	يروم	هذا	املسار	التعليمي	املمتد	على	سنتني	لتدريس	
الطلبة	املنتقني	املعارف	املتطورة	في	القطاع	املالي،	بغية	

االستجابة	الحتياجات	السوق	بشكل	أفضل.

ويشرف	على	إلقاء	الدروس	أساتذة	جامعيون	مغاربة	وإسبان	
وخبراء	من	البنكني.	ويتضمن	البرنامج	في	نهاية	مساره	
تدريبا	ميدانيا	ملدة	ستة	أشهر	من	أجل	اندماج	أفضل	في	

الحياة	املهنية.

وبلغ	املاستر	دفعته	الثانية	عشرة	التي	انطلقت	في	أكتوبر	
2018.	وإجماال،	تم	تسجيل	440	طالبا	لحدود	اليوم	منذ	
انطالق	املاستر	في	2007،	مع	تضمنه	لطلبة	من	دول	إفريقيا	
جنوب	الصحراء	بنسبة	%30	من	مجموع	الطلبة.	وذلك	ما	
يدل	على	نجاح	املاستر	ما	وراء	الحدود	الوطنية.	كما	بلغت	

نسبة	تشغيل	الخريجني	أزيد	من	90%.

المســـاهـمـة فــي 
تطــويـر التـعـليـم 

شراكة ناجحة بين العـــــــالـي
القطاعين العام 

والخاص

بلغ املاستر الدولي » البنك واألسواق املالية 
« دفعته  الثانية عشرة التي انطلقت في أكتوبر 
2018 . و تم تسجيل 440 طالبا لحدود اليوم 

منذ انطالق املاستر في 2007 
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جامعيا  دليال   )  ma.jamiati  ( جامعتي  بوابة  تعتبر 
حقيقيا للمنظومة الجامعية ومنصة للمعلومات املفيدة التي 
والطلبة  الباكالوريا  على  الحاصلني  التالميذ  تزويد  تروم 
مساعدتهم  أفق  في  وذلك  الحتياجاتهم،  أساسية  بعناصر 
على اتخاذ القرار وتوجيههم في اختيار سلك التعليم العالي 
الذي يرغبون فيه. ويتعلق األمر بأول بوابة جامعية مغربية 
سنة  في  تطويرها  تم  والتي  الجامعية  للمنظومة  موجهة 
2007 من طرف مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك بشراكة 
مع مؤسسة UCEIF التابعة لبانكو سانتندير  واملستوحاة 

.universia.es من نظيرتها االسبانية

 «jamiati.ma» منصة  من  الجديدة  النسخة  وعرفت 
التي تم تشغيلها في سنة 2017 عدة تحسينات في سنة 
2018، وذلك من خالل إدماج استعماالت جديدة ) كويز 
تعاونية،  منتديات  اإللكتروني،  للتعليم  وحدات  التوجيه، 

مدونات، عروض العمل وتدريبات، فضاء مشخص،...(.

التطور  إطار  في  الرئيسيني  املستهدفني  إشراك  وبغية 
املستمر لبوابة «jamiati.ma»، ترتكز مؤسسة الرعاية 
التجاري وفا بنك على سفراء جامعتي الذين تم تعيينهم على 
بحيث  باملغرب،  العالي  التعليم  مؤسسات  مختلف  مستوى 
تنشط معهم عدة عمليات للتعرف على احتياجات هذه الفئات 

وتلبيتها.

وتمثل جديد سنة 2018 في إدماج تالميذ الثانويات الذين 
شبكات  خالل  من  السيما  جديدة،  دينامية  بضخ  قاموا 
وتميزت  بكثرة.  فيها  ينشطون  التي  االجتماعي  التواصل 
السنة أيضا بإصدار أول مجلة جامعتي، مقفلة بذلك هذه 

السنة بكل نجاح. 

بطاقة جامعتي 
لفائدة الطلبة 

طورت	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	في	سنة	2007	
أول	بطاقة	إلكترونية	جامعية	باملغرب،	بشراكة	مع	مجموعة	
ولألساتذة	 للطلبة	 املوجهة	 البطاقة	 هذه	 وتتيح	 سانتندير.	
من	 العالي	 التعليم	 بمؤسسات	 اإلدارية	 واألطر	 الجامعيني	
جامعية	 خدمات	 عدة	 إدماج	 الرعاية	 مؤسسة	 شركاء	
	. األوتوماتيكي	 والتوقيع	 الولوج	 ومراقبة	 الكتب	 كاقتراض	
من	صاحبها،	 بطلب	 بنكية	 كبطاقة	 استخدامها	 يمكن	 كما	
الشباب	 الطلبة	 صفوف	 في	 املالية	 الثقافة	 يحفز	 مما	

وإدماجهم	املالي.	

مع	 جامعية	 شراكات	 عدة	 إبرام	 تم	 	،2018 سنة	 وفي	
املدرسة	العليا	لصناعة	النسيج	واملالبس	وجامعة	الحسن	
جميع	 على	 جامعتي	 بطاقة	 تعميم	 حاليا	 ويجري	 األول.	

املؤسسات.

المســــــــاهـمــــة 
فـي تــــــوجـيــه 

الطـــلبـــــة
عبــــر بـــــــوابـــــــة 

جــــامــعـتـي



ضـــــخ روح
المقـاولة في

صـــفوف الشـبـاب 
طورت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك في سنة 2007 
أول بطاقة إلكترونية جامعية باملغرب، بشراكة مع مجموعة 
ولألساتذة  للطلبة  املوجهة  البطاقة  هذه  وتتيح  سانتندير. 
من  العالي  التعليم  بمؤسسات  اإلدارية  واألطر  الجامعيني 

جامعية  خدمات  عدة  إدماج  الرعاية  مؤسسة  شركاء 
األوتوماتيكي.  والتوقيع  الولوج  ومراقبة  الكتب  كاقتراض 
كما يمكن استخدامها كبطاقة بنكية بطلب من صاحبها، مما 
وإدماجهم  الشباب  الطلبة  صفوف  في  املالية  الثقافة  يحفز 

املالي. 

مع  جامعية  شراكات  عدة  إبرام  تم   ،2018 سنة  وفي 
الحسن  وجامعة  واملالبس  النسيج  لصناعة  العليا  املدرسة 
جميع  على  جامعتي  بطاقة  تعميم  حاليا  ويجري  األول. 

املؤسسات.

أزيد من 300 1
مستــــخـــــــدم
متــــــطـــــوع
تمت تعبئتهم

منذ 2016

لفائدة

 26689 شابا
 مع تسجيل

18400 ساعة
تكوين

 في ريادة األعمال 
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“

„

غيثة التريكي 
املسؤولة عن قطب الفن
والثقافة بمؤسسة الرعاية
التجاري وفا بنك

الثقافة و  الفـــــن 

يعتبر	الفن	واإلبداع	الفني	رافعتني	في	خدمة	العيش	
املشترك.	وذلك	هو	التوجه	الذي	يسير	وفقه	عمل	
مؤسستنا	منذ	نشأتها	بهدف	دمقرطة	الفن	والثقافة.	
فهي	تشجع	العموم	على	الغوص	في	املجال	الفني،	
مع	املساهمة	في	التربية	الفنية	للشباب	وتحفيز	روح	
اإلبداع	لدى	الفنانني،	سواء	من	الناشئني	أو	املجربني.	
كما	تنظم	املؤسسة	معارض	حول	مواضيع	تراثية	
ومعاصرة	راسخة	في	قيم	املجموعة.	عالوة	على	
ذلك،	تساهم	املؤسسة	في	بروز	فنانني	ناشئني	من	
خالل	تنظيم	معارض	و	تنجز	برامج	بيداغوجية	
وزيارات	برفقة	مرشدين	لفائدة	العموم	كما	تسهر	

على	تثمني	املجموعة	الفنية	للتجاري	وفابنك	.



تــــحــــسيـــــــــن الــــــــولـــــــــــوج 
 للفــــــن والثــــقــــــــــافـــــة
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تعــــــــزيــــز الــــــــذوق الـــفــــــــنــــــي 
عنـــد العــــمـــوم

تنظم مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك عدة مرات في السنة معارض فنية والتي تعنى بالتعدد 
الكتاني  علي  وموالي  أكتيا  الفنيني  فضاءيها  وبفضل  والتراث.  اإلفريقي  والحوار  الثقافي 
املتواجدين في قلب الدار البيضاء، تقود مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك الجماهير الفنية 

إلى قلب اإلبداع. وفي سنة 2018، تم تنظيم ثالث معارض فنية.

بغية	تمكني	أكبر	عدد	من	املتتبعني	للشأن	الفني	من	ولوج	املعارض	
برمجة	 باستمرار	 املؤسسة	 تطور	 الفنية،	 فضاءاتها	 في	 املنظمة	
الزيارات	املوجهة	والتي	تنظم	على	هامش	كل	حدث	فني	لفائدة	
الدار	 مدينة	 في	 والجمعيات	 التعليمية	 املؤسسات	 من	 شبكة	

البيضاء	والتي	يتم	توسيعها	بشكل	متواصل.

وتسهر	املؤسسة	على	تنظيم	ومحتوى	هذه	الزيارات	بشراكة	مع	
الجامعات،	من	خالل	االستعانة	بمحاضرين	وطلبة	مجازين	في	
الوساطة	واآلداب	وتاريخ	الفن،	مما	يضمن	نقال	للمعلومات	الفنية	

بشكل	جيد.

10 000
زائــــــــــر

كـــل سـنــــة

3 000
مستفيد من 
الزيارات رفقة 

مرشدين



ضم هذا املعرض غير املسبوق حوالي 170 قطعة خزفية 
تنتمي ألهم املجموعات املتحفية الخاصة باملغرب. فنجد 
في املعرض أعماال لحرفيني من مدينة أسفي بني القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

األرشيف  من  وثائق  جانب  إلى  القطع  هذه  عرض  وتم 
وبطائق تاريخية ونقوش قديمة ودفاتر مصورة لتالميذ 
مدرسة الخزف وصور فوتوغرافية لورشات وشهادات 

ملسافرين وأشعار وحكم وغيرها....

ويكمن الهدف من ذلك في تقريب الزوار من هذا الفن 
الذي يتم توارثه من جيل آلخر بدون كل أو ملل.

ومن	خالل	استقبال	هذا	املعرض	الفريد	من	نوعه،	أرادت	
مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفابنك	أن	تعزز	الحرص	على	

املحافظة	على	التراث	ونقله	عبر	األجيال.

وهكذا،	تمكن	ما	يزيد	عن	500 4		زائر	من	أرض	الوطن	
املعرض	 زيارة	 200 2	طالب	من	 وخارجها	وحوالي	
واكتشاف	الرسوخ	التاريخي	لهذه	املهارات	الحرفية	ملدينة	
أسفي،	باعتبارها	سمة	الهوية	الجهوية	و	مصدر	فخر	

واعتزاز	لها.

معرض “خزف آسفي، بين 
التاريخ والفعل اليدوي 

المتوارث”

قوموا بزيارة افتراضية
ملعرض « خزف آسفي	» :
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في إطار تدشني املديرية الجهوية الجديدة لجهة الشمال 
الغربي في يناير 2018، صممت مؤسسة الرعاية التجاري 
وفا بنك مسارا فنيا دائما والذي يتشكل من أزيد من 
أربعني لوحة من املجموعة الفنية للتجاري وفا بنك والتي 
ترمز لحقبة تاريخية ممتدة ألربعني سنة. ويحتضن هذا 
املوقع اآلن مسارا استذكاريا لتحف فنية تجسد حوارا 
مطوال بني الفن والبنك. وهو الخيار الذي يبرز بجالء تعدد 
رؤى فنانني بارزين مثل مصطفى بوجمعاوي وخالد البكاي 
وحسن الكالوي وسعد حساني والتيباري الكنتور وحسني 

امليلودي ومحمد نبيلي وعبد الكبير ربيع....

بمناسبة	افتتاح	املديرية	الجهوية	الجديدة	لجهة	الشمال	
الغربي،	نظمت	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	معرضا	
مؤقتا	تم	تصميمه	خصيصا	لهذا	املوقع.	ووجهت	الدعوة	
في	هذا	الصدد	لفنانتني	مشهورتني،	في	سابقة	من	نوعها	
اكتشاف	 على	 تعمل	 التي	 ألمينة	 وابنتها،	 ألم	 بالنسبة	
املنسوجات	ومليكة	التي	تعتمد	على	منحوتات	حول	موضوع	

الطحالب.

المعرض الدائم » قطع 
من مجموعة فنية «”

معرض » تحوالت « مع 
مليكة أكزناي وأمينة 

أكزناي 

Installation « Ankabouth » de Amina Agueznay 
au siège régional de Rabat Souissi



منذ سنة 2009 ومؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تطور 
برنامجا بيداغوجيا للتحسيس واإلنتاج الفني « أكاديمية 
الفنون » لفائدة تالميذ الثانويات اإلعدادية والتأهيلية الذين 
كان يتعذر عليهم الولوج للمجال الفني. ويتيح البرنامج 
لهؤالء الشباب تحفيز حسهم اإلبداعي ومدهم بقيم الرسوخ 

واالنفتاح كالحس املدني واملواطنة وقبول اآلخر.

وتم وضع هذا البرنامج الذي يعتبر اليوم مرجعا حقيقيا، 
بشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار 
البيضاء-سطات. ويهم هذا البرنامج املمتد على سنتني 
مجموعة تتكون من 120 تلميذا لكل دفعة و يرتكز على 3 
شعب فنبة من تأطير محترفني. وقد مكن من اكتشاف 
عشرات املواهب الواعدة وتوجيهها نحو القطاعات الفنية.

أهم لحظات سنة 2018

تم إطالق الدفعة الثالثة 2019-2017 التي تم تنظيمها 
حول موضوع « اآلخر، إفريقيا وأنا » لفائدة 138 مستفيدا 
جديدا، مع إدراج تحسينات نوعية مثل وضع تأطير بيداغوجي 
جديد أكثر قربا من االنشغاالت االجتماعية وتنظيم معارض 
لفنون الشارع في الفضاء الحضري ووضع خلية لتدريب 
أفضل 12 خريجا من الدفعات السابقة ودعوة محاضر 

تلقين الشباب مبادئ 
المواطنة من خالل الفن 

1 000
تلميذ مستفيد من برنامج 
» أكاديمية الفنون « منذ 

سنة 2009.

مهني مختص في الخزف من أجل إغناء إنتاجات التالميذ 
وربط الصلة مع معرض الخزف وإنتاجات متعددة الوسائط 

مرتبطة بالواقع االجتماعي.

واستفاذ التالميذ من 90 حصة للتعلم بمجموع 186 
ساعة مع إنجاز 400 عمل. وعرفت سنة 2018 اإلدماج 
املهني لخريج سابق و تسجيل 10 مواهب في الشعب 

الفنية في ثانوياتهم التأهيلية ومدرسة الفنون الجميلة.
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في	سنة	2018،	وضعت	املؤسسة	حوالي	200	لوحة	
مهمة	ومتنوعة	في	املواقع	املركزية	والجهوية	واستفادت		
أكثر	من	100	لوحة	من	عمليات	للتشخيص	والترميم	من	

طرف	خبير	دولي.

تعتبر	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	عضوا	مؤسسا	
منذ	سنة	2006	لشبكة	IACCCA.	وفي	هذا	الصدد،	
تشارك	املؤسسة	في	املبادالت	بني	أعضاء	الشبكة	والتي	
تهم	أجود	املمارسات	في	مجال	شراء	وإقراض	التحف	
بهدف	إنشاء	خزانة	رقمية	ألفضل	املمارسات	املستعملة	

من	طرف	أعضائها	املرموقني.

وتساهم	املؤسسة	بشكل	دائم	في	تثمني	املجموعة	الفنية	
للتجاري	وفا	بنك	من	خالل	إنتاج	مخطوطات	والبحث	الوثائقي	
والحفظ	الوقائي	وإدراج	اللوحات	في	جميع	فضاءات	العمل	
بالبنك	بغية	التعريف	أكثر	باملوروث	الفني	داخل	املجموعة.

النهــــوض بأفـــضـــل 
الممـــــــارســـــات فــــي 

المجـــال الفـــنـي 

املساند الرسمي للمؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف محمد السادس للفن الحديث 
بني  الشرقاوي،  أحمد   » ملعرضي  فنية  لوحات  إقراض  مع  بالرباط  واملعاصر 

الحداثة و التجذر » و « رحلة إلى منابع الفن ».

معرض  لفائدة  الشعيبية  للفنانة  لوحات  إقراض  عبر  بالرباط  الفنون  فيال  شريك 
« فنانون عصاميون ».

وسجلت	سنة	2018	طلب	الحصول	على	لوحة	جدارية	
فنية	مدمجة	في	مقر	الرباط	من	توقيع	الفنانة	املغربية	مليكة	

أكزناي.	



دعم الساحة الفنية في 
المغرب وإفريقيا

على غرار السنوات السابقة، كانت مجموعة التجاري 
املغرب  في  املوسيقية  التجمعات  ألكبر  شريكا  وفا بنك 
خالل سنة 2018، مثل مشاركتها في مهرجان فاس 
للموسيقى الروحية ومهرجان موازين بالرباط والبولفار 

بالدار البيضاء ومهرجان إفريقيا للضحك. 
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من	خالل	أربعني	سنة	من	الحضور	ودعم	الجمعيات،	
ربطت	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	عالقات	
متميزة	مع	بعض	الجمعيات.	ومعا،	تمكنوا	مع	مر	
السنني	من	خلق	تاريخ	مشترك	يرتكز	على	تقاسم	
طبيعي	للقيم.	وتدعم	املؤسسة	املشاريع	ذات	الوقع	
االجتماعي	القوي	واملتجذرة	جهويا	والتي	تلبي	
احتياجات	محددة.	كما	تعمل	من	أجل	مد	كافة	
الجمعيات	الشريكة	التي	يتماشى	عملها	واملسؤولية	
االجتماعية	للمجموعة	بوسائل	التنمية	املستدامة	التي	
تخول	لها	ترك	تأثير	إيجابي.	ويتجسد	هذا	الدعم	
من	خالل	إعانات	مالية	وهبات	عينية	أو	رعاية	للكفاءات

“

„

أمينة بن عمار  
املسؤولة عن قطب التعليم وريادة 
األعمال ودعم الجمعيات بمؤسسة 
الرعاية التجاري وفا بنك 

دعــــم الجمعيـــات



دعــــم المبـــــادرات وفـــــاعـــلي
المـــجـــتـــمـــع المـــدني
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التقليص من الهوة 
الرقمية في المدارس 

االبتدائية العمومية

باعتبارها عضوا مؤسسا لجمعية الجسر، تمنح مجموعة 
التجاري وفا بنك كل سنة للجمعية بشكل حصري أجهزة 
الرئيسية  بمهمتها  االضطالع  في  للمساهمة  معلوماتية 
املتمثلة في التقليص من الهوة الرقمية في صفوف الشباب 

ضمن التعليم العمومي منذ الصغر.

 « Green Chip »   وتساهم هذه الهبات في برنامج
الذي بلغ دفعته الثامنة في يوليوز 2018. ويهدف هذا 
البرنامج الذي تم إطالقه في 2010 إلى ثالث غايات 
رئيسية : خفض معدل البطالة في صفاف الشباب غير 
املؤهلني بالشكل الكافي من خالل دعم التشغيل الذاتي 
واقتراح حلول ملعالجة املخلفات املعلوماتية بغية تحفيز 
حماية البيئ والتقليص من الهوة الرقمية في قطاع التعليم 

العمومي.

تم تقديم
أزيد من

 000 20 جهاز
معلوماتي لبرنامج

» GREEN CHIP «
منذ سنة 2007. 

ومن جهتهم، يقوم الشباب خريجو البرنامج الخاضعون 
لتكوين من طرف الجمعية بنقل معارفهم ألساتذة املدارس.

وفي سنة 2018، تم تقديم هبة عبارة عن 3732 جهازا 
ومنذ  الجمعية  لفائدة  الفئات  اختالف  على  معلوماتيا 
20 جهاز  إطالق البرنامج، تم تقديم أزيد من 000 

معلوماتي. 

في سنة 2018،
تم تقديم هبة

 عبارة عن

 3732 جهازا
 معلوماتيا لفائدة

 جمعية الجسر



تقوم املجموعة بتشجيع وتثمني مساهمة املستخدمني في 
أنشطة مواطنة، من خالل تمكينهم من إبراز قدرتهم على 
املشاركة في عدة مشاريع لرعاية الكفاءات والتطوع الجمعوي.

منذ سنة 2016 ومؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تنظم 
سنويا األيام املجتمعية » AWB EMC BUZZ « لفائدة 
تالميذ الثانويات التأهيلية في مختلف مدن اململكة. وترتكز 
هذه األيام املجتمعية على ورشة لتلقني مبادئ ريادة األعمال 
باعتبارها أحد برامج جمعية إنجاز املغرب الذي يسهر على 

تنشيطه مستخدمون متطوعون من املجموعة.

وفي سنة 2018، استفاد من الدورة الثالثة لأليام املجتمعية 
حوالي 3200 تلميذ في التعليم الثانوي على مستوى 11 
مدينة باململكة، مع تنظيم ورشات حول مواضيع » إحداث 
مقاولة لبطاقات التهنئة  « و » اليوم العاملي لحقوق املراة « 

و » التحسيس بمخاطر التدخني  « . 

على	هامش	اليوم	العاملي	للتطوع	الذي	يصادف	كل	سنة	
الخامس	من	دجنبر،	نظمت	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	
بنك	عدة	أنشطة	لتحفيز	التطوع.	وعلى	مستوى	البنك،	
توجهت	املؤسسة	للمستخدمني	من	أجل	الترويج	لبرنامج	
رعاية	الكفاءات	على	مستوى	مختلف	الثانويات	التأهيلية	
والجامعات.	وبمساهمة	العديد	من	الجمعيات	الشريكة،	
تمكنت	املؤسسة	من	تحسيس	الشباب	بأهمية	التطوع	منذ	

الصغر	ليكونوا	فاعلني	مواطنني	وملتزمني	اجتماعيا.

التجاري وفا بنك يخلد اليوم 
العالمي للتطوع

أيام مجتمعية تبرز مدى االلتزام االجتماعي 
للمستخدمين
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Accompagner  
le débat d’idées et la production 

intellectuelle

“

„

لتعزيز الحوار مع كافة مكوناتها وتحفيز التفتح 
والفضول الفكري، أحدثت مجموعة التجاري وفا 
بنك ضمن مؤسستها للرعاية قطبا « لإلصدارات 
والندوات » . ومن خالل تنظيم نقاشات هادفة حول 
مواضيع اقتصادية واجتماعية ومجتمعية، يعطي 
القطب الكلمة ملفكرين على اختالف مشاربهم 
واقتصاديني وممثلي املجتمع املدني وفنانني وجامعيني. 
ويتمثل دوره في إلقاء الضوء على إشكاليات تهم 

مستقبل املغرب وتبادل اآلراء حولها.

منى قبلي  
املسؤولة عن قطب اإلصدارات 
والندوات بمؤسسة الرعاية 
التجاري وفا بنك

اإلصدارات والندوات



Accompagner  
le débat d’idées et la production 

intellectuelle

مـــــــــواكـــبــــــــــــة النـــــــــــدوات
واإلصــدارات الفكرية
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سلسلة ندوات » تبادل 
من أجل فهم أفضل «

أحدثت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك في سنة 2014 
منصة للنقاش مفتوحة في وجه الجميع تحت مسمى « تبادل 
من أجل فهم أفضل ». وتوجه هذه الندوات املفتوحة على 
كافة مكونات املجتمع الدعوة لخبراء مغاربة ذوي شهرة 
كبير ة في مجاالت اختصاصاتهم وكذا خبراء أجانب لتنوير 
املشاركني حول إشكاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعية. 
وتستقطب هذه السلسة من الندوات الشهرية املنظمة في 
مختلف مدن اململكة عدة مئات من الفاعلني االقتصاديني 

وفاعلي املجتمع املدني وباألخص الشباب املغربي.

ومن خالل استماعها الدائم ملتطلبات العموم، أولت مؤسسة 
الرعاية في سنة 2018 أهمية كبرى للمواضيع الثقافية 

والفنية واملجتمعية. وهكذا، تم تنظيم 10 ندوات في 2018 
والتي تناولت قضايا الساعة وحدثني  أدبيني و ندوتني 
جهويتني. واستقطبت كافة الندوات املنظمة خالل السنة 

1680 مدعوا، أي بمعدل 170 مشاركا في كل ندوة. 

تم تدوين جميع الحوارات التي عرفتها كل ندوة من سلسلة 
» تبادل من أجل فهم أفضل « في وثائق ألشغال الندوات 

واملوضوعة رهن إشارة العموم باملوقع اإللكتروني للمجموعة : 
www.attijariwafabank.com. كما يمكن االطالع على 

ملف أشغال 2016 و 2017 عبر املوقع املذكور



سجلت هذه الندوة حلقة للنقاش مكونة من مخرجني سينمائيني 
وهم السيد عبد الحي العراقي وأحمد بوالن باإلضافة على 
عالم االجتماع والشؤون السياسية السيد محمد الطوزي. 
وأكد املتدخلون الثالث في هذه الندوة التي نشطها الصحفي 
والكاتب والناقد الفني والسينمائي السيد عبد الحق نجيب 
وأمام حضور من املتتبعني امللمني بالحقل السينمائي في 
بالدنا، على التطورات الفعلية التي سجلها املغرب في املجال 
السينمائي خالل العقدين األخيرين: فباتت األفالم املنجزة 
من خالل تعمقها في خبايا الواقع اليومي للمواطنني تعطي 
صورة أوضح عن التحوالت العميقة للمجتمع وتطرح للنقاش 
تساؤالت حول مستقبل العيش املشترك داخل مجتمعنا.

» السينما المغربية : رؤى 
متعددة لمجتمع في 

تحول مستمر «

أقوى لحظات 2018

على هامش املعرض الدولي للنشر والكتاب وبشراكة مع 
هذه  تنظيم  تم  املغرب،  في  النشر  لدور  املهني  االتحاد 

الندوة في إطار الدخول األدبي 2018.

وبحضور السيد محمد األعرج، وزير الثقافة والتواصل، 
الكاتب  تنشيطها  على  أشرف  التي  الندوة  هذه  ضمت 
بورقية  رحمة  السيدة  من  كال  جيدان  ادريس  واملدون 
والخبير في علم االجتماع واإلنسان السيد عبد السالم 
شدادي واملؤرخ السيد محمد الطوزي. ومكنت الحضور 
من اكتشاف آخر اإلصدارات األدبية لسنة 2017. كما 
شكلت مناسبة للتذكير بأهمية دعم اإلنتاج الفكري وتشجيع 
القراءة باعتبارها وسيلة لنقل املعرفة وباألخص في صفوف 

الشباب. 

» دور الكتابة في 
التحوالت االجتماعية «

1680 مدعوا،
أي بــــمـــعدل

170 مشــــــاركــــا
فــي كـــل نــــدوة ضــمــن 

ســلســلـــة
» تبــــادل مــن أجــل
فهــم أفــــــضل «
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على إثر تأهل املغرب ملنافسات كأس العالم ألول مرة منذ 20 سنة 
وعلى بعد شهر واحد من انطالق هذه املنافسة الدولية، سلطت 
هذه الندوة التي نشطها السيد العربي بركاش، رئيس جمعية 
أنصار ريال مدريد بالدار البيضاء الضوء على عالم كرة القدم.

وبحضور السيد بول ديتشي، أستاذ مبرز للتاريخ املعاصر 
بجامعة فرانش كونتي بفرنسا و مؤلف عدة إصدارات خاصة 
 ESSEC بهذه الرياضة والسيد محمد الزغاري ، املوجز من
واملسير  في إحدى الفرق ومراكز التكوين، جرى الحوار حول 
هذه الرياضة الشعبية التي باتت تدريجيا ذات أهمية جغرافية 
اقتصادية وحول تطورها في املغرب وإفريقيا. وتطرق الخبيران 
لسبل خلق توازن جديد حتى تتمكن القارة اإلفريقية من اغتنام 

فرصها في هذا املجال.

وسط املجموعة الفنية الخاصة الكراوي العوفير لخزف 
آسفي، تم تنظيم ندوة خاصة بتقديم مؤلف	« الصوفية 
والتنمية الذاتية. لقاءات من هنا وهناك »، الذي تمت كتابه 
بشكل مشترك بني املدربني في مجال التنمية الذاتية السيدة 
باتريسيا املرابط والسيد محسن عيوش. واتخذ املؤلف 
الذي تم توزيع نسخة منه على كل الحاضرين على شاكلة 
حوار بني املؤلفني والسيد فوزي الصقلي الخبير في علم 
اإلنسان والسيد كريستيان ليسيان الخبير في علم النفس 
الكلينيكي ومدرب التنمية الذاتية. ومكن هذا اللقاء من 
إطالع الحضور على أسباب كتابة املؤلف واختيار املقاربة 
التي نهجها الكاتبني وكذا دوافع كل مشارك في هذا املؤلف 

املبتكر، مما يستدعي القارئ للقيام بتأمل عميق. 

» قارات كرة القدم : 
الجغرافيا السياسية لكرة 

القدم «

تقديم مؤلف » الصوفية 
والتنمية الذاتية. لقاءات 

من هنا وهناك «

عرف	هذا	اللقاء	نجاحا	كبيرا	في	صفوف	تالميذ	الثانويات	
والطلبة	وآباء	التالميذ	واملسؤولني	البيداغوجيني	وممثلي	
القطاع	الصحي.	وملعالجة	هذا	املوضوع	املتعلق	بالصحة	
العمومية،	وجهت	مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	الدعوة	
لخبيرين	في	اإلدمان	واألمراض	النفسية	وهم	الدكتور	أمني	
بنيامينة،	رئيس	الفيدرالية	الفرنسية	لعلم	اإلدمان	والدكتور	
هاشم	طيال،	مؤسس	مستشفى	األمراض	النفسية	فيال	لي	
ليال.	ومن	خالل	هذه	الندوة،	قدم	املحاضران	تحليال	ملعضلة	
اإلدمان	وتوصيات	من	أجل	حماية	الشباب	الذين	باتوا	أكثر	

عرضة	ملخاطر	اإلدمان	على	اختالف	أنواعه.

» الشباب المغربي في 
مواجهة اإلدمان «



للندوة	األربعني	ضمن	سلسلة	ندواتها،	نظمت	 بالنسبة	
مؤسسة	الرعاية	التجاري	وفا	بنك	لقاء	ضم	أربعة	شباب	
مغاربة	مبدعني	في	مختلف	التعابير	الفنية	وهم	السيدة	
مونيا	رزق	اهلل	عازفة	القيثارة	في	دار	األوبيرا	ببرلني	
والسيد	محمد	البالوي	امللقب	بروبيل	سبيليت	وهو	فنان	
تشكيلي	ودون	بيغ	املوسيقي	في	فن	الراب	والسيد	أيوب	
العياسي	املخرج	املغربي.	وخالل	هذه	الندوة	التي	أشرف	
على	تنشيطها	الكاتب	والناقد	الفني	والسينمائي	السيد	
عبد	الحق	نجيب،	تقاسم	كل	متدخل	مع	الحضور	تجربته	
الفنية	والتحديات	والعراقيل	التي	اجتازها	في	مساره.	

ضم هذا اللقاء السيد عز الدين كارا، املدير الجهوي للثقافة 
بجهة مراكش-آسفي والسيد بورن دالستروم، مدير املتحف 
األمازيغي وإيف سان لوران ملؤسسة حدائق ماجوريل 
والسيدة رجاء بنشمسي، كاتبة وناقدة فنية ومديرة مؤسسة 
فريد بالكاهية والسيدة ليلى حيدة، مؤسسة الفضاء الثقافي  
« Le 18 » بمراكش. وخالل هذا النقاش الذي أشرف 

على تنشيطه السيد أحمد السكنتي الخبير في علم اإلنسان 
واألستاذ الباحث في املعهد الوطني لعلوم اآلثار والسيدة 
غيثة التريكي، املسؤولة عن قطب الفن والثقافة بمؤسسة 
الرعاية التجاري وفا بنك، تم تسليط الضوء على التراث 
الثقافي والفني ملراكش والتحديات التي تواجهها املدينة 

الحمراء من أجل الحفاظ عليه وتثمينه. 

طرحت هذه الندوة للنقاش املفهوم التدبيري  « السعادة 
في العمل » الذي بات يشكل رهانا استراتيجيا بالنسبة 
لعدد متزايد من املقاوالت على اختالف فئاتها. وضمت 
هذه الندوة التي أشرفت على تنشيطها السيدة منى قبلي، 
املسؤولة عن قطب اإلصدارات والندوات، نخبة من املتدخلني 
وهم السيد كريستيان ليسيان الخبير في علم النفس الكلينيكي 
و مدرب التنمية الذاتية والسيدة مريم الحلو، مستشارة في 
 Cométence التدبير والتطوير الشخصي واملديرة العامة ملكتب
Plus والسيدة سعيدة فكري، املسؤولة عن السعادة في 

مجموعة Comdata. وخلص هذا النقاش الهادف إلى 
ضرورة إحداث ثورة في املمارسات التدبيرية من أجل 

تحفيز رفاهية األجراء وكسب وفائهم. 

» اإلبداع الفني : أية 
مكانة للشباب المغربي «

» مراكش : ما هي 
التحديات الجديدة بالنسبة 

للتراث الثقافي والفني «

» السعادة في العمل : 
توجه عابر أو  توجه ال 

رجعة فيه «
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ضم هذا اللقاء الجهوي املنظم بالجديدة كال من السيد عبد 
اهلل شاطر، مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار 
البيضاء-سطات والسيد كريم الغميش، املدير الجهوي 
لشركة تهيئة القطب الحضري ملازغان والسيد محمد داود، 
القيدوم املساعد لكلية اآلداب بالجديدة والخبير في التراث 
الثقافي والتاريخي للجهة والسيد عبد الحق الدوبي، املكلف 
بمبادرة " Act4community " باملجمع الشريف 
للفوسفاط للجرف األصفر. وتميزت الندوة بشهادة مؤسسي 
 " شبكة  طرف  من  مواكبتهما  تمت  ناشئتني  مقاولتني 
Entreprendre " فرع الجديدة. ومكنت هذه الندوة 

التي نشطها السيد طالل شاكر، مدون إذاعي وأستاذ 
للمؤهالت  الترويج  من  واالجتماعية  االقتصادية  للعلوم 
والفرص االستثمارية الحديثة التي تتيحها مدينة الجديدة 

للفاعلني االقتصاديني.    

تم تنظيم هذه الندوة األخيرة خالل السنة بشكل مشترك 
مع مركز املسيرين الشباب باملغرب. وتدخل في هذه الندوة 
كل من السيدة خلود أبيجا، املديرة العامة لوكالة التنمية 
 GEM الرقمية والسيد خالد الوزاني املسؤول عن فريق
املغرب ومدير مختبر األبحاث في ريادة األعمال وتدبير 
الهيئات بجامعة الحسن الثاني والسيد املهدي العلوي، 
الرئيس املدير العام لحاضنة " LaFactory " والسيدة 
سارة الديوري، مديرة بداية، املكلفة باحتضان التكنولوجيا 
الخضراء. ومكن هذا اللقاء الذي أشرفت على تنشيطه 
السيدة هدى فرح مؤسسة EngiMa من توضيح واقع 
احتضان املقاوالت في املغرب مع االستماع لتجربة مؤسسني 

ملقاولتني ناشئتني. 

» الفرص االقتصادية الحديثة 
بمدينة الجديدة «

» الحاضنون : ماذا لو كانوا 
هم الحل إلنعاش ريادة 

األعمال في المغرب ؟ «
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